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Pinda: projeto “Trilhos 
Pedagógicos” segue marcando 
a história de crianças e adultos

Após o aniversário de um 
ano de realização, o projeto 
“Trilhos Pedagógicos” ainda 
tem muito que comemorar.  
Os passeios de bondinho que 
enredam a história da cidade 
e da cultura local continuam 
marcando as memórias de 
crianças e de adultos.

Nos meses de setembro e 
outubro, alunos do Centro 
Municipal de Educação In-
fantil Josefi na Schmidt e tur-
mas da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) aproveita-
ram o passeio de bondinho, 
prestigiando as belezas na-
turais que o Balneário Reino 
das Águas Claras oferece. Os 
pequenos puderam conhecer 
e entender a importância da 

ferrovia para o Vale do Para-
íba e conhecer o balneário. 
Já os adultos puderam revi-
ver as histórias relacionadas 
a passeios anteriores feitos 
ao local.

O projeto “Trilhos Peda-
gógicos” tem por objetivo 
principal levar conhecimen-
to sobre a história da Estrada 
de Ferro Campos do Jordão 
e sua infl uência regional aos 
alunos da Rede Municipal de 
Ensino, bem como percep-
ções sobre o meio ambiente 
e os meios de transportes por 
meio de uma visita à estação 
ferroviária, a um parque às 
margens do rio Piracuama e 
uma viagem em trens quase 
centenários. PÁGINA 6

Pequenos estudantes prestigiam belezas naturais de Pinda e do Balneário Reino das Águas Claras 
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Neste mês, a Se-
cretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba 
realizará ações do 
“Novembro Azul”. 
Assim como aconteceu 
em outubro – mês em 
que se deu destaque as 
ações de combate ao 
câncer de mama –, o 
município programou 
atividades também 
para os homens, vol-

tadas à prevenção do 
câncer de próstata. 

As ações acontecerão 
em diversos pontos da 
cidade, incluindo ativi-
dades na praça Monse-
nhor Marcondes, como 
orientações sobre pre-
venção e tratamento do 
câncer de próstata e de 
doenças sexualmente 
transmissíveis, além 
de aferição de pressão 

arterial, verifi cação de 
glicemia capilar, orien-
tação nutricional e 
cálculos de IMC (Índice 
de Massa Corpórea).

De acordo com o 
Ministério da Saúde, 
o câncer de próstata é 
o tipo de câncer mais 
frequente nos homens 
brasileiros, depois do 
câncer de pele. 

“Novembro Azul” leva informações e conscientização sobre o câncer de próstata

Prefeitura prepara ações 
do “Novembro Azul”

PÁGINA 3

Exposição de móveis em 
pallet permanece na 
prefeitura até o fi m do mês

Móveis em pallet estão 
em exposição no saguão 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba até o fim do mês. 
A mostra permanecerá no 
local das 8 às 17 horas. Os 
móveis foram feitos pelos 
alunos do projeto “Reinven-
te” na oficina de marcena-
ria, do Fundo Social de So-
lidariedade, sob orientação 
do professor César. Após a 

exposição, os móveis serão 
vendidos na loja “Arte En-
canto”, dentro do Shopping 
Pátio Pinda e também esta-
rão disponíveis no Fundo 
Social para compras.

A sede da Prefeitura de 
Pinda fi ca na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
1.400, no bairro Alto do Car-
doso.

PÁGINA 6

Guerreiras Pinda 
conquistam título 
da “Liga Futsal”

Comércio do Vale 
do Paraíba abre 152 
vagas de estágio

NOVOS PROBLEMAS 
TÉCNICOS INTERROMPEM 
ATENDIMENTOS NA 
CARRETA DA MAMOGRAFIA
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Nas asas da poesia...

Kelly FuzaroX Factor
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Comércio do Vale do Paraíba 
abre 152 vagas de estágio

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
O Palacete 10 de Julho 

recebe pinturas da artista 
plástica Sonia Vasconce-
los, na exposição “Pri-
mavera, mais que uma 
estação”, a partir desta 
terça-feira (6), das 8 às 17 
horas. A parceria é com a 
Casa Amarela, de Caça-
pava. A mostra permane-
ce na cidade até o fi m do 
mês.

O conjunto expositi-
vo remonta à carreira da 
artista e deixa nítida sua 
versatilidade e ligação 
com a natureza. A artista é 
também formada em Eco-

nomia e trabalha com arte 
há mais de 30 anos. Além 
de pinturas, a artista tam-
bém produz cerâmicas, 
porcelanas e outros arte-
sanatos.

O destaque em sua car-
reira fi ca por conta das 
telas, que já ocuparam 
diversos espaços nas cida-
des do Vale do Paraíba e 
também já passaram pela 
Europa e outros países do 
exterior.

O Palacete 10 de Julho 
fi ca na rua Dep. Claro Cé-
sar, 33 – centro. A exposi-
ção“Primavera, mais que 
uma estação” segue no 
local até o dia 30 de no-
vembro.

Exposição “Primavera, mais 
que uma estação” chega a 
Pinda nesta terça-feira

Telas da artista plástica Sonia Vasconcelos são 
conteúdo da mostra
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O comércio da RM 
Vale está com 152 vagas 
de estágios abertas para 
os estudantes de Ensino 
Médio e Técnico, a par-
tir dos 16 anos de idade. 
De acordo com a Central 
de Estágio do Sincovat 
(Sindicato do Comér-
cio Varejista de Tauba-
té e região), o aumento 
no número de vagas é 
em razão das vendas de 
Natal, período em que 
muitos lojistas ampliam 
seus quadros de funcio-
nários.

Em Pindamonhanga-
ba, são 12 oportunidades 
disponíveis de ocupação. 
Somente para a cidade de 
Taubaté existem outras 62 
disponibilidades, entre as 
áreas de atuação: estoque, 
crediário, balcão, vitrinis-

ta, atendimento ao clien-
te, setores administrativo 
e também de mídias so-
ciais. Também há 16 vagas 
abertas para São José dos 
Campos, 15 em Ubatuba, 
9 em Caraguatatuba, 11 

em Caçapava, 9 oportuni-
dades para Tremembé, 7 
para Campos do Jordão, 6 
em Guaratinguetá e 2 em 
Lorena. 

As contratações co-
meçam já neste mês. Os 

estudantes interessados 
devem procurar a Cen-
tral de Estágio do Sinco-
vat pelos telefones 3631-
2529 ou 98892-0696 
(WhatsApp), ou ainda 
pelo e-mail centralesta-
gio@centralestagio.com. 
Também há necessidade 
de preencher um cadas-
tro no site centralestagio.
com.br.

Os empresários inte-
ressados em divulgar as 
vagas podem entrar em 
contato pelos mesmos 
telefones. “É uma ótima 
oportunidade para os jo-
vens ganharem experi-
ências e ingressarem no 
mercado de trabalho”, co-
mentou Dan Guisnburg, 
presidente do Sincovat e 
vice-presidente da Feco-
mercioSP.

