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“Feste” tem inscrições
abertas até o ﬁm de outubro
Divulgação

A 40ª edição do Feste
(Festival Nacional de Teatro)
será realizada de 15 a 24 de
novembro, e está com inscrições abertas até o dia 26 de
outubro.
Com o objetivo de estimular os grupos de teatro, revelar
novos talentos e promover o
intercâmbio cultural, o evento
abrangerá apresentações de
trabalhos teatrais selecionados nas categorias “Adulto”;
“Rua” e “Infantil”, além dos
espetáculos convidados.
Já tradicional, após cada
apresentação haverá um debate entre o grupo de teatro,
a plateia e o crítico.
A realização do evento é
do Departamento de Cultura
da Prefeitura e as inscrições
devem ser feitas pelo site da
prefeitura.
PÁGINA 3
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Festival Nacional
de Teatro busca
revelar novos
talentos e promover
intercâmbio cultural

Fonte CPTEC/INPE

Divulgação

“Glorifica Pinda”
começa no sábado
Com o tema “Uma cidade,
Uma família, Uma igreja”, a
oitava “Semana Evangélica de
Pindamonhangaba”
ocorrerá
entre os dias 22 e 29 de setembro deste ano.
Realizada pela Coordenadoria de Eventos da prefeitura em
parceria com as igrejas evan-

gélicas da cidade, a festividade
promoverá atividades religiosas que acontecerão em diversos
pontos do município.
Com início no próximo sábado (22), o evento contará com
celebrações, shows, exposições
culturais e “Marcha pra Jesus”.
PÁGINA 3
Divulgação

Pindamonhangaba recebe
“Semana Nacional do Trânsito”
A “Semana Nacional de
Trânsito” teve início nessa
terça-feira (18), em Pindamonhangaba, e segue até o
dia 25. Neste ano, o tema a
ser trabalhado é: “Nós Somos
o Trânsito”. As ações promovidas durante a “Semana do
Trânsito” possuem o objetivo
de envolver diretamente a sociedade nas atividades e propor uma reﬂexão estimulando todos os condutores, seja

de caminhões, ônibus, vans,
automóveis, motocicletas ou
bicicletas, e os pedestres e
passageiros, a optarem por
um trânsito mais seguro.
Na segunda-feira (17), alunos da Escola Municipal André Franco Montoro, do Crispim, participaram de uma
blitz educativa em que, junto
com os agentes de trânsito,
entregaram cartas com instruções para os motoristas.
PÁGINA 2

Banda Discopraise será uma das atrações do evento, que contará
com celebrações, exposição cultural, além de food trucks

Reunião da
Ajop debate
peculiaridades
das “Eleições
2018”

Igreja Batista
realiza “Café
da Manhã
com Libras”
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Com o tema ‘Nós Somos
o Trânsito’, Pinda recebe
“Semana Nacional do Trânsito”

Editorial
Um só propósito

Divulgação

U

m grande exemplo de que as
pessoas mesmo com divergências
de opiniões e de convicções podem
celebrar juntas é o evento “Gloriﬁca”,
que faz parte da “Semana Evangélica de
Pindamonhangaba”.
Em sua oitava edição, a festividade é
organizada pela Coordenadoria de Eventos
da Prefeitura em parceria com as igrejas
evangélicas da cidade.
Com o tema “Uma cidade, Uma família,
Uma igreja”, a Semana promoverá
atividades religiosas que acontecerão em
diversos pontos do município.
O intuito do evento, de acordo com
os organizadores, é reunir as igrejas
evangélicas da cidade em um só propósito:
“Gloriﬁcar a Deus”.
Que este exemplo de iniciativa possa
reforçar a união das instituições religiosas
promovendo a paz e a harmonia!

Igreja Batista realiza “Café
da Manhã com Libras”
Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A “Semana Nacional de
Trânsito” teve início nessa
terça-feira (18), e segue
até o dia 25. Neste ano, o
Contran (Conselho Nacional de Trânsito) deﬁniu
como tema a ser trabalhado pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito
e pela comunidade “Nós
Somos o Trânsito”.
A diretora de Trânsito de Pindamonhangaba,
Luciana Viana, explica
que as ações promovidas
durante a “Semana do
Trânsito” possuem o objetivo de envolver diretamente a sociedade nas
atividades e propor uma
reﬂexão estimulando todos os condutores, seja de
caminhões, ônibus, vans,
automóveis, motocicletas
ou bicicletas, e os pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais
seguro.
De acordo com o Departamento de Trânsito, o
município receberá ações
educativas na cidade voltadas aos pedestres, aos
ciclistas e aos motociclistas, pois estes grupos são
principais focos de trabalho. Segundo as estatísticas esses grupos são mais
vulneráveis a possibilidades de acidentes.
“Bliz Educativa”
Os alunos da Escola
Municipal André Franco Montoro, no Crispim,

