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Castração gratuita de cães e de gatos 
em Moreira César teve grande adesão

Já são aproximadamente 700 
animais atendidos e castrados gra-
tuitamente pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba. A ação, que envol-
ve uma equipe especializada com 
18 pessoas, entre farmacêuticos, 
veterinários e auxiliares, aconteceu 
em mais um fi m de semana: dessa 
vez no Distrito de Moreira César. 

De acordo com o Departamen-
to de Proteção de Riscos e Agravos 
à Saúde, somente nessa atividade, 
que ocorreu na Praça do Cisas, 
mais de 300 animais foram cas-
trados e agora possuem microchip 
– para que, em caso de desapareci-
mento, o pet possa ser encontrado. 

O serviço de castração é destina-
do a cães e a gatos do município e 
tem como objetivo a identifi cação 
e o controle populacional dos ani-
mais. Esta é a segunda vez que a 
castração gratuita ocorre na cidade: 
a primeira foi no bairro Araretama. 
Os próximos bairros serão atendi-
dos a partir de janeiro, no total de 
1.400 castrações. No fi m de semana, mais de 300 animais foram atendidos no “Castra Móvel” por equipe especializada
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PINDA INICIA “JOGOS ABERTOS” 
COM RESULTADOS POSITIVOS

Pindamonhangaba está 
participando dos “82º Jogos 
Abertos do Interior”, que acon-
tecem em São Carlos. O evento 
teve início no dia 13 de novem-
bro e a cidade tem alcançado 
resultados bastante positivos, 
graças aos esforços dos atletas, 
dos técnicos e dirigentes – com 
o apoio da Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.

Até o momento, Pinda con-
quistou o 3º lugar (bronze) no 
basquete feminino Sub 20 (2ª 

divisão), 3º lugar (bronze) com 
a capoeira livre feminino (2ª 
divisão), 1º lugar (ouro) com a 
ginástica rítmica até 14 anos (1ª 
divisão), 2º lugar (prata) com 
a malha (2ª divisão) e 2º lugar 
(prata) com o xadrez feminino 
(2ª divisão). O atletismo ACD 
ganhou um ouro e duas pratas.

O evento que transformou 
São Carlos na capital do esporte 
reúne os melhores atletas do 
Estado, que foram bem coloca-
dos nos “Jogos Regionais” de 
sua região. 
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Curso oferece corte de cabelos 
gratuito para público masculino
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Pindamonhangaba recebe 
“Conferência Municipal do Idoso”

“Festival Nacional de Teatro” 
segue até domingo (25)

Até o dia 25 de novembro a 
população de Pindamonhan-
gaba e da região deve “respirar 
teatro”. O “40º Feste – Festival 
Nacional de Teatro”, que teve 
início no último dia 14, conta 

com espetáculos gratuitos para 
todos os públicos.

São apresentações infantis, 
adultos, de rua e convidados, de 
grupos de vários estados bra-
sileiros; que envolvem drama, 

conto de fadas, comédia políti-
ca, tragicomédia, comédia mu-
sical, drama musical e teatro de 
animação.

Desde o dia 15 de novembro 
já passaram pelos espaços da ci-
dade espetáculos como “A His-
tória de Bernarda Soledade” da 
Severina Companhia de Teatro; 
“Feira do Lambe-Lambe”, com 
o Teatro de Caixeiros, de Ribei-
rão Preto; “Ariano – O Cavaleiro 
Sertanejo”, com Os Ciclomáticos 
Cia. de Teatro, do Rio de Janei-
ro; entre outros. A programação 
completa do “Feste” e as sinop-
ses estão no site da Prefeitura. 

Apresentações 
realizadas no Teatro 
Galpão, no Parque 
da Cidade e na Praça 
Monsenhor Marcondes 
agradaram ao público

PÁGINA 6

Divulgação

PÁGINA 5



REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

Editorial

2 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2018

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 
- Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - 
CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José 
Ramos Mello (Gaúcho)

Tribuna do Norte 
- EXPEDIENTE -

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel. (12) 3644-2077 - CEP 
12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Divulgação

Reprodução/internet

Texto de teatro “João Pedro, o 
Menino-Árvore”, é premiado em Ubatuba

O escritor Maurício 
Cavalheiro, cronista co-
laborador  deste jornal 
(coluna Proseando), está 
entre os participantes 
premiados do “Con-
curso Literário 2018”, 
realização da FundArt, 
Biblioteca Pública Mu-
nicipal “Ateneu Uba-
tubense” e Prefeitura 
de Ubatuba. O certame 

literário  foi composto 
pelo 31º Concurso de 
Poesia “Idalina Graça”, 
30º Concurso de Poesia 
Estudantil “Idalina Gra-
ça”, 25º Concurso de 
Contos “Washington de 
Oliveira”, 4º Concurso 
de Crônicas “Professor 
José Ronaldo dos San-
tos” e pelo 17º Concurso 
de Texto de Teatro “Tia 

Helô”, no qual Maurício 
obteve a 3ª colocação 
com o texto: “João Pe-
dro, o Menino-Árvore”.

As três melhores 
obras de cada categoria 
foram conhecidas na 
solenidade de premia-
ção, ocorrida último 
dia 25, às 19 horas, na 
Biblioteca Municipal de 
Ubatuba. 

Antologia reúne os três 
melhores trabalhos de 
cada categoria

Até o dia 30 de no-
vembro estarão abertas 
inscrições (online e gra-
tuitas) para participar  
do XVII Concurso Nacio-
nal de Contos “Prêmio 
Jorge Andrade” – 2018, 
promovido pela ABC – 
Academia Barretense 
de Cultura. Cada con-
corrente pode participar 
com até três contos de 
no mínimo três e no má-
ximo cinco páginas e no 
formato Word (outros 
formatos não serão acei-
tos). Os contos devem 
ser enviados em arqui-
vo, com apenas o título 

da obra e o pseudônimo; 
em outro arquivo deve-
rão constar os seguintes 
dados: nome.pseudôni-
mo, telefone, endereço, 
RG, CPF, e-mail e currí-
culo; os dois arquivo de-
vem ser enviados para o 
e-mail: concursodecon-
tosabc2018@gmail.com

O único critério para 
a seleção dos contos é o 
mérito literário, resul-
tante de originalidade, 
criatividade e domínio 
da língua portugue-
sa. O resultado será 
divulgado em março 
de 2019. A premiação 

será a seguinte: 1º lu-
gar – RS 1.500,00 (mil 
e quinhentos reais);  2º 
lugar – R$ 1.000,00 
(mil reais); 3º lugar – 
R$ 500,00 (quinhentos 
reais); 4º  ao 20º luga-
res – Menção Honrosa. 
Os contos premiados 
integrarão  a  Coletâ-
nea  de Contos “Prêmio 
Jorge Andrade”, da Aca-
demia Barretense de 
Cultura, edição prevista 
para 2019, que será dis-
tribuída gratuitamente 
aos autores, bibliotecas 
públicas e entidades cul-
turais.

