Ano 137

Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

PINDAMONHANGABA

QUARTA-FEIRA

Edição 9.145

5 DE SETEMBRO DE 2018

Educação:
Pinda sobe no Ideb e é destaque na região
Superando até a meta para
2021, Pindamonhangaba se
destaca com a nota do Ideb
(Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica) de 2017:
de 6.9 no Ensino Fundamental Municipal, ﬁcando acima
de cidades como Taubaté,
Guaratinguetá, Jacareí e Bragança Paulista, que tem o número de habitantes similar
ao de Pinda.
O Plano Municipal de
Educação prevê para cada
dois anos uma meta projetada (quanto o município tem
que avançar na nota). Esse
ano a meta era 6.3, mas Pinda alcançou 0.6 acima da
projeção.
Diversos fatores e investimentos têm contribuído para
essa conquista, entre eles, o
empenho dos educadores e
dos alunos, as capacitações e
treinamentos, as lousas digitais, a implantação de internet e a manutenção das unidades escolares.
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Arquivo TN

Índice avalia, monitora e mede os avanços na qualidade do Ensino Fundamental e Médio no País

ENCERRAMENTO DO JOMI TEVE BAILE E
CONCURSO DE “MISS E MISTER JOMI 2018”
Divulgação

Moreira César terá
desﬁle comemorativo
à Independência no
dia 6 de setembro
Em Moreira Cesar o tradicional desﬁle cívico-militar em
comemoração à Independência
do Brasil será realizado no dia 6
de setembro. O local permanece
o mesmo dos anos anteriores:
a avenida das Margaridas, no
Vale das Acácias.
O hasteamento das ban-

deiras, que antecede o desfile, acontecerá às 8 horas, na
sequência, a Corporação Musical Euterpe abrirá o evento
à frente das escolas, entidades civis, religiosas e militares, somando 18 instituições
participantes do desfile no
distrito.
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Divulgação

Embalado pela banda Gold, o baile de encerramento da 16ª edição dos “Jogos
Municipais do Idoso” aconteceu no último ﬁm de semana, no Paineiras Country
Club. O evento também promoveu o tradicional jantar preparado pelos voluntários do Fundo Social de Solidariedade de Pinda.
O último dia de provas contou com a participação de mais de 200 idosos no
chute ao gol e atletismo (prova de corrida e caminhada). Mas a grande novidade
do encerramento ﬁcou por conta do concurso do “Casal Miss e Mister Jomi 2018”
– sendo eleitos: Pedro Antunes Costa (63 anos) como Mister e Luiza Viezze Vera
(71 anos) como Miss.
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Dezoito instituições, incluindo escolas e entidades
militares, participarão do desﬁle no Distrito

SITE OFERECE
BOLSAS DE
ESTUDOS EM
FACULDADES DO
VALE DO PARAÍBA
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PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
21º

8º

UV 7

NUBLADO COM
POSSIBILIDADES DE CHUVA

Fonte CPTEC/INPE

Seleção Brasileira de Judô se
concentra em Pindamonhangaba
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Editorial
Superando as
expectativas
Criado em 2007, pelo Inep (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), vinculado
ao Ministério da Educação, o Ideb (Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica)
aplica avaliação a cada dois anos, para
monitorar e medir os avanços na qualidade
do Ensino Fundamental e Médio no País.
A boa notícia é que Pindamonhangaba
se destacou com a nota de 2017, de 6.9 no
Ensino Fundamental Municipal, ﬁcando
acima de cidades da região, como Taubaté e
Guaratinguetá, por exemplo.
O aumento do município foi de 0.6 acima
da projeção (previsão do Plano Municipal
de Educação), superando até mesmo a meta
projetada para 2021.
Diversos fatores e investimentos têm
contribuído para essa conquista, entre eles é
possível citar: o empenho dos professores e
dos alunos, as lousas digitais, a implantação
de internet e a própria manutenção das
unidades.
Parabéns a todos os educadores e
envolvidos direta e indiretamente na
educação do município!

Programa busca capacitar
empreendedores com mais
de 50 anos
Divulgados pelo Sebrae, dados mais recentes
da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) mostram que, em
2016, a faixa etária de 55
a 64 anos representava
29,6% do total de empreendedores no Brasil. Um
ano depois, eles já eram
32,3%. Outra informação, levantada pela Fiesp,
é que, cerca de 40% das
startups brasileiras foram
criadas por empresários
com 45 anos ou mais.
Com base nessas informações e na máxima
de que “você só consegue
ter uma longevidade saudável se for produtiva”, o
médico, neurocientista e
treinador comportamental Dr. Jô Furlan lançou
o programa “Empreendedorismo Sênior”, oferecido em parceria com a Oﬁcina UniversIDADE, da
Unicamp (Universidade
Estadual de Campinas).
O projeto é desenvol-

vido desde 2016 pelo especialista, após observar
que mais de 50% das empresas abertas no estado
de São Paulo pertenciam
a pessoas com mais de 50
anos. Ele e seu sócio, o
empresário Paulo Sérgio
Souza, pretendem falar
com quem já trabalhou
como empregado durante
boa parte da vida e está
disponível no mercado,
aposentado ou não, e que
deseja aplicar seu conhecimento em algo próprio.
“Para eles, vamos potencializar suas capacidades
conquistadas ao longo do
tempo e buscar eliminar
características que podem
atrapalhar no processo de
empreender”, diz Furlan.
A ideia é ampliar as
ações do projeto pelo País
por meio de workshops,
palestras, parcerias e
orientações individualizadas.
Mais informações em:
http://drjofurlan.com.br.
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Fatec Pindamonhangaba abre inscrições
para “Simpósio de Tecnologia”
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
A edição de 2018 do
“Simpósio de Tecnologia”
da unidade da Faculdade
de Tecnologia do Estado
de São Paulo (Fatec) em
Pindamonhangaba está
com inscrições abertas
para toda a sociedade.
Os alunos, professores e
pesquisadores
também
podem aderir ao processo
de submissão de trabalhos
até o dia 16 de setembro.
O evento tem como objetivo propagar a educação
tecnológica e acontecerá
nos dias 16, 17 e 18 de outubro.
Anualmente, a convenção da instituição pindense visa o “compartilhamento de conhecimento”
através da aproximação de
alunos, docentes, proﬁssionais e interessados na
área educativa da tecnologia em três dias de intensa
programação. Neste ano,
as atividades se voltam

Reprodução/Internet

Inscrições e submissões de trabalhos devem ser feitas pelo site do evento
para palestras e minicursos nas áreas de mecânica, metalurgia, soldagem
e gestão empresarial. Sendo que, a novidade será a
movimentação cultural,
com apresentação teatral
e expositores de produtos
artesanais durante todo o
evento.

A “Jornada de Iniciação Cientíﬁca” fará parte
do “Simpósio de Tecnologia”. A intenção é abrir espaço para que estudantes,
pesquisadores e professores exporem os resultados
de suas pesquisas. Para
isso, é necessário realizar
a submissão de trabalhos

acadêmicos e cientíﬁcos
no site http://www.fatecpindamonhangaba.edu.
br/simp_home_18.html.
O público interessado em
conferir, presencialmente, a programação deve
realizar inscrição pelo
mesmo endereço eletrônico.