A Pieb (Primeira Igreja
Evangélica Batista) em
Pindamonhangaba tem
desenvolvido diversas
ações visando capacitar
pessoas para a inclusão
dos surdos e o alcance dessas pessoas pelo
evangelho. Desde agosto
de 2017, uma classe de
ensino de Libras (Língua
Brasileira de Sinais) está
funcionando na igreja,
aos ﬁns de semana, com
aulas teóricas e práticas.
Neste sentido, no próximo domingo, 23 de
setembro, a partir das
8 horas, será realizado o “Café da Manhã
com Libras” – contando, além do café, com
programações como
momentos de comunhão, interação, cele-

bração e palestra sobre
a temática.
A professora e mestranda na área, Viviane
Galvão, será a palestrante do evento e abordará
assuntos pertinentes à
inclusão de surdos, à
comunicação através das
Libras e à propagação
do evangelho a todas as
pessoas.
O evento é aberto a
toda a população e ocorrerá na sede da Igreja Batista – que ﬁca na travessa Marquês do Herval, 96,
no centro (em frente ao
estacionamento do Banco
Itaú e próximo à praça do
Cruzeiro).
Mais informações pelo
telefone (12) 3642-1717
ou pelo email: educacao@
piebpinda.org.br.
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Alunos e agentes de
trânsito se unem em
favor de um trânsito
seguro
participaram de uma blitz
educativa na manhã de
segunda-feira (17). Durante a ação, os estudan-

tes, unidos aos agentes
de trânsito, entregaram
cartas com instruções
para os motoristas. A

blitz educativa faz parte
da programação da programação “Semana de
Trânsito”.

“Oﬁcina de Trovas” tem inscrições abertas
para professores e alunos do EJA
Reprodução/imternet

COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
Ministrada este mês
pelo doutor Valdez de
Castro Moura, a “Oﬁcina de Trovas” será voltada para os alunos do
EJA (Ensino de Jovens
e Adultos) e para professores interessados.
O programa terá início na próxima quartafeira (26), com os alunos do EJA da Escola
Municipal Manoel César
Ribeiro, no Crispim. No
dia seguinte, quinta-feira (27), a oﬁcina será
com os alunos do EJA da
Escola Municipal Julieta

Reale, no Castolira. Nos
dias 26 e 27 de setembro,
a atividade será somente
para os alunos em horário de aula. O último dia
agendado será na sextafeira (28), com oﬁcina de
trovas para professores na
biblioteca Vereador Rômulo D’Arace, das 18h30
às 21 horas, e contará com
a entrega de certiﬁcados
aos docentes inscritos.
De acordo com osa organizadores o objetivo da
oﬁcina é fazer com que as
pessoas aprendam a produzir trovas, que é considerada uma fonte de enriquecimento gramatical.
Para elaborar uma trova,

é necessário seguir dois
fundamentos principais:
a metriﬁcação e a rima.
O número de vagas
é limitado e a inscrição
deverá ser feita pelos telefones: 3645-1701 ou
3643-2399 ou pelo email:
biblioteca@pindamonhangaba.sp.gov.br.

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)

QUESTIONAMENTOS E CRENÇAS FILOSÓFICAS
As crianças perguntam sempre. Certa vez,
uma criança muito esperta, de aproximadamente 11 anos de idade,
interrogou-me:
“Você sabe de onde
a gente veio? Por que
existem as coisas e esse
mundo tão grande?”.
Uma das palavras fundamentais do repertório
vocabular delas é “POR
QUÊ?”.
Convenhamos
que essa rede de questionamentos no mundo
infantil, e no nosso também, é algo intensamente
perturbador e nos conduz a reﬂexões em busca
de possíveis respostas.
Interessante é que os ﬁlósofos têm uma tendência
semelhante aos pequeninos (OS ELEITOS DE
JESUS!). Tal fato é altamente salutar e proveitoso visto que os maiores
avanços cientíﬁcos da
humanidade tiveram origem na formulação desse
tipo de perguntas que,
sobretudo, questionam
as supostas verdades. É
importante lembrar que
o mais discutido e festejado cientista do século
XX - Albert Einstein, aﬁrmava que foi da leitura

