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Alunos pindenses recebem 
“Prêmio por Excelência no Estudo”

Criado em 2007 e realiza-
do anualmente pela Tenaris no 
Brasil, o “Prêmio por Excelência 
no Estudo” chega a sua 13ª edi-
ção com a marca de 2.491 pre-
miações entregues. A cada ano, 
os 200 melhores estudantes 
do Ensino Médio de Pindamo-
nhangaba recebem um certifi ca-
do e um bônus em dinheiro. 

A cerimônia de reconheci-
mento dos ganhadores em 2019 
acontece na próxima quarta-fei-
ra (3), no Clube ADC da Confab. 
O evento reunirá alunos, pais, 
comunidade escolar e represen-
tantes da empresa e do poder 
público.

PÁGINA 5

Prefeitura realiza 
castração de 349 
cães na região do 
Cidade Nova

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promoveu, no último 
fi m de semana, uma ação comu-
nitária de castração gratuita de 
cães. Ao todo, houve 349 proce-
dimentos cirúrgicos, que não ti-
veram custos aos moradores. O 
mutirão aconteceu no bairro Ci-
dade Nova e abrangeu também 
o Feital, Jardim Eloyna, Campi-
nas, Jardim Regina, Triângulo e 
Goiabal.

PÁGINA 3

Pinda sedia fi nal do “Miss Plus 
Size 2019 by Allan Fernandez”

Divulgação

No último sábado (30), as candi-
datas da quinta edição do concurso 
“Miss Plus Size 2019 by Allan Fer-
nandez” desfi laram no Teatro Gal-

pão, em busca da coroação. Com o 
objetivo de realçar a variedade de 
belezas femininas, o evento reuniu 
mulheres de diferentes estados bra-

sileiros em Pindamonhangaba. No 
encerramento da noite, Cleide Theo-
doro foi considerada a ganhadora da 
competição.

Luis Claudio Antunes/Portal R3

PÁGINA 6

PÁGINA 5

ESTÃO ABERTAS INSCRIÇÕES 
PARA ISENÇÃO DA TAXA DO 
“VESTIBULINHO” DAS ETECS

PÁGINA 3

REPRESENTANTES DA CIDADE 
VÃO A ENCONTRO SOBRE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

 O MOVIMENTO 
SURREALISTAO SURREALISMO foi um ex-

pressivo movimento cultural 
de âmbito mundial, de van-

guarda artística,o qual surgiu em 
Paris no início do século XX para 
contrapor-se ao racionalismo vigen-
te na sociedade da época.Verdadeiro 
levante cultural infl uenciou não só as 
artes plásticas, como a literatura, o te-
atro e o cinema.Entre as suas princi-
pais características podemos elencar: 
1- Livre expressão de pensamento , 
fugindo dos padrões lógicos estabe-
lecidos pela moral e ordem da socie-
dade;2-Infl uências das teorias psica-
nalíticas de Sigmund Freud as quais 
dão um valor extraordinário para a 
importância do inconsciente para dar 
vazão à criatividade do ser humano;3- 
Criação de uma realidade superior à 
expostapelas tradições da sociedade 
burguesa.A palavra de ordem era ul-
trapassar os limites da imaginação e 
das tradições lógicas;4- Valorização 
do inconsciente e dos sonhos, procu-
rando mostrar fantasias e impulsos 
do artista;5- Utilização de elementos 
abstratos baseados na dimensão fan-
tástica do imaginário e das ilusões 
óticas.

Tudo começou com o escri-
tor francês, o Poeta ANDRÉ BRE-
TON(1896-1966) que, em 1924 lançou 
o Manifesto: “ Qu´est ce que le Surre-
alisme?”( “ O que é o Surrealismo?”). 
Entre os artistas que aderiram a esse 
movimento destacam-se os pintores: 
Salvador Dali( espanhol),Max Ernst( 
alemão) Joan Miró( espanhol) e René 
Magritte ( francês); no Brasil, nas ar-
tes plásticas marcaram forte presença 
a tríade: Tarsila do Amaral, Ismael 
Nery e Cícero Dias.