As contratações da área comercial iniciam neste 
mês, na região

Criado com a fi nali-
dade levar a poesia como 
fagulha de luz a amenizar 
os dias sombrios de quem 
se encontra  privado da 
liberdade e do convívio 
com a sociedade até que 
salde as dívidas com a Lei 
e a Justiça, desde 2016 é 
desenvolvido pela APL - 
Academia Pindamonhan-
gabense de Letras, o pro-
jeto “Nas asas da poesia”.

Sua primeira apre-
sentação ocorreu  na 
Penitenciária Feminina 
(P1) de Tremembé, com 
o apoio da Pastoral Car-
cerária, na pessoa de 
seu responsável, padre 
Gabriel Castro, e demais 
agentes de pastoral. Se-
gundo a poetisa e arte-e-
ducadora Neila Cardo-
so, “tudo ocorreu dentro 
de nossas expectativas. 
Desde então, a cada visi-
ta, somos recebidas com 
carinho e muita conside-
ração por parte de todos 
os agentes penitenciários 
daquela unidade; que re-
conhecem o papel impor-
tante dessas parcerias 
com a sociedade”.  

Atualmente, as acadê-
micas que desenvolvem o 
importante projeto junto 
à população carcerária 
feminina são: a atual pre-
sidente da APL, escritora 
Bete Guimarães, Neila 
Cardoso  e a professora 
Fátima Marotti.  “Na ver-

dade, precisamos muito 
de ajuda, seja de homens 
ou mulheres. Com um 
‘time’ mais numeroso po-
deríamos ampliar o pro-
jeto  para toda a unidade 
prisional”, revela a poeti-
sa Neila. 

 “Com a repercussão  
positiva de nossos encon-
tros junto às reeducan-
das, fomos convidadas a 
estender o projeto para a 
penitenciária masculina, 
também em Tremembé, 
onde o trabalho tem sido 
igualmente reconhecido 
como de fundamental im-
portância como ajuda na 
reinserção social dessas 
pessoas que tanto neces-
sitam de novos caminhos.  
Infelizmente, no feminino 
e no masculino trabalha-
mos em apenas um pavi-
lhão, daí a importância 
da adesão de outros aca-
dêmicos”, complementa.

Sobre como é desen-
volvido o trabalho ela 
explica que nas duas uni-
dades prisionais citadas, 
elas trabalham com lei-
tura e produção de poe-
sia (também com a apre-
sentação de autores dos 
mais variados estilos). 
Com os reeducandos há 
muita leitura, análise, in-
terpretação, declamação 
e, principalmente produ-
ção de poesia.  As visitas 
acontecem uma vez por 
mês e a cada retorno elas 

contam que são acolhidas 
com alegria e respeito. 

Sobre a importância 
desse trabalho da APL, 
entidade cultural de Pin-
damonhangaba criada 
por Lei Municipal e con-
siderada de Utilidade Pú-
blica, Neila Cardoso ex-
plica:  “A poesia tem sido 
nossa mais bela ferra-
menta de trabalho... Sen-
timos que estamos diante 
de seres humanos que er-
raram, destruíram suas 

vidas e de seus familiares 
e estão pagando caro por 
seus erros,  mas, mesmo 
assim, demostram o de-
sejo de mudar, fazer dife-
rente, recomeçar... e com 
a ajuda da poesia, essas 
pessoas estão descobrin-
do que isso é possível, que 
a vida é sempre mais e 
maior do que podemos 
imaginar, que cada pes-
soa é única e tem o direito 
de estar aqui e construir 
sua felicidade. “

Bete, Neila e Fátima levam a luz da poesia à 
população carcerária

Pinda recebe “Reggae Fest” no sábado 
Já conhece o trio 

“Filosofi a Reggae”? For-
mado pelas irmãs Dana, 
Nina e Dodo, o grupo 
musical tem 15 anos de 
mercado e uma carreira 
consolidada, com mú-
sicas de sucesso como 
“Sentimento Bom”. Elas 
estarão em Pindamo-
nhangaba no próximo 
sábado (10), a partir das 
22 horas, no “Reggae 
Fest”.

O evento acontece-
rá no Happy Kids em 
Pindamonhangaba e 

receberá ainda “A Tropa” 
e “General Groove”. 

Não adquiriu seu in-
gresso? Ainda dá tempo. 
Corra até um dos locais 
indicados e não fi que de 
fora desta festa: 

Pontos de vendas:
Tribos Rasta Style 
(Pinda)
Neto Jeans (Pinda)
Phd em bebidas (Pinda)
Rei da Esfi ha 
(Moreira César)

O Parque Aquáti-
co Happy Kids fi ca na 
Estrada Municipal do 

Goiabal, nº 300 - Ro-
dovia Presidente Dutra, 
Km 94.Mais informa-

ções pelos telefones: (12) 
3642-7009/98196-7496 
(Whats).

Que todos tenham um 
“Novembro Azul”!

Novembro chegou. E com ele a sensação 
de que o ano está se fi ndando e que as 

festas deste período estão se aproximando...

Mas, antes de qualquer diversão e de novos 
planejamentos e promessas, uma pausa para 
cuidar da saúde do homem e da família. 

Assim como aconteceu em outubro – mês 
em que se deu destaque as ações de combate 
ao câncer de mama –, a Secretaria de Saúde 
de Pindamonhangaba programou atividades 
para os homens do município, voltadas à 
prevenção do câncer de próstata. 

As ações acontecerão em diversos pontos 
da cidade, incluindo atividades na praça 
Monsenhor Marcondes, como orientações 
sobre prevenção e tratamento do câncer 
de próstata e de doenças sexualmente 
transmissíveis, além de aferição de pressão 
arterial, verifi cação de glicemia capilar, 
orientação nutricional e cálculos de IMC 
(Índice de Massa Corpórea).

Que assim como as mulheres, os homens 
possam “abraçar esta causa” e cuidar da sua 
saúde. Lembrando que a boa informação é o 
princípio da cura!

Grupo musical “Filosofi a Reggae”
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Prefeitura prepara ações 
do “Novembro Azul”

O auditório 
da Prefeitura de 
Pindamonhangaba 
recebe, nesta quinta-
feira (8), às 18 
horas, a palestra 
gratuita “Gestão de 
Cooperativas”, voltada 
para agricultores 
familiares de 
Pindamonhangaba 
e cidades da região. 
Essa é a primeira ação 
para a formação de 
uma cooperativa de 
processamento de 
alimentos orgânicos na 
cidade.

A palestra é 
organizada pela 
Amavap – Associação 
de Amigos das Serras 
da Mantiqueira e 
do Mar e do Vale 
do Paraíba, e os 
palestrantes serão 
Guilherme de Mattos 
Araújo e José Carlos 
de Faria Júnior, ambos 
ligados à Codeagro 
(Coordenadoria de 
Desenvolvimento 
dos Agronegócios), 
da Secretaria 
de Agricultura e 
Abastecimento do 
Estado de São Paulo.