do grande ﬁlósofo David
Hume (ﬁlósofo escocês
do século XVIII, ﬁgura
- chave do iluminismo)
que ele passou a duvidar
do que os outros taxavam
como irredutivelmente
certo. Foi questionando
valores ultrapassados,
digamos assim, que caiu
por terra o argumento
de que a escravidão era
moralmente aceitável e
que o lugar dasmulheres era a dedicação às
tarefas do lar. Assim,
na nossa cotidianeidade, o questionamento, o
pensar ﬁlosóﬁco, é realmente relevante, muito
presente e.... proveitoso!
Não podemos esquecer
que os avanços morais
e políticos advieram da
disposição das pessoas
interrogarem e, como o
autor da “Teoria da Relatividade”, rejeitar, provar o que muito tinham
como verdades absolutas.
Não existe mais o “Petrus
locutus est, causa ﬁnita est!” (“Pedro falou, a
questão terminou!”).Por
mais que o “Pedro” seja
culto, domine teorias, sistemas, etc., deve ser posto
em dúvida, não é verdade? Isso ,certamente , é

MDig

ﬁlosofar! Por outro lado,
na minha modesta ótica,
tornase imperiosa, embora rápida, uma reﬂexão
sobre as crenças ﬁlosóﬁcas. Não esqueçamos que
as crenças ditas como
verdadeiras e justiﬁcadas
a epistemologia denomina de conhecimento. Ora,
cremos que o mundo que
nos cerca é real; que Deus
existe; que temos almas
imortais; que as coisas
são moralmente corretas
e aceitáveis na dependência das preferências e
valores subjetivos. E, isso,

não tenhamos dúvidas:
tem um impacto enorme
no nosso dia a dia, senão
vejamos: uma pessoa
que seja convicta de que
a moralidade, o certo ou
o errado é uma questão
meramente
subjetiva,
terminará se comportando de um modo totalmente diferente de um
outro que considere ser
errado trucidar e aniquilar o seu semelhante é simplesmente uma
questão objetiva. Complicado, não? Reflitamos
sobre o assunto!
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“Feste”: inscrições seguem abertas até fim de outubro
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
O 40º Feste (Festival
Nacional de Teatro) que
será realizado de 15 a 24
de novembro, está com
inscrições abertas até o
dia 26 de outubro.
O evento abrangerá
apresentações de trabalhos teatrais selecionados
nas categorias “Adulto”;
“Rua” e “Infantil”, além
dos espetáculos convidados. Logo após cada apresentação haverá um debate entre o grupo, a plateia
e o debatedor/crítico.

PALESTRA “A VIDA
SECRETA DAS SÉRIES DE
TV” ACONTECE DIA 20

Com entrada gratuita, evento oferece 40 vagas
tre series cômicas e dramáticas, entre as tramas
policiais e as de terror?
O que os novos formatos
têm mesmo de revolucionários?
Cássio Starling é crítico de cinema do jornal
Folha de São Paulo, pesquisador e professor de
história do audiovisual. É
organizador das coleções
de ﬁlmes lançadas pela
Folha, como Clássicos do
Cinema, Cine Europeu,
Charles Chaplin, Grandes Livros no Cinema e
Grandes Biografias no
Cinema. Autor do livro
Em Tempo Real (ed. Alameda, 2006) sobre séries
de TV.
Podem participar pessoas a partir dos 14 anos
e as inscrições para a palestra serão feitas pelo telefone 3637-1715
Reprodução/internet

Celebrações, exposição cultural, tenda
do circo social Odscea, além de food
trucks farão parte doe vento

40ª edição do
Festival Nacional
de Teatro será
realizada de 15 a
24 de novembro

Pinda promove workshop
sobre aprovação de projetos

Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
O CEU das Artes receberá nesta quinta-feira
(20), a palestra “A Vida
Secreta das Abelhas”,
às 19 horas, pelo “Ponto
MIS”. O evento será ministrado pelo crítico de
cinema Cássio Starling.
A palestra desvendará
os segredos dos seriados
que atraem cada vez mais
público e que têm alterado rapidamente os modos
tradicionais de fazer e de
assistir TV.
No evento serão discutidas questões como: as
séries de TV nos deixam
tão viciados? Como as
histórias são construídas
e desenvolvidas para durar uma ou várias temporadas? Quais são as
principais diferenças en-

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Cultura, promove anualmente
este festival com objetivo
de estimular os grupos de
teatro, revelar novos talentos e promover o intercâmbio cultural.
As inscrições devem
ser feitas pelo site da prefeitura: www.pindamonhanagaba.sp.gov.br
Mais informações podem ser adquiridas pelos
telefones: 3643-2690 /
3642-1080; ou pelo email:
cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br.