Site oferece bolsas de estudos em
faculdades do Vale do Paraíba
“Quero Bolsa” concede descontos de até 77% nas mensalidades de alunos da região
O “Quero Bolsa”, um
dos principais sites de
inclusão de alunos no
Ensino Superior brasileiro, oferece 2.200 vagas remanescentes do
segundo semestre de
2018, com descontos
de até 77%. No total,
33 instituições presentes no Vale do Paraíba
disponibilizam o benefício. As bolsas de estudos são para cursos
de graduação nas modalidades presencial

e a distância (EAD).
De acordo com Marcelo Lima, diretor de
Relações Institucionais
do endereço eletrônico,
as bolsas estão disponíveis para todos que desejam cursar o Ensino
Superior, mas não podem arcar com o valor
integral das mensalidades. “Não há justiﬁcativa para os estudantes
aguardarem o próximo
ano para ingressar na
faculdade, uma vez que

a oferta de vagas no site
garante os descontos
ainda este ano”, argumentou.
Para conseguir uma
bolsa de estudos, o interessado deve efetuar
a inscrição no site e, em
seguida, pagar a pré-matrícula garantindo o desconto. Sendo que, não
é necessário comprovar
renda ou ter feito o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem). Após realizar
a pré-matrícula na plata-

forma, é preciso apenas
comparecer à instituição
de ensino escolhida para
prosseguir com a matrícula. A bolsa é válida até
o ﬁnal do curso.
Mais
informações
podem ser consultadas
pelo site www.querobolsa.com.br ou por meio
da central de atendimento, no telefone 0800
123 2222, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 22
horas, e aos sábados, das
9h às 13 horas.

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

UM MITO NO CÉU
O imortal escritor Manuel Bandeira escreveu
que há seres humanos
que nasceram com o destino dos pássaros, qual
seja o de espargir sementes. Assim foi o viver do
sempre querido e louvado jornalista, escritor e
acadêmico Meton Maia
e Silva: espalhar as sementes do amor e da fraternidade entre os seus
semelhantes. Esse pereirense de nascimento e
limoeirense por força do
seu bondoso coração do
bem-querer dos seus concidadãos e da lei, casado com a grande educadora, professora Olívia
Lisete de Freitas, legou
ﬁlhos admiráveis ao Brasil, grandes cidadãos:
José Berckmans, Glória,
Maria José e Socorro os
quais são pais e mães
amorosos e proﬁssionais
competentes nas proﬁssões que abraçaram.

Meton, ao exercer o
jornalismo com dignidade, coragem, serviu com
desvelo ímpar a inesquecível e amada Limoeiro
do Norte que viu nascer
os seus ﬁlhos sob o lúcido
olhar do Cruzeiro do Sul.
Todos os fatos relevantes,
importantes de Limoeiro
e do Vale do Jaguaribe
foram relatados com ﬁdelidade inexcedível para
conhecimento do povo
fato que o consagrou
para a História como o
maior cronista da Terra
dos Jaguares. O jornalista e cidadão Meton Maia
e Silva, ao partir para a
Pátria Espiritual, deixa
conosco um belo exemplo
de ser HUMANO comprometido com o BEM e
a VERDADE. Exupéry,
autor do Pequeno Príncipe, dizia que há seres
humanos que nunca passam de cogumelos, e outros que se fazem adul-

tos quase ao nascer. Era
amigo de todos. Manteve uma amizade com os
meus pais de mais de 50
anos. Era meu correspondente e conﬁdente.
Sereno, simples como os
puros de coração, estava
sempre disposto a servir.
SERVIR foi o seu lema.
Pela sua trajetória de
luz, aﬁrmamos que ,Meton Maia e Silva foi um
adulto quase ao nascer.
Pertenceu a várias Instituições do Ceará e do
Brasil. Para honra nossa, era membro-correspondente da Academia
Pindamonhangabense de
Letras, a qual divulgava
pelo Ceará. Com a certeza do dever cumprido
perante Deus e Pátria,
parte tranquilo para a
eternidade, levando consigo as ﬂores da nossa
imperecível SAUDADE e
da nossa gratidão, deixando conosco o seu lin-

Jornal Correio de Russas

Meton Maia e
Silva era membro
correspondente da APL,
morreu no dia 27 de
agosto último, aos 98
anos, em Fortaleza-CE
do exemplo que honra a
História da nossa Terra. De joelhos, Limoeiro,
Princesa do Jaguaribe!
De joelhos, Ceará, Terra
do Sol, Amor, Terra da
Luz!
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Pindamonhangaba sobe no Ideb e é
destaque da Educação na região
Escolas municipais de Pindamonhangaba superam meta do Ideb para 2021
Divulgação

Colaborou com o
texto: Victor Gobbo
Pindamonhangaba se destaca com a nota do Ideb (Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica) de 2017, de 6.9 no Ensino Fundamental Municipal,
ficando acima da maioria das cidades da região, como Taubaté,
Guaratinguetá, Bragança Paulista, entre outras.
O plano municipal de educação prevê a cada dois anos
uma meta projetada (quanto o
município tem que avançar na
nota). Esse ano a meta do município era 6.3. O aumento destaca Pinda com 0,6 acima da
projeção, superando até mesmo a meta projetada para 2021.
Outras notas na região foram
Taubaté com 6.4; Guaratinguetá com 6.3; Aparecida com
6.7; Jacareí com 6.4 e Bragança
Paulista, que tem número próximo de habitantes de Pinda,
com índice de 6.4.
“Nos últimos tempos, possibilitamos que a escola tivesse

Ensino Fundamental de Pinda alcançou 6,9 no Ideb 2017
acesso a várias outras condições
de qualidade, lousa digital, internet e a própria manutenção

das unidades”, afirmou o secretário de Educação, professor
Júlio Valle. “Gostaria de para-

benizar o trabalho de todos os
educadores que colaboraram
para que isso acontecesse, pois

é fundamental a função que eles
exercem em sala de aula”.
O índice foi criado em 2007,
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação
(MEC), e tem avaliação a cada
dois anos, para monitorar e medir os avanços na qualidade do
Ensino Fundamental e Médio
no país.
Para o prefeito Isael Domingues, o avanço é resultado de
uma somatória de esforços de
toda a equipe da Secretaria de
Educação. “Temos que agradecer
muito os professores e servidores
da Educação por esta conquista.
Pois sabemos que nossa impossibilidade de realizar concurso
público, por impedimentos da
Justiça, é um obstáculo para que
possamos investir ainda mais na
educação. Porém, apesar das dificuldades, conseguimos investir
na infraestrutura das nossas escolas, o que, com certeza, também refletiu neste resultado”,
avaliou o prefeito.

Moreira César terá desfile comemorativo à Independência no dia 6 de setembro
Em Moreira Cesar o tradicional desfile cívico-militar em
comemoração à Independência
do Brasil será realizado no dia 6
de setembro. O local permanece
o mesmo dos anos anteriores:
a avenida das Margaridas, no
Vale das Acácias.
O hasteamento das bandeiras, que antecede o desfile,

acontecerá às 8 horas, na sequência, a Corporação Musical
Euterpe abrirá o evento à frente das escolas, entidades civis,
religiosas e militares, somando
18 instituições participantes do
desfile no distrito.
Autoridades civis e militares
do município foram convidadas para prestigiarem o desfi-

le. Toda a estrutura de palco
e sonorização para receber os
eventos estão sendo montadas
no local do desfile, que terá as
ruas próximas parcialmente
interditadas, somente durante
a duração dos eventos, causando o menor transtorno possível
para os moradores das proximidades.