A Amavap foi 
criada no fi nal do ano 
passado, e realiza 
seu trabalho tendo 
como base quatro 
pilares: apoio ao meio 
ambiente, apoio ao 
turismo sustentável, 
apoio ao patrimônio 
cultural e histórico e 
o desenvolvimento 
rural sustentável, 
cuja coordenadoria 
está organizando este 
evento.

“Em setembro, 
realizamos um dia de 

campo sobre tomate 
orgânico e, na ocasião, 
pudemos apresentar 
o trabalho e a 
proposta da criação da 
cooperativa. No total, 
já contamos com 22 
agricultores orgânicos 
interessados em fazer 
parte desta cooperativa 
e a palestra do dia 
8 será a primeira 
das ações”, explicou 
o coordenador da 
Amavap, o agricultor 
orgânico e biológico, 
Marcos Cesar Soares.  
“Desde o início, 
contamos com o apoio 
da Codeagro e do 
Governo do Estado 
e, agora, estamos 
nos estruturando 
para realizarmos um 
trabalho em conjunto 
com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, 
já que os produtores 
familiares da cidade 
serão o foco da 
cooperativa, que 
também poderá contar 
com integrantes das 
cidades da região”, 
explicou.

Após a palestra, 
os próximos passos 
serão, já para janeiro 
de 2019, a realização 
de uma capacitação 
do Programa de 
Desenvolvimento 
Rural de Base (PDRB), 
para famílias menos 
favorecidas que 
plantam e não têm 
condições de acesso 
a fi nanciamentos. 
Também para janeiro, 
está prevista a 
realização de seis cursos 
de capacitação, tendo 
temas como morangos 
orgânicos, entre outros.

Pinda recebe curso “Aquicultura: da criação à mesa” na próxima semana

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Neste mês, a Prefeitu-

ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, realiza ações de 
prevenção para levar mais 
informações sobre o câncer 
de próstata aos homens da 
cidade. As ações acontece-
rão em diversos pontos de 
Pindamonhangaba.

De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, o cân-
cer de próstata é o tipo 
de câncer mais frequente 
nos homens brasileiros, 
depois do câncer de pele. 
Embora seja uma doença 
comum, por medo ou des-
conhecimento, muitos ho-
mens preferem não con-
versar sobre esse assunto. 
É pensando neste ponto, 
que a Secretaria de Saúde 

leva ações de prevenção, 
na terça-feira (20), para 
a sede da Guarda Munici-
pal; na quarta-feira (21), 
na sede do Transporte 
da Saúde; na quinta-fei-
ra (22), na Subprefeitura 
de Moreira César e, na 
sexta-feira (23), no De-
partamento de Serviços 
Municipais. Já no sábado 
(24), a ação estará na pra-
ça Monsenhor Marcondes 
com aferição de pressão 
arterial, glicemia capilar, 
orientação nutricional e 
cálculos de IMC (Índice de 
Massa Corpórea), orienta-
ção e prevenção ao câncer 
de próstata e doenças se-
xualmente transmissíveis, 
além do encaminhamento 
para a realização de exa-
mes laboratoriais.

O câncer de próstata 
é um tumor que acomete 

homens, principalmente 
a partir dos 45 anos e que 
pode ser curado, quando 
localizado dentro da fase 
inicial. Já em casos de es-
tágio avançado, a possibi-
lidade de que o paciente 
sobreviva é muito menor. 
Por isso, o diagnóstico 
precoce é muito impor-
tante para o controle e 
cura da doença.

Segundo a Secretaria 
de Saúde de Pindamo-
nhangaba, na fase ini-
cial, o câncer de próstata 
não apresenta sintomas e 
quando alguns sinais co-
meçam a aparecer, 95% 
dos tumores já estão em 
fase avançada, difi cultan-
do a cura. Na fase avan-
çada, os sintomas são: 
dor óssea, dores ao uri-
nar, vontade de urinar 
frequentemente e sangue 

na urina ou no sêmen. 
Há também os fatores de 
risco que aumentam as 
possibilidades de ter cân-
cer de próstata, que são: 
histórico familiar, etnia 
(homens negros possuem 
maior incidência nesta 
doença) e obesidade.

Ainda de acordo com a 
Secretaria de Saúde, um 
em cada seis homens terá 
câncer de próstata ao lon-
go da vida, e um em cada 
36 homens morrerá em 
decorrência desta doença. 
Além das ações nos depar-
tamentos da prefeitura e 
na praça Monsenhor Mar-
condes, as unidades de 
saúde dos bairros também 
realizarão orientações de 
prevenção ao câncer, e 
mais informações podem 
ser obtidas nelas, durante 
todo o mês.

“Outubro Rosa” encerra em 
Pinda com palestras

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
As atividades do 

“Outubro Rosa”, da Se-
cretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba, se 
encerraram na última 
semana. Moreira Cé-
sar recebeu mais uma 
edição da “Caminhada 
Rosa” e o auditório da 
faculdade Anhanguera 
foi sede de palestras.

Na terça-feira (30), 
Moreira César recebeu 
mais uma vez a “Cami-
nhada Rosa”, que saiu 
do Recinto São Vito e 
percorreu as ruas do 
distrito, pela conscienti-
zação contra o câncer de 
mama. Houve, também, 
a apresentação musical 
do grupo Jataí. De acor-
do com a organização, 
cerca de 50 pessoas par-
ticiparam desta cami-
nhada.

Já na quarta-feira 
(31), encerrando o mês 
de outubro, a Secreta-
ria de Saúde promoveu 
a última ação do “Ou-

Pinda recebe 
palestra “Gestão de 
Cooperativas” para 
agricultores familiares

Auditório da faculdade 
Anhanguera foi sede de 
debate sobre saúde feminina

Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O Polo Regional de Pin-

damonhangaba da Agên-
cia Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (Apta) 
oferecerá um workshop a 
respeito da aquicultura, 
atividade produtiva volta-
da à criação de elementos 
aquáticos como peixes e 
frutos do mar. Com o nome 
“Aquicultura: da criação 
à mesa”, o evento desen-
volvido pela instituição 
vinculada à Secretaria de 
Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo 
acontecerá em dois dias, 8 
e 9 de novembro, e reunirá 

especialistas da área em 
palestras, mesa-redonda, 
visita técnica e degustação 
de pratos.

A programação, que 
incluirá coff ee breaks e 
pausas para almoço, terá 
início na quinta-feira (8), 
às 7h30. Profi ssionais da 
Apta Regional, Instituto de 
Pesca (IP-Apta), Defesa 
Agropecuária de Pindamo-
nhangaba, Guabi Nutrição 
e Saúde Animal, Instituto 
de Zootecnia (IZ-Apta) e 
Colpani Pescados vão expor 
informações acerca da 
“Legislação Brasileira para 
pescado e produtos da pes-
ca e aquicultura”, “Produção 
de peixes em tanque-rede 

e em tanque escavado”, 
“Alternativas no cultivo do 
camarão de água doce”, 
“Aquaponia: Produção inte-
grada de peixes e vegetais”, 
entre outros temas.

