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Quatro novos Cmeis 
estão em fase fi nal
A Prefeitura está programando, ainda para este ano, a entrega das obras de mais 
quatro Cmeis – Centros Municipais de Educação Infantil.  A expectativa é que os 
serviços sejam concluídos antes de dezembro deste ano.

As obras estão sendo realizadas nos bairros Arco-Íris, Centro, Mantiqueira e Crispim

Mesatenistas 
participam da 
“1ª etapa da Liga 
Valeparaibana”

 A “1ª etapa da Liga Valepa-
raibana de Tênis de Mesa” foi 
realizada no domingo (10), no 
Sesi de São José dos Campos, 
com participação das equipes 
da Semelp de Pindamonhanga-
ba. A competição teve cerca de 
300 atletas das cidades do Vale 
do Paraíba, Litoral Norte e capi-
tal paulista.
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Polícia Civil tem mais 2 mil profissionais 
incorporados aos seus trabalhos

ESTUDANTES DA 
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Festival 
gastronômico 
apresenta prato 
havaiano à região
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Com o objetivo de fortalecer a gastronomia 
popular local, os alunos do Senac Pindamo-
nhangaba promoverão, de 15 a 17 de março, 
o primeiro concurso cultural “O Melhor Lan-
che de Rua de Pindamonhangaba”.

A iniciativa valorizará a tradição local dos carrinhos de rua e a população 
poderá avaliar 30 estabelecimentos inscritos
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Concurso elegerá o melhor 
lanche de rua da cidade
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Uma grande operação foi realizada para retirar a palmeira de onde caiu e 
transportá-la com segurança ao Parque da Cidade, onde aconteceu o replantio

Palmeira tombada é replantada 
no Parque da Cidade

No último sábado 
(9), uma palmeira im-
perial tombou devido 
a um afundamento de 
solo na “Avenida da 
Coca-cola”, devido às 
fortes chuvas dos últi-
mos dias. 

A palmeira é muito 
utilizada na jardina-
gem, devido a sua be-

leza exuberante. Além 
de ser muito valiosa fi -
nanceiramente, demo-
rou décadas para se 
formar e, como a pal-
meira é jovem e não 
sofreu danos, a Prefei-
tura decidiu replantar 
a árvore no Parque da 
Cidade.
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 RACHEL DE QUEIROZ...O QUINZE...ENCONTRO

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

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

A notável escritora cearence RACHEL DE 
QUEIROZ( 1910-2003) trouxe para a Literatura 
Brasileira , com a sua procupação humanística, 
a terra e a bela tradição nordestinas, o caráter 
sócio-regional expresso pelo homem simples, o 
retirante sem perspectivas de melhoria de vida,-
mostrando a impotência do nordestino frente aos 
graves problemas do sertão.

A grande seca de 1915 inspirou o livro “ O 
QUINZE” ( publicado 1930,o qual ganhou o prê-
mio Graça Aranha da Academia Brasileira de 
Letras) em que mostra a imensa perplexidade de 
uma jovem de 18 anos frente o fl agelo da seca. A 
linguagemé realista,clara, dinâmica. Que perso-
nagens estão envolvidos nessa obra monumental? 
Aoler esse livro,uma narrativa em terceira pesso-
a,observamos que afl oram dois eixos temáticos 
importantes: de um lado, a trajetória de um va-
queiro pobre: Chico Bento e a sua família,fl agela-
dos da seca, fugindo do sertão para a capital e o 
relacionamento entre a Professora Conceição e o 
fazendeiro Vicente que era seu primo.Durante a 
referida seca, a Professora Conceição conduziu a 
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sua avó, chamada Inácia, da fazenda em Quixadá, 
sertão central do Ceará para Fortaleza,e lá,inicia 
um trabalho de auxílio aos fl agelados reunidos no 
“ Campo de Concentração”, enquanto Vicente fi ca 
na fazenda tentando salvar o gado. E, o que acon-
tece com Chico Bento? Com sua mulher Corduli-
na, sua cunhada Mocinha e seus cinco fi lhos, foge 
da seca, sem água e sem comida, a pé, vindo para a 
capital cearence.O fi lho mais velho morre envene-
nado,outro foge e se perde para sempre .Por fi m, 
a sofrida família chega ao “ Campo de Concentra-
ção” .Quem os acolhe? A Professora Conceição que 
fi ca com o fi lho mais novo do casal, e, consegue 
passagens para que os restantes viajassem para 
São Paulo, a fi m de tentar outra vida.A seca ter-
mina e Conceição faz uma viagem de retorno a 
Quixadáe, constata que Vicente já não é o mesmo, 
indicando que já não havia possibilidade de comu-
nicação entre eles.

Rachel, em 1977 foi a primeira mulher a ter 
ingresso na Academia Brasileira de Letras.Tive a 
honra de conhecê-la no seu apartamento no Rio 
de Janeiro.Conhecia a minha família. Era afável, 
prestigiava muitoos novos escritores do seu Ceará 
inesquecível, onde mantinha, em Quixadá a fazen-
da “ Não me deixes”..Era o seu refúgio para onde 
ia todos os anos matar as saudades da Boa Terra.
Mostrei-lhe uma Trova em que confesso a minha 
nordestinidade:

                     
Senhor, me deste um presente:
o meu berço nordestino:
meu passado que é presente,
tão presente em meu destino!

Ela leu e disse; “ Meu caro, o verdadeiro nor-
destino ama a sua terra.Sonha um dia voltar.Já 
teve esse sonho?Qualquer dia eu vou embora pra 
o meu “ Não me deixes” e não saio mais de lá!”. 
Inesquecível RACHEL DE QUEIROZ, quanta 
saudade!

