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“CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE” 
Pinda vence São Bernardo

Jogando em casa, o time de 
basquete feminino de Pindamo-
nhangaba venceu São Bernar-
do do Campo por 61 a 58, pelo 
“Campeonato Paulista”. 

A partida aconteceu no dia 
9 de setembro, no Centro Es-
portivo João Carlos de Olivei-
ra - ‘João do Pulo’, e o apoio da 
torcida foi fundamental para a 
equipe treinada por Luís Paulo 
Bondioli vencer sua primeira 
partida.

O próximo jogo acontecerá 
dia 15 de setembro, fora de casa, 
contra Sorocaba; e no dia 18, às 
19 horas, a equipe de Pinda re-
ceberá o Catanduva.

Pinda chegou a abrir 10 pontos de vantagem. São Bernardo apertou, e o jogo acabou equilibrado: com diferença de apenas três pontos

PÁGINA 7

Luis Cláudio Antunes / Portal R3

PÁGINA 7

Natação 
conquista 36 
medalhas no 
“Festival Mirim 
da Federação”

“MATO SEM CACHORRO” É UMA 
DAS ESTREIAS DO ‘PONTO MIS’

Com concentração na 
praça Sete de Setembro e 
percurso pela avenida Albu-
querque Lins, o desfi le cívico-
militar em comemoração à 
Independência do Brasil: 7 
de Setembro, recebeu aproxi-

madamente 10 mil pessoas. 
Cerca de 20 instituições 
participaram do desfi le 
deste ano que, mais uma 
vez, contou com a abertura e 
participação da Corporação 
Musical Euterpe.

Em novo local, desfi le em 
celebração à Independência 
recebe dez mil pessoas 

PÁGINA 5

Moreira César abre 
comemorações da 
Independência do Brasil  

O Distrito de Moreira César 
deu início às festividades de 
comemoração à Independên-
cia Nacional, na quinta-feira 
(6), na avenida das Margari-
das, no bairro Vale das Acá-
cias. Dezoito instituições civis 

e militares participaram do 
desfi le. Entre elas, escolas 
da Rede Municipal de Ensi-
no, CEU das Artes, Secreta-
ria Municipal de Esportes e 
Lazer, e os projetos sociais 
Rayane e Jataí.

Jucélia Batista

PÁGINA 4

Divulgação



COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O “Festival de Sopas 

do Bom Prato” teve seu 
lançamento em julho de 
2018 e, atualmente, segue 

um período de prorroga-
ção em algumas unida-
des participantes. Entre 
elas, está o restaurante de 
Taubaté, que continuará 
servindo o caldo no fi m 
do dia por mais um mês.
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Poesia vencedora

Vale do Paraíba tem show de 
Guilherme Arantes 

“Festival de Sopas” atende unidade 
do Bom Prato na região

Governo do Estado 
abre processo 
seletivo de estágio

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Nesta quinta-feira 

(13), às 20h30, o Sesc 
Taubaté receberá o show 
do cantor Guilherme 
Arantes. Custando de 
R$ 9 a R$ 30, os ingres-
sos já estão a venda no 
portal online e nas bilhe-
terias da instituição.

Autor de grandes su-
cessos e dono de uma 
voz marcante, Guilher-
me Arantes é uma das 
referências da música 
nacional tanto para seus 
contemporâneos quanto 
para novos artistas bra-
sileiros. No show desta 
semana, o cantor e com-

positor comemorará 
seus 42 anos de carreira, 
tocando clássicos como 
“Planeta Água”, “Cheias 
de Charme”, “Um Dia 
Um Adeus e Meu Mun-
do e Nada Mais”.

Guilherme Arantes 
também apresentará 
canções de seu último 
trabalho, “Flores e Co-
res”, e trará consigo me-
lodias que ultrapassam 
gerações, épocas e estilos. 
Inclusive, suas letras já 
foram gravadas e regra-
vadas por grandes can-
tores como Elis Regina, 
Maria Bethânia, Caetano 
Veloso, Roberto Carlos, 
Céu, entre tantos outros.

O valor da entrada 

na apresentação no Sesc 
Taubaté é de R$ 30 a in-
teira; R$ 15 a meia (válida 
para aposentados, pesso-
as com mais de 60 anos, 
portadores de defi ciência, 
estudantes e servidores 
de escolas públicas com 
comprovante); R$ 9 para 
quem possuí credencial 
plena atualizada.

A unidade taubateana 
está localizada na aveni-
da Engenheiro Milton 
de Alvarenga Peixoto, 
1264 - Esplanada Santa 
Terezinha. Mais infor-
mações e a venda online 
de ingresso estão dispo-
níveis no site https://
www.sescsp.org.br/uni-
dades/24_TAUBATE.

Apresentação será na noite desta quinta-feira (13), no Sesc Taubaté

As inscrições do Pro-
cesso Seletivo de estagiá-
rios de nível médio, técni-
co e superior em órgãos e 
entidades de todo o Esta-
do de São Paulo, por meio 
do Centro de Integração 
Empresa Escola (CIEE), 
estarão abertas a partir de 
14 de setembro. Ao todo 
são 1.960 vagas, além do 
cadastro reserva. 

Podem se candidatar 
estudantes do primeiro ao 
penúltimo ano do ensino 
médio, da educação pro-
fi ssional de nível médio e 
do ensino superior de di-
ferentes cursos. Os está-
gios terão duração de 12 
meses, podendo ser pror-
rogados até 24 meses.  Os 
valores de Bolsa-Auxílio 
variam de R$ 300 a R$ 
1.800,89, com jornada de 
quatro ou seis horas, de 
acordo com o órgão públi-
co e nível do curso.

As oportunidades estão 
disponíveis em diversos 
municípios paulistas dis-

tribuídas em diferentes 
áreas como: Administra-
ção de Empresas, Admi-
nistração Pública, Agro-
nomia, Biblioteconomia, 
Ciências e Tecnologia, 
Ciências Sociais, Comuni-
cação Social, Direito, En-
fermagem, Ensino Médio, 
Farmácia, Gestão de Polí-
ticas Públicas, Marketing, 
Serviço Social, Web De-
signer, cursos de ensino 
técnico, entre outros. 