Concurso de contos de Barretos
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Transformando vidas

A frase é pública e notória, mas nem por isso, 
menos verdadeira: a arte é capaz de transfor-

mar vidas! 

Por meio dos projetos socioculturais, como o 
“Reinvente” e o “Arte Encanto”, por exemplo, que 
proporcionam, por meio do aprendizado e da comer-
cialização da arte, um caminho para a independência 
fi nanceira. Aplausos para o Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhangaba por essas iniciativas.

A arte também pode transformar, por meio da 
geração de empregos técnicos, como iluminação e 
sonorização, ou ainda, pela inspiração de bailarinos, 
escritores, cantores, atores e tantos outros artistas 
que, com suas obras, fazem da vida das pessoas mais 
coloridas e leves, levando a magia para perto de cada 
um.

E é aí que entra o Teatro. Pindamonhangaba está 
recebendo, até o fi m desta semana, a 40ª edição do 
Feste (Festival Nacional de Teatro), que reúne artistas 
de vários pontos do País para transformar dias e vi-
das de outros artistas por meio da troca de experiên-
cias, e do público da cidade e da região, que é levado 
a pensar, após cada espetáculo. Especialmente, nesta 
40ª edição – deste que é o Festival de Teatro mais 
longevo e tradicional da nossa região – , o ponto alto 
das peças é a crítica e o despertar do público como ser 
questionador e, assim, agente de transformação da 
sociedade.

Intervenções, comédias, tragédias, dramas, o 
encanto dos espetáculos infantis... Sorte de Pindamo-
nhangaba por ter o “Feste” uma vez por ano, e tantas 
outras iniciativas artísticas ao longo do ano.

A arte transforma tudo o que toca... Especialmen-
te, o coração de todos que podem experimentá-la de 
alguma forma. E todas as formas de arte são bem-
vindas!

Comércio de Pinda funcionará 
até mais tarde em dezembro

“Dia do Diabetes” tem ação na 
praça Monsenhor Marcondes

Curso oferece corte de 
cabelos gratuito para 
público masculino

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O curso de cabeleirei-

ro masculino promovido 
pelo Serviço de Obras So-
ciais (SOS) de Pindamo-
nhangaba necessita da 
participação de modelos 
voluntários para suas au-
las práticas. Homens in-
teressados em cortar seus 

cabelos de forma gratuita 
podem participar sendo 
“manequim” dos alunos.

A oferta do corte acon-
tece todas as segundas e 
quartas-feiras, no período 
noturno, das 19 às 21 ho-
ras. Os modelos recebem 
o atendimento estético na 
própria sede do SOS, loca-
lizada na rua Frederico Ma-
chado, 270 - São Benedito.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O último mês do ano se 

mostra um período pro-
penso para vendas em de-
corrência de festas tradi-
cionais, férias escolares e 
recebimento de pagamen-
tos auxiliares. Assim, o 
mercado consumidor está 
disposto a compras sazo-
nais. Por isso, o Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Pindamonhangaba (Sin-
comércio) confi rmou que 
as lojas da cidade funcio-

narão das 8 às 23 horas 
em dezembro.

Os pindenses já estão 
acostumados com o alar-
gamento do horário de 
funcionamento do comér-
cio local no fi nal do ano. 
No mês que vem, a nova 
rotina comercial será em-
pregada do dia 1º ao 31, de 
segunda-feira a domingo. 
Havendo exceção apenas 
no dia 24, véspera de Na-
tal, e 31 de dezembro, vés-
pera de Ano Novo, quando 
os comerciantes trabalha-
rão até às 18 horas.

Estabelecimentos varejistas fi carão abertos até às 23 horas

Natal movimenta o comércio no fi m do ano

COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA 
***

A Secretaria de Saúde de Pindamonhan-
gaba promoveu, na última quarta-feira (14), 
ação de prevenção contra o diabetes, na pra-
ça Monsenhor Marcondes. Durante três dias, 

a Secretaria esteve em diferentes pontos 
da cidade fazendo atuações para prevenir a 
incidência da doença.

Na segunda-feira (12), equipes das ins-
tituições parceiras estiveram junto à Secre-
taria de Saúde, no prédio da Prefeitura, e 
realizaram: constatação de IMC (índice de 
massa corpórea), orientação nutricional e 
aferição de pressão. Na terça-feira (13), os 
grupos estiveram no Recinto São Vito, em 
Moreira César. E na quarta-feira (14), toda 
a população pôde participar da ação de pre-
venção à doença que esteve na praça Monse-
nhor Marcondes.

As atividades da “Campanha contra o 
Diabetes” em Pindamonhangaba contaram 
com o apoio da Etec João Gomes de Araújo, 
Colégio Tableau, Labortatório Oswaldo Cruz, 
podóloga Isabel Lerusca. Segundo a Secretaria 
de Saúde, as ações estão em fase de avaliação 
para ser encaminhadas para o Anad/Fenad, 
para unir as informações municipais ao con-
texto nacional, integrando futuras ações estra-
tégicas de controle e prevenção ao diabetes, 
além de possibilitar referências e tratamento 
adequado aos pacientes da Atenção Básica ou 

Equipes de saúde atenderam 
moradores na véspera de feriado

Agradecimento ao PS
Hamilton Teixeira França procurou a redação 

deste jornal para tornar público, segundo ele, 
o ótimo atendimento recebido pela sua esposa, 
Mirian Cristina Alves de Vares França, no últi-
mo dia 7 de novembro, período da tarde, pela 
equipe do Pronto-Socorro Municipal, da triagem 
ao atendimento fi nal, e ao médico Dr. Edson 
Ramaltto.

Especializado da Rede SUS 
(Sistema Único de Saúde).

De acordo com a Secre-
taria de Saúde, mais de mil 
pessoas receberam aten-
dimento durante os dias 
de ação da campanha. As 
atividades se encerrarão na 
próxima segunda-feira (26), 
com o encontro de pessoas 
que possuem diabetes tipo 1, 
às 18 horas, no auditório do 
Senac.

leiloesjudiciais.com.br/sp 

 0800-707-9272

 Imóvel comercial, 
Pindamonhangaba/SP,

 1.179m² a.t., c/ sobrado, galpão, 
escritório e depósito, R. Eynaldo

 Ramos, 69, B. São Benedito. 
Inicial R$ 1.027.345,00

 Casa 251m² a.t., 
Pindamonhangaba/SP, Rua 11, 

Lot. Jd. Eloyna. Inicial R$ 92.185,00

LEILÃO DE IMÓVEIS
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DivulgaçãoCastração de cães e gatos é 
sucesso em Moreira César

“Novembro Azul”: Prefeitura realiza atividades 
para prevenção de câncer de próstata

Pindamonhangaba recebe 
“Conferência Municipal do Idoso”

Rede Municipal inova e 
inscrições para educação 
infantil devem ser feitas 
pelo site da prefeitura

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
No último fi m de sema-

na, o Distrito de Moreira 
César recebeu a castração 
de cães e gatos gratuita 
promovida pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba. 
De acordo com o Depar-
tamento de Proteção de 
Riscos e Agravos à Saúde, 
mais de 300 animais fo-
ram castrados durante a 
ação.