Mesatenistas de Pinda participam da 
“1ª etapa da Liga Valeparaibana”

A “1ª etapa da Liga Va-
leparaibana de Tênis de 
Mesa” foi realizada no do-
mingo (10), no Sesi de São 
José dos Campos, com 
participação das equipes 
da Semelp de Pindamo-
nhangaba. A competição 
teve cerca de 300 atletas 
das cidades do Vale do Pa-

raíba, Litoral Norte e capi-
tal paulista.

A equipe Pindense teve 
os seguintes resultados: 
Jairo Fogaça 4° lugar na 
categoria Paralímpico An-
dante; Mailton, 4°lugar 
categoria adulto; Alfredo 
Queiroz, 2° lugar catego-
ria Pré Sênior.

A equipe da me-
lhor idade também 
marcou presença no 
evento,  nas catego-
rias Lady feminino e 
Hiper Veteraníssimo 
masculino.

No feminino, Maria 
Adélia Ribeiro ficou em 
3°lugar e Helena Mieko 

em 4° lugar e, no mas-
culino, Oswaldo Ribei-
ro em 3°lugar e Antô-
nio Rufino em 4° lugar. 
A competição serviu 
como preparatório para 
os “23° Jogos Regionais 
do Idoso”, que aconte-
cerão em maio, em São 
Sebastião.

Polícia Civil tem mais 2 mil profi ssionais 
incorporados aos seus trabalhos

O Governo de São 
Paulo promulgou o pro-
jeto de lei que transfor-
ma o extinto cargo de 

carcereiro em agente 
policial. A lei benefi cia 
2.189 profi ssionais que 
serão incorporados aos 

trabalhos da Polícia Civil.
Com o fi m das cadeias 

públicas em São Pau-
lo, mantendo apenas 112 
unidades no Estado para 
presos administrativos e 
provisórios, as funções 
ocupadas pelo antigo car-
cereiro foram atualizadas 
e as atribuições amplia-
das, atendendo a uma an-
tiga reivindicação da cate-

goria e da própria polícia. 
São servidores atuantes e 
conhecedores da área de 
segurança pública e que 
irão desempenhar novas 
funções.

O salário inicial é de 
R$ 2.905,34 (não incluída 
a insalubridade no valor 
de R$ 712,52) continua o 
mesmo de quando atua-
vam como carcereiros.

ARTISTA PORTUGUÊS 
APRESENTA EXPOSIÇÃO SOBRE 
O CRUCIFIXO NA REGIÃO

A exposição “Cristo 
Rei – Cristo Redentor e 
A Cruz”, do artista plásti-
co português José Jorge 
será inaugurada na quar-
ta-feira (12), às 9h, no 
Memorial da Devoção de 
Nossa Senhora Apareci-
da, na cidade de Apareci-
da. A mostra apresenta 12 
quadros em tinta acrílica 
e técnica mista  sobre ma-
deira, retratando diferen-
tes interpretações deste 
importante símbolo da fé 
católica, o crucifi xo.

“A fi gura geométrica 
formada por duas linhas 
ou barras perpendicula-
res sempre me fascinou e 
habita o meu inconsciente 
que também é o incons-
ciente coletivo da huma-
nidade desde os seus pri-
mórdios. Por sua alusão 
ao martírio de Jesus tor-
nou-se o principal símbo-
lo do Cristianismo”, conta 
José Jorge.

Exposto originalmente 
no Santuário Nacional de 
Cristo Rei em Portugal, o 
acervo veio para o Brasil, 
no fi m de 2018, onde fi cou 
em exibição até o início de 

Iniciativa integra programação de 
aniversário do “Memorial da Devoção 
de Nossa Senhora Aparecida”

março no Santuário Cristo 
Redentor, no Corcovado, 
Rio de Janeiro. 

“A história do Brasil 
está marcada desde o iní-
cio pela presença da cruz. 
O primeiro nome do país 
foi Ilha de Vera Cruz e de-
pois Terra de Santa Cruz. 
Após conhecer o trabalho 
do José Jorge, achamos 
de extrema importância 
apresentar suas obras 
para o publico brasileiro,” 
contou Carlos Boiça res-
ponsável pela produção 
da exposição no Brasil.

A mostra “Cristo Rei – 
Cristo Redentor e A Cruz” 
fi cará no Memorial da De-
voção, em Aparecida, até o 
dia 12 de abril. Depois se-
gue para o Museu de Arte 
Sacra em São Paulo.
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Para as crianças, o melhor!
Nesta edição vemos que a  Prefeitura de Pindamo-

nhangaba está programando, ainda para este ano, 
a entrega das obras de mais quatro Cmeis – Centros 
Municipais de Educação Infantil. Além disso, o poder 
público municipal  está investindo em diversas melho-
rias para a Rede Municipal de Ensino.

Entre as melhorias estão obras de manutenção das 
unidades,  instalação de lousas digitais; aulas de artes 
e de educação física para alunos no Ensino Funda-
mental; novo mobiliário; e projeto-piloto de contra-
turno escolar para mais de mil crianças; entre outras 
ações.

Tudo isso para atender às necessidades dos pais e, 
principalmente das crianças da nossa cidade.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil, organizado pelo Ministério 
da Educação (MEC), as creches, para crianças de até 
3 anos, e pré-escolas, para crianças entre 4 e 5 anos, 
devem educar, cuidar e proporcionar brincadeiras, 
contribuindo para o desenvolvimento da linguagem, 
personalidade e para a inclusão social da criança.

Entre os aspectos positivos da Educação Infantil, 
podemos destacar o desenvolvimento físico, psicológi-
co, intelectual e social da criança. Assim sendo, para 
que os objetivos sejam alcançados, é necessário que a 
unidade escolar trabalhe em conjunto com os pais  e 
seja vista como um complemento a ação da família e 
da sociedade.