Os interessados devem 
se inscrever até às 23h59 
do dia 30 de setembro, no 
site www.ciee.org.br, na 
opção “Estudantes”. Após 
clicar na logo do Governo 
do Estado de São Paulo 
surgirá a opção “Inscreva-
se Já”. O processo seletivo 
é composto de uma única 
fase, com aplicação de pro-
va objetiva, para avaliação 
de língua portuguesa, ma-
temática e conhecimentos 
gerais. Mais informações 
estão disponíveis no edital 
publicado no mesmo site.

Criado há 17 anos, o 
Bom Prato oferece al-
moço e café da manhã 
com foco na população 
de baixa renda, idosos e 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 
Desta vez, o foco da ali-
mentação balanceada e 
de qualidade está em so-
pas, servidas de segunda 
a sexta-feira, a partir das 
17 horas, pelo preço de 
R$ 1. O cardápio é varia-
do e inclui sopa de feijão, 
sopa de mandioca, caldo 
verde, sopa de legumes, 
sopa de legumes com 
macarrão, canja e sopa 
de abóbora.

No Estado de São Pau-
lo, a rede de restaurantes 

populares é coordenada 
pela Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento So-
cial e atende diariamente 
cerca de 90 mil refeições. 
Desde a inauguração em 
2000, já serviu mais de 
205 milhões de pratos 
com o investimento de 
mais de R$ 578 milhões. 
Cada prato de sopa tem, 
em média, 350 calorias e 
é composto por uma por-
ção de 300 ml acompa-
nhada de um pão francês.

O “Festival de Sopas 
do Bom Prato” segue até 
o fi m de setembro, na 
unidade de Taubaté, 
localizada na rua Dr. 
Barbosa de Oliveira, 
31 - centro.Oferta do caldo seguirá até o fi nal do mês, de 

segunda à sexta-feira

Artista brasileiro exibirá seus 
sucessos enquanto comemora 
seu aniversário

Divulgação

O membro da APL que era do Ceará
Em agosto, a APL-Academia Pindamonhangabense de Letras ainda 

lamentava a partida do dr. Paulo de Andrade para o plano espiritual no dia 21, 
quando no dia 27 foi surpreendida  pela perda de mais um de seus confrades: 
o jornalista, pesquisador, historiador, desportista, poeta e escritor: Meton Maia 
e Silva, acadêmico correpondente que representava a APL no Ceará. 

A partida de Meton Maia foi divulgada e ele mui dignamente homenageado 
nas sinceras e profundas palavras de adeus de seu conterrâneo, acadêmico  dr. 
José Valdez de Castro Moura, na coluna Vanguarda Literária, edição de 5 de 
setembro. 

Meton representava 
a Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras no Nordeste do Brasil

Como havíamos anunciado, eis o poema de Maurício Ca-
valheiro vencedor no VIII Concurso Literário “Cidade de Ma-
ringá” e II Concurso “Maria Mariá” – 2018 – categoria Poe-
ma Livre:

MÃOS MIÚDAS
 Uma segura o tecido, enquanto a outra 
mergulha
e submerge a agulha
enlaçada por fi os de ternura,
ziguezagueando rastros no azul noturno.
 
No ofício delicado,
astros se colidem pela imprecisão 
dos dedos infantis.
 
De vez em quando, a avó
escorrega os óculos até a ponta do nariz
e corrige a estrelinha

que se escondeu atrás da lua.
 
Atentos são os olhos da menina
na colheita do ensinamento manual.
 
Em breve a boneca terá outra vida:
trocará a roupa velha e puída
por um vestido celestial.
 
Eu as percebo
e bebo essa ternura entre avó e neta;
de meus olhos vertem rios e afl uentes
causados por essa costura de gerações
que perpetua a arte do amor.

Maurício é colunista 
colaborador deste jornal 
(coluna Proseando)

Divulgação

Divulgação

Celebração à 
Independência                  

Pelo visto, quem participou do desfi le 
cívico-militar em comemoração ao “Dia 

da Independência do Brasil”: 7 de setembro, 
aprovou o novo local. 

De acordo com informações da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, cerca de dez mil pessoas 
prestigiaram o evento – que este ano teve 
concentração na praça Sete de Setembro, com 
percurso na avenida Albuquerque Lins. 

Como acontece todos os anos, instituições 
civis e militares participaram da festa à 
democracia. Entre elas, escolas da Rede 
Municipal de Ensino, igrejas, o Exército 
Brasileiro e a Corporação Musical Euterpe, que 
abriu o desfi le na avenida.

Em Moreira César, as festividades 
aconteceram no dia 6 de setembro, na avenida 
das Margaridas, no bairro Vale das Acácias. 

A programação começou com o hasteamento 
das bandeiras do Brasil; do Estado de São 
Paulo e de Pindamonhangaba; e também teve 
a participação de escolas da Rede Municipal de 
Ensino, CEU das Artes, Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer, Projetos Social Rayane e 
Jataí, entre outros.

Que os interessados possam continuar 
exercendo seu direito de comemorar e celebrar 
a independência brasileira!
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Conselho Comunitário de Segurança discute 
queda nos índices de criminalidade 

PINDA TEM “AULÃO DE ZUMBA” ABERTO 
AO PÚBLICO NESTA QUARTA-FEIRA

Igreja Batista 
promove ações 
da “Campanha de 
Missões Nacionais 2018”

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O Conselho Comunitá-

rio de Segurança de Pin-
damonhangaba (Conseg) 
realizou mais uma reu-
nião ordinária na noite 
do dia 4 de setembro. Na 
ocasião, o debate incluiu a 
diminuição nos índices de 
criminalidade registrado 
no apontamento prévio 
do mês de agosto e tam-
bém a atividade do Corpo 
de Bombeiros na cidade e 
na região.

A reunião contou com 
a participação da dele-
gada Dra. Renata Costeli 
Lourenço, que apresentou 
esclarecimentos acerca de 
crimes, como homicídio, e 
prisões efetuadas em Pin-
damonhangaba. A capitã 
PM Lucimeire Jerônymo, 
comandante da Polícia 
Militar, destacou a bai-
xa dos números de quase 
todas as modalidades de 
crime no município, em 
comparação com agosto 
do ano passado.