A atividade, que durou 
o fi m de semana, na Praça 
do Cisas, contou com uma 
equipe especializada com 
18 pessoas, entre elas far-
macêuticos, veterinários e 

auxiliares. Os donos dos 
animais puderam conferir 
através de vídeo informa-
tivo as fases da castração. 
Além da castração, foram 
colocados em todos os ani-
mais um microchip para 
que em caso de desapare-
cimento, o pet possa ser 
encontrado. Após a cirur-
gia, considerada simples, 
os animaizinhos puderam 
contar, com uma área de 
repouso e recuperação da 
anestesia antes de recebe-
rem alta, aguardando por 
cerca de 30 minutos.

Segundo o diretor do 
Departamento de Prote-
ção de Riscos e Agravos 
à Saúde, Rafael Lamana, 

o serviço de castração é 
destinado a cães e a ga-
tos e tem como objetivo 
a identifi cação e controle 
populacional dos animais, 
sendo que as inscrições 
realizadas anteriormente 
e o procedimento não ti-
veram custos aos muníci-
pes.

Esta é a segunda vez 
que ocorre a castração 
na cidade, a primeira foi 
no bairro Araretama. Ao 
todo, já são aproximada-
mente 700 animais cas-
trados gratuitamente pela 
Prefeitura. Os próximos 
bairros serão atendidos a 
partir de janeiro, no total 
de 1.400 castrações. Trabalho foi feito por equipe especializada, que atendeu mais de 300 animais

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Em novembro, a Pre-

feitura Municipal de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
realiza ações de preven-
ção para levar mais infor-
mações sobre o câncer de 
próstata aos homens da 
cidade. As ações acontece-
rão em diversos pontos do 
município.

De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, o cân-
cer de próstata é o tipo 
de câncer mais frequente 
em 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), 
para a Fatec de Pindamo-
nhangaba; na quinta-fei-
ra (22), no Recinto São 
Vito em Moreira César, 
que terá também palestra 
motivacional com Fábio 
Frasson e, na sexta-feira 
(23), no Departamento 
de Serviços Municipais. 
Já no sábado (24), a ação 
estará na Praça Monse-
nhor Marcondes com afe-
rição de pressão arterial, 
glicemia capilar, orienta-
ção nutricional e cálculos 
de IMC (Índice de Massa 
Corpórea), orientação e 
prevenção ao câncer de 
próstata e doenças sexual-
mente transmissíveis.

O câncer de próstata 

é um tumor que acomete 
homens, principalmen-
te os que têm mais de 45 
anos. Quando diagnosti-
cado ainda na fase inicial, 
pode ser curado. Já em ca-
sos de estágio avançado, a 
possibilidade de que o pa-
ciente sobreviva é peque-
na. 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 
câncer de próstata, que 
são: histórico familiar, 
etnia (homens negros 
possuem maior incidên-
cia nesta doença) e obe-
sidade.

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 doen-
ça.  Haverá também ações 
nas unidades de saúde 
dos bairros que também 
realizarão orientações de 
prevenção ao câncer, e 
mais informações podem 
ser obtidas nelas, durante 
todo o mês.

Com o intuito de sim-
plifi car o processo de ma-
trícula em Pindamonhan-
gaba, a pré-inscrição para 
a Educação Infantil, Pré I 
e Pré II da Rede Municipal 
de Ensino poderão ser rea-
lizadas online, até o dia 30 
de novembro. Para fazer 
a pré-matrícula, basta os 
pais ou responsáveis pelas 
crianças acessarem o site 
da prefeitura (www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br) 
e clicar no link “Matrícula 
Educação Infantil Pré I e 
II Rede Municipal de En-
sino”. 

Em seguida, até dois 
dias úteis após a realização 
da inscrição, os responsá-
veis deverão procurar a 
secretaria ou pólo descen-
tralizado da Secretaria de 
Educação mais próximo 
de sua casa, para efetivar, 
fi sicamente, a matrícula 
da criança.

Poderão ser matricu-
ladas no Pré I: crianças a 
completar 4 anos até 31 de 
março de 2019 (nascidas 
em 2015); no Pré II: crian-
ças a completar 5 anos até 
31 de março de 2019 (nas-
cidas em 2014). A partir 
do endereço colocado na 
inscrição, será apresen-

tada no sistema a escola 
mais próxima da residên-
cia do interessado, mos-
trando os minutos gastos 
e a distância da casa até a 
escola.

A fi m de permitir mais 
acesso a todos aqueles 
que precisam da Secre-
taria de Educação, além 
das duas secretarias des-
centralizadas que existem 
em Moreira César (Escola 
Municipal “Mário de Assis 
César”) e no bairro Ara-
retama (Escola Municipal 
“Elias Bargis Mathias”), 
a Secretaria de Educação 
da Prefeitura criou mais 
três secretarias descen-
tralizadas: no Cidade 
Nova – Escola Munici-
pal “Arthur de Andrade”; 
Crispim – Escola Mu-
nicipal “Profª Isabel do 
Carmo Nogueira” e no 
Lessa – Escola Municipal 
“Félix Adib Miguel”. 

O horário de funcio-
namento das secretarias 
para as matrículas será 
das 8 às 17 horas, de se-
gunda a sexta-feira. Os do-
cumentos necessários são: 
certidão de nascimento, 
comprovante de residên-
cia, carteira de vacinação 
atualizada (xerox).

As pré-matrículas devem 
ser realizadas até dia 30 
de novembro, pelo www.
pindamonhangaba.sp.gov.br

Objetivo do evento é discutir direitos e condição de 
vida da Terceira Idade

Reprodução/internet

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Com o tema: “Os desa-

fi os de envelhecer no sécu-
lo XXI e o papel das políti-
cas públicas”, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, em 
parceria com o Conselho 
do Idoso, promoverá, no 
próximo sábado (24), no 
auditório dos Salesianos, 
a terceira “Conferência 
Municipal do Idoso”.

O evento que tem como 
objetivo conferir se to-
das as deliberações das 
conferências anteriores, 
que ocorreram em 2011 e 
2015, foram devidamen-
te atendidas, proporcio-
na também a criação de 
novas medidas que visem 
melhorar a condição de 
vida da pessoa idosa, so-
bretudo consolidar seus 
direitos.

