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“Bem Viver” recebe ações de saúde e lazer
No último sábado (23), a Prefeitura de Pindamonhangaba, em
parceria com o Fundo Social e

com a empresa Clarb - contratada bado da Mulher”, no empreendipara realizar o trabalho técnico
mento “Bem Viver”.
PÁGINA 3
social, realizou a ação social “SáDivulgação

Além do “Ônibus da Saúde”,
o evento teve oﬁcinas
recreativas para as crianças
e rodas de conversa sobre
violência contra a mulher

João Cândido

Atleta de Pinda
é convocado
pela Federação
Paulista de
Desporto Escolar

“Sala dos professores”
debate a Educação no Brasil
Se as escolas brasileiras estão na pauta do dia nos noticiários
da televisão, elas também ocuparam, no último ﬁm de semana,
o palco do Teatro Galpão, com a peça “Sala dos Professores”.
João Cândido

Governo de
São Paulo lança
o aplicativo
“SOS Mulher”
O Estado de São Paulo lançou um aplicativo para que
mulheres com medidas protetivas concedidas pelo Tribunal
da Justiça de São Paulo (TJSP)
possam pedir socorro quando
estiverem em situação de risco. Chamado de SOS Mulher, a
ferramenta, desenvolvida pela
Polícia Militar, permite que as
vítimas peçam ajuda apertando
apenas um botão.

PÁGINA 5
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA

VARIAÇÃO DE NEBULOSIDADE

31º

UV 11
Fonte CPTEC/INPE

O projeto anual “Jovem Senador”, aberto para alunos da
rede pública de até 19 anos em
todo o Brasil, ensina os estudantes sobre o funcionamento da
sociedade e dos dispositivos democráticos, por meio da gestão
pública e do processo pelo qual
as leis são aprovadas.
PÁGINA 2

Na última semana, o
atleta Fabrício Júlio de
Sousa Pereira (atletismo
de Pindamonhangaba), foi
convocado pela FEDESP
(Federação Paulista do
Desporto Escolar) para
compor a equipe de São
Paulo no “Campeonato Brasileiro Escolar”.
O evento é realizado
pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar
no Rio Grande do Norte,
entre os dias 11 e 14 de
abril, deste ano.

18º

Alunos da rede
pública podem
participar do
projeto “Jovem
Senador”

A montagem tem texto inédito e inspirado de Leonardo Cortez, que
desvenda o confronto cotidiano na sala dos professores
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Editorial Alunos da rede pública
podem participar do
Viver bem
com saúde e lazer projeto “Jovem Senador”

R

odas de conversa sobre violência
contra a mulher, oﬁcinas recreativas, orientação nutricional,
“ônibus da saúde” e muita descontração marcaram o “Sábado da Mulher”
– ação social realizada no último ﬁm
de semana, no empreendimento “Bem
Viver”, no Araretama.
A atividade aconteceu por meio de
parceria entre as secretarias de Habitação e de Saúde, o Fundo Social de
Solidariedade, a empresa Clarb, o Colégio Tableau e o Instituto Embelleze.
Promover a saúde, com destaque
para alimentação saudável, para a
prática de atividades físicas e para
cuidados estéticos é fundamental para
a integração dessas famílias, além de
contribuir para a autonomia da mulher
e para sua qualidade de vida.
O melhor remédio continua sendo a
prevenção!

O projeto anual “Jovem Senador”, aberto
para alunos da rede pública de até 19 anos em
todo o Brasil, ensina os
estudantes sobre o funcionamento da sociedade
e dos dispositivos democráticos, por meio da gestão pública e do processo
pelo qual as leis são aprovadas.
A iniciativa busca estimular os estudantes a propor projetos que podem
virar lei. Por meio de uma
redação, os interessados
devem defender pontos de
vista e a aplicação daquele
projeto.
Na classiﬁcação ﬁnal,
27 jovens senadores, um
de cada unidade da Federação, passarão uma semana em Brasília, junto
com os professores. Na
cidade, eles participarão
de atividades e palestras,
em uma imersão de como
funciona o Poder Legislativo e a estrutura do Congresso Nacional.

Divulgação

Iniciativa anual busca estimular os estudantes a propor projetos que podem
virar lei, com vivência no Congresso Nacional
O processo começa nas
instituições de ensino, convidadas a promover um
concurso de redação interno para os alunos. Para essa
edição, o tema é “Cidadão

que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil”. O melhor texto de cada
escola deve ser enviado à secretaria de educação do próprio estado, que seleciona

três textos para representar
a unidade da Federação na
etapa ﬁnal. No Senado, uma
comissão classiﬁca os textos
e decide os três primeiros
colocados.