Os dados apresenta-
dos apontam o declínio 
de: 146 para 105 furtos, 
58 para 43 roubos, 19 

para 16 furtos de veículo, 
15 para 13 roubos de veí-
culo, 7 para um roubo de 
cargas. “Esses índices es-
tão em queda mês a mês. 
O que é muito bom e se 
deve ao desenvolvimen-
to de operações especiais 
em determinados horá-
rios”, afi rmou Lucimeire. 
Segundo ela, o único item 
que registrou aumento 
foi o homicídio, com dois 
registros no fi m de agos-
to - um no Distrito de 
Moreira César e outro na 
zona leste. “Apesar desse 
aumento pontual, o histó-
rico mostra queda no acu-
mulado do ano. Em 2016, 
Pinda teve 32 homicídios 
e fechou 2017 com 22 ca-
sos. E, neste ano, nos oito 
primeiros meses foram 
10, sendo a maioria com 
envolvimento de elemen-
tos no tráfi co de droga”, 
analisou a capitã.

Além da produtivida-
de policial, com destaque 
para os casos de fl agran-
tes, mandados de prisão, 
apreensão de adolescen-
tes, localização de autos 
e apreensão de drogas e 
arma de fogo, o trabalho 
do Corpo de Bombeiros 

Instituição fará quatro atividades neste mês, 
acompanhando a Convenção Batista Brasileira

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Desde o início de se-

tembro, a Primeira Igre-
ja Evangélica Batista em 
Pindamonhangaba (Pieb 
Pinda) vem desenvolven-
do ações de participação 
na “Campanha de Missões 
Nacionais 2018” da Con-
venção Batista Brasileira 
(CBB). Nesta edição, o 
programa tem como tema 
“Movidos pela Graça” e 
incluirá quatro exercícios 
missionários na unida-
de local, sendo eles: “Se-
mana de Oração”, “Feira 
de Artesanato”, “Almoço 
Missionário” e “Bazar So-
lidário”.

As iniciativas têm aju-
dado a levantar ofertas 
para a campanha nacio-
nal. Sendo que, o objetivo 
consiste em incentivar os 
membros da Igreja Batis-
ta para o envolvimento 
com a causa missionária, 
que carrega a passagem 
bíblica “(...) para que a 
Graça, multiplicada por 
meio de muitos, faça 
transbordar as ações de 
graças para a Glória de 
Deus” na edição deste 
ano. A programação terá 
continuidade nesta terça-
feira (11), com a “Sema-
na de Oração”. O período 

predispõe que as pessoas 
destinem um tempo de 
seu dia para orações  e 
seguirá até o dia 11 de se-
tembro, sempre das 7 às 8 
horas.

No próximo domingo 
(16), haverá a “Feira de 
Artesanato” e o “Almoço 
Missionário”, com o in-
tuito de arrecadar ofertas 
para o campo missionário 
da Primeira Igreja Evan-
gélica Batista em Pinda-
monhangaba. O obreiro 
pastor Werner e sua es-
posa Regiane estarão pre-
sentes na celebração da 
manhã. Já no período ma-
tutino do dia 22 de setem-
bro, sábado, o Ministério 
de Mulheres Cristãs em 
Missão (MCM) pretende 
realizar o tradicional “Ba-
zar Solidário”. No evento, 
o público poderá contri-
buir para a instituição 
através da compra de rou-
pas masculinas, femininas 
e infantis, como também 
de calçados, utensílios e 
variedades.

Toda a programação 
da Pieb está prevista para 
acontecer em sua sede, 
situada na travessa Mar-
quês do Herval, 96 - cen-
tro (em frente ao estacio-
namento do Banco Itaú e 
próxima à praça do Cru-
zeiro).

esteve na pauta do en-
contro do Conselho Co-
munitário de Segurança 
de Pindamonhangaba. O 
comandante regional do 
Corpo de Bombeiros, ca-
pitão PM Paulo Roberto 
Reis de Souza,  informou 

a respeito da atuação da 
corporação na região. 
Sendo que Pinda integra o 
11º Grupamento.

Segundo o capitão 
Reis, em 2017, o quartel 
local dos bombeiros aten-
deu 3.120 intervenções 

operacionais de combate a 
incêndio, resgate, buscas 
e salvamento. Ele ainda 
destacou que o foco atual 
dos trabalhos está na fi s-
calização de edificações, 
com autuação e interdi-
ção de construções, e na 

parceria com os serviços 
do Samu. Além do mais, 
a corporação implan-
tará o programa “Bom-
beiro Educador”, que 
busca passar instruções 
às crianças nas escolas 
pindenses.

Shopping Pátio Pinda tem happy hour 
e promoções nas quartas-feiras

Os meios das sema-
nas do Shopping Pátio 
Pinda passam a ter cara 
de “Quarta do Futebol 
- Compre e Ganhe”. A 
programação envolve 
diversas as opções de 
promoções de chopp, 
lanches, pizzas e por-
ções na Praça de Ali-
mentação, sempre às 
quartas-feiras, das 18  
às 22 horas. O cardápio 
de ofertas está disponí-
vel nas redes sociais do 
centro de compras e no 
site www.patiopinda.
com.br.

Além do inédito sis-
tema “comprou, ga-
nhou”, o espaço des-
tinado à alimentação 

terá novos ares de inte-
ração com cinco televi-
sões. Desta maneira, os 
clientes poderão apro-
veitar os descontos de 
petiscos, guloseimas 
e bebidas, a chamada 
“happy hour”, enquan-

to assiste a programa-
ção televisiva.

“O Shopping Pátio 
Pinda busca oferecer 
uma variedade de opções 
de compras em diversos 
segmentos, mas sempre 
tivemos a atenção em 

promover opções de la-
zer e diversão para reunir 
amigos e familiares. Essa 
é mais uma ação dentro 
dessa ideia”, explicou a 
analista de marketing 
do centro de compras, 
Amanda Moreira.