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria de Infraestrutura e Planejamento da Prefeitura
de Pindamonhangaba
promoverá, na próxima quarta-feira (26),
o primeiro workshop
sobre aprovação de
projetos e apresentação dos procedimentos
adotados pelo Departamento de Licenciamento. O evento é uma
parceria entre a prefeitura e a Associação de
Proﬁssionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Pindamonhangaba.
De acordo com a
Secretaria de Infraestrutura e Planejamento, este será um evento
em que o município
apresentará os procedimentos que têm
sido adotados para
análise de projetos, a
ﬁm de dar agilidade e

Reprodução Internet

Procedimentos adotados buscam dar agilidade e ﬂuidez nas aprovações,
emissões de certidões e outros serviços
ﬂuidez nas aprovações,
emissões de certidões e
outros serviços relacionados.
“A partir de algumas
reivindicações dos proﬁssionais, a prefeitura
quer aperfeiçoar as análises e promover o bom
atendimento aos proﬁssionais liberais e em-

presas. O resultado que
buscamos é o crescimento da construção civil em
nossa cidade, sempre
trabalhando dentro da
legalidade e transparência”, aﬁrma a secretária de Infraestrutura e
Planejamento, Marcela
Franco.
As inscrições podem

ser feitas na sede da
Associação de Profissionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de Pindamonhangaba ou pelo telefone
3642-1801.
O evento acontecerá
na Associação, rua Senador Dino Bueno, 204,
centro, às 18 horas.

“Glorifica Pinda” começa no sábado

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Coordenadoria de Eventos,
em parceria com as igrejas
evangélicas da cidade, dá
início no próximo sábado (22), à oitava “Semana
Evangélica de Pindamonhangaba”.
O evento possui o tema:
“Uma cidade, Uma família,
Uma igreja” e promoverá
atividades religiosas que
acontecerão em diversos
pontos do município.
Um dos organizadores
do evento, Lourival Vighy,
aﬁrma que o principal intuito do “Gloriﬁca” é reunir

as igrejas evangélicas da
cidade num só propósito:
“gloriﬁcar a Deus”.
A programação começa
no sábado (22), às 18h30,
com abertura da “Semana
Evangélica” na Igreja Apostólica Assembleia de Deus
da Restauração, em Moreira César; e segue no domingo (23), com cultos locais
nas igrejas comemorando a
“Semana Evangélica”.
Na segunda-feira (24),
às 19 horas, haverá sessão
solene na Câmara de Pindamonhangaba. Na terça-feira (25), terá culto de
adoração, às 19 horas, na
praça Euzébio de Oliveira
Marques, no Cidade Nova.
Na quarta-feira (26), terá

novamente cultos locais.
Às 19 horas da quinta-feira
(27), será realizado um culto de adoração com a banda Levita Soul com o cantor
Wesley Iensen, na quadra
do Araretama. Na sextafeira (28), haverá, mais
uma vez, cultos locais. No
sábado (29), último dia de
“Semana Evangélica”, as
atividades começarão às 13
horas no Largo do Quartel,
com a Marcha para Jesus
com a banda da Igreja da
Cidade, Banda Axé Ministério Assembleia de Deus
Madureira e equipe Jocum
Pindamonhangaba. Ainda
no sábado (29), por volta
das 16 horas, a marcha está
prevista para ir em dire-

ção ao Parque da Cidade,
chegando lá as ações serão
de adoração, ato profético, apresentação cultural e
shows.
O evento é gratuito e
contará também com exposição cultural da bíblia,
tenda de circo social Odscea, além de food trucks
e ambulantes na praça de
alimentação.
O
coordenador
de
Eventos, Ricardo Flores,
ressalta que o evento é importante, pois promove a
religiosidade. “É uma forma de destacar a união das
igrejas evangélicas da cidade, promovendo a paz e
a harmonia entre todas as
pessoas”.
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P oder Legislativo

Comissão de Educação da Câmara promove
Audiência Pública para debater questões da
formação de classes das escolas de Pindamonhangaba
Reunião é aberta à comunidade e acontece nesta quinta-feira, dia 20 de
setembro, a partir das 18 horas, na sede do Poder Legislativo da cidade
gerando dúvidas e discussões no âmbito educacional”.
RESOLUÇÃO
SE 02/2016
A
Resolução
SE
02/2016, publicada no
dia 08 de janeiro de
2016, estabeleceu “diretrizes e critérios para
a formação de classes
de alunos, nas unidades escolares da rede
estadual de ensino”. De
acordo com Secretaria
Estadual de Educação,
a formação de classes
de alunos devem assegurar
atendimento
adequado aos educandos e, por esta razão,
os alunos do ensino
fundamental e médio,
deverão observar, na
composição das classes
dos diferentes níveis
e modalidades de ensino, o disposto nesta
resolução. O artigo 2º
determina que as classes de alunos serão
constituídas, de acordo
com os recursos físicos
disponíveis e na conformidade dos seguintes referenciais numéricos: I - 30 alunos,
para as classes dos
anos iniciais do ensino fundamental;
II - 35 alunos, para
as classes dos anos/
séries finais do ensino fundamental;
III - 40 alunos, para
as classes de ensino
médio e IV - 45 alunos, para as turmas
de educação de jovens e adultos, nos
níveis fundamental
e médio.
O documento oficial
da Secretaria de Educação esclarece, ainda
que, as classes serão
organizadas com vistas
a ampliar, diversificar
ou recuperar aprendizagens dos alunos,
bem como aquelas que
visam ao atendimento