A previsão da Prefeitura é de
que, finalizando o período da
manhã, as ruas possam ser liberadas novamente.
Novo local para
7 de setembro
Para o desfile da independência no centro da cidade, a

novidade consiste no novo local: iniciando na praça Sete de
Setembro e seguindo pela avenida Albuquerque Lins, até o
prédio da Vivo.
O hasteamento será no
Obelisco da praça Monsenhor
Marcondes, às 8h30, e o desfile está marcado para iniciar às
9 horas.
Divulgação

Prefeitura realiza obras
na zona rural de Pinda
Colaborou com o
texto: Bruna Silva
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria Municipal de
Serviços Públicos, através da
Coordenadoria Regional Leste, realiza obras de melhoria
na zona rural da cidade,
desde a última semana.
O cronograma elaborado

pela Prefeitura para atender a região rural contou
com serviço de construção de galeria pluvial na
estrada das Bicas; terraplanagem na estrada da
Graminha e estrada das
Oliveiras. Além dessas,
outras melhorias estão
programadas para serem
realizadas nas estradas
rurais.

“Em frente ao restaurante Colinas, quando chove,
a estrada ficava inundada
pois a tubulação antiga
estava entupida, sem manutenção há mais de seis
anos”, disse o coordenador
da Regional Leste, Fernando Barbosa, a respeito
da construção de galeria
de água pluvial na estrada
do Pinga.
Divulgação

Instituições civis e militares participarão do desfile

DIA 6 DE SETEMBRO – MOREIRA CÉSAR
Ordem do desfile:

Melhorias incluem estradas rurais da cidade

1. Corporação Musical Euterpe
2. Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU das Artes
3. EE Profª Eunice Bueno Romeiro
4. Rede Municipal de Ensino
5. Sec. Munic. Esportes e Lazer de Pinda Semelp
6. Cefi Art Toledo
7. Companhia de Dança “Lago do Cisne”
8. Projeto Social Rayane
9. Assoc. Sales. Coop. Pinda - Projeto Jataí
10. EE Prof. Rubens Zamith
11. Cimc - Convivência Idosos Moreira César
12. Associação Terapia e Lazer
13. Grupo Escoteiro Levi
14. Polícia Militar - Projeto Parceiros do Amanhã
15. 2º Batalhão de Engenharia de Combate Borba Gato
16. 11ª Cia de Engenharia de Combate Leve
17. 12ª Cia de Engenharia de Combate Leve
18. Corpo de Bombeiros
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P oder Legislativo

Câmara de Pindamonhangaba
comemora o Dia do Maçom com
entrega de honraria em Sessão Solene
Manoel Moreira Filho, membro da Augusta e Respeitável Loja Simbólica
Harmonia e Trabalho, recebeu comenda da Casa de Leis

Na foto maior, ao lado, os integrantes da Mesa Diretora dos Trabalhos.
Acima, o Presidente da Mesa, vereador Rafael Gofﬁ,
o homenageado, Manoel Moreira Filho e o Presidente de Loja
Maçônica Harmonia e Trabalho, Eduardo Aquino Mello

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou no último dia
24 de agosto, no Plenário
“Francisco Romano de
Oliveira”, a Sessão Solene
em comemoração ao Dia
do Maçom.
A cerimônia foi presidida pelo vereador Rafael
Gofﬁ Moreira (PSDB), representando o presidente
do Legislativo, Vereador
Carlos Moura – Magrão
(PR), que não pode comparecer devido a compromissos assumidos anteriormente. Realizada por
intermédio da Lei Municipal nº 5.066/2012, de
28 de junho de 2012, a
assembleia prestou homenagem à personalidade indicada pela Loja Maçônica
Harmonia e Trabalho, de
Pindamonhangaba.
Estiveram presentes na
solenidade as seguintes
personalidades: Luciana
Viana, Diretora de Trânsito, representando o prefeito Dr. Isael Domingues,
1º Tenente Victor Antônio
Carvalho Campos, representando o Comandante
do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, Cel.
Luís Cláudio Brion Cardoso; 2º Tenente Mauro Braz de Linca Júnior,

representando o Comandante da 11ª Companhia
de Engenharia e Combate Leve, Major Vicente da
Silva Costa; Major Dan
Milli Pereira, Comandante da 12ª Companhia de
Engenharia e Combate
Leve; Mirabeau Antônio
Pini Júnior, Coordenador
Regional da Nona Macro
Região Maçônica, representando o grão Mestre
Estadual; Eduardo Aquino Mello, Presidente de
Loja Maçônica Harmonia
e Trabalho e Synesio Leirião Filho, Orador Oﬁcial
pela Loja Harmonia e Trabalho.
Este ano foi homenageado com Diploma de
Honra ao Mérito, o Mestre Maçom, Manoel Moreira Filho, membro ativo
da Augusta e Respeitável
Loja Simbólica Harmonia e Trabalho, de Pindamonhangaba. Os jovens,
Mestre Conselheiro do
Capítulo Demolay Luzes
do Futuro, Giovani Antônio Santos Pini e a Honorável Rainha do Bethel 17
da Ordem Internacional
das Filhas de Jó para o
Brasil, Bruna da Silva Nóbrega Souza, prestaram
uma homenagem a todos
os maçons e, em especial,
ao orador oﬁcial da noi-

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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te e ao homenageado da
Loja Maçônica Harmonia
e Trabalho, com um texto
em jogral.
O orador oﬁcial, Synesio Leirião Filho, da Loja
Harmonia e Trabalho,
discorreu sobre o signiﬁcado desta data magna
aos membros da Maçona-

ria, que desde o Império,
tiveram uma participação
ativa, direta e indiretamente, em todos os grandes momentos do Brasil,
nem sempre notada, pois
a Maçonaria é uma instituição discreta que pouco
aparece na vida cotidiana
das comunidades.

Os integrantes da Loja Maçônica Harmonia e Trabalho

Orador Oﬁcial,
Synesio Leirião
Filho

Fotos: Mário Avelino dos Reis /CVP

LUIZ CARLOS PINTO

O Mestre Conselheiro do Capítulo Demolay Luzes do Futuro, Giovani
Antônio Santos Pini e a Honorável Rainha do Bethel 17 da Ordem
Internacional das Filhas de Jó para o Brasil, Bruna da Silva Nóbrega
Souza, prestaram uma homenagem aos maçons
Homenageado
da noite, Manoel
Moreira Filho

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
P O R T A R I A Nº 46/2018
Atribui competência ao Contador de movimentações
bancárias no Banco do Brasil S/A

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
30ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 10 de setembro de 2018,
segunda-feira, às 18 horas.

Vereador Carlos Eduardo de Moura, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, por esta Portaria RESOLVE:
Art. 1º – Atribuir ao CONTADOR desta Casa de Leis, Fabiano Rosa do Amaral, CPF
298.357.978-62, admitido por concurso público em 01/02/2011 e nomeado pela Portaria 22/2011, a gerir as
contas bancárias da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba – CNPJ nº 53.327.359/0001-34, sempre
em conjunto com o Presidente desta Casa de Leis.
Art. 2º – Para exercício da competência que lhe é atribuída junto ao Banco do Brasil,
Agência 0574-6 – Conta-Corrente nº 22000-0, o servidor supracitado poderá abrir, movimentar e encerrar
contas de depósito de quaisquer espécies ou modalidades. Efetuar depósitos, pagamentos, transferências,
saques, resgates, solicitar saldos, extratos e comprovantes, emitir guias de retiradas, prestar recibo e dar
quitação, autorizar cobranças, liberar arquivos de pagamentos no GER Financeiro/ASSP, investimentos,
aplicações ﬁnanceiras, aceitar e estabelecer condições por meio presencial ou eletrônico. Emitir, descontar,
cancelar, baixar, sustar e contraordenar cheques, requisitar talonários de cheques inclusive avulsos, retirar
cheques devolvidos, cadastrar, alterar, desbloquear senha e assinatura eletrônica; enﬁm, praticar todos os
atos necessários da presente gestão para o bom e ﬁel desempenho deste mandato.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2018.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 104/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial”.
II. Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2018, do Vereador
Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, que “Concede a
Medalha de Mérito Athayde Marcondes”.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2018.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO

Presidente

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

Vereador Carlos Moura – Magrão
Presidente
Publicada no DA.