Também devemos considerar que para a Educação 
Infantil cumprir seu papel, ela deve disponibilizar es-
paços para que as crianças possam usar a criativida-
de, com jogos e atividades que as deixem livres para 
escolher, interagir com o ambiente e aprender. 

É o que administração municipal tem feito, com 
todas essas melhorias. Sempre trabalhando em parce-
ria com a família, para que juntos, possam atender às 
reais necessidades da criança.
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CONTRATA-SE 
FRENTISTA

(PNE)
 Portador de Necessidades Especiais
Deixe seu currículo em 

uma de nossas unidades
Venha fazer parte da nossa Equipe!

Prefeitura � naliza obras de mais quatro 
Centros Municipais de Educação Infantil

Palmeira tombada é replantada 
no Parque da Cidade

CPIC RECEBE 
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 
PARA O “DIA DA MULHER”

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está progra-
mando, ainda para este 
ano, a entrega das obras de 
mais quatro Cmeis – Cen-
tros Municipais de Edu-
cação Infantil. As obras 
estão sendo realizadas nos 
bairros Arco-Íris, Centro, 
Mantiqueira e Crispim.

Essas obras são fruto 
de um convênio celebrado 
entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba e o Gover-
no Federal, por meio do 
FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação). A expectativa 
da gestão municipal é que 
os serviços sejam conclu-
ídos antes de dezembro 
deste ano.

Segundo a secretária 
de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco, o anda-
mento das obras está de 
acordo com o repasse do 
recurso federal. “O inves-
timento total deste convê-
nio é de R$ 8.760 milhões. 
Cada uma das novas cre-

ches contará com mais de 
1,5 mil m² de área cons-
truída. O Projeto Proin-
fância Tipo 1, que é o mo-
delo de projeto padrão de 
educação infantil, terá ca-
pacidade para atender 188 
alunos em turno integral, 
ou ampliar essa capacida-
de em turnos alternados. 
As unidades possuem sa-
las de aula, sala multiu-
so, sanitários, fraldários, 
pátio coberto, parquinho, 
refeitório, entre outros 
ambientes”, explicou.

NOVAS VAGAS
O secretário de Edu-

cação, prof. Júlio Valle, 
destaca que a intenção da 
prefeitura é iniciar as au-
las nos novos Cmeis já no 
início de 2020. “O funcio-
namento das novas unida-
des será importante para 
atendermos a uma antiga 
reivindicação das famílias, 
estendendo nossa rede 
de atendimento, para que 
tenhamos condições de 
avançar no atendimento 

da demanda de vagas, que 
cresceu consideravelmen-
te ao longo desses anos”, 
explicou. “Além dos novos 
Cmeis, que estão em cons-
trução, estamos investin-
do nos Cmeis que já estão 
em funcionamento, be-
nefi ciando os alunos com 
materiais e móveis novos, 
para melhor acolhimento 
e atendimento às crian-
ças. Armários novos para 
as professoras, camas 
adequadas para o tama-
nho das crianças, berços, 
mesas e cadeiras persona-
lizadas para alimentação 
dos bebês – pela primeira 
vez na Rede – foram al-
guns dos produtos com os 
quais as unidades foram 
contempladas. Os Cmeis 
também receberam brin-
quedos, material escolar 
e muito mais, de acordo 
com a necessidade de cada 
unidade, para auxiliar no 
desenvolvimento pedagó-
gico das crianças”, lem-
brou o secretário.

MAIS INVESTIMENTOS
Além das obras e dos 

equipamentos nos Cmeis, 
a Prefeitura vem investin-
do em diversas melhorias 
para a Rede Municipal de 
Ensino como um todo, 
para oferecer um ensi-
no cada vez melhor para 
seus cerca de 14 mil alu-
nos atendidos.

Entre as melhorias es-

tão a manutenção com-
pleta de 41 escolas; wi-fi  
nas escolas e mais de 50 
lousas digitais instaladas; 
início das aulas de artes 
e de educação física para 
mais de 9 mil alunos no 
Ensino Fundamental; 
investimento de mais de 
R$ 2 milhões em mobi-
liário de qualidade; pro-
jeto-piloto de contratur-

no escolar para mais de 
mil crianças; aquisição 
de novos brinquedos e 
jogos para todas as es-
colas; investimento de 
mais de R$ 2 milhões 
em materiais pedagógi-
cos de qualidade; mais 
de 80 mil horas de for-
mação permanente para 
professores, entre outras 
melhorias.

No último sábado (9), 
uma palmeira imperial 
(Roystonea oleracea) da 
Avenida Dr. João Ribei-
ro, no Boa Vista (próximo 
à escola, local conhecido 
como avenida da Coca-co-
la), tombou devido a um 
afundamento de solo, cau-
sado por um rompimento 
de galeria, em virtude das 
às fortes chuvas dos últi-
mos dias. A Defesa Civil 
foi acionada imediata-
mente e, junto com o De-
partamento de Trânsito da 
Prefeitura, isolou a área até 
que fosse feita a análise do 
ocorrido e a retirada da pal-
meira pudesse ser conclu-
ída, na segunda-feira (11), 
pela equipe da Secretaria de 
Meio Ambiente.