O presidente do Con-
selho Municipal do Idoso, 
Adilson da Silva, afi rma 
que as conferências muni-
cipais são espaços de cará-
ter deliberativo, em que é 

debatida e avaliada a polí-
tica do idoso. E que tam-
bém são propostas novas 
diretrizes, no sentido de 
consolidar e ampliar seus 
direitos. Além disso, os 
debates são importantes, 
pois são coletivos, tendo 
como objetivo uma parti-
cipação social mais repre-
sentativa.

Neste ano, no Vale do 
Paraíba, somente as cida-
des de Pindamonhangaba 
e São José dos Campos 
realizarão a conferência. 
Conforme o Conselho Mu-
nicipal do Idoso, a realiza-
ção do encontro é muito 
importante para que os 
dados sejam também re-
lacionados com outras re-
giões.

No evento, serão dis-
cutidos os quatro eixos: 
direitos fundamentais na 
construção e efetivação 
das políticas públicas, as-
seguração dos direitos e 
emancipação humana, 
enfrentamento da viola-
ção dos direitos humanos 
da pessoa idosa e o papel 

dos Conselhos na efetiva-
ção do controle social na 
geração e implementação 
das políticas públicas.

Os interessados em 
participar do evento po-
derão efetuar a inscrição 
no dia da “Conferência”. 
O credenciamento come-
çará às 8 horas e, às 8h45, 
começa a palestra “Os de-
safi os de envelhecer no 

século XXI e o papel das 
políticas públicas”. Às 
9h30, acontecerá a leitura 
e aprovação do regimento 
interno. E, durante a tar-
de haverá o fechamento 
de grupos, plenária e a 
eleição dos delegados.  

O prédio dos Salesia-
nos está localizado na 
rua São João Bosco, 727 
- Santana.

Crianças do Pré I e do Pré II são o público do 
cadastramento

Reprodução/internet
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
E EXTRAORDINÁRIA DE FUNDAÇÃO

Psique – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SOCIAL E 
SAÚDE MENTAL
Convido as pessoas interessadas para a Assembléia de Fundação da Psique 
– Associação para o Desenvolvimento da Educação Social e Saúde Mental de 
Pindamonhangaba/SP a comparecerem no dia 23 de Novembro de 2018, ás 08h00, 
á Rua Ryoiti Yasssuda, 271 – Loteamento Residencial Andrade – Cep: 12.402-530 
– Pindamonhangaba/SP, para participarem da mesma, na qualidade de fundador, 
ocasião em que será discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os 
membros do conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria.

Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2018.

Rafael Ferreira da Silveira Salgado
Comissão Organizadora - Fundador

   

 
 

 

    

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

================================================================
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA COMPOSIÇÃO DOS 
CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL NOS TERMOS DOS ART. 2º E 3º DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 44 DE 07/10/2014
================================================================

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, 
no Auditório da Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, nº 1.400, bairro Alto do Cardoso, teve início a ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA dos servidores estatutários ativos e inativos, para 
COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL. Verifi cou-se 
a presença de dezenove participantes e após o aguardo estabelecido no edital de 
convocação de trinta minutos, foi aberta a Assembleia, presidida pelo senhor Thiago 
Vieira Carvalho, Superintendente do FPMP, com o apoio da senhora Tânia Aparecida 
de Oliveira D’Ávila, Suplente. O senhor Superintendente deu início esclarecendo 
aos presentes o objetivo da Assembleia, que é a formação dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, sendo que o Conselho de Administração, de acordo com o 
art. 2º da Lei Complementar nº 44 de 07/10/2014 será composto por três membros 
titulares e respectivos suplentes e de acordo com o art. 3º da citada lei o Conselho 
Fiscal será composto por três membros titulares e um membro suplente. Informou 
que a Presidência dos Conselhos serão os membros indicados pelo Prefeito 
Municipal por determinação da mesma lei citada acima. Informou também que as 
reuniões dos conselhos são realizadas mensalmente conforme determina a Lei 
Complementar 01 de 19/01/2004. Em continuidade, apresentou os membros atuais 
dos conselhos e solicitou aos presentes que se manifestassem ou indicassem novos 
membros para compor os Conselhos de Administração e Fiscal. Foram indicados 
para o Conselho de Administração o senhor Roberto Pereira de Souza e a senhora 
Cléia Alves Casagrande, como titular e suplente, e também as senhoras Regina 
Aparecida da Silva Araújo Ricotta e Rosely da Silva César, como titular e suplente, 
todos fi liados ao Fundo de Previdência Municipal.. Para o Conselho Fiscal foi indicado 
o senhor Francisco Piorino Filho e a senhora Rômula Maria Soares, fi liados ao 
Fundo de Previdência Municipal. Após as devidas indicações, foram aprovadas por 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente do Fundo de 
Previdência Municipal de Pindamonhangaba encerrou a Assembleia e eu, Patrícia da 
Silva Vieira Costa, lavrei e assino a presente Ata na presença dos demais membros. 

Thiago Vieira Carvalho                                                                               
Superintendente do FPMP

Tânia Aparecida de Oliveira D’Ávila                                                              
Suplente

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Convidada                                                              

                        
Patrícia da Silva Vieira Costa

Secretária ad hoc 

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:

PREGÃO Nº 127/2018 (PMP 20718/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
diagnósticos por imagem radiológica com o fornecimento de materiais, insumos e 
mão de obra por profi ssionais especializados necessários à execução dos serviços, 
impressão de imagens e emissão de laudos médicos, pelo período de 12 meses”, 
com entrega dos envelopes até dia 03/12/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 160/2018 (PMP 26323/2018) – reabertura 
Para “aquisição de veículo para atendimento de remoções de longa distância”, com 
entrega dos envelopes até dia 03/12/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

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. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 168/2018 (PMP 27106/2018) 
A autoridade superior, com base na análise dos catálogos e propostas, homologou, 
em 05/11/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de 
equipamentos hospitalares para pronto socorro municipal”, em favor das empresas: 
Cirúrgica Izamed Ltda EPP, os itens 05 e 07, no valor total de R$ 16.200,00; Felipe 
de Carvalho Ettori ME, os itens 01, 04 e 06, no valor total de R$ 49.566,00; Instramed 
Indústria Médico Hospitalar Ltda, o item 02, no valor total de 45.342,00; Magnamed 
Tecnologia Médica S/A, o item 03, no valor total de R$ 48.950,00; MKR Comércio de 
Equipamentos Eireli EPP, o item 08, no valor total de R$ 2.256,00. 