As atividades do dia 
terminarão às 17 horas e 
retornarão na manhã da 
sexta-feira (9), às 8 horas, 
com um café da manhã de 
recepção. Assim, a grade do 
curso que tem como público
-alvo aquicultores, estudan-
tes, técnicos e profi ssionais 
da área abrangerá ainda 
uma visita técnica ao Setor 
de Aquicultura do local e 
momentos específi cos para 
resolução de dúvidas, além 
do workshop “O pescado 

na gastronomia atual e os 
desafi os para alavancar sua 
presença nos cardápios”, 
ministrado pela chefe de 
cozinha, Íris Bittar. 

O encerramento do 
“Aquicultura: da criação 
à mesa” será um almoço 
de confraternização com 
pratos regionais elaborados 
por Íris. Para participar do 
evento é necessário rea-
lizar inscrição pelo e-mail 
sschalch@apta.sp.gov.br ou 
pelo telefone (12) 3642-
3912. Ambos os contatos 
estão disponíveis para mais 
informações, como a relação 
completa da programação.

O Polo Regional de Pin-
damonhangaba da Agência 

Produção e aproveitamento alimentar de seres 
aquáticos serão foco do workshop

tubro Rosa” neste ano. 
O auditório da faculdade 
Anhanguera sediou pa-
lestras sobre a prevenção 
do câncer nas mulheres, 
com a presença do prefeito 
Isael Domingues e a pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia 
Domingues. Além dos re-
presentantes da Prefeitura, 
estiveram também o Con-
selho da Mulher e da ONG 
Casa Gesto. Segundo a Se-
cretaria de Saúde da cida-
de, em Pindamonhangaba, 
no “Outubro Rosa”, cerca 
de 1.250 pessoas foram 
atendidas nas campanhas 
de rua.

“O Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher par-
ticipou de mais de 15 even-
tos em diversos pontos de 
Pindamonhangaba, levan-
do informação e partici-
pando de eventos feitos já 
pela própria comunidade. 
Vejo que Pindamonhanga-
ba está bem consciente da 
necessidade do autoexame, 
da mamografi a e do ultras-
som, fazendo pontes para a 
consciência da necessidade 
do Papanicolau - exame de 
colo de útero - que infeliz-
mente ainda é esquecido”, 
destaca a presidente do 
Conselho da Mulher, Vivia-
ne Ferreira.

A Prefeitura 
informa que a “Car-
reta da Mamografi a 
Mulheres de Pei-
to”, que está em 
Pindamonhangaba 
pela parceria com o 
Governo do Estado, 
apresentou novos 
problemas, na tarde 
desta segunda-feira 
(5) e, portanto, não 
realizará atendimen-
tos nesta terça-feira, 
dia 6 de novembro.

Os técnicos de ma-
nutenção já foram 
acionados e realiza-
rão a avaliação e ou 
conserto na manhã 
desta terça, quando 
terá um parecer so-
bre o funcionamento 
da carreta na cida-
de. Desta forma, no 
momento, não existe 
uma previsão para 
que os atendimentos 
retornem.

Assim que houver 
novas informações, 
a Prefeitura comuni-
cará a imprensa e à 
população.

Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (APTA), da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 

de São Paulo, está locali-
zado na avenida Professor 
Manoel César Ribeiro, 3.140 
- Cidade Nova.

Foco de discussão do workshop será 
alimentos orgânicos 

Apta realizará evento para debater cultivo e gastronomia de animais aquáticos
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ProAC Municípios / Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais 
EDITAL LINGUAGENS ARTÍSTICAS  

 

 
 
PROJETOS HABILITADOS NA FASE RECURSAL: 
 
Nº PROJETO PROPONENTE 

01 PF -  Museu de arte urbana caipira 
 

Jorge Fernando Voiola 

02 PF -  Conto outra vez  Daniele Voiola 

03 PF -  Formas de poder Lucas Aquiles Alfredo Costa 

04 PF -  Povos palavras e histórias  
 

Vânia Freire dos Santos 

05 PF -  Orquestra Crossover -  Thiago Henrique Alves de Oliveira   

06 PJ -  Yaga – uma história para crianças 
corajosas 

Laila Romeiro Dantas da Gama 

07 PJ - Camerata jovem Associação dos Salesianos Cooperadores 
de Pindamonhangaba 

08 PJ - Maracatu trovão  Josué Amadeu Moreira Ribeiro 

09 PF -  Ciranda de histórias – 1º encontro 
de contadores de histórias de 
Pindamonhangaba 

Fabiana Fonseca Santos 
 

10 PF -  Reo das bicas Luis Gustavo Alves de oliveira 
11 PF -  Wara art José Roberto Alves Junior  
12 PF -  Para além da escola Janaina Aparecida Braz  

13 PF -   Afetos  efetuadores  
 

André Luís Yassuda 

14 PF -  Urrou – circulação e formação Ederson Cleiton Roberto 
15 PF -   Quatro ventos  

 

Cindy Quaglio 
16 PF -  A estética da paz Evalda de Andrade 
17 PF -  Fronteiras entre corpo e ruas Patrícia Aparecida Ferreira Pinto 
18 PF -  Poética do imperfeito Pedro de Camargo 
19 PF -  Îandé Allan Dutt de Paiva Figueiredo 

20 PF -  Mulheres Guerreiras Maíra Martins Fróis  

21 PF -  Conexões ruínas 
 

Mônica Regina Cardoso da Silva 

22 PF -  Cores da história Ivan Luis Claudino Freire 
23 PF -  Festival Roda das Artes Renan Wisney Teixeira 
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24 PJ -  Velho eu?  Oliveira & Folter Produções Musicais 
LTDA-ME 

25 PJ - Poética do Imperfeito Inox Filmes 

26 PJ - Projeto Cultura Pinda.com.br  Projeto Social Grêmio União  
 

  
 
 
PROJETO INABILITADO POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTOS PENDENTES NA 
FASE RECURSAL 
 
27 PJ - Caminho dos Reis  

 

 IA3 – instituto de apoio ao 
desenvolvimento humano artes e 
aprendizagem  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA 
Diretor do Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO SERCON Serviços Contábeis
Solicitamos que o proprietário das empresas compareça com Urgência ao escritório 
para retirada dos documentos. End: Av. Albuquerque Lins, nº 178, São Benedito – 
Pindamonhangaba / SP
- WILSON FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTES ME – CNPJ: 12.384.606/0001-57.
- FRANCIONE APARECIDA RIBEIRO ROCHA – CNPJ: 05.216.979/0001-53.
- PAULO DOS SANTOS PINDAMONHANGABA – CNPJ: 01.416.698/0001-93.
- ZÉLIA PRUDENTE – CNPJ: 07.241.922/0001-30.
- JULIETA GOMES DE AMARIZ – CNPJ: 06.060.173/0001-81.