De acordo com a enge-
nheira fl orestal da Prefei-
tura, Christiane Costa, a 
palmeira é muito utiliza-
da na jardinagem, devido 
a sua beleza exuberante. 
Além de ser muito valio-
sa fi nanceiramente, de-
morou décadas para se 

formar e, portanto, como 
a palmeira é jovem e não 
sofreu danos, não deveria 
ser sacrifi cada. A operação 
foi demorada e trabalho-
sa, mas, com o apoio do 
Departamento de Obras, 
Defesa Civil e Sabesp, a Se-
cretaria de Meio Ambiente 
realizou o replantio ime-
diatamente após o içamen-
to da palmeira de seu local 
original, para que não so-
fresse danos. O novo local 
escolhido foi a entrada do 

Parque da Cidade.
“O replantio deveria 

ocorrer na mesma aveni-
da, mas como há o estreita-
mento do canteiro central, 
esse local fi cou impossibi-
litado de receber a palmei-
ra e ela foi transportada 
para o Parque da Cidade 
onde ocorreu o replantio, 
na área próxima ao esta-
cionamento”, explicou a 
engenheira fl orestal. “A 
palmeira permanecerá es-
corada por alguns meses, 

sendo frequentemente 
cuidada, até que ocorra o 
desenvolvimento de no-
vas raízes que permitirão 
sua fixação ao solo, sem 
que ocorra o risco de que-
da”, avaliou.

De acordo com o se-
cretário adjunto de Obras 
e Planejamento, Carlos 
Eduardo dos Santos, a 
equipe de drenagem já 
está na Avenida Dr. João 
Ribeiro, para corrigir o 
problema da galeria.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
 A Prefeitura de Pin-

damonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Saúde, promove, na 
próxima quinta-feira 
(14), uma programação 
especial de “Dia da Mu-
lher”, no Cpic  (Centro 
de Práticas Integrativas 
Complementares).

Para não deixar que 
passe em branco essa 
data tão importante, o 
Centro de Práticas In-
tegrativas Complemen-
tares preparou para 

todas as mulheres da 
comunidade atividades 
especiais em celebração 
à atuação feminina na 
sociedade. Com o tema: 
“Mulher: ame-se”, o 
Cpic promoverá ativida-
des de estímulo ao amor 
próprio como: medita-
ção, reiki, máscara re-
juvenescedora, yoga e 
esfoliação corporal.

As atividades em ce-
lebração ao “Dia da Mu-
lher” no Cpic são abertas 
ao público. O Cpic está lo-
calizado na avenida dou-
tor José Luis Cembranelli, 
1005, Parque das Nações.

“O poder das escolhas” é tema de palestra 
gratuita que acontece na região

COLABOROU COM O TEXTO: 
VANESSA MUASSAB

***
Haverá nesta quinta-

feira (14) uma palestra 
sobre “O poder das esco-
lhas no caminho da vida”, 
promovida pela Fundação 
Logosófi ca do Vale do Pa-
raíba, com ministração de 
David Cohen. 

O evento ocorrerá na 
sede da OAB em Taubaté, 

a partir das 19 horas, para 
o credenciamento, e das 
19h30 às 20h30 acontece-
rá a palestra – que trará 
a importância das nos-
sas escolhas ao longo da 
vida, com reflexões como 
“... Os pensamentos e os 
sentimentos operam de 
forma alternada dentro 
do ser, impulsionando 
as alavancas da vontade 
e orientando as ações” – 

Sabedoria Logosófica. 
A entrada é gratuita 

(a sugestão de estaciona-
mento mais próximo – o 
Stilo, que fi ca na mesma 
rua, no número 517 – é 
pago). 

A Fundação Logosófi ca 
em prol da Superação Hu-
mana é uma instituição 
de utilidade pública, com 
fi nalidades educacionais 
e culturais, que tem por 

objetivo principal a ampla 
difusão do conhecimento 
logosófi co. 

A sede da OAB em 
Taubaté fi ca na rua Qua-
tro de Março, n° 441, em 
frente à Reitoria da Uni-
tau. 

Para mais informações, 
entre em contato pelo nú-
mero (12) 99717-8157 ou 
pelo site: sp-taubate@lo-
gosofi a.org.br.
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

Vereadores de Pindamonhangaba adiam projeto com emendas que beneficiam funcionalismo municipal 

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba!

Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!

Exerça sua cidadania!

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

A CÂMARA DE VEREDORES DE 
PINDAMONHANGABA INFORMA QUE O

ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO 
DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, 

SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ 
ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU 
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR.

Apenas um proje-
to de lei constou da 
Ordem do Dia da 6ª 
Sessão Ordinária da 
Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, 

Projeto de Lei que regulamenta faltas 
abonadas e Licença-prêmio é adiado 

devido a inclusão de emenda modi� cativa
Parlamentares apresentam emendas com objetivo de melhorar o projeto e benefi ciar 

servidores municipais, também pedem mais participação do sindicato e do funcionalismo
realizada excepcional-
mente na quinta-feira, 
dia 07 de março, devi-
do ao ponto facultativo 
do carnaval na segun-
da-feira.

O Projeto de Lei nº 

110/2018, de autoria 
do Poder Executivo, 
que “Concede e regula-
menta faltas abonadas 
dos servidores públicos 
municipais, bem como 
licença-prêmio após 05 
(cinco) anos de efetivo 
exercício das funções”, 
foi adiado, pois a vere-
adora Gislene Cardoso 
– Gi (DEM), apresen-
tou uma emenda mo-
dificativa ao projeto, 
com esta somam-se 
cinco emendas apre-
sentadas, sendo qua-
tro do vereador Renato 
Nogueira Guimarães 
– Renato Cebola (PV), 
que pede ainda a par-
ticipação mais ativa 
do sindicato e do fun-
cionalismo para evitar 
que servidores sejam 
prejudicados pela nova 
legislação proposta.