Competição incentiva estudantes a entrar para USP
Alunos do Ensino Médio de toda a rede estadual de São Paulo podem
se inscrever para Competição USP de Conhecimentos, a CUCo, até o
dia 12 de abril. O desaﬁo é

composto por duas provas
aplicadas pela Fuvest, a
mesma fundação responsável pelo vestibular da
USP.
A iniciativa integra
o “Vem pra USP!”, uma

Diretores de escolas
estaduais se reúnem com a
PM para reforçar segurança
Desde a última quintafeira (21) os diretores das
5 mil escolas estaduais de
São Paulo estão se reunindo com os batalhões
da Polícia Militar para
abordar estratégias de
segurança nas unidades
escolares. Os encontros
ainda ocorrerão até o ﬁm
desta semana por todo o
Estado.
O objetivo é o de abrir
um espaço para que os diretores possam tirar dúvidas, compartilhar anseios
e estreitar a relação com
a Polícia Militar. Hoje as
escolas já contam com a
ronda escolar feita por

policiais que circulam de
viatura pelo entorno das
escolas durante o período
das 6h às 22h. Cada viatura atende um raio que
atinge entre uma a oito
escolas.
Válter Luís Sales Gonçalves, tenente coronel
do 21º Batalhão da PM,
lembra que os diretores e
toda a comunidade escolar devem acionar a polícia quando há qualquer
situação diferente da normalidade. O contato pode
ser feito pelo telefone 190,
ou ainda pelo Disque Denúncia no 181 que aceita
ligações anônimas.
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parceria entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a USP e
a Fuvest para incentivar
os estudantes da rede pública de ensino paulista a
ingressar nos cursos de
graduação da USP e, ao
mesmo tempo, estimulá
-los a melhorar o desempenho nas disciplinas que
compõem o conteúdo programático dos processos
seletivos de acesso ao ensino superior.
No ano passado, cerca
de 50 mil estudantes par-

ticiparam da CUCo. Destes, 352 foram aprovados
no vestibular da Fuvest.
Todos são alunos de escolas públicas de São Paulo,
mas não necessariamente
da rede estadual.
Podem participar da
competição, alunos das três
séries do Ensino Médio de
escolas públicas de São
Paulo. A primeira fase da
competição é online, com
18 testes de múltipla escolha sobre língua portuguesa, conhecimentos gerais,
ciências e matemática.

Aqueles com melhor
desempenho
avançam
para a segunda fase, que
é presencial. Os mais bem
classiﬁcados das três séries do Ensino Médio recebem prêmios. Entre
eles estão monitoria de
matemática pela internet
com universitários uspianos; para alunos do 3º
ano, a isenção da taxa do
vestibular da Fuvest que
no ano passado custou
R$ 170 reais; certiﬁcados; para alunos do 1° e
2° anos, bolsas Santander

de iniciação cientíﬁca na
Universidade; oportunidade de concorrer a vagas
de estágios do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola); visitas à USP e
prêmios para os professores, escolas e grêmios estudantis.
Para a inscrição, os estudantes precisam preencher um formulário (na
página https://www.fuvest.br/cuco-competicao
-usp-de-conhecimentos)
e informar o número do
CPF e RG.

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

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

L

UIZ VAZ DE CAMÕES , segundo alguns registros históricos ,nasceu em Lisboa
em 1524. Cursou humanidades na
Universidade de Coimbra na qual
entrou em contato com autores
clássicos gregos e latinos, na época em que dominava o humanismo renascentista , o qual colocou
o homem como ﬁgura principal da
sua história na transformação do
mundo que se expandia graças às
conquistas e descobrimento da Espanha e de Portugal, em especial,a
descoberta da América em 1492 e
o caminho marítimo para as Índias
(1497). Época de aventuras e de
grandes acontecimentos . . Camões
participa de grandes aventuras . Foi
soldado em Ceuta, onde perdeu um
olho.Participou de várias expedições militares na Índia .Viajou para
Macau. E, foi justamente na viagem
de retorno para a Índia que o navio
naufragou no Rio Mekong,e ele conseguiu se salvar com o manuscrito
OS LUSÍADAS que foi publicado
em 1572, mercê da bondade de D.
Sebastião a quem dedicou a obra.
Morreu em 1580 , na mais absoluta
miséria . Torna - se mister assinalar
que Camões foi um ser humano que

CAMÕES E OS
LUSÍADAS

fez poesia a partir da aventura e não
o contrário como muitos poetas.
OS LUSÍADAS a obra- prima
desse gênio representa um poema
épico .A epopeia signiﬁca um longo
poema narrativo de elevado estilos
assunto heróico abordando grandes
e signiﬁcativos acontecimentos do
passado. Com certeza, OS LUSÍADAS foi o maior poema épico do
Renascimento.Nele, em dez cantos , três historias. se superpõem:

1- a história da viagem de Vasco da
Gama e seus marinheiros até a Índia
;2- a História de Portugal e antecipando acontecimentos anteriores
a ela;3- a história dos deuses que,
como forças do destino,tramam a
sorte daqueles bravos portugueses que enfrentam perigos e inimigos desconhecidos para ampliar
as fronteiras de seu reino da sua
religião . Encanta-me, sobretudo,
o canto III, das estrofes 118 a 135,
quando relata, de maneira lírica ,
a ﬁgura de Ines de Castro, um dos
mais lindo episódios do poema.Trata-se de um trágico canto de amor,
daquela que levou enlevo e motivação a D. Pedro, herdeiro de D. Afonso IV , ela que “ foi coroada rainha
depois de morta”. Ao relatar essa
história linda e trágica , emociona o
encanto lírico de que Camões cercou
a ﬁgura de Ines ,colocando- a como
um dos grandes símbolos da literatura portuguesa e universal. Ler
os Lusíadas signiﬁca amar o nosso
idioma, a História, respeitar a verdadeira literatura. O crítico literário
Agripino Grieco já dizia: “ Não há
como conhecer a nossa Língua Portuguesa sem mergulhar na História
e nos nossos clássicos
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“Bem Viver” recebe ações de saúde e lazer
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
No último sábado (23),
a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio das
Secretarias de Habitação
e de Saúde, Fundo Social de Solidariedade, em
parceria empresa Clarb contratada para realizar o
trabalho técnico social, realizou a ação social “Sábado da Mulher”, no empreendimento “Bem Viver”.
O evento teve oﬁcinas
recreativas para as crianças e rodas de conversa
sobre violência contra a
mulher. E contou com a
parceria do Fundo Social
de Solidariedade, além da
Secretaria de Saúde que
levou o “ônibus da saúde”
para a realização de exames preventivos. Houve
também a colaboração
do Colégio Tableau com
equipe que aferiu pressão,
constatação de IMC, as
vacinas em atraso foram

colocadas em dia e realizaram exames de glicemia.
Além do reforço da campanha contra a tuberculose
que a Secretaria de Saúde
vem realizando, as pessoas
puderam realizar exames
de prevenção à tuberculose e também receber in-

formações sobre como se
prevenir contra a doença.
A ação levou ainda aos
moradores do “Bem Viver” orientação nutricional, tendo destaque a importância de alimentação
saudável visando a melhora na qualidade de vida.

A diretora de Habitação,
Monique Dias, destaca
que o “Sábado da Mulher”
teve como grande parceiro o Instituto Embelleze
que “deixou as mulheres
e as meninas que participam com assiduidade das
reuniões sociais do ‘Bem

Viver’ ainda mais bonitas,
pois realizaram cortes e
penteados de cabelos, maquiagem e designer de sobrancelhas”, conclui.
Monique explica ainda que promover essas
ações sociais é muito importante para interagir os
Divulgação

“Sábado da Mulher” contou com diversas atividades sociais e de lazer

Funcionários da UPA de Moreira
César realizam treinamento

Divulgação

Divulgação

Sempre buscando atualizar
o conhecimento de sua equipe,
para um melhor atendimento
à população, a UPA de Moreira
César realiza em sua rotina um
treinamento mensal a respeito
de diversos temas de grande relevância.
Na última semana, o treinamento mensal para os funcionários teve como tema “Atendimento a vítima de PCR, suporte
básico e avançado de vida”. No
treinamento, materiais e equipamentos utilizados em Urgência e Emergência e a utilização
do desﬁbrilador.

Conselho de Meio
Ambiente visita
a Estação de
Tratamento de Água

Treinamento visou
a atualização do
conhecimento

Gerdau apresenta sistema de
tratamento de água para estudantes

Em comemoração ao “Dia
Mundial da Águ”, na última sexta-feira (22), a usina da Gerdau
em Pindamonhangaba recebeu
os alunos da Escola Municipal
Profª Isabel do Carmo Nogueira
para um dia de atividades sobre
a importância do consumo consciente dos recursos naturais.

moradores e proﬁssionais
envolvidos, sendo a promoção da saúde um meio
de educar e contribuir
para a autonomia da mulher e da sua qualidade de
vida.
O prefeito Isael Domingues lembra que o
“Ônibus da Saúde” foi recuperado para ser usado
especialmente em ações
como essa, em que a Saúde vai até a população.
“Recuperamos um ônibus abandonado que hoje
atende não só eventos
como agora será utilizado
também para atendimentos na área rural contribuindo para beneﬁciar os
moradores daquelas regiões”, informou. “Ações
como essa no ‘Bem Viver’
são importantes porque
trabalham a prevenção,
garantindo melhor qualidade de vida e melhor
saúde para a população”,
concluiu prefeito.