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
A “Aula de Zumba” 

com a professora Vi-
vian Puppio acontecerá 
nesta quarta-feira (12), 
às 19 horas, no Centro 
Esportivo ‘João do 
Pulo’. A realização do 
evento é da Secretaria 
de Esporte e Lazer da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

O exercício aconte-
cerá na quadra externa 
do CE ‘João do Pulo’, 
mas no caso de chuva, 
não haverá o evento. As 
aulas estão programa-
das para acontecer toda 
primeira quarta-feira 

do mês. A zumba é um 
exercício físico aeróbico 
baseado em movimen-
tos de danças latinas, 
como o merengue, a 
salsa, o reggaeton, 
entre outros. A aula 
mistura dança e ginás-
tica, elimina muitas 
calorias e melhora a 
saúde. Na atividade, 
as pessoas dançam os 
mais diversos ritmos, 
acompanhando as 
coreografias com faci-
lidade.

As aulas da Secreta-
ria de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba 
são gratuitas e todos 
estão convidados a 
participar.

A professora 
Vivian 
Puppio 
comandará 
a atividade 
gratuita

Programação incluirá promoções de comidas e bebidas, das 18 às 22 horas

Divulgação

Divulgação

Encontro municipal teve a participação de autoridades e apresentação de dados

Divulgação



specialE
4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2018

TERÇA-FEIRA

7 de Setembro

Comemoração do “Dia da 
Independência” em Moreira César

Colaborou Com o texto: bruna Silva
***

Dando inicio às festividades de 
comemoração à independência nacional, 
o Distrito de moreira César recebeu o 
hasteamento das bandeiras e o desfile 
cívico-militar na quinta-feira (6), na 
avenida das margaridas.

a programação começou por volta das 
8 horas com o hasteamento das bandeiras 
do brasil; do estado de São Paulo e de 
Pindamonhangaba, feito pelas mãos do 
major vicente da Silva Costa, vereador 
Jorge da Farmácia, prefeito isael 
Domingues e subpreefeito nilson luis de 
Paula Santos. Em seguida, o desfile em 
moreira César contou com 18 instituições 
entre elas: escolas da rede municipal 
de ensino, Ceu das artes, Secretaria de 
esportes e lazer de Pindamonhangaba, 
Projeto Social rayane, Projeto Jataí, 2º 
batalhão de engenharia de Combate, 
11ª Cia de engenharia de Combate leve, 
12ª Cia de engenharia de Combate leve, 
Corpo de bombeiros, entre outros.

“Foi muito bom. É muito bonito de ver 
as escolas se desfilando com cartazes, e 
também os pais desfilando junto com os 
alunos”, comentou o morador de moreira 
César, Gabriel oliveira. a gestora da escola 
municipal Professora Julieta reale vieira, 
Célia ascenço, contou que manter viva a 
recordação histórica nacional é uma ação 
que cabe à escola, promovendo o respeito 
pelo país, incentivando o espírito patriótico 
e resgatando a memória do brasil.

 Hasteamento de bandeiras abriu atividades no distrito

Desfile contou com a participação de escolas da Rede Municipal de Ensino

Representantes da Secretaria de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba desfilaram

Não faltou ambientação musical na celebração à Independência do Brasil

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Reprodução/internet

IndependêncIa do BrasIl
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TERÇA-FEIRA

specialE
Dez mil pessoas prestigiam o 
7 de Setembro em Pindamonhangaba

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

na manhã ensolarada de sex-
ta-feira, 7 de setembro, “Dia da 
independência do brasil”, cerca 
de 10 mil pessoas acompanha-
ram o desfile cívico-militar com 
concentração na Praça Sete de 
Setembro e percurso na avenida 
albuquerque lins.

De acordo com a organização 
do evento, cerca de 20 institui-
ções participaram do desfile des-
te ano que, mais uma vez, contou 
com a abertura e participação 
da Corporação musical euterpe, 
que executou o Hino nacional 
e o Hino da independência. o 
momento de hasteamento das 
bandeiras – do brasil, do esta-
do de São Paulo e de Pindamo-
nhangaba – ocorreu às 8h30, na 
praça monsenhor marcondes, 
com a presença do prefeito isa-
el Domingues, da capitã Policial 
militar lucimeire Jeronymo e 
do comandante do 2º Batalhão 
de Combate, do tenente-coro-
nel Luís Cláudio Brion Cardoso; 
além do acompanhamento de 
grupos de escoteiros e morado-
res da cidade. aconteceu tam-
bém o ato no obelisco com a 
entrega de uma coroa de flores 
em homenagem aos Guardas de 
Honra de Dom Pedro i, nascidos 
em Pindamonhangaba.   

Autoridades civis e milita-
res do município participaram e 
prestigiaram o desfile. Em 2018, a 
passeata cívico-militar em Pinda-

Tradicional hasteamento de bandeiras aconteceu no centro da cidade

monhangaba contou ainda com a 
presença dos “Combatentes mi-
rins”, que é resultado da parceria 
entre a Secretaria de Saúde e as-
sistência Social com a Secretaria 
de educação e Cultura. os “Com-
batentes mirins” se apresenta-
ram em uma “ala” com cerca de 
50 alunos da 3º ano da Escola 
municipal nogueira do Carmo, 
que fica no Crispim. Ao longo do 

ano, os estudantes promovem a 
conscientização no combate ao 
criadouro do mosquito aedes 
aegypti, transmissor não só da 
dengue, bem como chikungunya, 
zika vírus e febre amarela.

a moradora regina Pereira 
contou que é importante comemo-
rar a independência, pois o brasil 
deixou de fazer parte do império 
Português, e hoje passa para toda 

essa nova geração o amor pela 
pátria. Regina destacou também 
que gostou muito do novo local, 
próximo ao centro de Pinda, viabi-
lizando um acesso fácil ao desfile, 
e que mesmo com o percurso na 
Albuquerque Lins o trânsito ficou 
livre nas vias principais.

 “Foi muito positiva a recepção 
das pessoas tanto na concentra-
ção na praça Sete de Setembro 

quanto na avenida Albuquerque 
lins. Facilitou a mobilidade das 
pessoas, o fato de ser no centro, 
melhora o acesso para à popula-
ção”, exaltou o diretor de Cultura, 
Alcemir Palma. As festividades 
de Sete de Setembro possuem o 
intuito de construir parâmetros 
socioculturais brasileiros a fim de 
que a população sempre consiga 
notar suas origens e celebrá-las.