Em sua justificati-
va, o prefeito destaca 
que esta medida visa 
conceder direitos rei-
vindicados, ao longo 
de décadas, pelos ser-
vidores públicos mu-
nicipais, sendo que 
os direitos concedi-
dos não onerarão de 
forma significativa os 
cofres públicos, bem 
como colaborarão para 
a diminuição de fal-
tas justificadas e tra-
rão mais qualidade de 
vida profissional aos 
servidores públicos 
municipais. O texto 
deste projeto é muito 
semelhante àqueles já 
vigentes em diversos 
estados e municípios 
de todo o Brasil. Há 
de se ressaltar que nos 
termos do art. 7° desta 
propositura, a propos-
ta se aplica aos servi-
dores celetistas e esta-
bilizados. 

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Soberano em suas decisões, Plenário da Câmara de Pindamonhangaba 
decidiu adiar votação do Projeto de Lei nº 110/2018

Com o adiamen-
to desta proposta, os 
parlamentares terão 
um prazo a mais para 
apreciar esta proposi-
tura e dirimir mais al-
guma dúvida.
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA, ESTADO
DE SÃO PAULO

Avenida Albuquerque Lins nº 518, São Benedito – CEP 12.410-732
Telefone: 3646-1416, E-mail: cria.pinda@gmail.com

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CIÊNCIA, extraído dos autos do
Procedimento  Administrativo  de  Usucapião  nº  04/2018  –
Prenotação nº 179.670, de 17 de agosto de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos
e  Documentos  e  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma dos artigos 216-A,
§  4º,  da  Lei  nº  6.015,  de  31  de  dezembro  de  1973,  e  16  do
Provimento nº 65, de 14 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional
de Justiça,  FAZ SABER a BENEDITO PEDRO CORREA, brasileiro,
brasileiro,  viúvo,  lavrador,  residentes  nesta  cidade,  e  terceiros
eventualmente  interessados que  José  Ricardo  de  Campos
Oliveira,  brasileiro,  casado,  metalúrgico,  portador  do  RG  nº
26.875.198-SSP/SP,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  159.641.988-13,  e
Cristiane Nogueira Oliveira,  brasileira,  casada, auxiliar  de escritório,
portadora do RG nº 35.423.052-9-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº
311.259.538-61, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua São
José dos Campos nº 290, Cidade Nova, requereram a instauração de
procedimento  administrativo  em  que  objetivam  o  reconhecimento
extrajudicial de usucapião ordinária, fundada em posse iniciada em
26 de junho  de 2007,  conforme aferido  pelo  1º Tabelião de Notas
desta Comarca, em relação ao imóvel situado neste Município de
Pindamonhangaba  –  SP,  lote  nº  15  da  quadra  “F-4”  do
loteamento “Cidade Nova”, com frente para a Rua São José
dos Campos,  matriculado sob nº  4.386, de propriedade de  Joana
Brasilina  Gonçalves,  com  usufruto  vitalício  registrado  em  favor  de
Benedito Pedro Correa, com 320,00m² (trezentos e vinte metros
quadrados) e que confronta com os lotes nºs 14 da quadra “F-4”,
de  propriedade  de  Adilson  Martiniano  Dias e  Adriana  Aparecida
Feliciano  Dias,  matrícula  nº  4.080,  16  da  quadra  “F-4”,  de
propriedade  de  Carlos  Humberto  Teixeira,  Maria  Luzia  Guimarães
Teixeira, Renato Teixeira, Edda Botino Teixeira, Maria Ligia Teixeira
Lopes da Silva e Valter Lopes da Silva, transcrição nº 8.914 do Livro
3-P,  e  12  da  quadra  “F-4”,  de  propriedade  de  Manoel  Paixão
Rodrigues  Gonçalves  e  Margarida  Costa  Bittencourt  Gonçalves,
matrícula  nº  10.166, estando  as  medidas  e  confrontações  melhor
detalhadas  em  trabalhos  técnicos  que  integram  o  procedimento,
subscritos  sob  responsabilidade  de  Fábio  Batisda  Martinez,
engenheiro  civil,  CREA-SP  nº  5062045435  –  RNP  nº  2608503330.
Estando em termos, expede-se o presente edital para notificação de
Benedito Pedro Correa, cujo endereço é desconhecido (art. 11, caput,
do  Provimento  nº  65/CNJ),  e  ciência de  terceiros  eventualmente
interessados (art. 16 do Provimento nº 65/CNJ) para que, querendo,
impugnem a pretensão, diretamente nesta Serventia, no prazo de 15
(quinze) dias corridos (Provimento CGJ nº 19/17), a fluir após o
vigésimo dia posterior à segunda publicação deste edital, nos termos
do artigo 257, inciso III, do Código de Processo Civil, sob pena de
prosseguimento  do procedimento,  com anuência tácita à pretensão,
na forma da lei.

E  D  I  T  A  L

O Presidente da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão, Jose 
Benedito Cardoso, pelo presente, de conformidade com os ESTATUTOS da entidade, leva 
ao conhecimento de todos os seus associados que à partir desta data acham-se abertas 
as INSCRIÇÕES de CHAPAS, para concorrerem às próximas ELEIÇÕES DE DIRETORIA 
EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO, para o BIÊNIO 
Maio/2019/Maio/2021, ELEIÇÕES essas que serão realizadas no dia 09 de abril de 2019 na 
sede social da entidade situada a Rua Dr. Campos Salles, nº 203, Pindamonhangaba SP, e 
ao longo da Linha da Ferrovia (Estrada de Ferro Campos do Jordão) devendo as referidas 
CHAPAS serem apresentadas até o dia 26 de março de 2019 e constarem o seguinte:

DIRETORIA EXECUTIVA
Será composta de: Presidente, Vice-Presidente, 1º Tesoureiro e 1º secretário;
Denominação da Chapa;
Nome por extenso e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos nomes.