Em passeio pela unidade,
os colaboradores da usina
ainda puderam ensinar aos
jovens as definições sobre a
água e suas qualidades físico-químicas, sua importância
para o corpo humano e para a
indústria.
Cerca de 98% da água utili-

zada pelas usinas da Gerdau,
incluindo Pindamonhangaba,
é reutilizada a partir de tratamento interno e de sistemas
de recirculação. A unidade da
Gerdau em Pindamonhangaba
é responsável pela produção
de aços especiais, como barras
e perfis comerciais.

Os alunos da Escola Municipal Profª Isabel do Carmo Nogueira participaram de
atividades na usina da Gerdau

Divulgação

No “Dia Mundial da Água”,
22 de março, membros do Condema (Conselho Municipal de
Meio Ambiente) e convidados
realizaram uma visita técnica à
Estação de Tratamento de Água
da Sabesp. Sob a orientação da
engenheira química Aline Leite,
puderam conhecer as características do tratamento, o Centro
de Controle de Operação – CCO
e parte do sistema de reservação
e distribuição de água.
Interessados em como o precioso líquido é entregue à população, os membros do Condema
puderam tirar várias dúvidas
sobre os processos e como a
qualidade é monitorada.
O presidente do Condema,
prof. Fred Gama, que também é
secretário adjunto de Meio Ambiente, destacou a parceria com
a Sabesp. “Temos uma parceria
de muito tempo, entre a Prefeitura e a Sabesp que vem dando
certo. A Sabesp é uma empresa
que faz um bom trabalho, eles
são referência em questão de
qualidade de água”, lembrou.
“Importante nesta data, o ‘Dia
Mundial da Água’, é que ainda
precisamos diminuir o desperdício. Todos devem fazer a sua
parte”, acrescentou.
A secretária de Meio Ambiente da Prefeitura, Maria
Eduarda San Martin, lembra
sobre a importância da criação
da Secretaria de Meio Ambiente pela Prefeitura. “A questão

ambiental foi fortalecida no
município a partir da criação da
Secretaria de Meio Ambiente.
Com mais autonomia e proﬁssionais técnicos da área acreditamos que esse será um ano de
muitas realizações”, avaliou. “A
integração com o Condema e
outras entidades é importante
para entendermos a demanda
da população e da sociedade e
realizamos um trabalho integrado, beneﬁciando a cidade como
um todo”, destacou a secretária.
Tratamento de água
Grupos organizados, escolas e
entidades podem agendar visitas
técnicas à Estação de Tratamento de Água de Pindamonhangaba. Mais informações com o
técnico em gestão da Sabesp,
Walmir Medeiros, pelo e-mail:
wmedeiros@sabesp.com.br.
Pindamonhangaba
possui
dois sistemas de tratamento: o
Sistema Sede no bairro Vila Nair
e o Sistema do Ribeirão Grande.
O Sistema Sede produz cerca de
500 litros/seg, para abastecer
com água potável mais de 166
mil munícipes. Os padrões de
qualidade são acompanhados
pelo laboratório local e pelo laboratório da Sabesp de São José
dos Campos, um dos 14 laboratórios com creditação internacional ISO/IEC 17.025 existentes
na América Latina, além dos órgãos reguladores como a Cetesb
e a ARSESP – Agência Reguladora do Estado de São Paulo.
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Governo de São Paulo lança
o aplicativo “SOS Mulher”
O Estado de São Paulo lançou, na sexta-feira (22), um
aplicativo para que mulheres
com medidas protetivas concedidas pelo Tribunal da Justiça
de São Paulo (TJSP) possam
pedir socorro quando estiverem
em situação de risco. Chamado
de “SOS Mulher”, a ferramenta, desenvolvida pela Polícia
Militar, permite que as vítimas
peçam ajuda apertando apenas
um botão. A medida visa agilizar e priorizar o atendimento
destas pessoas, deslocando as
equipes mais próximas ao local
da ocorrência.
Para usar o aplicativo, basta
que o interessado baixe a ferra-

menta por meio das lojas virtuais Google Play e App Store. Depois, é necessário a realização
de um cadastro com os dados
pessoais para que as informações possam ser checadas junto ao TJSP, que fornece as
informações do
banco de dados
das
medidas
protetivas. Após
a
conﬁrmação
positiva da ferramenta, o serviço
poderá ser utilizado. A partir do dia
1º de abril, após a
conﬁrmação positiva da ferramenta, o