PREGÃO Nº 169/2018 (PMP 27697/2018) 
A autoridade superior, com base na análise técnica das propostas, homologou, 
em 08/11/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de órteses, 
próteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho”, em favor das empresas: Abraão 
César do Nascimento ME, os itens 03, 09, 18 e 19, no valor total de R$ 9.460,00; 
L F Eireli, os itens 15, 16 e 22, no valor total de R$ 8.607,00; Ortopedia Rita de 
Cássia Ltda EPP, os itens 04 e 07, no valor total de R$ 9.671,00; Salles Comércio de 
Produtos Cirúrgicos Eireli, os itens 02, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 23 e 24, no 
valor total de R$ 29.979,50; Vale Pé Ofi cina Ortopédica Ltda EPP, os itens 01, 06 e 
14, no valor total de R$ 26.180,00. 

PREGÃO Nº 170/2018 (PMP 27701/2018) 
A autoridade superior homologou, em 07/11/2018, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de órteses, próteses, cadeiras de rodas e cadeiras de banho”, 
em favor da empresa Carvalho & Filho comercial Ltda ME, os itens 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 e 21, no valor total de R$ 27.302,95. Itens desertos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11 e 12. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 171/2018 (PMP 27704/2018) 
A autoridade superior homologou, em 06/11/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em locação de 
caminhão toco basculante, com motorista, combustível, lubrifi cante e manutenção 
preventiva/corretiva, para execução de 21.120 horas de serviços”, em favor da 
empresa A3 Terraplanagem e Engenharia Ltda, o item 01, no valor unitário de R$ 
74,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 172/2018 (PMP 27707/2018) 
A autoridade superior homologou, em 07/11/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para locação 
de escavadeira hidráulica, com motorista, combustível, lubrifi cantes e manutenção 
preventiva/corretiva, para execução de 2.112 horas de serviços”, em favor da 
empresa Oxipar Locação de Máquinas e Equipamentos Eireli EPP, o item 01, no 
valor unitário de R$ 124,50. 

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
 

1 
Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e 

inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 

 
 
 

CONVOCAÇÃO - 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 
 
 

Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local 

abaixo, para a realização da “10ª Reunião ordinária de 2018”, cuja pauta vem a 

seguir: 

 
 

01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura; 

02 – Aprovação do Orçamento para o Plano de Conservação e Recuperação da 

Mata Atlântica e Cerrado de Pindamonhangaba; 

03 – Aprovação do Orçamento para o Plano de Educação Ambiental;  

04 – Calendário de reuniões ordinárias de 2019; 

05 – Analise de Projetos de Arborização do Sistema Viário e Sistema de Lazer; 

06 – Outros assuntos. 

 
 
 
 
Data:  27/11/2018 (terça-feira) 
 
 
Horário:       
 
 
Primeira chamada: 14:00 
Segunda chamada: 14:15 

 

Local: Rua Martin Cabral s/no.  -  Sabesp - Entrada pela portaria 

 
 
 
 
 

Frederico L. A. Gama 
Presidente 

ATO N° 18, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n° 
16/2017 (e prorrogada pelos Atos n°s 23-A/2017, 05/2018 e 12/2018), para apurar 
as condições que levaram o laboratório municipal a prestar um serviço defi citário à 
população de Pindamonhangaba.
VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa 
o seguinte ATO:
Art. 1º Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de Inquérito, 
constituída pelo Ato n° 16/2017 (e prorrogada pelos Atos n°s 23-A/2017, 05/2018 e 
12/2018), para apurar as condições que levaram o laboratório municipal a prestar um 
serviço defi citário à população de Pindamonhangaba, por mais 90 (noventa) dias, a 
partir de 19 de novembro de 2018.
Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2018.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto pregão 
presencial nº 02/2018, com encerramento dia 03/12/2018, às 09h00min, com objetivo 
de contratação de empresa especializa para a prestação de serviços de jardinagem e 
manutenção de paisagismo nas áreas ajardinadas da sede da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, incluindo o fornecimento de mão de obra, pulverização 
preventiva e corretiva contra pragas e doenças, escarifi cação e areação do solo, 
adubação química e orgânica (inodora) por duas vezes ao ano, irrigação, poda, 
limpeza de ervas daninhas, retirada e destinação do resíduo orgânico, reposição de 
plantas ornamentais e mudas de forração, conforme especifi cações constantes no 
termo de referência. Mais informações pelo telefone (12) 3644-2250 ou na Câmara, 
localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça, das 08h00 às 12h00 
e das 13h30min às 17h30min, inexistindo custo para retirada na Câmara. O edital 
também estará disponível pelo site www.pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.

Edital de Leilão Extrajudicial - Alienação Fiduciária 
 
Carla Sobreira Umino, Leiloeira Pública Oficial, devidamente matriculada na JUCESP sob n. 826, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL, por 
intermédio da GECOR IMOBILIÁRIO, VEÍCULOS E LEILÕES (SP), CNPJ: 00.000.000/0001-91, FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele 
tomarem conhecimento e interessar possa, que nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema 
de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel com assistência do decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a 
profissão de Leiloeiro ao território da República, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, Lei nº 13.138, de 26 de 
junho de 2015, que altera o art. 19 do regulamento a que se refere o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, para incluir como competência dos 
leiloeiros a venda em hasta pública ou público pregão por meio da rede mundial de computadores, bem como, instrução normativa DREI nº 17, de 5 de 
dezembro de 2013 e instrução normativa 44, de 7 de março de 2018, ambas da JUCESP, levará a público leilão para alienação do(s) imóvel(is) recebido(s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, nas modalidades PRESENCIAL e ONLINE, em primeiro leilão público no dia 29 de novembro 
de 2018, a partir das 11h00min, ocasião em que, se, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão 
público, no dia 30 de novembro de 2018, a partir das 11h00min, oportunidade em que será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao 
valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a data do 
leilão. 
 
Local do Leilão: Auditório na Rua Doutor Bento Teobaldo Ferraz, 190 - Várzea da Barra Funda - São Paulo/SP - CEP 01140-070 presencial e no site 
www.lancenoleilao.com.br na modalidade on-line. 
As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. 
 