EXPEDIENTE

pedagógico
especializado e atenderão às
respectivas especificidades de acordo com
a legislação pertinente. No parágrafo 2º, a
norma diz que “excepcionalmente, quando a
demanda, devidamente justificada, assim

o exigir, poderão ser
acrescidos até 10% aos
referenciais estabelecidos nos incisos de I
ao IV do artigo 2º desta Resolução.
Os casos excepcionais, segundo a Resolução, deverão ser
autorizados pelas Di-

A Transparência dos Atos do
Legislativo de Pindamonhangaba
na tela da sua TV!

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

DE

VOZ DO

C IDADÃO

P INDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!

Vereadores:

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
Contratado: VIDA OCUPACIONAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI.
CONTRATO n.º 13/2018 – PROCESSO DE COMPRA n.º 46/2018 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO nº 35/2018 - Lei n.º 8.666/93, em sua redação atual, artigo 24, inciso II.
Objeto: Execução do Programa de Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho (PPRA)
e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
Valor total: R$ 4.321,00 (quatro mil, trezentos e vinte e um reais) por 12 (doze) meses.

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

Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,
Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia
e Rafael Goffi Moreira.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Extrato de Contrato – 2018

A

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018:

Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Ramos Nogueira, 860,
Mombaça. A Audiência Pública terá, também, a transmissão
“ao vivo” pela TV Câmara, canal 4 da operadora NET e através
do portal da Câmara:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br .

TRIBUNA LIVRE

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário)
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário).

retorias de Ensino, nas
respectivas esferas de
atuação, cabendo à Coordenadoria de Gestão
da Educação Básica a
devida
homologação
da medida.
A Câmara de Pindamonhangaba está localizada na rua Alcides

Foto: Divisão de Comunicação /CVP

A Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes da
Câmara de Pindamonhangaba realiza nesta
quinta-feira, dia 20 de
setembro, a partir das
18 horas no plenário
“Dr. Francisco Romano
de Oliveira”, a Audiência Pública para tratar
sobre a “Resolução SE
n° 02/2016 e sobre possíveis Projetos de Leis
desta Casa relativos à
Educação no município”. A reunião é aberta
à comunidade (professores, dirigentes municipais, pais, alunos e
demais convidados) e
foi convocada por meio
do Requerimento nº
1.860/2018, assinado
pelos vereadores Ronaldo Pinto de Andrade
– Ronaldo Pipas (PR/
Presidente),
Gislene
Cardoso – GI (DEM) e
Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola (PV).
Por meio do Requerimento, a Comissão de
Educação da Câmara
convocou o Secretário
de Educação e Cultura
de
Pindamonhangaba, professor Júlio César Augusto do Valle e
convidou a Dirigente
Regional de Ensino da
cidade, Gicele de Paiva
Giudice.
No documento aprovado, os membros da
Comissão de Educação, Cultura, Turismo
e Esportes da Câmara
de Pindamonhangaba
argumentam que a Audiência foi um “pedido dos educadores de
nosso município”. Eles
enfatizam que “a Resolução SE n° 02/2016,
estabelece diretrizes e
critérios para a formação de classes de alunos, nas unidades escolares da rede estadual
de ensino, o que está

A CÂMARA DE VEREDORES DE PINDAMONHANGABA
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO
DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS,
SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ
ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.
INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR .

Participe da TRIBUNA LIVRE
da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!
Sua participação é muito
importante para nós!
Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br
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Reunião mensal da Ajop debate
peculiaridades das “Eleições 2018”
A reunião mensal da
Ajop (Associação dos Jornalistas de Pindamonhangaba) ocorreu no dia 13 de
setembro, na sede da empresa Visual Produções,
com a presença do chefe
do Cartório Eleitoral de
Pindamonhangaba, João
Amaro Pinheiro.
Em um bate-papo descontraído, João Amaro falou sobre as peculiaridades
das Eleições 2018, enfatizando a preocupação com
o dia da votação, já que
neste ano o eleitor votará
em seis candidatos. Serão
eles: deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente.