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 
 
 

 
 
 

CONVOCAÇÃO PARA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 
 

 

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 

Suplentes, convocados a comparecer à 11ª Reunião Ordinária/2018 do 

Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados: 

 
 
 

Dia:                             08/11/2018 (quinta- feira) 
Horário:                      8:30 hs(tolerância de 10min) 
Duração prevista:      Aproximadamente 2 horas. 
Local:                          Auditório da Prefeitura  
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, alto do Cardoso. 
 
Pauta: 

I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
II. Processo de realização da III Conferência Municipal do Idoso; 

III. Informes gerais e encerramento. 
 

 
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: 

cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 
 

 
 

Adilson Lima da Silva 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 129/18 - LIMPEZA  -  RESIDÊNCIA DEMOLIDA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) Sr (a) VIRGILIO 
DE PAULA, responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO LIVRAMENTO, ANTIGO 
NR. 141 Bairro VILA RICA inscrito no município sob a sigla: S0111007007001, Quadra 
R, Lote 07, 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
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Edital “Linguagens Artísticas – ProAC Municípios” – Chamamento Público 6ª 
 

SELEÇÃO DE PROJETOS – ATA DE REUNIÃO – 
 

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, reuniu-se a Comissão de Seleção do 
Edital do Fundo Municipal de Apoio à Políticas Cultrais – FMAPC, intitulado “Linguagens 
Artísticas – ProAC Municípios”, nomeada através da Portaria Geral número 5.063, de 08 de 
agosto de 2018 e formada por Fábio Riani Costa Perinotto, Vicente de Moraes Cioffi e Alberto 
Capucci Filho. Deu-se início ao processo de avaliação final dos vinte e seis projetos habilitados, 
conforme a relação a seguir: 
 
Nº Nome Proponente 
1 A estética da Paz Evalda de Andrade Silva Costa 
2 Afetos efetuadores André Luiz Yassuda 
3 Ciranda de Histórias - 1º Encontro... Fabiana Fonseca 
4 Conexão Ruínas Mônica Regina Cardoso da Silva (Alvarenga) 
5 Conto outra vez: Pedro e o Lobo Daniele Voiola 
6 Cores da História Ivan Luís Claudino Freire 
7 Festival Roda das Artes Renan Wisney Teixeira 
8 Formas de Poder Lucas Aquiles Alfredo Costa 
9 Fonteiras entre Corpo e Ruas Patrícia Aparecida Ferreira Pinto 

10 Îandé Allan Dutt de Paiva Figueiredo 
11 Mulheres Guerreiras Maíra Martins Fróis 
12 Museu de Arte Urbana Caipira Jorge Fernando Voiola 
13 Orquestra Crossover Thiago Henrique Alves de Oliveira 
14 Para Além da Escola Janaína Aparecida Braz 
15 Poética do Imperfeito Pedro de Camargo 
16 Povos, Palavras e Histórias Vânia Freire dos Santos 
17 Quatro Ventos Cindy Quaglio 
18 Reo das Bicas Luís Gustavo Alves de Oliveira 
19 Urrou - circulação e formação Ederson Cleiton Roberto 
20 Wara Art Festival Palha de Arroz José Roberto Alves Júnior 
21 Camerata Jovem Associação dos Salesianos Cooperadores 
22 Maracatu Trovão Josué Amadeu Moreira Ribeiro 30446761850 
23 Poética do Imperfeito Inox Filmes 
24 Projeto Cultura Pinda.com.br Projeto Social Grêmio União 
25 Velho eu? Oliveira & Folter Produções Musicais 
26 Yaga – uma história para crianças corajosas Laila Romeiro Dantas da Gama 38451357865 

 
Para avaliação dos vinte e seis projetos habilitados e atribuição das respectivas pontuações, a 
Comissão de Seleção seguiu rigorosamente os critérios estabelecidos no capítulo onze do referido 
edital, tal como reproduzido abaixo: 
 
11. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DO PROJETO   
  
11.1 O julgamento dos projetos será efetuado considerando os seguintes critérios:   
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11.2 O projeto que não pontuar em um dos itens (I a VI) ou cuja somatória dos quesitos não atingir 
5,0 (cinco) será automaticamente desclassificado.  
  
11.3. Em caso de empate, o desempate será auferido mediante as maiores notas, a partir do item 
I até o item VI, na ordem.  
  
11.4. Em caso de empate em todos os itens especificados no item 11.1, a escolha do projeto 
titular será decidida por meio de sorteio, na presença dos proponentes que tiverem empates na 
pontuação dos projetos culturais.  
  
11.5 Todos os projetos que não se enquadrarem no objeto deste edital, de acordo com análise da 
Comissão de Seleção, serão desclassificados pela mesma durante as fases de avaliação, com a 
devida justificativa.    
 
 
Foram selecionados vinte projetos, ficando dez como TITULARES e dez como SUPLENTES: 
 

 
Titulares Pessoa Física (sete Projetos) 

 Nº Nome Avaliação 
1 Ciranda de Histórias 1º Encontro de Contadores de Histórias  9,07 
2 Mulheres Guerreiras 9,00 
3 Conexão Ruínas 8,83 
4 Museu de Arte Urbana Caipira 8,77 
5 Quatro Ventos 8,62 
6 Festival Roda das Artes 8,53 
7 Conto outra vez: Pedro e o Lobo 8,50 

 
Titulares Pessoa Jurídica (três projetos) 

 1 Maracatu Trovão 8,77 
2 Yaga – uma história para crianças corajosas 8,45 
3 Poética do Imperfeito * 8,00 

 
 
 
 
 
 
 

Item Critérios Pontuação 
máxima 

I 
Qualidade da proposta, levando em consideração aspectos como 
inovação e criatividade no contexto de realização das ações. 3,0 

II Adequação da proposta à demanda por políticas públicas que valorizam a 
diversidade cultural, acessibilidade e inclusão. 2,5 

III Relevância e diversidade temática e estética. 1,0 
IV Qualificação dos profissionais e técnicos envolvidos no projeto. 1,5 
V Estratégia de comunicação e divulgação. 1,0 
VI Proposta de contrapartida. 1,0 

TOTAL 10 
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Suplentes Pessoa Física (sete Projetos) 

 Nº Nome Avaliação 
1 Urrou - circulação e formação 8,45 
2 Fronteiras entre Corpo e Ruas 8,43 
3 Formas de Poder 8,38 
4 Poética do Imperfeito * 8,00 
5 Afetos efetuadores 7,68 
6 Povos, Palavras e Histórias 7,58 
7 Cores da História 7,37 

 
Suplentes Pessoa Jurídica (três projetos) 

 1 Velho eu? 7,75 
2 Camerata Jovem 6,62 
3 Projeto Cultura Pinda.com.br 6,50 

 
(*) O projeto “Poética do Imperfeito” foi classificado como titular na Pessoa Jurídica e suplente na 
Pessoa Física. 
O projeto Pessoa Física “Orquestra Crossover” não foi selecionado devido à pontuação recebida. 
Os demais projetos foram DESCLASSIFICADOS, pelos motivos que passamos a expor: 
 

Nome do Projeto Motivo 
A estética da Paz Não apresentou Contrapartida 
Para além da escola Não apresentou Contrapartida 
Îandé Não apresentou Plano de Divulgação 
Wara Art Festival Palha de Arroz Não apresentou Contrapartida e Plano de Divulgação 
REO das Bicas Incompatibilidade com o Edital; não atendeu ao item 3.7 

 
Com a finalização dos trabalhos, foi encerrada a reunião e passou-se à redação da Ata, que 
segue assinado pelos três integrantes da Comissão de Seleção. 
 