Descrição dos imóveis:  
LOTE 24: IMÓVEL DE MATRÍCULA 62.030 DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA - SP, ASSIM DESCRITO: 
Apartamento nº 408 localizado no terceiro andar do Bloco “10”, do Condomínio “Edifício Parque Princesa do Vale”, em construção, situado nesta cidade, com 
frente para a Avenida Padre José Maria Guimarães, composto de sala, dois quartos, um banheiro, cozinha, área de serviço e a respectiva vaga de 
estacionamento nº 279, com área privativa coberta de 45,6900m² e área comum coberta de 6,3345m², totalizando uma área coberta de 52,0245m², vaga de 
estacionamento descoberta de 10,3500m², área comum descoberta de 34,7652m²; área real total de 97,1379m², correspondendo à fração ideal de 
0,002063406 no terreno e nas coisas de uso comum; confrontando, considerando quem da circulação interna do pavimento olha para a entrada do 
apartamento, pela frente com o hall, parte do apartamento nº 406 e as áreas externas comuns; do lado direito com o apartamento nº 407; do lado esquerdo e 
no fundo com as áreas externas comuns. Cadastro SE-21-02-04-035-00 (em área maio). 
Obs.1: Consta averbado na matrícula do imóvel que em razão da averbação do prédio nº 150 - “Edifício Parque Princesa do Vale” e do registro da instituição 
do respectivo condomínio, esta ficha complementar passa a constituir a matricula imobiliária nº 62.030. 
Obs.2: Consta que o imóvel encontra-se atualmente cadastrado sob a sigla nº SE-21-02-04-035-30. 
Obs.2: O imóvel encontra-se ocupado por terceiros e as providências e eventuais despesas para regularização e desocupação do imóvel correrão por conta 
do adquirente.  
Localização: Avenida José Maria Guimarães Alves, nº 150, Bloco 10, Apto. 408 - Pindamonhangaba/SP. 
Valor de Venda:  
1º Leilão R$ 147.277,05 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos). 
2º Leilão R$ 136.692,22 (Cento e trinta e seis mil e seiscentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), aceitando lance mínimo no 2º Leilão de R$ 
80.490,21 (Oitenta mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos). 
ATENÇÃO: O(s) valor(es) de venda para segundo leilão será(ao) reajustado, acrescentando o(s) valor(es) gasto com as despesas para publicação do edital 
de leilão.   
 
A venda será realizada à vista, com possibilidade de utilização de financiamento (desde que apresentada a documentação que comprove a pré-aprovação 
do crédito até o momento da arrematação). O ARREMATANTE vencedor pagará ao Banco do Brasil S.A., a título de sinal para garantia de contratação, a 
importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor. Em caso de lance presencial, o ARREMATANTE ou seu representante legal 
deve efetuar o respectivo pagamento no próprio ato do leilão, por meio de cheque de titularidade do arrematante. Em caso de lance online, o ARREMATANTE 
deverá efetuar o respectivo pagamento por meio de depósito em conta corrente designada pelo Banco do Brasil S.A., no dia do leilão e após o envio dos dados 
bancários. A importância paga como sinal pelo ARREMATANTE vencedor será utilizada para complementação do preço. O ARREMATANTE vencedor deverá 
recolher ao Banco do Brasil S.A. o complemento do preço correspondente a 95% do valor proposto, sendo que: Em caso de pagamento integral por meio de 
recursos próprios, mediante recolhimento em até 24 horas, contados a partir da data da arrematação. Em caso de financiamento, mediante o recolhimento do 
valor correspondente a parcela de recursos próprios em até 24 horas, contados a partir da data da arrematação e o valor referente ao financiamento deverá 
ser creditado ao Banco do Brasil S.A. em até 45 dias corridos contados a partir da data da arrematação. Após os pagamentos, se faz necessário o envio do 
comprovante para o endereço de e-mail atendimento@lancenoleilao.com.br com a identificação do lote arrematado. Caso o arrematante não apresente no 
prazo previsto os comprovantes de quitação referentes a aquisição do imóvel, será considerado desistente do negócio e a venda será cancelada. Reconhecida 
a desistência, o ARREMATANTE vencedor perde em favor do Banco do Brasil S.A., a título de multa, o valor equivalente ao sinal para garantia da contratação 
e a comissão do leiloeiro, sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais cabíveis à espécie. Correrão por conta do comprador todas as despesas 
relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado 
no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc. 
Caso o imóvel se encontre ocupado, será vendido no estado em que se encontra não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas 
as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo n.º 30, da Lei n.º 
9.514/97. O direito de preferência do devedor fiduciante, previsto no § 2º-B do artigo 27 da Lei 9.514/97 (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017), deverá ser 
exercido até a data da realização do segundo leilão, não sendo aceitos lances virtuais para o exercício desse direito. Maiores informações no escritório do 
Leiloeiro tel. (11) 2359-7351. 
Carla Sobreira Umino, Matrícula - JUCESP 826 - Leiloeira Oficial - www.lancenoleilao.com.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE TERMO DE ADOÇÃO POR COMPENSAÇÃO
PROCESSO Nº 18058/2018

Donatário: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Adotante: José Henrique 
Pereira. Objeto: Compensação Ambiental por adoção na manutenção e paisagismo 
da Praça Desembargador Eduardo Campos Maia, pelo período de seis meses 
contados a partir da assinatura do contrato, de acordo com o projeto Cidade Florida. 
Data da assinatura: 30/10/2018.

Biol°. Frederico L. A. Gama
Diretor do Departamento de Meio Ambiente

 
 

CONVOCAÇÃO – 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 11ª 
Reunião Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

 Leitura e Aprovação de Ata; 
 Apresentação do Demonstrativo Financeiro de 2017; 
 Apresentação da Execução Financeira do 3º trimestre de 2018; 
 Fórum da Rede Sócio Assistencial – Repasse de informações da Comissão 

Organizadora; 
 Informes Gerais. 

 
Dia:   21/11/2018 (Quarta-Feira) 
Horário:  17h00 (Dezessete horas)  
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal  
 

Doralice C. de Souza Labastie 
Presidente do CMAS 

 
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 
 

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

 

Edital “Linguagens Artísticas – ProAC Municípios” – Chamamento Público 6A 
 

 

Tendo, no Edital Linguagens Artísticas ProAC Municípios / Fundo Municipal de 

Apoio às Políticas Culturais – Chamamento Público 6A, o Primeiro Suplente, com o 

Projeto “Velho Eu”, pessoa Jurídica Oliveira & Folter Produções Musicais LTDA-ME, 

optado, segundo o Art. 8º do Regimento Interno da Lei do Fundo Municipal de Apoio as 

Políticas Culturais – FMAPC, pela escolha de execução do  Projeto “Sons do Bosque”, 

contemplado também no Edital LINGUAGENS ARTÍSTICAS Chamamento Público nº05 

do Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais, vimos convocar o 2º Suplente, na 
categoria Pessoa Jurídica, sendo: 
 

Suplente Pessoa Jurídica  
Nº Projeto Proponente 
2 Camerata Jovem Associação dos Salesianos Cooperadores De Pindamonhangaba 
 
 

O segundo suplente terá de 20 a 23 de novembro de 2018, das 8h às 16h para 
apresentar a documentação necessária para a contratação, conforme o §1º do item 

14 do Edital de Chamamento Público 6A, caso não apresente dentro deste prazo 

estipulado, será convocado o 3º suplente.  