“Combatentes Mirins” promoveram a conscientização no combate ao Aedes aegypti

Cães marcaram presença no desfile em comemoração à Independência Nacional

Desfile cívico-militar teve novo percurso neste ano, em Pindamonhangaba Guarda Municipal também desfilou durante o feriado brasileiro
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Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE SEOB-009/2018
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. JOÃO DIAS, responsável 
pelo imóvel localizado na Rua Avenida Abel Correa Guimarães, nº 931, para que 
tome ciência do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 527 e o 
Termo de Embargo nº 004/2018, lavrado em função de obra sendo executada sem 
projeto aprovado junto à Prefeitura, infringindo assim o Código de Edifi cações de 
Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (cinco) dias úteis a contar da 
data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.

ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CENTRO ESPÍRITA ‘BEZERRA DE MENEZES’
Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro, CEP. 12.410-010

CNPJ 50.455.179/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO A Diretoria do CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES”, 
convoca todos os associados para a Assembleia Geral à realizar-se no dia 03 de outubro de 2018 
às 20h30, na sede social da Instituição situada à Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, centro em 
Pindamonhangaba, SP, em primeira convocação com a presença de 1/3 (um terço) dos associados 
ou às 21h30, em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes na sede da 
instituição. Pauta: Posse da Nova Diretoria e Conselho Fiscal. Biênio Outubro/2018 à Outubro/2020.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2018.

____________________________________
Clovis San Martin Leite de Abreu  - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.563, DE 08 DE AGOSTO DE 2018.
Declara de utilidade pública, as obras de manutenção e limpeza no local que 
especifi ca. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das 
atribuições legais, e nos termos do art. 5º, letra “d”, Decreto nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941, e art. 6º, inciso VI, alínea “b” e “c” da Lei Orgânica Municipal de 
Pindamonhangaba, de 05/04/1990.

DECRETA:
 
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, as obras de manutenção e limpeza 
da Estrada da Serra Preta, por uma extensão de 4.000m, com as seguintes 
coordenadas:

UTM Inicial UTM Final
444678 E 445501 E
7476932 N 7476932 N

Art. 2º   A utilidade pública, mencionada no caput do art. 1º, se faz necessária para 
intervenção para a manutenção e limpeza da estrada, que se encontra com buracos 
erodidos.
 
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2018.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Marcus Vinícius Faria Carvalho

Secretário de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 08 de agosto de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.567, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

“Constitui o Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju, biênio 2018/2020”

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em conformidade com o art. 6º da Lei nº 4.900, de 27 de janeiro 
de 2009, alterado pela Lei nº 5.478, de 04 de dezembro de 2012, 
D E C R E T A:
 Art. 1º Ficam nomeados os senhores a seguir indicados para integrarem o Conselho 
Gestor do Parque Natural do Trabiju, biênio 2018-2020, a saber:

I-  Coordenador : José Fernando Jerônimo Flores

II- Representante do Departamento de Meio Ambiente 
Titular:  Frederico Lucio de Almeida Gama
Suplente:  Claudionor da Silva

III- Representantes do Departamento de Meio Ambiente (Licenciamento 
Ambiental e Urbanismo)
 Titular:  Frederico do Rosário Ribeiro
 Suplente:  Eleine Santos Romão

IV- Representante do Departamento Pedagógico
Titular:  Adriana Alexandrina Nogueira Miranda 
Suplente:  Renata Alessandra Pereira

V- Representante do Departamento de Agricultura
Titular:  Paulo Ricardo Nicolas Amparato
Suplente:   Francisco Soult Sorroche

VI- Representantes do Departamento de Turismo
Titular:  Fábio de Oliveira Vieira 
Suplente:    Eduardo Salgado Lupi
  
VII- Um representante das associações comunitárias ou de moradores do 
entorno do Parque
Titular:  Eloisa Marcondes

VIII- Um representante de produtores rurais
Titular:   Isis Monteiro Guimarães (ArboVale Viveiro Florestal)
Suplente:  Marielli Teixeira da Silva (ArboVale Viveiro Florestal)

IX- Um representante escolhido pelas entidades ambientalistas da cidade ou 
da região com trabalho no tema e com pelo menos 2 (dois) anos de existência
Titular:  Regina Midori Fukashiro (Fundação Fórmula Cultural)
Suplente:  Shunichi Fukashiro    (Fundação Fórmula Cultural)

X- Um representante da comunidade científi ca com comprovada atuação 
e experiência em ciências naturais, ambientais ou correlatas, indicado pelas 
instituições de pesquisa e de ensino superior com trabalho comprovado na região do 
Vale do Paraíba 
Titular:  Dailton de Freitas  (FUNVIC)

XI- Um representante dos órgãos estaduais com atuação na área ambiental 
no Município, indicado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente
Titular:  José Luiz de Carvalho (Instituto Florestal)
Suplente:  Lilian Marcondes Braga (Instituto Florestal)

XII- Um representante escolhido pela área de Turismo, Hotelaria, Comércio, 
Indústria e Mineração
Titular:  Felipe Augusto Silva Garcia (Armazém Santa Terra)
Suplente:  Rodrigo Flores Goulart (Armazém Santa Terra)

Art. 2º Fica revogado o Decreto 5.450, de 1º de setembro de 2017.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 10 de abril de 2018.
Pindamonhangaba,  de 15 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcus Vinicius  Faria Carvalho                           
Secretário de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária              

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 122/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietária) Sr (a) 
SOCIEDADE CIVIL DE TERRENOS E CASAS “ SOCITECA” LTDA, responsável pelo 
imóvel, situado a RUA SERGIO MARCONDES SALGADO C/ ANGELINA BOUERI, 
s/nº, Bairro CAMPOS MAIA, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.533, DE 31 DE JULHO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 004/2018 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 15 de junho de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 15 de junho de 
2018.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de julho 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.534, DE 31 DE JULHO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 035/2015 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 17 de julho de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de julho de 
2018.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de julho 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.539, DE 06 DE AGOSTO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2016 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 06 de agosto de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  06 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