 
 
 
Fábio Riani Costa Perinotto 
 
 
 
 
Vicente de Moraes Cioffi 
 
 
 
 
Alberto Capucci Filho 
 
 
 

Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

TOMADA DE PREÇO Nº 015/2018 (PMP 29389/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos profi ssionais para 
execução dos serviços de reforma, tendo em vista a ocorrência de ações de vandalismo do prédio 
da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Cidade Nova, com fornecimento de material e mão 
de obra especializada”, com entrega dos envelopes até dia 23/11/18 às 14h e início da sessão às 
14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO Nº 139/2018 (PMP 22802/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 24/10/2018, deserta a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de enfermagem para as Unidades de Urgência 
e Emergência”. 

PREGÃO Nº 160/2018 (PMP 26323/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 22/10/2018, deserta 
a licitação supra, que cuida de “aquisição de veículo para atendimento de remoções de longa 
distância”. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 163/2018 (PMP 26868/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 23/10/2018, deserta a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
chaveiro para atender demanda da Secretaria de Educação junto a escolas e creches do município, 
com atendimento ponto a ponto quando necessário”. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2018 (PMP 12680/2018) 
A autoridade superior, com base na análise das amostras da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos, homologou, em 25/10/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição 
de materiais elétricos para serem utilizados em diversas obras/manutenções no Município de 
Pindamonhangaba, conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, em favor 
das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Delvalle Materiais Elétricos Ltda EPP: 01-05,09; 02-
09,84; 16-29,70; 18-8,92; 22-12,87; 33-32,77; 34-29,76; 36-43,15; 39-1,34; 41-33,46; 42-227,48; 
44-102,33; 45-227,48; 49-805,68; Ilustre Comércio e Instalação Elétrica e Hidráulica Eireli EPP: 08-
29,52; Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP: 11-21,86; 12-24,95; 13-27,95; 15-25,38; 23-103,43; 
25-11,39; 29-11,39; Peniel Comércio de Suprimentos Eireli: 26-14,00; 30-12,90; 31-14,00; Polamp 
Comercial Ltda EPP: 17-6,94; Ribeirão Verde Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda EPP: 
06-11,50; 32-45,50; 35-57,20; 37-49,40; 38-49,40; 40-57,20; 43-73,00; 46-569,00; Santos Gouvêa 
Comercial Ltda EPP: 03-17,50; 04-13,50; 05-4,50; 10-24,50; Thiplan Comercial Ltda: 47-847,87; 
48-858,60. Itens fracassados: 07, 09, 14, 19, 20, 21, 27 e 28. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2018 (PMP 19818/2018) 
A autoridade superior, considerando a análise técnica das amostras pela Secretaria de Educação 
e Cultura, homologou, em 16/10/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis – carnes – para o preparo da Alimentação Escolar”, em favor das 
empresas, os itens (item-vl  unit em R$): Gabee Foods Comércio de Alimentos Eireli EPP: 01-19,65; 
Belamesa Com de Produtos Alimentícios em Geral Eireli EPP:06-12,40; BH Foods Comércio e 
Indústria Ltda: 03-16,00; 04-13,74; 05-10,89; 08-9,80; Perfi l JD Comércio de Produtos Alimentícios 
Eireli EPP: 02-17,50; JBS S/A: 07-10,50. 

PREGÃO Nº 125/2018 (PMP 20687/2018) 
A autoridade superior homologou, em 26/10/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de material esportivo para atender o CEU das Artes”, em favor das empresas: 300 
Comércio, Serviços e Logística Eireli EPP, o item 08, no valor total de R$ 823,68; Comercial Gagi 
Eireli ME, os itens 03, 06, 12 e 17, no valor total de R$ 4.770,46; Jacks B G Rodrigues ME, os itens 
10, 11, 13, 14 e 15, no valor total de R$ 5.429,12; NOemia Silva dos Santos de Assis ME, os itens 
01 e 02, no valor total de R$ 2.201,00; Ricardo Marques Alves ME: 04 e 09, no valor total de R$ 
4.310,08; Rodrigo de M de Melo Comércio de Materiais Esportivos EPP, os itens 05, 07, 16 e 18, 
no valor total de R$ 6.564,88. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2018 (PMP 26325/2018) 
A autoridade superior homologou, em 26/10/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de correias automotivas para veículos da frota da Prefeitura de Pindamonhangaba”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Elaine Cristina Candida da Silva EPP: 01-5,89; 
16-19,84; Raul Rabello Neto EPP: 02-6,28; 03-7,66; 04-8,87; 05-12,17; 06-12,93; 07-14,44; 08-
14,83; 09-15,97; 10-16,22; 11-18,37; 12-19,00; 13-20,65; 14-22,55; 15-23,44. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 148/2018 (PMP 235556/2018) 
Foi fi rmado o contrato 149/2018, de 17/10/2018, para “aquisição de solução integrada e gerenciada 
de proteção antivírus, antispyware, controle de dispositivos e proteção e detecção de intrusos 
(IPS/IDS) para as estações de trabalho e servidores de arquivos da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, incluindo instalação, atualização automática do software e assinaturas, 
confi guração, treinamento e suporte técnico pelo período de 24 meses, conforme especifi cações 
deste Termo de Referência”, no valor de R$ 81.200,00, vigente por 24 meses, assinando pela 
contratante e como gestor do contrato o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa 
Alcomnet Tecnologia e Sistemas Eireli EPP, o Sr Rogerio Prenholato. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 207/2015 (PMP 21587/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 13/09/2018, ao contrato 217/2015, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para disponibilizar profi ssional especializado em endocrinologia para 
realização de consultas”, para prorrogação até 22/09/2019, e reajuste de 3,3024%, conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor mensal para R$ 48.935,62, assinando pela contratante a 
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Happy Med Clínica Médica Ltda, o Sr Edmundo 
Mitsuo Okamoto. 
Foi fi rmado também do aditamento 02/2018, de 03/10/2018, ao contrato supracitado, para 
supressão de 16%, equivalente a R$ 93.956,39, assinando pela contratante e contratada os 
mesmos responsáveis acima. 