 

Regimento Interno da Lei do Fundo Municipal de 
Apoio as Políticas Culturais – FMAPC  

Art. 8º É facultada ao proponente a inscrição de um ou 
mais projetos culturais, condicionada à aprovação de somente 
um projeto por ano. 
Parágrafo Único: Se o proponente eventualmente for 
contemplado em dois ou mais Editais deverá optar por um 
único projeto. 

 

Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2018 

 

 

 
ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA 

Diretor do Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico 
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Pinda inicia “Jogos Abertos” com resultados positivos

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA 

*** 
No domingo (11), a Se-

cretaria de Esportes e La-
zer de Pindamonhangaba 
promoveu o “Intercâmbio 
de Natação” na categoria 
Adulto, no Centro Espor-
tivo “João do Pulo”.

O evento foi realizado 
especialmente para alu-
nos de natação da cate-
goria Adulto. Segundo a 
Semelp, atualmente são 
atendidos 650 alunos di-

vididos em 34 turmas, 
nesta modalidade. Os par-
ticipantes estão divididos 
nos centros esportivos dos 
bairros: Araretama, Cida-
de Nova, “João do Pulo” e 
“Zito”.

“O ‘Intercâmbio de 
Natação’ é um evento de 
incentivo, além de pro-
porcionar integração dos 
alunos, familiares e pro-
fessores dos quatro cen-
tros esportivos”, destaca 
a professora e técnica de 
natação, Sylvia Favorin.

“Festival de Vôlei Master” é atração na Quadra Coberta

   GR, EQUIPE DE OURO
Para a técnica da melhor equipe de ginástica rítmica até 14 anos do Estado de São 

Paulo, Simone Rosa, a vitória não poderia ter sido mais gratifi cante. “Vencemos com 
muita luta e treinamento das meninas, com dedicação ao máximo. Agradeço a Deus, 
minha família, minhas lindas atletas, pais e mães das minhas atletas, funcionários 
da prefeitura e toda equipe da Semelp, que continua acreditando no meu trabalho”, 
avaliou Simone. “Competimos com equipes de primeira qualidade, equipes que respeito 
muito, com ginastas que participam de competições de alto nível e fi co feliz em poder 
fazer parte desse mundo. No conjunto, conquistamos o 1º lugar com muito suor, treino 
e dedicação. Não foi fácil, pois competir com São Caetano, Mauá, São José e Osasco é 
muito difícil, são equipes de muita qualidade, as quais respeito muito o trabalho”.

Simone destacou, além do ouro, o 3º lugar no individual com a ginasta Isabela de 
Moura com o aparelho maças, 5º lugar com a ginasta Julia Gabrielly com o aparelho 
bola, 5º lugar com a ginasta Isabel Tsukayama com série de mãos livres e 5º lugar 
com a ginasta Larissa Skupien com o Fita. No geral, A GR de Pinda conquistou o 5º 
lugar no individual.  

Pindamonhangaba 
participa, até o dia 24 de 
novembro, dos “82º Jo-
gos Abertos do Interior”, 
em São Carlos. O evento 
teve início no dia 13 de 
novembro e a cidade tem 
obtidos resultados posi-
tivos, graças aos esforços 
de técnicos, atletas e 
dirigentes, além do apoio 
da prefeitura, por meio 
da Semelp – Secretaria 

Municipal de Esportes e 
Lazer.

Até o momento, Pinda 
conquistou o 3º lugar 
(bronze) no basquete 
feminino Sub 20 (2ª 
divisão), 3º lugar (bron-
ze) com a capoeira livre 
feminino (2ª divisão), 
1º lugar (ouro) com a 
ginástica rítmica até 14 
anos (1ª divisão), 2º lugar 
(prata) com a malha (2ª 

divisão) e 2º lugar (prata) 
com o xadrez feminino 
(2ª divisão). O atletismo 
ACD ganhou um ouro e 
duas pratas.

O evento esportivo que 
transformou São Carlos 
na capital do esporte 
reúne os melhores atle-
tas do estado, que foram 
bem colocados nos Jogos 
Regionais de sua região. 
Pindamonhangaba está 
na competição com uma 
delegação de aproximada-
mente 250 pessoas, entre 
atletas, técnicos e apoio, 
e participa das modalida-
des: atletismo, basquete, 
futsal, ginástica artística, 
ginástica rítmica, nata-
ção, capoeira, ciclismo, 
damas, handebol, malha, 
voleibol e xadrez.

“Parabéns a todos os 
atletas, comissão técnica 
e dirigentes pelos resul-
tados conquistados até 
agora nos Jogos Abertos 
em São Carlos. A malha 
de Pinda terminou a 
competição com a me-
dalha de Prata, na final 
contra a cidade de Ma-
tão. E no fim de semana, 
foi 3º lugar pro basquete 
feminino, 3º lugar pra 
capoeira feminino, 1º lu-
gar para a GR e 2º lugar 
para o xadrez feminino. 
Futsal feminino teve 
uma excelente trajetó-
ria, mas ficou de fora 
das semifinais num jogo 
difícil contra Piracicaba. 
Tivemos ainda grandes 
destaques individuais no 
atletismo feminino, ciclis-
mo feminino e natação 
ACD”, avaliou o secretário 
de Esportes, prof. Everton 
Chinaqui. “Pinda segue 
nos Jogos até dia 24 
com damas, GA, hande-
bol, natação e voleibol. 
Estamos muito felizes, 
acompanhando todos os 
resultados e torcendo jun-
to. Parabéns a todos pela 
superação nesses jogos. 
São todos campeões!!”, 
afi rmou.

Secretaria de 
Esportes promove 
“Intercâmbio de 
Natação”

Evento aconteceu no Centro Esportivo “João do Pulo”

O ginásio de esportes Manoel César Ribei-
ro, conhecido como “Quadra Coberta”, sedia-
rá os jogos do “3º Festival de Vôlei Master” 
a partir desta terça-feira (20). A competição 

esportiva acontecerá até a próxima semana. 
Sendo que a programação incluirá disputas 
na modalidade feminina e masculina.

Nos dias 20 e 27 (terças-feiras), aconte-

cerão os confrontos masculinos; nos dias 22 
e 29 (quintas-feiras), os jogos femininos. O 
evento é aberto ao público e haverá partidas 
iniciadas a partir das 19 horas.

 Torneio, que segue até o dia 29 de novembro, contará com modalidade feminina e masculina

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação
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‘Triunfo’ é a estreia do 
“Ponto Mis” para esta semana

Inscrições para credenciamento de artistas estão abertas na cidade

Turismo de Pinda é divulgado em eventos diversos

COLABOROU COM O
 TEXTO: VICTOR GOBBO

Estão abertas as inscrições 
para o credenciamento de ar-
tistas e profi ssionais de arte e 
cultura, para atuar no progra-
ma “Cultura por toda a cidade”, 
bem como nas festas, eventos 
ou ações realizadas ou apoiadas 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

O chamamento público ao 
credenciamento de artistas re-
fere-se a pessoas físicas ou jurí-
dicas, com vista a apresentações 
Musicais, Dança, Teatro, Cir-
co, Cinema e Vídeo, Literatura, 
Artes Plásticas, Artes Gráfi cas, 
Fotografi a, Folclore, Capoeira, 

Artesanato, e Educação Patri-
monial para atender aos even-
tos culturais promovidos pela 
cidade.