João Amaro pediu a
ajuda da imprensa para
destacar a importância de
se levar “uma colinha” no
dia da eleição (7 de outubro), com o número dos
candidatos anotados, pois
isso facilitará e agilizará a
vida do eleitor.
Outros assuntos em
pauta foram: as novas
credenciais dos associados e temas relacionados
aos jornalistas, e à eleição
da Ajop – marcada para
acontecer também no mês
de outubro. O edital sobre
a eleição deverá ser publicado no início do mês e a
eleição ocorrerá no ﬁm de
outubro.

Divilgação

“Foi uma reunião muito proveitosa, em que tivemos a oportunidade de
saber um pouco mais sobre algumas peculiaridades que envolvem o Pleito
Eleitoral 2018. Agradecemos ao João Amaro pela
presteza em nos atender
e esperamos poder recebê
-lo novamente em outras
oportunidades”, destacou
o presidente da Ajop, jornalista Luis Cláudio Antunes.
A próxima reunião da
Associação será no dia
18 de outubro (já que a
segunda quinta-feira do
mês, dia 11, é véspera de
feriado).

Sétima edição de encontro cientíﬁco expõe pesquisas no Vale do Paraíba

Congresso Internacional de Ciências, Tecnologia e Desenvolvimento (Cicted) acontece entre os dias 19 e 22 de setembro
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
A sétima edição do
Congresso Internacional
de Ciências, Tecnologia
e Desenvolvimento (Cicted), desenvolvido pela a
Universidade de Taubaté
(Unitau), agitará a divulgação de pesquisas acadêmicas e cientíﬁcas na região.
A partir desta quarta-feira
(19) até o próximo sábado
(22), palestras, painéis,
oﬁcinas e simpósios preencherão a programação
no Campus da Juta.
Além da apresentação
de painéis com pesquisas
desenvolvidas por alunos da Unitau e de outras instituições, o “Cicted” terá mesas redondas,
workshops, exibição de
ﬁlmes, seminários, simpósios e palestras. A aber-

tura acontecerá às 18h30,
com uma apresentação
musical da Ametra e uma
prosa do engenheiro Ciro
Bondesan sobre empreendedorismo e inovação 4.0
no século XXI. Sendo que,
o primeiro dia do evento ainda se voltará para
a área de Tecnologia e de
Educação, contando com a
apresentação do projeto de
extensão “Show da Física”.
A programação tem
continuidade na manhã
do dia seguinte, quintafeira (19), com atividades
direcionadas a diversos
temas, como violência
contra a mulher, plantas
medicinais e empreendedorismo. Inclusive, o dia
incluirá um treinamento
sobre a Plataforma Brasil
e uma oﬁcina “Repórter
Teen” do projeto “Luz, Câ-

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de LUIS CARLOS PINTO e s/m FRANCISCA
ISABEL AFONSO PINTO, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos
endereços indicados em diligências efetuadas no protocolo nº 177.205, e atendendo
ao requerimento da credora ﬁduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF,
deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para
efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente a R$ 6.939,33 em
13/09/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e
emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento
de prestações relativas ao contrato de ﬁnanciamento imobiliário nº 855553429576,
ﬁrmado em 12 de junho de 2015, garantido por alienação ﬁduciária, registrado sob
nº 02 na matrícula nº 62.787, tendo por objeto o imóvel situado na RUA LETÍCIA
BONONCINI SANTOS Nº 1.739, APTO 15, BLOCO 15, CONDOMÍNIO MORUMBI,
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-620. O prazo para pagamento da dívida é de
15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão
contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

mera e Movimento”. Já na
sexta-feira (21), o Congresso Internacional de Ciências, Tecnologia e Desenvolvimento terá como foco

a área de Humanas, com
palestras sobre educação,
resistência indígena, reforma trabalhista, entre
outros.

Leonardo Oliveira/ACOM

Evento acontecerá no Campus da Juta da Universidade de Taubaté
COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
Processo Eleitoral para Representantes da Sociedade Civil/2018
A Comissão Especial responsável pelo processo eleitoral dos representantes da sociedade
civil informa a todos os interessados a lista de inscrições habilitadas.
Instituição

Indicados

CACS FUNDEB

residência
pedagógica.
Sendo que, o Museu do
Corpo Humano e o projeto “Ecocidadania” farão
exposições durante todos
os dias do evento. Além
do mais, os visitantes do
congresso terão a oportunidade de apreciar estandes da Rádio e da TV
Unitau e dos cursos de
odontologia e das engenharias.
A grade de programação do “7º Cicted”
está disponível no link:
http://www.unitau.
br/files/arquivos/category_1/Programao_CICTED_2018_1536754623.
pdf. O evento é aberto
ao público e ocorrerá no
campus da Universidade
de Taubaté localizado na
rua Daniel Danelli, s/n Monção.