P O R T A R I A Nº 47/2018
Atribui competência ao Contador de movimentações
bancárias na Caixa Econômica Federal
Vereador Carlos Eduardo de Moura, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, por esta Portaria RESOLVE:
Art. 1º – Atribuir ao CONTADOR desta Casa de Leis, Fabiano Rosa do Amaral, CPF
298.357.978-62, admitido por concurso público em 11/02/2011 e nomeado pela Portaria 22/2011, a gerir as
contas bancárias da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba – CNPJ nº 53.327.359/0001-34, sempre
em conjunto com o Presidente desta Casa de Leis.
Art. 2º – Para exercício da competência que lhe é atribuída junto à Caixa Econômica
Federal, Agência 0330 – Operação 006 – Conta-Corrente nº 00100015-6 e Operação 013 – Conta Poupança
nº 22419-3, o servidor supracitado poderá abrir, movimentar e encerrar contas de depósitos de quaisquer
espécies ou modalidades. Efetuar depósitos, pagamentos, transferências, saques, resgates, solicitar saldos,
extratos e comprovantes, emitir guias de retiradas, prestar recibo e dar quitação, autorizar cobranças,
aplicações ﬁnanceiras, aceitar e estabelecer condições por meio presencial ou eletrônico. Emitir, descontar,
cancelar, baixar, sustar e contraordenar cheques, requisitar talonários de cheques inclusive avulsos, retirar
cheques devolvidos, cadastrar, alterar e desbloquear senha e assinatura eletrônica; enﬁm, praticar todos os
atos necessários da presente gestão para o bom e ﬁel desempenho deste mandato.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2018.
Vereador Carlos Moura – Magrão
Presidente
Publicada no DA.

Pindamonhangaba, 5 de setembro de 2018
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“Jogos Municipais do Idoso” concluem
sua 16ª edição com sucesso
Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
No último ﬁm de semana, aconteceu o encerramento dos “16° Jogos Municipais do Idoso – Jomi”.
O evento contou com atividades esportivas e ﬁnalização no sábado (1º/9) com
um grande baile no Paineiras Country Club.
O último dia de provas
contou com a participação
de mais de 200 idosos no
chute ao gol e atletismo
(prova de corrida e caminhada), dividido por categorias de idade e sexo
(masculino e feminino).
Já o baile de encerramento teve uma novidade: o
concurso do “Casal Miss
e Mister Jomi 2018”, no
qual foi eleito Pedro Antunes Costa (63 anos) como
Mister e Luiza Viezze Vera
(71 anos) como Miss. Os
concorrentes desﬁlaram
e mostraram toda a sua
simpatia e elegância para
os jurados. Este foi um
momento de confraterni-

RESULTADO DO ATLETISMO:
De 50 a 54 anos – feminino
1º - Francisca da S. Monteiro
2º - Maria Helena Ribeiro
3º - Sandra Lucia Pacca
De 50 a 54 anos – masculino
1º - Edilson Luis Gomes
2º - José Leonardo do S. Filho
3º - Edson Angelo Cardoso

Em 2018, mais de 600 atletas se inscreveram para a competição
zação e descontração, uma das
marcas dos “Jogos dos Idosos”.
Além da noite dançante,
animada pela banda Gold, foi
preparado também o tradicional jantar pelos voluntários do
Fundo Social de Solidariedade de Pinda. Aﬁnal, o evento é
uma realização da instituição
com a Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer (Semelp) da
Prefeitura de Pindamonhangaba e tem o objetivo de estimular a atividade física como
fator de integração e promoção
da saúde e bem estar, promovendo autoestima e convívio

social da pessoa idosa.
Mais de 600 atletas se inscreveram para esta edição dos
“Jogos Municipais do Idoso”,
comprovando o sucesso da iniciativa e superando o número
de interessados nos anos anteriores. Para o prefeito Isael Domingues, o investir em
esportes e atividades de lazer
para a melhor idade é investir
em saúde. “A prática de esportes e de atividades de entretenimento na melhor idade estimula a alegria e a felicidade
dos nossos atletas da melhor
idade, além de estimular a vida

em comunidade, e tudo isso
contribui para uma vida mais
saudável”, aﬁrmou.
A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cláudia
Domingues, acredita na importância do esporte para pessoas de todas as idades, mas
principalmente para as da Terceira Idade. “O Fundo Social
de Solidariedade de Pindamonhangaba abraçou os idosos
porque a atividade física na
Terceira Idade é muito importante, tanto para o físico quanto para a mente”, garantiu.

Time de basquete proﬁssional de
Pinda estreia nesta semana
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
O time proﬁssional de
basquete feminino de Pindamonhangaba fará sua
estreia nesta quinta-feira (6), no “Campeonato
Paulista de Basquete”, em
Araraquara.
A equipe, que está se
dedicando inteiramente
para os treinos há cerca
de três semanas, viajará
nesta quinta-feira até Araraquara para enfrentar o
time da casa, às 19 horas.
A expectativa para o primeiro jogo das meninas
de Pinda é grande, pois
a equipe é formada por
cinco atletas da cidade; fazendo com que
se mantenha e estimule a prática do esporte

dentro do município.
Além das cinco atletas
da cidade, foram contratadas também a ala da Seleção Brasileira, Tati Pacheco e a armadora cubana,
Ineidis Casanova, que está
entre as melhores armadoras do País. O técnico,
Luis Bondioli, explica que
o objetivo da equipe é ﬁcar
na série ouro que são as
quatro primeiras equipes
da competição, além de
que trazer a equipe de alto
rendimento para a cidade
é uma forma de aproximar
os jovens para a prática
esportiva, possibilitando
também que eles possam
se espelhar nas atletas.
Pindamonhangaba
terá jogo da equipe de alto
rendimento neste domingo

De 55 a 59 anos – feminino
1º - Sueli Ap. dos Santos Silva
2º - Maria de Lourdes T. Leite
3º - Maria Tereza L. da Silva Santos
De 55 a 59 anos – masculino
1º - Marco Antônio Melquiedes
2º - Luis Carlos dos Santos
3º - Luis Guilherme Antônio
De 60 a 64 anos – feminino
1º - Nair de Oliveira Fonseca
2º - Maria de Fátima Oliveira
3º - Vera Lucia Ferreira
De 60 a 64 anos – masculino
1º - Janio Rodrigues
2º - Abel J. Claro dos Santos
3º - Edvandro Lopes Carneiro
De 65 a 69 anos – feminino
1º - Eloina Ribeiro
2º - Maria José de Queiroz
3º - Luiza Miguel de Melo
De 65 a 69 anos – masculino
1º - Antônio Carlos T. G. Santos
2º - José Setubal Bezerra
3º - Jair de Castro

Divulgação

De 70 a 74 anos – feminino
1º - Eﬁgenia Marina Irineu
2º - Salete Irineu
3º - Irene Teberga
De 70 a 74 anos – masculino
1º - José Bailan
2º - Antônio Carlos Rodrigues Alves
3º - Elzio José Maximiano
De 75 a 79 anos – feminino
1º - Dulce Irineu
2º - Helena Alves Cabral da Silva
3º - Tereza de Jesus Irineu

Primeira partida da equipe proﬁssional municipal será nesta
quinta-feira (6)
Já no domingo (9), é a vez
da população de Pindamonhangaba poder conferir de
perto a atuação das meninas
que representam a Princesa do
Norte no “Campeonato Paulista”, contra a equipe de São
Bernardo do Campo. O jogo
será no João do Pulo, às 17 horas, com entrada franca.