PREGÃO Nº 184/2016 (PMP 18073/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 03/10/2018, ao contrato 222/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para prestação de serviço de assistência técnica com fornecimento 
de peças, suprimentos, consumíveis novos (para equipamentos da marca canon de propriedade 
da Prefeitura) instalados nos prédios e unidades escolares da Secretaria de Educação”, para 
prorrogação até 25/10/2019, assinando pela contratante o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela 
contratada, empresa Locsim Locação de Máquinas, Equipamentos e Sistema Ltda, o Sr Isaias 
Carlos de Moura. 

Pelo presente Edital, convocamos os cooperados da UNIODONTO DE 
PINDAMONHANGABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA, que nesta data  somam  
54 (cinquenta e quatro),  para   se   reunirem  em Assembléia Geral Extraordinária, em 
conformidade  com o Artigo 44 do Estatuto Social, no dia 06 (seis) de Dezembro de 
2018, na sede da Uniodonto de Pindamonhangaba , localizada  à Praça Padre João 
Faria Fialho, nº 51 - Centro – Pindamonhangaba/SP,  às  17:30   horas,   em   primeira  
convocação,   com   a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados, às 18:30 horas, 
em segunda convocação, com a presença de mais da metade dos Cooperados e às 
19:30 horas,  em  terceira  e  última  convocação, com a presença de no mínimo 10 
(dez) Cooperados, para deliberarem sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA:

1.- Eleição de 1 (um) Conselheiro Diretor (Diretor Superintendente) para 
preenchimento de vaga, nos termos do artigo 66 e seguintes do Estatuto Social;

2.- Eleição de 1 (um) Conselheiro Vogal para preenchimento de vaga, nos termos do 
artigo 66 e seguintes do Estatuto Social.

Obs.:
a) Para efeito de cálculo de quorum, o número de associados em condições de 
participar é de 54(cinquenta e quatro) cooperados.  

b) Os ausentes ficarão obrigados a adotar e acatar todas as deliberações tomadas 
pela Assembléia, implicando tal fato como aprovação tácita de tudo o que for decidido.

Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2018

Acilia Aparecida Cesar Lourenço
Presidente
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Divulgação

Fatec Pindamonhangaba segue com 
inscrições abertas para vestibular de 2019

Ofi cina sobre obras literárias 
clássicas acontece a partir 
de quinta-feira

PROFESSOR MARCOS 
MONTEIRO SE DESTACA 
NO CENÁRIO JUDOCA 
DO VALE DO PARAÍBA

“GUERREIRAS PINDA” CONQUISTAM TÍTULO DA “LIGA FUTSAL”

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A unidade da Facul-

dade de Tecnologia do 
Estado de São Paulo (Fa-
tec) em Pindamonhan-
gaba oferece vagas pela 
rede através do processo 
seletivo para o primeiro 
semestre de 2019. As ins-
crições devem ser feitas 
até às 15 horas do dia 13 
de novembro, pelo site 
www.vestibularfatec.com.
br. O endereço eletrônico 
também disponibiliza a 
listagem dos pedidos con-
templados com isenção ou 
redução da taxa de R$ 70.

As Fatecs oferecem 
cursos gratuitos de nível 
superior na área da tecno-
logia. Em Pindamonhan-
gaba, todos os cursos têm 
a duração de três anos. Em 
relação ao vestibular de 
ingresso no início do ano 
que vem, a oferta da uni-
dade local incluem vagas 
para: Manutenção Indus-
trial (noturno); Mecânica 
- Processos de Soldagem 
(matutino); Gestão de Ne-
gócios e Inovação (notur-
no); Processos Metalúrgi-
cos (noturno) e Projetos 
Mecânicos (matutino). 

Os interessados que 
atendem aos requisitos 
e realizaram o pedido de 
redução do valor da ins-
crição no exame de 2019, 
podem consultar a con-
fi rmação no site www.
vestibularfatec.com.br. As 
opções de descontos são o 
direito de não pagamen-
to da taxa de R$ 70 ou a 
diminuição de 50% na 
quantia, passando para 
R$ 35, da candidatura na 
prova, que será aplicada 
em 9 de dezembro (um 
domingo). Inclusive, o 
Manual do Candidato está 
disponível para download 
gratuito no site.

A Fatec Pinda oferece a 
oportunidade de ter quali-
fi cação em uma instituição 
pública sem sair da região. 
Mais informações gerais 
sobre o vestibular podem 
ser conferidas no endere-
ço eletrônico voltado ao 
exame. Já dados acerca da 
unidade municipal estão 
no site institucional www.
fatecpindamonhangaba.
edu.br.

COLABROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***

Quem gosta de clás-
sicos da literatura, a 
Prefeitura de Pinda 
convida para a “Ofi cina: 
Madame Bovary – A Lei-
tura de Um Clássico Com 
Exercícios de Escrita” que 
acontecerá do dia 8 até o 
dia 29 de novembro, to-
das as quintas-feiras, das 
19  às 22 horas, no Palace-
te 10 de Julho.

O evento tem o intui-
to de discutir a impor-
tância de ler clássicos 
da literatura. O grupo 

irá ler trechos do livro 
de Flaubert, o “Mada-
me Bovary”, conhecido 
por ser um dos maiores 
romances, para, em se-
guida, conversar sobre 
alguns elementos da 
obra, como foco nar-
rativo, personagem e 
tempo. Os participantes 
também são convidados 
a entrarem em conta-
to com a literatura por 
meio de exercícios de 
escrita criativa.

Quem coordena o 
evento é a professora e 
roteirista, Julia Alqué-
res. Mestre em Teoria 
Literária pela USP, mi-

nistra ofi cinas de li-
teratura e cinema em 
escolas e cursos livres. 
Trabalhou como rotei-
rista de TV e hoje se 
dedica à escrita e desen-
volvimento de projetos 
pessoais, como o curta-
metragem “Azul Vazan-
te”, exibido em festivais 
de cinemas nacionais e 
internacionais.

Para se inscrever bas-
ta ligar para 3642-1080. 
Serão apenas 30 vagas. 
O Palacete 10 de Julho 
fi ca na Rua Deputado 
Claro César, 33 – cen-
tro. Indicação: maiores 
de 16 anos.

Cadastro deve ser feito pelo site, que já tem lista de 
resultado de isenção e redução de taxa

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
Marcos Monteiro, se-

guindo os passos do pai, 
José Milton Monteiro (6° 
Dan), um dos fundadores 
do judô no município de 
Pindamonhangaba e pri-
meiro mestre judoca do 
Vale do Paraíba, foi gra-
duado como 3° Dan no dia 
20 de outubro (sábado), 
pela Federação Paulista 
de Judô, em Mauá (SP), 
onde foi realizado o Exa-
me Anual de Graduação 
para Faixas Pretas, distri-
buído em primeiro a quin-
to Dan.