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação
CACS FUNDEB
Pindamonhangaba -SP

Cristina Ferreira de Souza Somenci
1. Atrativa Artesanatos Me

CONVOCAÇÃO

Carmem Lúcia Fernandes do Couto
2. Carmem Lúcia Fernandes do Couto

Ademir Lopes Pereira

3. Sagrados Corações Pousada e C.E. Ltda.

Ficam convocadas/os as conselheiras e conselheiros titulares e suplentes do CACS
FUNDEB, e convidada toda a comunidade escolar, a comparecerem na data e local abaixo, para a
realização da reunião mensal, cuja pauta será:

Daniel Luís dos Santos Pereira
Luis Felipe Sousa

4. F.P.S Hospedagens Ltda.

Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2018.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oﬁcial Registrador -

O dia de encerramento
desta edição do encontro
cientíﬁco sediará ações a
respeito de metodologias
ativas, inclusão social e

5. Plaza Hotel Pindamonhangaba

Sergio Borsari Dourado
Tassiela dos Santos Souza Lima
Fernanda Silveira Bueno

 Comissão de visita às escolas;
 Transportes e comissão de contas;
 Esclarecimentos a respeito dos professores;
 Demais assuntos a apresentar durante a reunião.

6. Reserva Rio das Pedras

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Aviso de Audiência Pública para aprovação de Lei Complementarrevogando as cláusulas
restritivas de desdobro, desmembramento nos Loteamentos Terra dos Ipês I, Residencial
Santa Tereza e Cidade Nova e as cláusulas restritivas quanto à construção de uma única
habitação por lote e seu uso estritamente residencial no Loteamento Habitacional Terra
dos Ipês I.
A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que em
04 de outubro de 2018, às 18:00 horas no auditório da Prefeitura Municipal, localizado na
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, 1º andar, Centro, Pindamonhangaba
– SP realizar- se - á AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação de proposta de revogação
das cláusulas restritivas de desdobro, desmembramento nos Loteamentos Terra dos Ipês I,
Residencial Santa Tereza e Cidade Nova e as cláusulas restritivas quanto à construção de
uma única habitação por lote e seu uso estritamente residencial no Loteamento Terra dos
Ipês I. No loteamento Cidade Nova, além da clausula restritiva de desdobro, revogaremos a
exigência de recuo para construção de6,00 m na frente e 6,00 m nos fundos.
As propostas para revogação que serão objeto de AUDIENCIA PÚBLICA estão disponíveis
para consulta e/ou cópia em meio digital no Departamento de Regularização Fundiária
da Secretaria de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária no horário de
expediente, até o dia 03 de outubro de 2018, das 8:00 hs às 11:00 hs e das 14:00 hs às
17:00 hs.
As sugestões e comentários poderão ser enviados através do emailfundiarias@
pindamonhangaba.sp.gov.br ou entregues diretamente no Departamento de Regularização
Fundiária no horário de expediente , até o dia 03 de outubro de 2018 às 17:00 horas.

Dia: 19 de setembro de 2018 (quarta-feira)
Oscar Brandão Campos Leal

7. Hotel Intercity Pátio Pinda

8. Restaurante Colméia

18h30 – segunda chamada
Kelly Eugênio Mendonça Faria

Local: Sede da Secretaria de Educação e Cultura
Endereço: Rua Senador Dino Bueno, 119, Centro – (prédio do antigo Colégio do Comércio)

9. Sindicato Rural de Pindamonhangaba

Gisleyne Cristina de Alvarenga Monteiro
João Bosco Andrade Pereira
Fábio de Oliveira Vieira

10. Guia de Turismo

Valdir Santos Teixeira

12. ISKCON Nova de Gokula

13. REO das Bicas

Érika Fernanda Gomes da Silva
Conselheira Presidente

Jairo Fogaça

11. Voar de Balão

Juliana Vieira Pires de Andrade Monteiro
Luiz Gustavo Alves de Oliveira

Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2018
ISAEL DOMINGUES
Prefeito Municipal

Horário: 18h – primeira chamada

Membros da Comissão Eleitoral: Thais Batista do Carmo
Niucéia Fernandes Nogueira Vieira

Observação:
As conselheiras e conselheiros que não puderem comparecer,
respeitando o regimento interno, deverão justificar a ausência através do email: cacsfundeb@pindamonhangaba.sp.gov.br
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Qual o seu talento?
QUARTA-FEIRA

Texto: Jucélia Batista - Imagens: Divulgação

De Pinda para o mundo

Bailarina Lavínia Karen
é selecionada para o
“Barcelona Summer
Dance 2019”