“Nossa expectativa para estreia é grande, espero que possamos retornar de Araraquara
com resultado positivo. Domingo, esperamos que nossa torcida
possa lotar o ginásio do João do
Pulo para empurrar nossas atletas na estreia em casa”, destaca
o secretário de Esportes, professor Everton Chinaqui.

De 75 a 79 anos – masculino
1º - Aristeu Domingues
2º - Irineu Morgado
3º - Sebastião Edmo de Oliveira
Acima de 80 anos – feminino
1º - Maria América
2º - Francisca Maria da Conceição
Acima de 80 anos – masculino
1º - Geraldo de Oliveira Garcia
2º - Francisco Alves
3º - João Martins

JUDÔ CONQUISTA RESULTADOS POSITIVOS NO “CAMPEONATO PAULISTA”
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A equipe de judô da Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba participou,
no último domingo (2), do
“Campeonato Paulista por
Faixas”, em Itapecerica da
Serra.
Os resultados obtidos foram: Tanaís Borges, campeã
no faixa roxa meio leve; Pau-

lo Augusto, vice-campeão no
faixa roxa meio médio; Pablo
Senna, vice-campeão no faixa preta meio pesado; Fabrício Evangelista, vice-campeão no faixa preta pesado.
“Os bons resultados da
equipe se dão devido ao empenho e dedicação dos atletas e alunos das escolas de
esportes da cidade”, destacou o técnico da equipe, sensei Celso Manzano.

Divulgação

Tanaís Borges foi campeã faixa roxa meio leve

Tribuna do Norte
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CONTROLE 115/18 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Compromissário) Sr (a)
ARCELINO FERREIRA DE ARAUJO NETO, responsável pelo imóvel, situado a RUA
SERGIO MARCONDES SALGADO C/ ANGELINA BOUERI, s/nº, Bairro Campos
Maia - Galega, inscrito no município sob a sigla: SO111109007000, Quadra H, Lote
08, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos
do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário,
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - EDITAL
SETOR DE
FISCAIS
DEEXECUÇÕES
CITAÇÃO DAS
EMPRESAS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900,
Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
1505068-21.2016.8.26.0445
pindasef@tjsp.jus.br
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba
Horário
de Atendimento
ao Público: das 12h30min às19h00min
Maria Cortez Moreira e outros

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Digital nº:
1505068-21.2016.8.26.0445
EDITAL
DE CITAÇÃO,
COM
PRAZO
DEAtiva
30 DIAS.
Classe:
Assunto:
Execução
Fiscal
- Dívida
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado:
Cortez
Moreira
e outros
O(A) MM. Juiz(a) Maria
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)

EDITAL
DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 116/18 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Compromissário) Sr
(a) GILSON FERNANDO NUNES, responsável pelo imóvel, situado a RUA
BENEDICTO DOS SANTOS, s/nº, Bairro MOMBAÇA, inscrito no município sob a
sigla: SO121203024000, Quadra 04, Lote 19, para que efetue a limpeza do referido
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 117/18 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr (a) JOSE
WANDERLEY SANTOS AZEVEDO SOUZA, responsável pelo imóvel, situado a RUA
DULCE MARIA PUPPIO MARCONDES, s/nº, Bairro CAMPO BELO - GALEGA,
inscrito no município sob a sigla: SO110712010000, Quadra E, Lote 142, para
que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário,
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação

Encontrando-se
a(s)
relacionada(s)
em lugardoincerto
não sabido, foi
O(A)Ativa.
MM. Juiz(a)
de Direito
da executada(s)
SEF - Setor de
Execuções Fiscais,
Foro dee Pindamonhangaba,
determinada
a CITAÇÃO
da(s)Aparecida
mesma(s),depor
edital,
intermédio
do qual FICA(M)
Estado
de São Paulo,
Dr(a). Claudia
Araujo,
na por
forma
da Lei, etc.

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
FAZ para
SABER
aos que
virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
satisfação
do débito.

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
Executada: Antônio Moreira, Diva Aparecida Moreira da Silva, Espólio de Neuza Moreira
Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
da Silva, Jorge Moreira, Mário Moreira, Renato Moreira e Maria Cortez Moreira
Ativa.
Encontrando-se
executada(s)
em CPF:
lugar incerto
e não sabido,
Documentos
da a(s)
Executada:
CPF: relacionada(s)
019.372.768-48,
002.657.578-78,
CPF: foi
determinada
a CITAÇÃO
da(s) mesma(s),
edital, por intermédio
do qual FICA(M)
185.769.448-12,
CPF: 695.698.278-15,
CPF:por
036.594.268-57,
CPF: 831.024.268-91,
CPF:
CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
019.193.238-80
Execução
Fiscal
nº: 1505068-21.2016.8.26.0445
apontado(s)
na(s)
C.D.A.,
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
Classe
– Assunto:
Execução Fiscal
- Dívida Ativa
correção
monetária
e honorários
advocatícios,
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Data da Inscrição: 02/01/2012
na forma
do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3237
para satisfação
do débito.
Valor da Dívida:
R$ 990,84
NADA MAIS.
Dado
e passado
nestaAparecida
cidade de Pindamonhangaba,
aos Espólio
09 de maio
2018. Moreira
Executada:
Antônio
Moreira,
Diva
Moreira da Silva,
dedeNeuza
da Silva, Jorge Moreira, Mário Moreira, Renato Moreira e Maria Cortez Moreira
Documentos da Executada: CPF: 019.372.768-48, CPF: 002.657.578-78, CPF:
185.769.448-12, CPF: 695.698.278-15, CPF: 036.594.268-57, CPF: 831.024.268-91, CPF:
019.193.238-80
Execução Fiscal nº: 1505068-21.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/01/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3237
Valor da Dívida: R$ 990,84

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1505068-21.2016.8.26.0445 e código 3DC8408.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1505068-21.2016.8.26.0445 e código 3DC8408.

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
TRIBUNAL
JUSTIÇA
DO ESTADO
DE SÃO PAULO
12401-900,DE
Fone:
(12) 36431481,
Pindamonhangaba-SP
- E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
COMARCA
DE PINDAMONHANGABA
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

ERRATA A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 60, DE 30/08/2018, PUBLICADA NO
JORNAL TRIBUNA DO NORTE EM 04/09/2018 NA PÁGINA 4

Controle 118/18 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr (a)
RODRIGO PEREIRA ALCANTARA, responsável pelo imóvel, situado a RUA
BENEDICTO DOS SANTOS, s/nº, Bairro MOMBAÇA, inscrito no município sob a
sigla: SO121203019000, Quadra 04, Lote 024, para que efetue a limpeza do referido
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº 60, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.
Altera a vigência da Lei Complementar nº 55, de 21 de dezembro de 2017, prorrogando, por mais 06
(seis) meses, o prazo para regularização de ediﬁcações no âmbito das zonas urbanas do Município
de Pindamonhangaba.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1° Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, o prazo para regularização de ediﬁcações
clandestinas e/ou irregulares no âmbito das zonas urbanas do Município de Pindamonhangaba,
de modo que as solicitações poderão ser realizadas até o dia 27/02/2019, atendidas as exigências
postas na Lei Complementar Municipal nº 55, de 21 de dezembro de 2017.
Art.2° Esta Lei Complementar entra em vigor em 27 de agosto de 2018, passando a produzir efeitos
a partir de 28 de agosto de 2018.
Pindamonhangaba, 30 de agosto de 2018.
Isael Domingues - Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias - Secretária de Infraestrutura e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 30 de agosto de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/Projeto de Lei Complementar nº 03/18

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 119/18 - LIMPEZA

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 120/18 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Compromissário) Sr (a)
ANDRÉ DOS SANTOS TOLEDO N, responsável pelo imóvel, situado a RUA
FRANCISCO BUENO GARCIA LEME, s/nº, Bairro MOMBAÇA, inscrito no município
sob a sigla: SO110104031000, Quadra 05, Lote 135, para que efetue a limpeza do
referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
fls. 228

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1003335-77.2016.8.26.0445 e o código 4702889.

fls. 228

fls. 17

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Urbanizadora e Incorporadora Santa Rita Ltda.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº:
1504910-63.2016.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
EDITAL
DE CITAÇÃO,
COM PRAZO
DEde30Pindamonhangaba
DIAS.
Exeqüente:
Prefeitura
Municipal
Executado:
Urbanizadora e Incorporadora Santa Rita Ltda.