serviço poderá ser utilizado.
“As viaturas que estão a 4 km
podem ser acionadas. Assim que
acionou, cai no despachador,
que é aquele policial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.205, DE 06 DE MARÇO DE 2019.
Denomina de NELSON CEMBRANELLI SCHMIDT uma via pública no Bairro Colmeia.
(Projeto de Lei nº 04/2017, de autoria do Vereador Felipe César – FC).
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica denominada de NELSON CEMBRANELLI SCHMIDT uma estrada localizada no Bairro
Colmeia, ao lado da Fazenda São Miguel, conforme croqui anexo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 06 de março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE
PORTARIA Nº 001 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE, de 27 de fevereiro de 2019.
José Vidal de Souza França Filho, Autoridade Municipal de Trânsito do
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Portaria Geral nº 5.168, de
12 de fevereiro de 2019.
Considerando a competência contida no Artigo 24, do Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando o estabelecido no § 4º do Artigo 280, do Código de Trânsito Brasileiro;
DESIGNA:
Os Servidores Civis Celetistas, abaixo relacionados, Agentes da Autoridade de Trânsito
do Município de Pindamonhangaba:
MATRICULA

NOME

845494

ADEMIR DA SILVA

529000

ALEX SILVA DE ALMEIDA

557900

ALEXANDRE DOS SANTOS TEIXEIRA

357400

AMARILDO PEREIRA DA COSTA

845495

ANTONIO MARCOS DA SILVA FERREIRA

237691

BENEDITO FERREIRA DA SILVA

453600

CESARINO DOMINGUES DE ANDRADE NETO

589700

CEZARIO BARBOSA FILHO

845526

CICERO MACHADO

341500

EUDICE MONTE NERO FILHO

488300

EVALDO JOSÉ SILVA RODRIGUES

529100

HÉLCIO CESAR

850100

JOÃO PAULO DOS SANTOS GUIMARÃES

845530

JONATHAS DE LIMA

845497

JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS

625300

JOSE LUIZ DE MELLO OLIVEIRA

628200

JUAREZ PEREIRA

845525

LUCIANO MARIO MOREIRA

66358

LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA

589200

MARCELO DA SILVA

625100

MARCELO DO AMARAL MARCONDES MINAMISAKO

850098

MARCIO DA SILVA FEITOSA

845496

MATEUS PRADO GREGÓRIO

605900

NÍVIO LUCIANO PEREIRA LIMA

590000

OSWALDO ALMÉRIO CALADO ABRUCEZE

625000

PAULO SERGIO DE ALMEIDA

380900

ROBSON DE SOUZA

410200

ROGÉRIO GALDINO DE SANT’ANA

590700

SANDRO FARIA DE ALVARENGA

624900

VALÉRIO CORREA LEITE

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2019.
José Vidal de Souza França Filho
Secretário Adjunto de Segurança Pública

que já aciona diretamente a viatura”, aﬁrmou o comandante da
Polícia Militar, Marcelo Vieira
Salles.
É de extrema importância que, antes de começar a
usar o aplicativo, a pessoa
faça um teste de acionamento para veriﬁcar se
a sua medida protetiva
consta na base de dados
do Poder Judiciário. O
botão “peça socorro” do
“SOS Mulher” é destinado apenas às mulheres e também aos
homens e crianças
que possuem a restrição expedida pelo
órgão. Atualmente,
mais de 70 mil pessoas estão aptas a
utilizar o serviço.
COMO FUNCIONA?
Os
usuários
devidamente cadastrados
na
ferramenta podem pedir ajuda sempre que
estiverem em
perigo.
Para
isso, é preciso
apertar o botão disponível
na ferramenta por cinco segun-

dos. Depois, automaticamente é
gerada uma ocorrência de risco
à integridade física pelos Centros de Operações da Polícia
Militar (Copom) em todo o Estado. Com isso, o atendimento
será priorizado e a PM utilizará
as coordenadas geográﬁcas da
pessoa, entre outros dados do
seu cadastro, para encaminhar
a viatura policial mais próxima
para atendimento imediato à vítima.
Após a chegada da equipe
policial no endereço, é essencial que o usuário apresente a
decisão do juiz, comprovando
o descumprimento da medida
protetiva e as providências decorrentes.
Em caso de acionamento indevido, a pessoa deve acionar
a Polícia Militar rapidamente
pelo telefone 190 e cancelar a
ocorrência. Essa ação é muito
importante porque evita o deslocamento desnecessário de
policiais, permitindo que casos
urgentes sejam atendidos. O
chamado também vale caso o
interessado não consiga realizar o cadastro, esteja com problemas no aplicativo/celular
ou para quem não possui medida protetiva e precisa pedir
socorro.