CONSELHO FISCAL
Será composto de 03 (Três) Membros Titulares e 02 (dois) Membros Suplentes;
Denominação da Chapa;
Nome por  extenso  e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos 
nomes.

CONSELHO DELIBERATIVO
Será composto de 04 (quatro) Membros Titulares e 02 (dois) Membros Suplentes;
Denominação da Chapa;
Nome por extenso e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos nomes

As CHAPAS completas digitadas, com as respectivas assinaturas dos Senhores concorrentes, 
acompanhadas de oficio dirigido à União dos Ferroviários da EFCJ, deverão ser entregues na Secretaria 
da entidade em sua sede social à Rua Dr. Campos Salles, nº 203, Centro, Pindamonhangaba, SP, até 
o dia 26 de março de 2019 para apreciação e registro.
Obs. Somente poderão ser candidatos e TER direito a VOTO os associados QUITES com a entidade.
Este EDITAL deverá ser afixado nos locais de maior acesso nas Dependências da Ferrovia, 
para conhecimento de todos.
                                                                   Pindamonhangaba, 11 de março de 2019.

Jose Benedito Cardoso -  Presidente da UFEFCJ

 
 

 

Associação Atlética Ferroviária 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Edital de Convocação 

 
José Francisco Monteiro, Presidente do Conselho 
Deliberativo da Associação Atlética Ferroviária, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, 
em atenção ao disposto no artigo 64, convoca os Associados 
para Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 25 de 
Março de 2019, segunda-feira, das 18h às 19h, nas 
dependências do Salão do Ginásio de Esportes Tobias Salgado, 
a qual em conformidade com o disposto no artigo 43, para 
conhecer e deliberar sobre o Relatório Anual da Diretoria, 
Balanço Patrimonial, Demonstração das contas de Receita e 
Despesas referentes ao exercício 2018, Parecer do Conselho 
Fiscal e do Conselho Deliberativo. 

Pindamonhangaba, 09 de Março de 2019. 

 

José Francisco Monteiro 

Presidente do Conselho Deliberativo 
 
 

 Marcelo Ribeiro do Couto 

Secretário do Conselho Deliberativo 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no 
próximo dia 19 de março de 2019  às 14:00  horas, na Câmara de Vereadores, para 
Audiência Pública referente à Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2018.

 Todos estão convidados.

  

 

Rua Euclides de Figueiredo,94 - São Benedito. CEP: 12.420-060 – Pindamonhangaba – SP. 
Fone: (12) 3643 1607 / 3643 1609 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

                                                                                                                                                                                                                                                           

    RESULTADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS 
UNIVERSITÁRIA PARA O ANO DE 2019 

 

            A Prefeitura de Pindamonhangaba através da Secretaria de Assistência Social, no uso das atribuições e 
de acordo com a lei municipal Nº 5.509, de 28 de fevereiro de 2013 e decreto 4.497, de 6 de março de 2013, 
torna público o resultado classificatório das Bolsas de Estudos de Ensino Superior para o ano letivo de 2019, 
conforme Edital de Convocação publicado em 23 DE Janeiro de 2019 

 

NOME CURSO FACULDADE 
ANA CRISTINA DE JESUS DA SILVA PEDAGOGIA FUNVIC 

ANDREIA REGINA DE SOUZA  PEDAGOGIA FASC 

BIANCA MARIA PEDROSO DIREITO UNITAU 

CAMILA MOURA GONÇALVES DE FREITAS PEDAGOGIA FUNVIC 

CARMEM LUCIA ROSA  PEDAGOGIA ANHANGUERA 

ELISANGELA DA SILVA MOTA SOUZA PEDAGOGIA FUNVIC 

GEOVANA DA ROCHA CORREA PSICOLOGIA UNITAU 

ISABELA DE ALMEIDA OLIVEIRA BESSONE PEDAGOGIA UNOPAR 

ISABELA DE ALMEIDA PACCA  DIREITO UNISAL 

LILIA DOS SANTOS MOREIRA SERVIÇO SOCIAL ANHANGUERA 

LUCIANA GOMES DE SOUSA ADMINISTRAÇÃO  FUNVIC 

MAYARA NUNES RUFINO GARCIA PSICOLOGIA ANHANGUERA 

MERILIN ROSARIO CEZARINO VIEIRA  DIREITO UNISAL 

PATRICIA DE FREITAS CORREA DA SILVA CIENCIAS BIOLOGICAS UNOPAR 

SAMUEL CARVALHO PEDAGOGIA UNOPAR 

SARA FRAGA DE OLIVEIRA BISSOLI PUBLIC PROPAGANDA UNITAU 

STEPHANIE NICOLE NOGUEIRA RAMOS CONCEIÇAO PEDAGOGIA  ANHANGUERA 

STHEFANE CARLA MONTEIRO PEDAGOGIA FUNVIC 

TAILINE MAIRA GOMES DE PAULA FARMACIA FUNVIC 

TAYNARA ALINE DOS SANTOS  ADMINISTRAÇÃO FUNVIC 

VALERIA PEREIRA PEDAGOGIA ANHANGUERA 

VITORIA NOGUEIRA GUEDES BARREIRA ODONTOLOGIA FUNVIC 
 

 

 Ana Paula de Almeida Miranda 
 Secretaria de Assistência Social 

“ RETIFICAçãO

Aditamento 01/2019 ao convênio nº 01/2018

Comunicamos o aditamento 01/2019 do convênio nº 01/2017 firmado com a Santa 
Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, cujo objeto é a prestação de serviços 
médico-hospitalares, ambulatoriais e de internação de média e alta complexidade, 
para fins de alteração da cláusula vigésima terceira por mais 12 (doze) meses, tendo 
por termo inicial o dia 05 de março de 2019, e ainda dos valores constantes no 
parágrafo 8º da cláusula 11ª, que vierem a ser aprovadas e publicadas por portaria 
do Ministério da Saúde”.