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.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
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
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Estado de
São Paulo,deDr(a).
Claudia Aparecida
Araujo, na
da provenientes
Lei, etc.
Prefeitura
Municipal
Pindamonhangaba,
paradecobrança
deforma
dívidas
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)
FAZ SABER
que virem
ou tomarem
conhecimento
presente
edital de CITAÇÃO
DA(S)
apontado(s)
na(s)aos
C.D.A.,
acrescido(s)
dos encargos
legais do
nela(s)
especificados,
juros de mora,
EMPRESA(S)
ABAIXO
RELACIONADA(S),
expedido
com prazo
de 30
úteis,aque,
por este
correção
monetária
e honorários
advocatícios, custas
e despesas
judiciais,
oudias
garantir
execução
processa(m)-se
Execução(ões)
Fiscal(is) bens
que suficientes
lhe(s) move
na Juízo
forma edorespectivo
disposto noCartório,
artigo 9º da
Lei 6.830/80, a(s)
sob pena
de serem penhorados
Prefeitura
Municipal
para
satisfação
do débito.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)
Executada:
Urbanizadora
e Incorporadora
Santa
Ltda. dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
CITADAS(S)
de seu inteiro
teor para, no prazo
deRita
05 (cinco)
Documentos
Executada:
CNPJ: 01.424.835/0001-31
apontado(s)dana(s)
C.D.A., acrescido(s)
dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
Execução
nº: 1504910-63.2016.8.26.0445
correçãoFiscal
monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Classe
– Assunto:
Execução
Fiscal
- Dívida
Ativa sob pena de serem penhorados bens suficientes
na forma
do disposto
no artigo
9º da
Lei 6.830/80,
Data
Inscrição:
paradasatisfação
do04/01/2013
débito.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4218868
Valor da Dívida: R$ 3295,25

Executada: Urbanizadora e Incorporadora Santa Rita Ltda.
Documentos da Executada: CNPJ: 01.424.835/0001-31
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
Execução Fiscal nº: 1504910-63.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 04/01/2013
DOCUMENTO
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Nº da InscriçãoASSINADO
no Registro DIGITALMENTE
da Dívida Ativa: 4218868
Valor da Dívida:CONFORME
R$ 3295,25 IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro
de Preços referente ao PPRP nº 099/2018 de “aquisição de kit lanches para atender à Semelp
em eventos, viagens de alunos e atletas, festivais e competições”, com validade de 12 meses,
assinadas em 20/08/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 251/2018
Empresa:
E. E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA
ME
*****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das Atas
de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 092/2018 de “serviços de locação de brinquedos
inﬂáveis para os eventos de ruas de lazer e dia das crianças da Semelp”, com validade de 12
meses, assinadas em 21/08/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 256/2018
ATA nº 257/2018

Empresa:
Empresa:

JOSÉ ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EPP
F. B. COSTA ESPORTES ME
Pindamonhangaba, 4 de setembro de 2018

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O ÁLCOOL E DROGAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
A Secretaria de Saúde e Assistência Social CONVOCA as representações da
Sociedade Civilpara participação da Assembleia de Eleição do CONSELHO
MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O ÁLCOOL E DROGAS,instituído
pela Lei nº 5.146/2010, de 15 de dezembro de 2010 (alterada pelas Leis 5.556
de 07 de agosto de 2013 e Lei 6.077 de 20 de dezembro de 2017), integrante do
Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao tráﬁco ilícito e uso
indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica, conforme o disposto na Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
a ser realizada, por voto direto e secreto, no dia 25/10/2018, às 18h00 noAuditório
do CAPS AD, sito à Rua Major José dos Santos Moreira,nº 28, São Benedito, nos
termos deste Edital:
I. DO OBJETO:
Eleição de membros titulares e seus respectivos suplentes das Entidades
da Sociedade Civil para compor o COMAD, para o biênio 2018 - 2020, com
características de membros não governamentais, representantes das seguintes
entidades, instituições ou movimentos sociais, conforme Lei nº 6.077/2017:
I - 01 (um) representante indicado pelas organizações não governamentais de saúde
mental e organizações não-governamentais destinadas à prevenção do uso indevido
de drogas, álcool e substâncias que causem dependência física ou psíquica
II - 02 (dois) representantes indicados pelas organizações não governamentais
destinadas à tratamento, recuperação e reinserção social de dependestes do
uso indevido de drogas, álcool e substancias que causem dependência físicas ou
psíquica, com sede no município de Pindamonhangaba;
III - 01 (um) representante de instituições formadoras de nível superior com unidade
no município de Pindamonhangaba;
IV - 02 (dois) representantes de órgãos de representação de classe (OAB, CRM,
CRP, etc)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1003335-77.2016.8.26.0445 e o código 4702889.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr (a)
MARCELO ROGERIO DE ALMEIDA, responsável pelo imóvel, situado a RUA
JOSE SOARES FERREIA, s/nº, Bairro MOMBAÇA, inscrito no município sob a
sigla: SO121610011000, Quadra 15, Lote 11, para que efetue a limpeza do referido
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