 Como tal fato aconteceu na 
Literatura? Norteados pela liberação 
total  do espírito criador, em escrita 
automática, valorizando formas não 
racionais do conhecimento,criando 
atmosferas de delírio  e de irrealida-
de, os literatos infl uenciados por Bre-
ton, os Surrealistas marcaram época.
Apontamos sobretudo os franceses: 
Raymond Roussel,Roger Vitrac e Ben-
jamin Péret.No Brasil, Mário de An-

drade, autor de Macunaíma, Oswald 
de Andrade, com seu Manifesto an-
tropofágico,Jorge de Lima e o Poeta 
João Cabral de Melo Neto foram íco-
nes do Surrealismo.Citamos também 
um grande nome que não pode ser es-
quecido:o juizforano Murilo Mendes 
(1901-1975), autor desses Poemas:
 
“ REFLEXÃO NÚMERO 1
Ninguém sonha duas vezes o mesmo sonho
Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio
Ninguém ama duas vezes a mesma mulher
Deus de onde tudo deriva
E a circulação é o movimento infi nito
Ainda não estamos habituados com o mundo
Nascer é muito comprido.”

“A TENTAÇÃO
Diante do crucifi xo
Eu paro pálido tremendo
“Já que és o Verdadeiro Filho de Deus
Desaprega a humanidade desta cruz...”.

Por tudo o que foi explanado, po-
demos concluir que não há limites 
para a criatividade humana. O gran-
de desafi o é criar para infl uenciar ,no 
sentido positivo, as mentes das pesso-
as , fazer crescer a humanidade, cujo 
destino é progredir, progredir sem-
pre!

Governo estadual apresenta 
projeto de restauração do 
Novo Museu do Ipiranga

O Governado do Estado de São 
Paulo apresentou o projeto de res-
tauração do Novo Museu do Ipiranga 
nesta terça-feira (26). A Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa e a USP 
estão se mobilizando fortemente para 
captar recursos e acelerar as obras, 
para inaugurar o Novo Museu do Ipi-
ranga em 2022, ano do Bicentenário 
da Independência do Brasil.

“Estamos otimistas. Temos que 
obter R$ 160 milhões, esse é o nosso 
objetivo e confi o que vamos alcançar. 
O museu e seus jardins estarão total-
mente recuperados em setembro de 
2022”, disse o governador João Doria 
sobre as obras que começam no pró-
ximo dia 2 de maio, já com investi-
mento de R$ 36 milhões.

Mais antigo museu público de São 
Paulo, o Museu do Ipiranga passa por 
restaurações desde 2013. O processo 
de restauração e modernização do 
local promete ser audacioso, visando 
recuperar o monumento de 123 anos 
e uma das maiores referências nacio-
nais em museus. 

Campanha de captação

Uma grande campanha de cap-
tação está sendo empregada para le-
vantar recursos para a obra e para a 
exposição de reabertura. Na primeira 

O Departamento Estadu-
al de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) lançou, no sába-
do (30), o edital do novo con-
curso público com 400 vagas 
de níveis médio e superior e 
salários iniciais de R$ 1.863 e 
R$ 4.657,50, respectivamen-
te, conforme publicação no 

Divulgação

Obras no museu começam em maio e tem previsão de entrega em 2022

fase, grandes doadores e parceiros 
ajudarão o projeto com recursos. Na 
segunda fase, uma campanha pública 
dará à população a oportunidade de 
colaborar com o projeto, a partir da 
contribuição de pequenas cotas.

Cerca de 150 grandes empresas es-
tiveram no encontro e foram convida-
das a realizar doações para as obras. 
Além disso, Doria solicitou ao Pre-
sidente Jair Bolsonaro a ampliação 
do valor que está autorizado, via Lei 
Rouanet, para a reforma do museu. 
O valor atual é de R$ 50 milhões e a 
intenção é conseguir R$ 160 milhões.

Restauração e modernização

O projeto prevê uma nova ocupa-
ção do museu, com mais 5 mil metros 
quadrados de área nova para exposi-
ções e atividades culturais, e de forma 
100% acessível. A modernização pre-
vê ainda um auditório, um café com 
loja de suvenires e um mirante.

A requalificação do museu pre-
tende triplicar a capacidade anual 
de visitação, passando dos 300 mil 
registrados em 2013, para 900 mil 
com as modernizações e novas atra-
ções.

Detran.SP publica edital de novo concurso público 
São 200 vagas para nível médio e 200 para nível superior, com salários de R$ 1.863 e R$ 4.657,50, distribuídas em 224 cidades

Diário Ofi cial do Estado. Há 
vagas para o Vale do Paraíba.

As inscrições começam 
às 10h do dia 5 de abril e vão 
até as 14h do dia 6 de maio 
exclusivamente pelo site da 
organizadora da seleção, 
a Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), 

ao custo de R$ 45 ou R$ 75. 
O pagamento deve ser feito 
até a data de encerramento e 
dentro do horário bancário.

As vagas destinam-se às 
unidades do Detran.SP da ca-
pital e mais 223 cidades. São 
oferecidas 200 oportunidades 
para empregos públicos de 
Ofi cial Estadual de Trânsi-
to (médio) e outras 200 para 
Agente Estadual de Trânsito 
(nível superior em qualquer 
área de formação), com con-
tratação sob o regime celetista 
e carga semanal de 40 horas. 
Não haverá prova de títulos.