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

ADITAMENTO DE PRAZO 

 

01 EXTRATO PARCERIA Nº 46/2018 – 01/2019 (aditamento) 
 Processo Administrativo: Nº 34788/2017 
 
 

Celebrantes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 
Secretaria de Saúde e Assistência Social / Serviço 
de Obras Sociais - SOS 

 Objeto: a execução do Plano de Trabalho proposto pela 
OSC, referente ao serviço de acolhimento 
institucional para adultos, até o limite de 15 
(quinze) vagas, na forma do artigo 22 e seguintes 
da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado 
pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e 
indissociável deste instrumento, 
independentemente de transcrição. 

 Prazo:  12 meses 
 Valor: R$ 145.800,00 
 Data da assinatura: 11/03/2019 

 

Scanned by CamScanner

Anhanguera promove plantão 
jurídico sobre direitos da mulher
Gratuito e aberto ao público, evento em alusão ao “Dia da Mulher” visa esclarecer dúvidas da 
população relacionadas ao Direito de Família, Lei Maria da Penha e Lei do Minuto Seguinte

A Anhanguera de Pin-
damonhangaba reali-
zará, no dia 15 de mar-
ço, das 16h às 18h, um 
plantão jurídico sobre 
os direitos da mulher. 
O objetivo é esclarecer 
possíveis dúvidas da po-
pulação relacionadas à 
área do Direito que se re-
fere às relações de famí-
lia - casamento, regime 
de bens, divórcio, guarda 
dos filhos, entre outros. 
A ação é gratuita e aberta 
ao público e acontece em 
referência ao “Dia Inter-
nacional da Mulher”. A 

consultoria jurídica será 
ministrada pela advoga-
da e doutoranda em Edu-
cação, professora Sônia 
Cantelmo.

Na ocasião, serão 
abordados também temas 
como violência domés-
tica, trazendo esclareci-
mentos sobre a Lei Maria 
da Penha, que garante a 
proteção das mulheres 
contra qualquer tipo de 
violência doméstica, seja 
física, psicológica, patri-
monial ou moral. E, ain-
da, sobre a Lei do Minuto 
Seguinte, que assegura 

às mulheres vítimas de 
violência sexual, o direi-
to ao atendimento emer-
gencial, integral e gratui-
to em hospitais, além de 
amparo médico, psicoló-
gico e social, medidas de 
prevenção da gravidez e 
de doenças sexualmente 
transmissíveis.

Os interessados em 
participar e esclare-
cer dúvidas sobre estas 
questões, devem compa-
recer à unidade, que fica 
localizada na Avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 3344.

 Reprodução / Internet

A Anhanguera de Pindamonhangaba realiza plantão jurídico sobre os direitos da mulher
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astronomiaG
Concurso elegerá o melhor 
lanche de rua da cidade
Iniciativa de alunos do Senac  valorizará a tradição local dos carrinhos 
de rua, e a população poderá avaliar 30 estabelecimentos inscritos

Com o objetivo de fortale-
cer a gastronomia popu-
lar local, destacando seus 

fatores cultural e turístico como 
atributos importantes de serem 
preservados, os alunos do curso 
“Organizador de Eventos”, do 
Senac Pindamonhangaba, pro-
moverão, de 15 a 17 de março, 
o primeiro concurso cultural “O 
Melhor Lanche de Rua de Pin-
damonhangaba – edição 2019”. 
A iniciativa tem patrocínio do 
aplicativo Aiqfome e apoio da 
Secretaria Municipal de Turis-
mo.

A população poderá ajudar 
a eleger o melhor lanche de rua 
da cidade, com votos que vale-
rão 40% no total da somatória 
do concurso. Para votar, basta 
consultar os estabelecimentos 
participantes (www.omelhor-
lanchederuapinda.com.br) e 
comprar o lanche inscrito no 
concurso, que deverá ser espe-
cialidade da casa, sendo exclu-
sivamente preparado e servido 
no local. Ao adquirir o lanche, 
o cliente receberá uma fi cha de 
avaliação, que deverá ser preen-
chida e depositada na urna do 
próprio estabelecimento.

Haverá ainda um corpo de 
jurados especializados que tam-
bém avaliará os participantes, 
com votos que valerão 60% da 

Festival gastronômico apresenta 
prato havaiano à região

                     
O primeiro “Festival Poke Poke” acontece em 
São José dos Campos até o dia 24 de março

Uma rede de hotéis de São 
José dos Campos deu a larga-
da, na segunda-feira (11), do 
“1º Festival Poke Poke”, que 
vai até o dia 24 de março.  O 
prato havaiano que conquistou 
o Brasil surgiu nos anos 1960, 
quando os pescadores do Ha-
vaí, na volta de sua jornada, 
preparavam um prato rústico 
com peixe cru condimentado e 
cortado em cubos graúdos, ser-
vido em uma tigela com arroz 
japonês.

Batizado de poke (algo 
como “cortar em pedaços” no 
dialeto local) é uma iguaria 
que fi ca entre o temaki aberto e 
o ceviche (só que menos mari-
nado) para comer com hashis 
(os palitinhos orientais usados 
como talheres).

A pedida, que é leve, mas 
alimenta, caiu no gosto dos 
surfi stas. 

Os chefs Guilherme Pereira 
e Hugo Rabelo prepararam um 
cardápio bem atrativo para o 
festival, que promete ser um 
sucesso.