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,
- E-mail:
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DOPindamonhangaba-SP
ESTADO DE SÃO PAULO
pindasef@tjsp.jus.br
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
1504910-63.2016.8.26.0445
pindasef@tjsp.jus.br
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 30/05/2018 às 16:15 .
Para
conferir
o original,
acesse o site
informe oàsprocesso
Este documento é cópia do
original,
assinado
digitalmente
porhttps://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do,
CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 30/05/2018
16:15 . 1504910-63.2016.8.26.0445 e código 3DC8304.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1504910-63.2016.8.26.0445 e código 3DC8304.
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V - 02 (dois) representantes de usuários ou familiares vinculados ao CAPS AD e/ou
clínicas e comunidades terapêuticas não-governamentais.
II. DA ASSEMBLEIA:
O processo de eleição deverá ser lavrado em ata em livro próprio, que deverá
ser assinada pelos presentes e em seguida encaminhada à Prefeitura de
Pindamonhangaba, a qual nomeará e empossará os eleitos.
Na data da eleição, cada entidade habilitada poderá votar em até 02 (duas)
representações de cada segmento, sendo que as entidades que obtiverem maior
número de votos, serão eleitas para as vagas em aberto.
No caso de empate entre as entidades, terá prioridade a entidade com data de
constituição legal mais antiga.
III. DA INSCRIÇÃO (DOCUMENTOS ANEXOS I, II e III):
A inscrição das entidades para participar do processo eleitoral para o Conselho
Municipal de Políticas sobre Drogas deverá ser feita através do preenchimento de
ﬁcha própria a ser retirada na CASA DOS CONSELHOS, sito à Av. Albuquerque
Lins,138 São Benedito, Pindamonhangaba
IV. DO PRAZO:
1 - A inscrição poderá ser feita da data de10 de setembro de 2018 até 10 de outubrode
2018.
2 - O Calendário do processo eleitoral consta do ANEXO IV.
V. DA HABILITAÇÃO:
As organizações do Terceiro Setor e/ou associações serão escolhidas, dentre as
organizações por meio da apresentação dos seguintes documentos:
1 - Ata de fundação ou comprovante de existência do movimento através de
instrumento público de comunicação e informação de circulação municipal, estadual
ou nacional;
2 - Relatório de atividades e de reuniões do movimento, com as respectivas listas de
presença, do último ano;
3 - Documentos de autoridade pública que atestem a existência do movimento ou sua
participação em atividades promovidas por instâncias de controle social.
VI. DA HABILITAÇÃO DAS ENTIDADES PARA O PROCESSO ELEITORAL
(DOCUMENTOS ANEXO II):
Encerrado o prazo para as inscrições, a Comissão Eleitoral analisará a documentação
e divulgará a relação de habilitados no dia16 de outubro de 2018, no Jornal Tribuna
do Norte, abrindo-se prazo de 24 (vinte e quatro) horas para recurso. A Comissão
Eleitoral julgará os eventuais recursos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
homologando e divulgando, a listagem ﬁnal das entidades e organizações habilitadas
à eleição, no mesmo jornal
Parágrafo único -No ato da inscrição a entidade deverá indicar os nomes dos
indicados para representação, conforme Anexo II
VII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1 - O Ministério Público Estadual será convidado a acompanhar todo o processo
eleitoral.
2 - Caso não sejam preenchidas as vagas, o processo será prorrogado por 15 dias
corridos, somente para ocupação das vagas ociosas;
3- Para acompanhar, dar andamento e dirimir dúvidas com relação ao processo
eleitoral, ﬁca criada a comissão eleitoral, composta pelos seguintes membros:
Mariana Prado Freire, Caroline Alves Rosolem e Elaine Cristina Ferreira.
4 – O casos omissos ao Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2018.
VALÉRIA DOS SANTOS
Secretária de Saúde e Assistência Social
ANEXO I
REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO
À Comissão Eleitoral,
Fundamentado no edital de convocação - para eleição de representante da sociedade

civil do COMAD, biênio 2018-2020, venho pelo presente requerer HABILITAÇÃO
AO PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O
ÁLCOOL E DROGASjunto à Comissão Eleitoral.
Nome da entidade/organização:
CNPJ:
Nome do Presidente:
Endereço:
Telefone:
Celular:
E-mail:
Habilitação:
(
) representante de organizações não governamentais de saúde mental e
organizações não-governamentais destinadas à prevenção do uso indevido de
drogas, álcool e substâncias que causem dependência física ou psíquica
( ) representantede organizações não governamentais destinadas à tratamento,
recuperação e reinserção social de dependestes do uso indevido de drogas, álcool
e substancias que causem dependência físicas ou psíquica, com sede no município
de Pindamonhangaba;
(
) representante de instituições formadoras de nível superior com unidade no
município de Pindamonhangaba;
( ) representante de órgãos de representação de classe (OAB, CRM, CRP, etc)
( ) representantes de usuários ou familiares vinculados ao CAPS AD e/ou clínicas e
comunidades terapêuticas não-governamentais.
____________________________________________
(assinatura do (a) Presidente da Entidade
_________________________________________________
(assinatura e identiﬁcação da pessoa física designada a participar enquanto
candidato)
ANEXO II
FORMULÁRIO DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
A Comissão Eleitoral, Venho designar o (a) senhor (a) ________________________
___________________________ , para representação desta associação/ conselho/
instituição/ entidade / organização / representante de usuários no colegiado do
COMAD para a gestão 2018/2020, na condição de () titular.
Representante TITULAR:
Nome completo: .............................................................................................. ..........
Nº do RG: ..........................., Órgão expedidor: .............., CPF: ................................
Endereço Residencial: ...............................................................................................
Telefone: () .......................... ; Email: ........................................................................
_________________________________
(identiﬁcação de quem assina e qualiﬁcação) Assinatura do representante legal
_________________________________
Assinatura da pessoa designada
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA E ATUAÇÃO
DECLARO, para os devidos ﬁns, que o/a (nome do grupo, associação, movimento
social, fórum, rede ou outras denominações derepresentação de usuário da política
sobre drogas) ......................................................................................, com sede
(endereço)
…............................................................................................., na cidade de (nome do
Município) .................................., Estado (UF)
…......., exerce suas atividades na política sobre drogas cumprindo regularmente
as suas ﬁnalidades há mais de dois anos, desde(data de início das atividades)
........................., sendo seus representantes legitimados e com documentos
constitutivos ou relatóriode reunião, pelo período de mandato de ........./........./......... à
......../........./........., composto pelos seguintes membros:
Representante 1:
Nome completo: .............................................................................................. ...........
N.º do RG: .........................., Órgão expedidor: .............,CPF: ............................
Endereço Residencial: .................................................................................................
.............
Representante 2:
Nome completo: .............................................................................................. ...........
N.º do RG: ............................., Órgão expedidor: .............,CPF:...........................
Endereço Residencial: .......................................................................................... ...
(identiﬁcação de quem assina e qualiﬁcação)
_______________________________________________
Assinatura do (a) representante legal
ANEXO IV
CALENDÁRIO DOPROCESSO ELEITORALCOMAD GESTÃO 2018 - 2020
10/09/2018 a 10/10/2018 Prazo para apresentar o pedido de habilitação de
representações das entidades a seremdesignados candidatos, com a documentação
exigida no Edital de convocação do COMPAD perante a Comissão Eleitoral.
11/10/2018 a 15/10/2018 Prazo para a análise dos pedidos de habilitação da
candidatura de representações das entidades pela Comissão Eleitoral
16/10/2018 Divulgação das representações aprovadas para o processo eleitoral do
COMAD no DiárioOﬁcial do Município
17/10/2018a 18/10/2018Prazo para ingressar recursos junto à Comissão Eleitoral
23/10/2018 Divulgação dos resultados dos recursos no Diário Oﬁcial do Município
25/10/2018 Realização de Assembleia de Eleição das representações da Sociedade
Civil habilitadascandidatas para a composição do COMPAD no biênio 2018-2020.
30/10/2018 Publicação do resultado das eleições dos representantes daSociedade
Civil no Diário Oﬁcial do Município

Pindamonhangaba, 5 de setembro de 2018

E sportes

Tribuna do Norte

Seleção Brasileira de judô
se concentra em Pinda
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Divulgação

Grupo se reuniu em hotel da cidade como preparação para o “Campeonato Mundial Sênior 2018”