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 TIAGO DE OLIVEIRA HONÓRIO 
BARBOSA, em virtude do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, 
e atendendo ao requerimento da credora fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
– CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, 
para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de 
R$ 3.321,59 em 10/09/2018, além das despesas de intimação, publicação do 
presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no 
pagamento de prestações relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 
855552220320, fi rmado em 29 de junho de 2012, garantido por alienação fi duciária, 
registrado sob nº 02, na matrícula nº 56.011, tendo por objeto o imóvel situado na 
AVENIDA MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO Nº 430, APTO 304, BLOCO 
11, ED. PARQUE PEDRA BONITA, CRISPIM, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 
12.402-010. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira 
e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da 
propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Setor Químico e Reciclagem Plástica - 

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de 
Pindamonhangaba, Roseira, Arapei, Potim e Aparecida, por seu representante legal, convoca os 
trabalhadores associados ou não, da categoria dos trabalhadores nas indústrias enquadradas 
no 10º Grupo, De Trabalhadores nas Indústrias Químicas para fi ns Industriais, de Preparação de 
Óleos Vegetais e Animais, de Perfumaria e Artigos de Toucador, de Resinas Sintéticas, de Velas, 
de Explosivos, de Tintas e Vernizes, de Fósforos, de Adubos e Corretivos Agrícolas, de Defensivos 
Agrícolas, de Material Plástico (Inclusive de Trabalhadores da Indústria de Laminados Plásticos), 
de Matérias Primas Para Inseticidas e Fertilizantes, de Abrasivos, da Indústria Petroquímica, 
de Lápis, Canetas e Material de Escritório, de Defensivos Animais e de Re-Refi no de Óleos 
Minerais, (Lubrifi cantes Usados ou Contaminados) e reciclagem Plástica, do quadro anexo ao 
artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para se reunirem em assembleia geral 
extraordinária que se realizará nos dias, horários e locais abaixo enumerados, tendo em vista a 
base territorial da entidade sindical abranger mais de um município: 1) Trabalhadores do município 
de Pindamonhangaba, Assembleia dia 18/09/2018 ás 06h00 e as 14h00 na Avenida Tobias 
Salgados, 461 – Distrito Industrial , Assembleia dia 19/09/2018 ás 07h00 na Rodovia Vereador Abel 
Fabrício Dias, nº 2602 – Água Preta – Pindamonhangaba – SP, as 14h00 na  estrada municipal 
Santa Cruz, 950 – Triangulo, assembleia dia 20/09/2018 ás 06h00 na Avenida Alexandrina das 
Chagas Moreira, 964 – Distrito Industrial, ás 14h00 Rua Nicolau Moassab, nº 85, - Loteamento 
Industrial Feital e ás 16h00 na Avenida Júlio de Paula Claro, 687 – Feital – Pindamonhangaba – 
SP   2) Trabalhadores do Munícipio de Roseira, assembleia dia 21/09/2018 ás 07h00 na Rua Hum, 
esquina com a Rua número seis, s/n – Centro – Roseira – SP e 3) Trabalhadores do Munícipio de 
Potim, assembleia dia 21/09/2018 ás 12h00 na Rua Heubach, s/n – Potim – SP, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações a ser 
apresentada ao Sindicato representativo da respectiva categoria econômica. b) Outorga de poderes 
à entidade, por seus representantes legais, para negociação coletiva, celebrar acordos, requerer 
realização de mesa redonda junto ao MTE, constituir comissão de negociação e, ainda, em caso 
de malogro das negociações, suscitar dissídio coletivo junto ao Tribunal competente, assistido pela 
Federação da categoria. c) Discussão e deliberação sobre a cláusula que trata das Contribuições. 
d) Discussão e deliberação das Negociações sobre a Convenção Coletiva de Trabalho Específi ca 
sobre Segurança em Máquinas SOPRADORAS DE PLÁSTICOS, INJETORAS DE PLÁSTICO 
E MOINHO a ser apresentada ao Sindicato das Indústrias do Setor Plástico e/ou às empresas, 
sediadas no Estado de São Paulo, bem como a avaliação das Assembleias realizadas nas regiões 
representadas por sindicatos fi liados do setor;  e) Posicionamento da categoria sobre a eventual 
realização de movimento paredista em caso de malogro das negociações. (f) Deliberação para a 
realização de assembleias permanentes e itinerantes mesmo não listadas no presente edital. Não 
havendo número sufi ciente de acordo com as normas aplicáveis, em primeira convocação, nos 
horários supra - mencionados, as mesmas se realizarão uma hora após, no mesmo dia e local. 
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2018. Sebastião de Melo Neto – Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.541,  DE 06 DE AGOSTO DE 2018. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Memorando nº 411/2018-DRH/Disciplinares, 
Resolve Alterar a composição das comissões a seguir indicadas que passam a 
vigorar como: Márcia Maria Silva (Presidente), Patrícia Mara da Costa dos S. Almeida 
e Patrícia Aparecida da Silva (membros):

- Processo Administrativo Disciplinar 002/2017 – Processo 25194/2016;
- Processo Administrativo Disciplinar 010/2017 – Processo 5061/2017; e
- Processo Administrativo Disciplinar 005/2018 – Processo 26656/2016;
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  06 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.552, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº 007/2018,  por prazo indeterminado a contar de 10 de agosto 
de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta datam, retroagindo seus efeitos a 10 de agosto de 2018.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em  14 de agosto 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.554, DE 21 DE AGOSTO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº 003/2018,  por prazo indeterminado a contar de 16 de agosto 
de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 2018
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.555, DE 21 DE AGOSTO DE 2018. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº 004/2018,  por prazo indeterminado a contar de 16 de agosto 
de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 2018.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.556, DE 21 DE AGOSTO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE 
sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2017, por prazo indeterminado 
a contar de 16 de agosto de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 
2018.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.557, DE 21 DE AGOSTO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE 
sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 035/2015, por prazo indeterminado 
a contar de 16 de agosto de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 
2018.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

 Associação do Centro de Convivência para Idosos 
“Cônego Nestor José de Azevedo” 

Declarada de utilidade pública municipal pela lei nº 2955, de 23/11/1993 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 4811 