Estacionamento
rotativo conta
com “Vaga
Inteligente”
A Estapar, empresa
responsável pelo estacionamento rotativo de Pindamonhangaba, oferece
uma opção prática aos
motoristas que utilizam
as vagas da Área Azul Digital. O aplicativo “Vaga
Inteligente”,
disponível
gratuitamente nas versões
Android e iOS, funciona
como uma carteira eletrônica (e-wallet). Após
ﬁnalizar o cadastro, o usuário pode pagar, renovar e

regularizar o tíquete até o
tempo máximo permitido.
Outro benefício é o alerta sobre o período máximo
de utilização da vaga. É
possível escolher entre três
alarmes: 5, 10 ou 15 minutos antes do vencimento do
prazo. Assim, de onde estiver, o motorista pode renovar a sua permanência no
local, sem precisar sair de
seu compromisso ou correr
o risco de receber o Aviso
de Cobrança de Tarifa.

Fundação Doutor João Romeiro
Convocação para Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Dr. João Romeiro
Jucélia Batista Ferreira, presidente da Fundação Dr. João Romeiro, conforme Portaria Geral nº
4.774, de 17 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o Conselho Fiscal
para reunião ordinária para deliberar sobre a prestação de Contas da Fundação Dr. João Romeiro,
relativo ao ano de 2018, a ser realizada na Sede da Fundação Dr. João Romeiro, no dia 27 de
março de 2018, às 10 horas.
Pindamonhangaba, 22 de março de 2019.
Jucélia Batista Ferreira
Presidente

Fundação Doutor João Romeiro
Convocação para Reunião Ordinária do Conselho de Administração da
Fundação Dr. João Romeiro
Jucélia Batista Ferreira, presidente da Fundação Dr. João Romeiro, conforme Portaria Geral
nº 4.774, de 17 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições legais, Convoca o Conselho de
Administração para reunião ordinária para deliberar sobre a prestação de Contas da Fundação Dr.
João Romeiro, relativo ao ano de 2018, a ser realizada na Sede da Fundação Dr. João Romeiro, no
dia 27 de março de 2019, às 11 horas.
Pindamonhangaba, 22 de março de 2018.
Jucélia Batista Ferreira
Presidente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA NOVA
DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DO CENTRO ESPÍRITA “BATUÍRA”.
O CENTRO ESPÍRITA “BATUÍRA”, com sede na Rua Senador Dino Bueno, nº 336, bairro Centro,
CEP 12.401-410, Pindamonhangaba-SP, CNPJ: 60.126.489/0001-74, por sua diretoria executiva
devidamente representada pela presidente Benedicta Sônia Lopes Rabello, convoca através
do presente edital os membros da atual diretoria, bem como todos os seus associados, para
a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada em sua sede, no dia 27 de abril de
2019, com início às 15h00 para: ASSEMBLEIA ELEITORAL – eleições para os cargos da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal para o biênio 2019 a 2021; e ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS E POSSE – prestação de contas Gestão 2017 a 2019, e posse da nova diretoria.
PINDAMONHANGABA, 26 de março de 2019.
Benedicta Sônia Lopes Rabello
presidente

Já a função GPS possibilita que o motorista
encontre facilmente a localização do veículo estacionado. Além disso, para
cada recarga feita via aplicativo no valor mínimo
de R$ 20,00, com cartões
Visa pelo Visa Checkout, o
cliente recebe um crédito
de R$ 5,00.
“O aplicativo Vaga Inteligente é o mais inovador do setor, pois o dispositivo criado pela Estapar

promove
diversas
facilidades
para o dia a dia
dos clientes. No último ano, foram emitidos
78.974 tíquetes ativos via
aplicativo, somente em
Pindamonhangaba”, destaca o diretor da Estapar,
Adelcio Antonini.
O pagamento pelo uso
da Área Azul Digital também pode ser realizado diretamente no parquímetro, com moedas ou cartão
recarregável, que pode ser
comprado na Central de
Atendimento ao Usuário
(Rua dos Andradas, 70 Centro).