“Um, dois, três e quatro;
Dobro a perna e dou um salto; Viro e me viro ao revés;
e se eu caio conto até dez.
Depois, essa lenga-lenga
toda recomeça. Puxa vida,
ora essa! Vivo na ponta dos
pés. Quando sou criança;
Viro orgulho da família: giro
em meia ponta; Sobre minha
sapatilha.”
A Bailarina - Toquinho

E

m seu currículo
estão nove festivais, sendo oito
nacionais e um internacional. Desses, por seis
vezes ela alcançou o primeiro lugar e por duas vezes, o terceiro lugar; além
de conquistar o papel de
“Bailarina Revelação”.
Em 2017, sua apresentação na cidade do Porto, em Portugal, lhe rendeu o primeiro lugar em
um festival internacional
desbancado bailarinas de
vários países, e tendo a
chance de representar o
Brasil no “World All Dance”, em Orlando, nos Estados Unidos.
Mas ela não parou por
aí, este ano, foi selecionada no “Aplausos Festival

“A Lavínia é uma menina muito dedicada em
tudo que faz! Sempre
demonstrou talento e
paixão pela dança. Muito
educada, disciplinada e
obediente nas críticas e
nas correções. Tem uma
frase que retrata bem tudo
que ela está conquistando:
a humildade, a obediência
e a perseverança podem
nos levar às alturas!”
Esther Follmann Professora de balé e
coreógrafa

de Dança”, que aconteceu em São Paulo, para
um curso internacional: o
“Barcelona Summer Dance 2019”.
Com toda essa bagagem, a bailarina e atleta de Pindamonhangaba
Lavínia Karen tem muito que comemorar! Com
apenas 15 anos (prestes
a completar 16, ela me
adianta), Lavínia é de uma
doçura e de um talento
tão exagerados que nem
parecem caber na mesma
pessoa. Conversando, ela
é de uma delicadeza; voz
calma e baixa; e um semblante tão meigo que em
nada se parece com aquela bailarina que “voa nos
palcos” e faz os jurados
ﬁcarem boquiabertos com
suas apresentações.

VOANDO ALTO, MAS COM OS PÉS NOS CHÃO
Ela mesma diz que nos
palcos não se reconhece:
“É como se eu me tornasse outra pessoa”, conta.
Mas esta outra pessoa não se esquece de
suas origens. Há mais de
dez anos envolvida com
o balé e com a ginástica rítmica, Lavínia traz
mais que troféus e medalhas em sua bagagem:
ela traz aprendizado,

perseverança e a ajuda
que tanto precisa para
se expressar melhor. Um
dos seus maiores aprendizados é que, não importa o quão longe ela
vá, seu porto seguro é
perto da sua família, ao
lado dos seus irmãos e
dos seus pais. “Já deixei
de participar de alguns
festivais porque não
pudemos bancar ﬁnan-

EM BUSCA DE
PATROCÍNIO
O “Barcelona Summer Dance 2019” é um
curso de dança intensivo de verão para estudantes intermediários e avançados, com idade entre 10 e 22 anos, que acontecerá durante
o verão de 2019 em Barcelona, na Espanha.
Além de todo o aprendizado oferecido, neste
evento, Lavínia terá chances de ser selecionada para fazer parte do programa profissional
de inverno e do “BCN City Ballet”, nos Estados Unidos. É por isso que quem quiser e
puder ajudá-la a representar Pindamonhangaba e o Brasil, que entre em contato pelos telefones: (12) 98209-0936 (Fernanda) ou (12)
98171-7031 (Lavínia). Mais informações em
sua fanpage: “Bailarinalaviniakaren”.
“Quando eu
danço, não
tem explicação
para o que
sinto”, diz
Lavínia

Ela já participou
de oito festivais
nacionais e um
internacional.
Desses, por seis
vezes conquistou o
1º lugar e por duas
vezes, o 3º

ceiramente. Mas sei que
independente disso, eu
tenho todo o apoio dos
meus pais e familiares”.
Mais velha de quatro
ﬁlhos, elas diz que entende perfeitamente que sua
área de atuação é cara e
que exige muito investimento, além de dedicação e disciplina. Lavínia
também diz que, mais do
que ser “uma bailarina de

carreira. Ela quer que seu
exemplo mude histórias.
Que crianças e adolescentes se inspirem em sua
trajetória e dedicação”.
Na ginástica rítmica ela treina quatro horas por dia, e três vezes
por semana faz aulas de
balé. A diversão acontece apenas aos ﬁns de semana, “quando não tem
festival”, brinca.

Dançarina americana
Maddie Ziegler é uma das
inspirações de Lavínia