Conselho Municipal de Assistência Social - Registro nº 08 
Conselho Municipal do Idoso – Registro nº 03 

CNPJ: 60.125.747/0001-06  
 

 

1 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAÓRDINÁRIA 

Prezados (as) Senhores (as) Associados 

A Presidente da Associação Centro de Convivência dos Idosos 
“Cônego Nestor José de Azevedo, no uso de suas atribuições, 
convoca todos os associados para Assembléia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia 13 de Setembro de 2018, na 
sede da entidade, na Av. Abel Correa Guimarães, 1451 – Vila 
Rica, Pindamonhangaba”. Iniciando-se os trabalhos, às 19h00min, 
em primeira convocação, ou na falha de quórum necessário, às 
19h30min em segunda convocação, com qualquer numero de 
presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  

1. Substituição do Assistente Administrativo. 
2. Apresentação do Movimento de Caixa 2018. 
3. Adequações a serem feitas até o final de 2018. 

 

 

Pindamonhangaba, 23 de Agosto de 2018. 

 

 

Ana Gilda Ferraz 

PRESIDENTE 
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A Presidente da Associação Centro de Convivência dos Idosos 
“Cônego Nestor José de Azevedo, no uso de suas atribuições, 
convoca todos os associados para Assembléia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia 13 de Setembro de 2018, na 
sede da entidade, na Av. Abel Correa Guimarães, 1451 – Vila 
Rica, Pindamonhangaba”. Iniciando-se os trabalhos, às 19h00min, 
em primeira convocação, ou na falha de quórum necessário, às 
19h30min em segunda convocação, com qualquer numero de 
presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  

1. Substituição do Assistente Administrativo. 
2. Apresentação do Movimento de Caixa 2018. 
3. Adequações a serem feitas até o final de 2018. 
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Ana Gilda Ferraz 

PRESIDENTE 
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Prezados (as) Senhores (as) Associados 

A Presidente da Associação Centro de Convivência dos Idosos 
“Cônego Nestor José de Azevedo, no uso de suas atribuições, 
convoca todos os associados para Assembléia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia 13 de Setembro de 2018, na 
sede da entidade, na Av. Abel Correa Guimarães, 1451 – Vila 
Rica, Pindamonhangaba”. Iniciando-se os trabalhos, às 19h00min, 
em primeira convocação, ou na falha de quórum necessário, às 
19h30min em segunda convocação, com qualquer numero de 
presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  

1. Substituição do Assistente Administrativo. 
2. Apresentação do Movimento de Caixa 2018. 
3. Adequações a serem feitas até o final de 2018. 

 

 

Pindamonhangaba, 23 de Agosto de 2018. 

 

 

Ana Gilda Ferraz 

PRESIDENTE 

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
 

Rua Senador Dino Bueno, 119 – Bosque   –   Pindamonhangaba – SP   –   CEP 12401-410   –   Tel (12) 3644-1565 
educacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise das propostas e classificação das propostas”, do Edital de 
Chamamento Público nº 006/2018, em conformidade com o cronograma previsto, vimos por meio 
deste Homologar a Classificação Final das Propostas dos Planos de Trabalho protocolados para análise 
da Comissão de Seleção. 
Após fase recursal, encerrada no dia 31 de agosto de 2018, informamos que nenhuma entidade 
interpelou recursos, sendo assim, a lista de projetos habilitados é a seguinte: 
 

Classificação Entidade Total de 
Pontos 

Resultado 

1º Instituto Esporte Educação 
Processo nº 22557 

46 Habilitado 

2º Associação dos Cooperadores 
Salesianos de Pindamonhangaba 
Processo nº 22561 

24 Inabilitado 

3º Projeto Social Grêmio União 
Processo nº 22551 

20 Habilitado 

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

20 Habilitado 

 
 

Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2018.  
 

Comissão de Seleção 
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sportesE

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

No dia 1º de setembro, sá-
bado, a equipe mirim da Se-
cretaria de Esportes de Pin-
damonhangaba, composta 
por 16 atletas, esteve presen-
te na grande fi nal do “Festi-
val Mirim da Federação”, em 
São José dos Campos.

A equipe de Pinda con-
quistou os primeiros luga-
res no pódio nos reveza-
mentos 4x50 metros Livre 
e o 4x50 Medley, superan-
do São José dos Campos. 
Ao todo, os representantes 
conquistaram 36 medalhas 
para a cidade. Sendo que, 
os resultados das equipes 
da Secretaria de Esportes 

são frutos do empenho dos 
professores e alunos das 
“Escolinhas de Esportes”. 
O pequeno nadador e mo-
rador do bairro do Socorro, 
Gabriel Alvarenga, 9 anos, 
contou que se dedicou 
muito para ajudar os ami-
gos a conquistarem boas 
posições no revezamento 
e que isso o deixa bastante 
orgulhoso. 

Já a Yasmin, 10 anos, 
que mora na Vila São Be-
nedito, relatou que vem se 
dedicando cada dia mais 
para conquistar medalhas 
e que o “Festival Mirim” se 
tornou muito importante 
para ela, pois foi nele que 
conquistou suas primeiras 

medalhas de ouro. Pedro 
Henrique, 10 anos, afi r-
mou que o mais emocio-
nante para ele foi subir no 
pódio e ouvir a torcida gri-
tando o seu nome.

“Com um desempenho 
espetacular individual de 
cada atleta, a cada prova, 
eles se tornaram grandes 
e guerreiros. Destacando 
a grande vitória dos re-
vezamentos feminino e 
masculino sobre a forte 
equipe de São José dos 
Campos, como técnica 
posso dizer que fiquei 
muito orgulhosa do de-
sempenho de Pinda”, co-
menta a técnica de nata-
ção, Adreanne Abreu.

COLABOROU COM O 
TEXTO: BRUNA SILVA

***
As “Guerreiras 

Pinda”, meninas da 
equipe de futsal da 
Secretaria de Espor-
tes, enfrentarão o 
Taubaté pelo “Cam-
peonato Paulista de 
Futsal”, nesta quar-
ta-feira (12), às 20 
horas, no Ginásio 

do Tabaú. A entrada 
será gratuita.