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 046/19 – LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a, Sr (a) ALINE APARECIDA BARBOSA,
proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO,
S/NR, Bairro C BELO , QUADRA F L 65 inscrito nesse município sob a sigla: SO110722018000,
para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
Controle 047/19 – LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a, Sr (a) PATRICIA MAGDALENA CARO
VALDES, proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE MACHADO DE OLIVEIRA,
S/NR, Bairro MOMBAÇA JD MARIANA , QUADRA 20 L -01 inscrito nesse município sob a sigla:
SO111020001000, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
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Atleta de Pinda é convocado pela
Federação Paulista de Desporto Escolar
CoLABoRou CoM o
TExTo: BRuNA SiLVA
Na última semana, o atleta
de atletismo de Pindamonhangaba, Fabrício Júlio de Sousa
Pereira, foi convocado pela
FEDESP (Federação Paulista do Desporto Escolar) para
compor a equipe de São Paulo
no “Campeonato Brasileiro Escolar”.
o evento é realizado pela
CBDE (Confederação Brasileira do Desporto Escolar), no Rio
Grande do Norte, entre os dias
11 e 14 de abril, deste ano. o

Divulgação

“Campeonato Brasileiro Escolar” vale vaga para o “Campeonato Mundial Escolar” que será
realizado em maio, na cidade de
Split, na Croácia.
De acordo com o técnico do
atleta, Luiz Gustavo Consolino,
ele tem treinado de segunda a
sexta-feira, assim como tem aumentado a intensidade dos treinos para ir bem preparado para
essa grande competição.
o atleta conta com o apoio e
patrocínio da Secretaria de Esportes de Pinda, Funvic, Thiago
Fisio Esportiva e Câmara de Vereadores.

Representante de
Pindamonhangaba vence
competição no Tocantins
Neste mês, a também representante do atletismo Pindamonhangaba, Rozilene Silveira de
Jesus, conquistou o primeiro lugar no pódio da primeira “Meia
Maratona de Palmas”, Tocantins.
A atleta conta que viajou
com o apoio da Secretaria de

Esportes de Pindamonhangaba, ainda nos primeiros dias
de março. Rozi conta ainda
que sua participação na prova
foi excelente, e que sua performance se deve aos treinos realizados no Centro Esportivo João
do Pulo, junto ao seu técnico
Melquiades.

Rozilene Silveira de Jesus foi campeã da
“Meia Maratona de Palmas”

Divulgação

Fabrício Júlio de Sousa Pereira participará do “Campeonato Mundial Escolar”

Atletismo conquista cinco
medalhas em Bragança Paulista
Divulgação

No último fim de semana,
a equipe de atletismo da Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba conquistou
cinco medalhas no quarto
“Torneio do Atletismo Paulista” sub 20 e adulto, em
Bragança Paulista.
Nesta competição, os destaques foram: ouro para Ana
Laura Bilonia no lançamento do martelo, prata para os
atletas Marcos Paulo Leal
(em sua estreia no decatlo)
e Jamile Riane (no salto em
altura). Medalhas de bronze
para André Victor Alves nos
10 metros marcha atlética e
Lara Luiza Leal no heptatlo.
Além das medalhas, o
restante da equipe também
apresentou bons resultados
pessoais para a primeira
competição do ano.
Atletas trouxeram
medalhas para a cidade

“Guerreiras” estreiam com vitória na “Copa Paulista do Interior” de futsal feminino
Divulgação

CoLABoRou CoM o
TExTo: BRuNA SiLVA
No último sábado (23), foi realizado o jogo de estreia da equipe
feminina de futsal da Secretaria
de Esportes “Guerreiras Pinda”,
na “Copa Paulista do interior”,
em Caraguatatuba. As meninas
de Pinda venceram por 1 a 0.
As adversárias fizeram um
jogo inteiro na retranca e não
suportaram a pressão das meninas de Pinda, que marcaram
com Paloma no segundo tempo
Equipe venceu fora de casa,
no fim de semana

de jogo.
“A equipe de ilhabela, adversária na estreia, dificultou muito
as ações ofensivas das Guerreiras,
que ficaram com 85% de posse de
bola”, comenta o técnico Márcio
Silva. Para este jogo, entraram
em quadra: Samira, Gabi, Paloma, Edilaine, Larissa, Yasmin,
Dariellie, Duda, Madu, Lili, Larissa Amaral, Júlia e Senna.
As meninas retornam aos
treinos nesta segunda feira visando à preparação para o próximo jogo, que acontecerá no
sábado (30), às 19 horas, no ginásio do Tabaú, contra a equipe
de Guararema.
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TERÇA-FEIRA

João Cândido

“Sala dos
professores”
debate a
Educação
no Brasil
O Teatro Galpão apresentou peça sobre o cotidiano dos professores no último ﬁm de semana

Colégio Progressão recebe
“Feira Arte Encanto”
Na sexta-feira (22),
foi realizada mais uma
edição da “Feira Arte Encanto”, do Fundo Social de
Solidariedade, no Colégio
Progressão, que cede o
espaço para que os artesãos possam expor seus
trabalhos. A parceria de
sucesso foi, mais uma vez,
bem-sucedida, e os artesãos de Pindamonhangaba tiveram mais essa
oportunidade de mostrarem sua produção.
Para o Fundo Social
de Solidariedade, o trabalho do artesão deve ser
valorizado e incentivado;
por isso, são realizadas
diversas parcerias e feiras. Além de ser uma arte
que encanta, o artesanato
colabora para a geração
de renda e aquecimento
da economia da cidade.