O prazo da inscrição segue até 
o dia 17 de dezembro, às 23h59, 
e serão feitas exclusivamente 
através do sistema online dis-
ponível no site: www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br. Após aces-
sar o endereço, basta clicar no 
botão Licitações / Chamamen-
to, em seguida Chamamento 
Público e, na sequência, “Edital 
de Credenciamento de Artistas” 
e “Inscrição”. É necessário pre-
encher os campos solicitados 
até a fi nalização da inscrição, 
depois inserir os arquivos, a do-
cumentação e enviar.

A documentação deverá ser 
salva em PDF e enviada através 
do link “Edital de Credencia-
mento de Artistas” no site. Os 
artistas que pretenderem par-
ticipar de qualquer evento pro-
movido ou apoiado pela Prefei-
tura, deverão se cadastrar neste 
chamamento. A avaliação da 
Comissão de Análise Documen-
tal acontecerá dia 18 e vai até 
dia 21 de dezembro.

Cadastro deve 
ser feito no site 
da Prefeitura de 

Pindamonhangaba

Divulgação

COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO

A estreia do “Ponto Mis” para 
esta quarta-feira (21) é o fi lme 
brasileiro “Triunfo” e será exi-
bido na biblioteca de Moreira 
César, às 14 horas. E, na quinta-
feira (22), será exibido também, 
no CEU das Artes, no mesmo 
horário. As sessões são gratui-
tas.

O que seria do hip-hop no 
Brasil sem Nelson Triunfo? O 

documentário conta a história 
do ativista e dançarino pernam-
bucano que se encantou com a 
música negra e a luta pelos di-
reitos civis nos Estados Unidos 
e tratou de colocar suas ideias 
em prática, infl uenciando DJs, 
MCs, grafi teiros, b-boys e mú-
sicos.

A biblioteca fi ca na rua Dr. 
Gonzaga, s/n, em Moreira Cé-
sar, e o CEU das Artes na aveni-
da das Orquídeas, 647, no bair-
ro Vale das Acácias.

Filme será exibido nesta quarta-feira (21) e quinta-feira (22)

Reprodução/Internet

Pindamonhangaba partici-
pou, ao lado das demais cidades 
da Região Turística da Manti-
queira, do fórum “Oportuni-
dades de Negócios no Turismo 
Regional”, realizado no dia 5 de 
novembro, no Centro de Con-
venções Grande Hotel Senac, 
em  Campos do Jordão.

A cidade levou para esse 
evento material de divulgação 
e também teve explanação da 
diretora de Turismo, Ana Lú-
cia Gomes Araújo, e do guia de 
Turismo de Pindamonhangaba, 
Fábio de Oliveira Vieira, para 
um grande público presente. 
Segundo a diretora, confi ança, 
conhecimento e união têm feito 
a diferença nessa gestão inte-
grada.

Além do evento em Campos, 
o Departamento de Turismo da 
Prefeitura esteve presente no “1° 
Encontro de Guias de Turismo e 
Receptivos para o Vale do Para-
íba e Serras”, realizado em 7 de 
novembro, na Pousada Sagrados 

Diretora de Turismo, Ana Lúcia Gomes Araújo, representou a 
cidade nos encontros

Corações, em Pinda. O evento foi 
uma iniciativa conjunta da Ama-
vap (Associação de Amigos das 
Serras da Mantiqueira e do Mar 
e do Vale do Paraíba) e Trip Ru-
ral. A diretora de Turismo, Ana 

Lúcia Gomes Araújo, explicou 
sobre os projetos e conquistas 
já adquiridas pela gestão atual e 
parabenizou o turismo histórico, 
turismo da Mantiqueira e todos 
os participantes.

Divulgação

“Festival Nacional de Teatro” 
segue até dia 25 em Pinda
40ª edição do “Feste” reúne espetáculos infantis, adultos, de rua e convidados, de grupos de 
vários estados, em apresentações gratuitas para todos os públicos

Pindamonhangaba recebe 
o “40º Feste – Festival 
Nacional de Teatro” até 

o dia 25 de novembro, com es-
petáculos gratuitos para todos 
os gostos. O evento teve início 
no dia 14 de novembro, com o 
convidado “Ledores no Breu”, 
da Cia do Tijolo, de São Paulo. 
O monólogo apresentou forte 
crítica social e dividiu o público, 
mas, levou a pensar – o que é a 
função principal do teatro.

No feriado do dia 15, o Par-
que da Cidade recebeu dois 
espetáculos bastante elogia-
dos pelo público, na categoria 
“Rua”, e marcou a estreia do 
único representante de Pinda 
no festival: “A História de Ber-
narda Soledade” da Severina 
Companhia de Teatro. A apre-
sentação ocorreu de manhã e a 
“Feira do Lambe-Lambe”, com 

o Teatro de Caixeiros, de Ribei-
rão Preto, na parte da tarde. À 
noite, foi a vez de “Ariano – O 
Cavaleiro Sertanejo”, com Os 
Ciclomáticos Cia de Teatro, do 
Rio de Janeiro.

Drama, conto de fadas, co-
média política, tragicomédia, 
comédia musical, drama musi-
cal, teatro de animação e perfor-
mance relacional marcaram a 
programação do fi m de semana. 
Os espetáculos foram realiza-
dos no Teatro Galpão e na Praça 
Monsenhor Marcondes, levan-
do a arte até o público, que inte-
ragiu e aprovou.

A programação do “Feste” 
continua até o próximo domin-
go (25) e está disponível com 
as sinopses dos participantes 
no site da Prefeitura de Pinda, 
www.pindamonhangaba.sp.
gov.br, no botão do evento.

Teatro Galpão recebe peça infantil “Salve, Malala!” nesta terça-feira (20)

PROGRAMAÇÃO 20/11

“Salve, Malala!”
Cia La Leche – São Paulo (SP)
Horário: 15 horas
Local: Teatro Galpão

Classifi cação: Livre
Gênero: Drama

Livremente inspirado na his-
tória da garota paquistanesa, 
Malala Yousafzai, a peça se passa 
numa aldeia, onde um rei promo-

ve uma guerra contra escolas para 
meninas, e outros direitos das pes-
soas que lá vivem. Duas meninas 
ocupam a escola em que estudam, 
e recontam histórias de professo-
res e outros habitantes que resisti-
ram às ordens do rei mandão.

Divulgação
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