As atletas vêm de 
um amistoso contra 
o time de Taboão 
da Serra, na casa do 
adversário. O jogo ter-
minou em empate de 
2x2, com gols de Josi 
e Gabi. Entraram em 
quadra para defender 
Pindamonhanga-
ba: Josi, Dani, Gabi 

Souza, Madu, Duda, 
Waleska, Débora, 
Thainá, Rafi nha, Kari-
na, Esther e Liandra.

De acordo com o 
técnico, Márcio Sil-
va, a partida foi acir-
rada com os times 
buscando sempre o 
gol. Taboão fez 2x0, 
e no segundo tempo 
Pinda buscou o em-
pate e quase virou.

Pindamonhangaba vence  equipe de 
São Bernardo pelo basquete feminino

O time de basquete femini-
no de Pindamonhangaba ven-
ceu São Bernardo do Campo 
por 61 a 58, no dia 9 de setem-
bro, pelo “Campeonato Paulis-
ta”. Jogando em casa, no Cen-
tro Esportivo João Carlos de 
Oliveira, o ‘João do Pulo’ – o 
apoio da torcida foi fundamen-
tal para a equipe treinada por 
Luís Paulo Bondioli vencer sua 
primeira partida e se recuperar 
da derrota para Araraquara, na 
estreia.

No jogo, a equipe pindense 
chegou a abrir 10 pontos de 
vantagem sobre São Bernardo 
do Campo – principalmente 
com grande atuação de Tati 
Pacheco, que estava defen-
dendo a Seleção Brasileira no 
Sul-americano e não atuou na 
primeira rodada –, e da pivô 
Lucinara Bispo, que foi a cesti-
nha com 26 pontos. 

A equipe adversária equili-
brou a partida e reduziu a dife-
rença para apenas três pontos. 

O próximo jogo aconte-
ce dia 15, fora de casa, contra 
Sorocaba. Dia 18, às 19 horas, 
Pinda recebe o Catanduva. Equipe feminina vence e segue focada para as próximas partidas, uma em casa , e outra em Sorocaba

Luis Cláudio Antunes / Portal R3

Natação conquista 36 
medalhas no “Festival 
Mirim da Federação”

Equipe mirim de Pinda contou com 16 nadadores na competição

Divulgação

“Guerreiras Pinda” 
enfrentam Taubaté 
na quarta-feira

Partida acontecerá em casa, no Ginásio do Tabaú

Divulgação

Divulgação
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“Ponto MIS” tem estreias nesta semana
Colaborou Com o 

texto: ViCtor Gobbo

a primeira estreia do Ponto miS 
acontece nesta quarta-feira (12), 
com a comédia brasileira “mato 

Sem Cachorro”, na biblioteca de moreira 
César, às 14 horas, gratuitamente. Já na 
sexta-feira (14), “o Vendedor de Sonhos” 

é a segunda estreia do projeto, que será 
exibido no Ceu das artes, às 14 horas, 
também de graça. 

O filme “Mato Sem Cachorro” conta a 
história de Deco (bruno Gagliasso), um 
homem solteiro com 30 anos de idade, 
e Zoé (leandra leal), com 28 anos, que 
trabalha em uma rádio. Na rua, Deco 
quase atropela um filhote de cachorro, 

desse ponto o casal se conhece e acaba 
formando uma família. 

enquanto, o longa-metragem “o Ven-
dedor de Sonhos” consiste em uma adap-
tação do best-seller do famoso escritor 
brasileiro Augusto Cury. O filme conta a 
história de Júlio César (Dan Stulbach), 
um psicólogo decepcionado com a vida. 
ele tenta o suicídio, mas é impedido por 

intermédio de um mendigo, o “mestre” 
(César troncoso). uma amizade peculiar 
surge entre os dois e, logo, a dupla passa 
a tentar salvar pessoas ao apresentar um 
novo caminho para se viver.

A biblioteca de Moreira César fica na 
rua Dr. Gonzaga e o CEU das Artes fica 
na avenida das orquídeas, no Vale das 
acácias.

A comédia “Mato Sem Cachorro” será exibida na biblioteca de Moreira César CEU das Artes receberá o filme nacional “O Vendedor de Sonhos” 

Durante os três dias do 
fim de semana prolongado, 
a Fazenda Nova Gokula, em 
Pindamonhangaba, recebeu 
mais uma edição do tradi-
cional “Festival das Cores”. 

Também chamado de 
“Holi Kirtan”, o evento 
atraiu uma multidão de 
pessoas de diversas faixas 
etárias, que se divertiram ao 
som de bandas como: Pan-
du, Gokula Band e Los Cha-
patis. As atividades também 
fizeram parte da comemora-

ção das quatro décadas de 
existência da Fazenda.

O toque de cor à festa fi-
cou por conta do pó colorido 
(à base de amido de milho, 
não poluente e atóxico) – 
que fez a alegria da criança-
da de todas as idades. 

Com início às 10 horas e 
encerramento por volta das 
18 horas, a diversão colorida 
incluiu atividades como “Au-
lão de yoga”; “Vivência de 
Dança Circular e apresenta-
ções de dança indiana.

O “Espaço Holi Kids”, 
com recreadores, pintura fa-
cial, gincanas e brincadeiras 
voltadas para crianças de 
até 12 anos de idade foi um 
dos diferenciais da festa.

Considerada a maior 
comunidade Hare Krishna 
da América Latina, a Fazen-
da Nova Gokula fica na zona 
rural de Pindamonhanga-
ba, na Estrada do Ribeirão 
Grande S/N; e recebe visitas 
o ano inteiro, independente-
mente das festividades. 

Holi Kirtan: “Festival das 
Cores” agitou fim de semana 
na Fazenda Nova Gokula

“Uma diversão colorida e um renovar para a 
alma”, disseram os participantes

reprodução/internet reprodução/internet

A pintura facial também fez a cabeça da criançada

Pacotes de pó colorido, à base de amido de milho, 
não poluente e atóxico, alegraram a brincadeira

Bandas de estilos variados com a transversalidade 
Brasil x Índia embalaram o evento

Jucélia batista

Jucélia batista

Jucélia batista

Jucélia batista
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