Dayane Gomes

Equipe feminina conquistou bons resultados
na competição de alto rendimento

Dayane Gomes

Treinamento de campo aliou preparo físico ao
desenvolvimento individual
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
Os dias ensolarados
clarearam o salão de treinos acalorando ainda
mais as pessoas que ali se
concentravam. Divididos
em kimonos azuis e brancos, o clima de amistosidade e companheirismo
se mesclava com o espírito
de competitividade e dedicação dos judocas. Todos
agrupados num mesmo
ambiente, com os aparatos necessários para os
preparativos da jornada
esportiva até o “Campeonato Mundial Individual e
Por Equipes - Baku 2018”.
A concentração da Seleção
Brasileira de judô em Pindamonhangaba não é inédita e, desta vez, juntou os
22 atletas que representa-

rão o Brasil no Azerbaijão
com outros 34 “apoiadores” de treinamento entre
os dias 1º e 5 de setembro,
no Hotel Colonial Plaza.
“Eu gosto bastante da
concentração pelo fato de
ter ﬁsioterapia, preparação física e nutricionista.
Você dormir, comer e treinar no mesmo lugar facilita muito”, resumiu o judoca Rafael Silva, o “Baby”,
duas vezes medalhista de
bronze da categoria +100
kg em Jogos Olímpicos,
em Londres 2012 e no Rio
de Janeiro 2016. Faltando
20 dias para a competição
internacional e dois anos
para as Olimpíadas de
Tóquio, ele acredita que
estar em um ambiente de
seleção com os principais
atletas em treinamento favorece a preparação logo

CICLISMO PINDENSE
PARTICIPA DA “4ª
ETAPA DO BIG BIKER”
COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA
***

Agrupamento serviu para ajustes ﬁnais antes de
competição internacional
antes de um Mundial.
Além de “Baby”, o elenco esportivo que circulou
pelo hotel pindense teve
nove atletas do Chile, três
deles também estarão no
Mundial de Baku, e outras
estrelas nacionais, como a
bicampeã mundial Mayra
Aguiar, a campeã olímpica
Rafaela Silva e o atual vicecampeão mundial dos pe-

sados, David Moura. Posto
que, a fase atual inclui ajustes ﬁnais e aprimoramentos especíﬁcos. “Os atletas
com quem treinamos nos
ajudam a simular cada atleta do cruzamento da chave.
Isso é muito importante”,
concluiu Rafael Silva, que
também exerce a graduação de terceiro sargento no
Exército Brasileiro.

Os ciclistas da Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba participaram, nesse domingo (2), da “4ª
Etapa do Big Biker”, em Santo Antônio do Pinhal. O
torneio é a prova que mede o desempenho dos ciclistas
durante o ano.
De acordo com os participantes da prova, a “4ª
Etapa do Big Baker” é uma competição de alto rendimento. E os atletas de Pinda conquistaram resultados
positivos: Jauro Ceará e Stefano Macedo ﬁcaram
em quarto lugar na categoria Pro-Team A; Carlos
Sassaki, primeiro lugar na categoria Sport Sub 50;
Pâmela Karina, segundo lugar na categoria Sport
Sub 30; Amanda Venuto, terceiro lugar na categoria
sub 30; Dri Pacheli, quinto lugar na categoria Sport
Sub 30; Gaby Cardoso, primeiro lugar na categoria
Sport Sub 35. As colocações dos ciclistas que representam Pinda nesta última etapa do “Big Biker”,
variam de primeiro a terceiro lugar na temporada
2018, fazendo com que os atletas da cidade conquistassem o pódio.
A equipe de ciclismo da Semelp tem parceria com
a Alfa Modernização, Arbo Vale, Academia Moviment, Churrascaria Gramado, Clínica Veterinária
Sassaki, Geralis Seguro, Mandaglio Engenharia, Dú
Costela e Neumacon.
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Ensino Superior continua
relevante para ingresso
no mercado de trabalho

“Hoje, cada vez mais o
EaD está se tornando
uma realidade. Aquele
preconceito inicial que
existia em relação ao
ensino a distância está
sendo superado. Isso
não só aqui no Brasil,
como no mundo todo”
Leonardo Danelon – diretor
da faculdade Anhanguera de
Pindamonhangaba

Em contexto de crise econômica e exigência proﬁssional, concluir faculdade é força diferencial
COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES

“Não enalteço a riqueza ou a pobreza. Enalteço a
luta por comida à vontade
na mesa de quem não teve
escolha sobre a própria profissão. Se eu tive a minha, me
calar é omissão”. As rimas
do rapper brasileiro Projota exaltam a dificuldade de
predileção dos brasileiros
perante sua própria ocupação profissional. Em meio à
concorrência para preenchimento de vagas, o requisito
de capacitação se distingue
e exige, no mínimo, uma primeira graduação.
O Censo da Educação Superior de 2016, realizado
pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Estatísticas
Educacionais Anísio Teixeira), indica que, no período
de 2006 a 2016, a variação
percentual do número de
concluintes em cursos de
graduação foi maior na rede
privada, com 62,6%, enquanto na pública esse crescimento foi de 26,5% no mesmo
período. Os números apontam o crescimento do investimento em unidades educacionais particulares, uma vez

Dayane Gomes

Leonardo Danelon
acredita que disciplina
e dedicação são
fundamentais para bom
desempenho acadêmico
e, consequentemente,
proﬁssional

que o acesso a instituições
públicas é acirrado. Ou seja,
antes mesmo da entrada no

mercado de trabalho, os cidadãos já enfrentam o antagonismo por posições.
MEC/Inep

Dados
do Censo
da Educação
Superior
de 2013

Primeira graduação é degrau inicial de investimento em estudos

Por outro lado, as oportunidades e modalidades de
faculdades vêm aumentando
conforme a demanda de estudantes em busca de aperfeiçoamento acadêmico. A atual
tendência consiste nos estudos de Educação a Distância.
Um exemplo bem próximo
pode ser conferido na unidade da Anhanguera em Pindamonhangaba, que, além de 10
cursos de graduação presenciais, oferece formações semipresenciais e EaD (sigla para
o Ensino a Distância). Inclusive, no mesmo censo de 2016,
o Inep constatou que 17,4% de
todos os alunos da graduação
estão matriculados neste último tipo de cursos.
Reprodução/Internet

Muito além do diploma

A medição do Índice de
Desenvolvimento Humano
(IDH) de um país, cidade
ou região tem como um de
seus pontos de avaliação a
escolaridade de sua população. Todavia, dentro de
uma perspectiva capitalista
de adequação trabalhadora,
o profissional que deseja se
sobressair precisar carregar
outros “documentos” em sua
pasta pessoal, além de diplomas.
Para Leonardo Danelon,
bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade
de São Paulo (USP), mestre
em Gestão de Organizações
e Sistemas Públicos pela
Universidade Federal de
São Carlos e doutorando em
Engenharia de Produção na
Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), disciplina
e dedicação dos alunos são
pontos fortes a serem aplicados no mercado de trabalho.
Uma maneira de empreender
comportamentos fundamentais como atitude e proatividade é o trabalho voluntário
e/ou participação em ações
sociais.
“Além de toda questão
humanitária que pode estar
envolvida por trás disso, esta
é uma forma de mostrar que
o candidato é uma pessoa de
iniciativa, que vai à luta e
enxerga uma oportunidade
ao invés de um problema”,
assinala o diretor da Anhanguera de Pindamonhangaba.
Nesse ritmo, novas plataformas e seleções em sido
criadas para a avaliação do
perfil de cada indivíduo. A
própria Anhanguera dispõe
do “Canal Conecta” para integrar seus universitários,
formados ou não, em um ambiente de trabalho. O sistema consiste em um site gratuito com vagas de emprego
exclusivo para os alunos, que
oferta uma gestão de vagas,
indicando automaticamente
aqueles mais aderentes ao
perfil da empresa contratante, filtrando também por
localização. Além disso, a
construção de uma carreira
personalizada e autêntica,
em tese, instiga maior crescimento financeiro. “O profissional do Ensino Superior
começa ganhando aquele salário, mas a perspectiva de
projeção, progressão na carreira ao longo da vida é muito
maior. Então, a chance de ele
chegar nos seus 40, 50 anos
recebendo bem mais, supera
a de quem não investiu nos
estudos”, opinou Danelon.