Divulgação

Se as escolas brasileiras estão
na pauta do dia nos noticiários
da televisão, elas também ocuparam, no último ﬁm de semana,
o palco do Teatro Galpão, com a
peça “Sala dos Professores”.
A montagem tem texto inédito e inspirado de Leonardo
Cortez, que desvenda o confronto cotidiano não apenas na sala
de aula, mas, especialmente, na
sala dos professores, lugar onde
aluno não costuma entrar.
Para o secretário municipal
de Educação, prof. Julio Valle,
“a peça é de muita qualidade,
tragicômica, que retrata com ﬁdelidade nosso cotidiano de sala

de aula, nossos sonhos e nossas
angústias”, destacou.
Ao espiar a sala dos professores como em um reality show,
o espectador que foi ao teatro
pôde reconhecer nas personagens representantes de diversos grupos sociais, com seus
anseios, contradições e até uma
tendência ao ódio e à barbárie —
tão comum no Brasil de hoje.
“Sala dos Professores” denunciou a triste realidade educacional brasileira e revelou o
abismo existente entre concepções e práticas, apresentando-se
como um microuniverso de nossa sociedade.

Banda de Aprendizes
da Euterpe agita
Bosque da Princesa
Parceria foi
bem-sucedida
mais uma vez

Pindamonhangaba recebe
“Circuito Sesc de Artes” no dia 5
Pindamonhangaba fará parte
do “Circuito Sesc de Artes”, iniciativa que promove a apresentação
gratuita de grupos e companhias
de artes visuais. O projeto passará
pela região entre o ﬁm de março e
a primeira semana de abril e Pinda será palco da ação no dia 5 de
abril, na Praça Padre João de Faria Fialho (Largo do Quartel).

O lançamento da programação do “Circuito Sesc de Artes”
foi realizado no dia 12 de março, no Sesc Pompeia, em São
Paulo, com a presença do secretário de Cultura e Turismo
de Pindamonhangaba, Alcemir
Palma. “O Circuito Sesc de Artes
é um programa já sedimentado
que descentraliza as atividades
Divulgação

“Quem Vem de Longe”, da Cia. As Graças, é uma das atrações

para os municípios que não têm
uma unidade Sesc, desta maneira cumpre a função de difusão
cultural e formação de público.
Pindamonhangaba está honrada
em participar de mais uma etapa deste programa”, afirmou o
secretário.
Das 16 às 21 horas, o Circuito Sesc de Artes apresentará, em
Pinda, as seguintes atrações: Artes Visuais – oﬁcina Graﬁqueta
#5 – carimbos, caixas para livros
Dobras (Libélula), Oﬁcina Atelier
Móvel (crochê, tricô e bordados);
Literatura – mediação de leitura
(Ademir Jr); Circo – Intervenção Onipotência do Sonho (Centro Teatral e Etc e Tal); Teatro
– Quem Vem de Longe (Cia As
Graças); Música – Coletivo Violino Popular (Carol Panesi, do Rio
de Janeiro, Ricardo Herz, de São
Paulo, e Nicolas Krassik, da França); e Dança – DidêManda (Cia
de Dança Afrooyá).
Todas as atrações são gratuitas.

O Bosque da Princesa
recebeu no domingo (24),
a Banda de Aprendizes
da Corporação Musical
Euterpe. A apresentação
gratuita animou a manhã
no bosque, atraindo famílias e visitantes do local.
O repertório apresentado foi o seguinte: ‘Shut
up and Dance’, ‘All about
that bass’, ‘Let It Go’,
‘Firework’, ‘I gotta Feeling’, ‘Happy’ e ‘Brazil’. O
Projeto Aprendiz visa formar jovens músicos para
integrarem o quadro de
membros da Corporação
Musical. A intenção da
Corporação é divulgar
ainda mais a música em
nosso município.

Além desta apresentação, os Aprendizes estarão no dia 28 de abril,
às 10 horas, também no
Bosque da Princesa.
A Corporação Musical
Euterpe também já está
com apresentações agendadas. Nesta sexta-feira (26),
os músicos estarão na reunião da Academia Pindamonhangabense de Letras,
no Palacete 10 de Julho.
E, no dia 17 de abril,
às 19 horas, a Banda
Sinfônica da Corporação
Musical Euterpe estará
na Semana Amacio Mazzaropi, com apresentação
no Teatro Galpão. Todas
as apresentações são
gratuitas.
Divulgação

Banda Euterpe animou a manhã no Bosque da Princesa