No menu, destaque para 
o poke salmão, com salmão, 

arroz japonês, avocado, raba-
nete, pepino, cebolinha, gerge-
lim preto, maionese de limão 
siciliano e caviar de pimenta; 
poke frango, com fango gre-
lhado, bifun,abacaxi, repolho 
roxo,cenoura, gergelim bran-
co,maionese de páprica defu-
mada, molho tare, amendoim 
torrado; poke Saint Peter/ 
tilápia, com Saint Peter, arroz 
japonês, pepino, manga, chips 
de banana da terra, ceboli-
nha, nori, caviar de wassabi e 
maionese de gengibre defuma-
da; e poke vegetariano, com 
bifun, shitake, moyashi, tomate 
cereja, repolho roxo, avocado, 
nori, cenoura, gergelim preto e 
molho de iogurte.

Como sobremesa, é ofere-
cido o prato “Banana Ohana”. 
Trata-se de banana empanada 
recheada com doce de leite, 
canela e servida com sorvete 
de creme. Os preços variam de 
R$ 32 a R$ 39.

O festival acontece nos res-
taurantes dos hotéis Mercure 
Colinas e Novotel, em São José 
dos Campos, diariamente, das 
12h às 22h.

Batizado de poke (algo como “cortar em pedaços” no dialeto 
local) é uma iguaria que fi ca entre o temaki aberto e o ceviche

contagem total. Sabor, apresen-
tação, higiene do local e atendi-
mento serão os quesitos que de-
verão ser avaliados, tanto pela 
população quanto pelos jura-
dos. O edital defi ne como lanche 
o alimento constituído de duas 
fatias de pão, entre as quais se 
interpõe uma ou mais camadas 
de outros alimentos (presun-
to, queijo, carne, patê, etc). A 
combinação precisa ser servida 
quente e não necessitar talheres 
para ser degustado.

O vencedor receberá uma 
placa com o título de “O Me-
lhor Lanche de Rua de Pinda-
monhangaba – edição 2019” e 
um prêmio a ser escolhido pela 
Comissão Organizadora. Todos 
os participantes receberão certi-
fi cados de participação no con-
curso cultural.

Cecília Guimarães, docen-
te da área de eventos e lazer 
do Senac Pindamonhangaba, 
reforça que “o concurso visa 
desenvolver todas as compe-

tências necessárias para a for-
mação do profi ssional dos alu-
nos, mas também fomentar e 

inovar o mercado local de even-
tos”. Segundo ela, “a iniciativa 
veio para dignifi car e valorizar 
toda uma categoria de traba-
lhadores, que comprou a ideia 
de fazer de Pindamonhangaba 
a ‘Capital do Lanche de Rua do 
Vale’”.

Estabelecimentos participan-
tes: Adenilson Lanches, Big 
Burguer, BigBig, Bom de Boca, 
Brutu’s Lanches e Hotdog, Bu-
são (Food Truck Busão), Ca-
beças Lanches, Cachorrão da 
Grande Família, Campeão Lan-
ches, Coruja, Da Casa Lanches, 
Deu Fome lanches, Étão Bur-
guers, Gonçalo Lanches, Ham-
burguero, Klebinho Lanches, Lê 
Lanches, Loyola Lanches, Mad 
Meat, Pindallas, Mari Lanches, 
O Chapeiro, Rei Lanches e Por-
ções, Rob’s Lanche, Sampa Dog, 
Santana Lanches, Tchutchu, 
The Friends, Xiquidim, Zé do 
Lanche, Zoiudo Burg’s.

www.omelhorlanchederuapinda.com.br. Instagram: @melhorlanchede_pinda

Estudantes da rede estadual  podem 
avaliar merenda escolar por aplicativo
Ferramenta lançada em 2018 também acessa boletim de 
notas, registro de freqüência e carteirinha estudantil

Os estudantes da rede es-
tadual de ensino podem qua-
lifi car a merenda e opinar se 
gostaram ou não do cardápio 
oferecido, por meio de um 
novo aplicativo.

Lançada no ano passado, 
a plataforma “Minha Escola 
SP” nasceu com o intuito de se 
tornar um canal de comunica-
ção direto e gratuito com toda 
a comunidade escolar e a sua 
rede. 

Para avaliar a merenda, os 
alunos contam com uma en-
quete dentro do sistema para 
avaliar a refeição negativa ou 
positivamente. Os dados são 
encaminhados às Coordena-
dorias da Secretaria da Edu-
cação que irão replanejar os 
cardápios a partir dessas res-
postas.

Pelo app é possível acom-
panhar os dados escolares via 
celular ou qualquer dispositi-
vo conectado. Professores da 
rede estadual também já estão 
registrando todas as informa-
ções de cada estudante por 
meio desta ferramenta que 
é, segundo os idealizadores, 
uma secretaria escolar digital.

Entre as principais infor-
mações dos estudantes dentro 
da escola estão o boletim de 
notas, registro de frequência, 

carteirinha estudantil, entre 
outras atividades.

Na fase inicial de implanta-
ção, o aplicativo estará dispo-

nível para celulares e tablets-
com sistema Android (basta 
baixar Minha Escola SP na 
Play Store).

CARTEIRINHA ESTUDANTIL

Outra novidade que o aplicativo trouxe foi a car-
teirinha estudantil digital que vem com fotografi a, 
nome, série e unidade. Cada uma traz um QR Code 
para identifi car o aluno dentro da rede.

O documento pode ser visualizado offl  ine, após o 
acesso inicial. Um link para a carteirinha foi coloca-
do já na página de abertura do aplicativo.

Pelo app, os estudantes podem qualifi car a merenda e 
opinar se gostaram ou não do cardápio oferecido

Divulgação

Divulgação


	TN1301
	TN1302
	TN1303
	TN1304
	TN1305
	TN1306