O evento contou com a 
presença de 360 candida-
tos, que foram avaliados 
por 18 bancas examinado-
ras. Recebida por mérito, 

a faixa preta de 3° Dan 
intitula o Marcos Mon-
teiro como Sensei, título 
honroso na cultura japo-
nesa. A faixa dá autono-
mia para que o professor 
Pindense assine exames 
de graduação para faixas 
pretas.

A sala de judô do Cen-
tro Esportivo “João do 
Pulo”, leva o nome de seu 
pai “José Milton Montei-
ro” em memória a um dos 
fundadores do esporte na 
cidade. “A importância de 
estar colocando o cidadão 
no esporte, seja no Judô 
ou em qualquer outra mo-
dalidade esportiva, está 
em trazer a conduta social 
para o aluno perante a so-
ciedade, o respeito pelo 
outro”, afi rma o Professor 
Marcos Monteiro.

Atleta pindense recebe a faixa preta de 
3° Dan pela Federação Paulista de Judô

O graduado segue os passos do pai na carreira 
esportiva

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
As “Guerreiras Pinda”, 

equipe feminina de futsal 
da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer con-
quistaram o título de cam-
peãs da “Liga de Futsal”, 
neste fi m de semana, no 
ginásio do Tabaú.

O evento transcorreu 
muito bem e no fi nal a 
equipe pindamonhanga-
bense mostrou todo favo-
ritismo derrotando todas 

as adversárias por golea-
das.  A artilharia da “Liga 
de Futsal” fi cou com Dani 
Alves com sete gols, o des-
taque fi cou para Waleska, 
e o prêmio de melhor go-
leira fi cou para Evelyn (da 
equipe “Dois Toques”, de 
Ferraz de Vasconcelos).

A classifi cação fi nal 
foi: campeãs “Guerrei-
ras Pinda”; vice-cam-
peã “Dois Toques”, de 
Ferraz de Vasconcelos; 
terceiro lugar, “Semelp 
B” e, em quarto lugar, a 

equipe de Caraguatatu-
ba.

De acordo com a Secre-
taria de Esportes, a equipe  
se dividiu em dois gru-
pos na última hora devi-
do à desistência de Barra 
Mansa. “Para não fi car um 
buraco na tabela a comis-
são técnica de Pindamo-
nhangaba achou por bem 
dividir a equipe dando 
oportunidade de jogo para 
atletas que não irão para 
os ‘Jogos Abertos’. Demos 
oportunidade aos atletas 

da escolinha e ainda atle-
tas que já tinham mani-
festado interesse em fazer 
teste na equipe”, comenta 
o técnico Márcio Silva. 

Confi ra os 
resultados 
dos jogos:

- Guerreiras Pinda 8x0 
Ferraz de Vasconcelos
- Guerreiras Pinda 8x3 
Semelp B
- Guerreiras Pinda 13x0 
Caraguatatuba

Unidade oferece vagas para cinco cursos por meio do processo seletivo

PortalR3

Aulas acontecerão no Palacete 10 de Julho até o fi m deste mês

Divulgação

Consagração das campeãs veio neste fi m de 
semana, em casa
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COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO

Móveis em pallet estão 
em exposição no sa-
guão da Prefeitura 

de Pindamonhangaba, das 8  
às 17 horas. A mostra perma-
necerá no local até o dia 30 
deste mês. Os móveis foram 
feitos pelos alunos do proje-
to “Reinvente” na ofi cina de 
marcenaria, do Fundo Social 
de Solidariedade.  

As obras expostas foram 
confeccionadas com quase 
dois meses de curso pelos 
alunos junto com o professor 
César. Após a exposição, os 
móveis serão vendidos na 

loja “Arte Encanto”, dentro 
do Shopping Pátio Pinda e 
também estarão disponíveis 
no Fundo Social para com-
pras.

A ofi cina “Móveis em Pal-
let” é realizada no Parque da 
Cidade, pelo professor “Cési-
nha” e acontece todos os dias, 
das 8 às 10h30 e das 13h30 às 
16 horas. A sede da Prefeitura 
de Pinda fi ca na avenida Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso, 
1.400, no Alto do Cardoso.

Exposição de móveis em pallet permanece na prefeitura até o fi m do mês

Materiais foram 
confeccionados em 

aulas do projeto 
“Reinvente”

Divulgação

Estudantes da Rede Municipal participam da iniciativa acompanhados de professoras

Após o aniversário 
de um ano de realiza-
ção, o projeto “Trilhos 
Pedagógicos” da Estra-
da de Ferro Campos do 
Jordão ainda tem mui-
to que comemorar.  Os 
passeios de bondinho, 
que enredam a história 
de nossa cidade e muito 
de nossa cultura con-
tinuam marcando as 
memórias de crianças e 
também de adultos.

No fi m de setembro, 
o Cmei – Centro Muni-
cipal de Educação In-
fantil Josefi na Schmidt 
levou suas turminhas 
para conhecerem as 
belezas naturais que 
o Balneário Reino das 
Águas Claras da EFCJ 
oferece, além da opor-
tunidade de entende-
rem a importância da 
histórica ferrovia para 
a história do Vale do 
Paraíba, meio ambien-
te e para as pessoas que 
usufruem do serviço.

Já em outubro, foi 
a vez das turmas da 

Alunos da Educação 
de Jovens e Adultos 
(EJA) passearam no 
mês passado

Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), de fazer 
o passeio de bondinho. 
Já com mais experiên-
cias na cidade e tendo 
vivido histórias rela-
cionadas ao Reino das 
Águas Claras, os alu-

nos adultos puderam 
reviver essas memórias 
de perto.

“Enche-nos de feli-
cidade ver que o projeto 
‘Trilhos Pedagógicos’, 
que um dia sonhamos, 
se concretiza de ma-

neiras tão belas no co-
tidiano das pessoas em 
nossa cidade. Já chega-
mos à casa dos milha-
res que fi zeram o pas-
seio e esperamos mais 
a cada dia”, afi rmou o 
secretário de Educa-
ção, Júlio Valle. “Em 
números, são 257 pro-
fessores e 2.499 alu-
nos da Rede Municipal 
que já participaram do 
projeto, ou seja, um 
total de 2.756 pessoas 
contempladas nestes 
dois anos”.

“Trilhos Pedagógi-
cos” visa levar o conhe-
cimento sobre a histó-
ria da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão e sua 
infl uência regional aos 
alunos da Rede Munici-
pal de Ensino, bem como 
percepções sobre o meio 
ambiente e os meios de 
transportes através de 
uma visita à estação fer-
roviária, a um parque às 
margens do rio Piracu-
ama e uma viagem em 
trens quase centenários.

 Atividade conta com informações 
complementares de material impresso

Divulgação

Divulgação Divulgação

Moradores de Pindamonhangaba podem aprender sobre a cidade através de passeio cultural 

Pinda: projeto “Trilhos 
Pedagógicos” segue marcando 
a história de crianças e adultos
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