Para participar do con-
curso, é preciso ter idade mí-
nima de 18 anos completos até 
a data de admissão, estar com 
o CPF regular, não possuir an-
tecedentes criminais e estar 

em dia com a Justiça Eleitoral, 
entre outros requisitos descri-
tos no edital. Os candidatos à 
carreira de agente de trânsito 
devem ter Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), no mí-
nimo, na categoria B.

O candidato poderá se ins-
crever para as duas carreiras, 
mas deve prestar atenção aos 
horários de provas para pro-
gramar o deslocamento. No 
momento da inscrição, o par-
ticipante deve indicar o código 
da opção do emprego público e 
unidade de atendimento para 
a qual pretende concorrer.

Isenção e redução 
de taxa 

Quem comprovar que 
doou sangue pelo menos três 

vezes nos últimos 12 meses 
poderá pedir a isenção da taxa 
de inscrição. Cidadãos regu-
larmente matriculados no 
ensino médio, curso pré-vesti-
bular ou superior poderão ter 
50% do valor reduzido, desde 
que estejam desempregados 
ou recebam remuneração 
mensal inferior a dois salários 
mínimos, devendo comprovar 
a situação de acordo com as 
especifi cações do edital. As so-
licitações podem ser feitas até 
as 23h59 do dia 9 de abril no 
site da Fundação Carlos Cha-
gas (FCC).

Provas

As provas para oficiais 
e agentes de trânsito serão 

promovidas no mesmo dia, 
em 7 de julho, nos perío-
dos da manhã e da tarde. 
Os horários e os locais se-
rão informados diretamen-
te aos candidatos pela FCC 
via e-mail. Também será 
publicado edital de convo-
cação para as provas nos 
sites da organizadora, do 
Diário Oficial do Estado e 
do Detran.SP. No Vale do 
Paraíba, as provas serão 
aplicadas em São José dos 
Campos.

A Fundação Carlos Cha-
gas disponibiliza um serviço 
de atendimento ao candi-
dato pelo telefone (0XX11) 
3723-4388, de segunda a 
sexta-feira (dias úteis), das 
10h às 16h.

São Paulo autoriza contratação 
de 5,4 mil soldados para a PM

O Governo do Estado de 
São Paulo autorizou a aber-
tura de concursos para a 
contratação de 5,4 mil sol-
dados de 2ª classe para a Po-
lícia Militar. A medida será 
publicada no Diário Ofi cial 
do Estado (DOE). 

O objetivo é programar 
a reposição do efetivo por 
meio de um planejamento 
dos próximos anos. Foram 
autorizados dois concursos 
para selecionar 2.700 sol-
dados cada, previstos para 
maio e novembro de 2020.

O soldado atua direta-
mente nas ruas, nos diversos 
programas de patrulhamen-
to preventivo e ostensivo. 
A remuneração inicial é de 
R$ 3.143,70, já com o adi-
cional de insalubridade (R$ 
691,64).

A formação do soldado no 
Curso Superior de Técnico 
de Polícia Ostensiva e Pre-
servação da Ordem Pública, 
na Escola Superior de Solda-
dos (ESSd), tem um ano de 
duração com mais de 1.500 
horas de aulas.

São 49 disciplinas dos 
módulos básico e específi co, 
entre elas Direitos Humanos, 
Criminalística, Tiro Defensivo 
pela Preservação da Vida, De-
fesa Pessoal, Inteligência Poli-
cial, Medicina Legal e Doutri-
na de Polícia Comunitária.

No dia 15 março o Gover-
no anunciou a nomeação de 
590 soldados de 2° classe re-
manescentes de concurso an-
terior. Ainda há concursos em 
andamento para o preenchi-
mento de 5,4 mil para solda-
dos e 270 para alunos-ofi ciais.

C
om  quase dois mil e quinhentos reco-
nhecimentos entregues, o “Prêmio por 
Excelência no Estudo” chega a sua 13ª 

edição em 2019. 

Idealizada pela empresa Tenaris no 
Brasil, a iniciativa reconhece os melhores 
alunos do ensino médio das redes pública, 
particular e técnica de Pindamonhangaba, 
desde 2007.

Todo ano, 200 estudantes recebem um 
certifi cado e premiação em dinheiro, du-
rante cerimônia que reúne alunos, pais, a 
comunidade escolar e representantes da 
companhia e do poder público.

Os ganhadores são selecionados com base 
em três critérios que tiveram como base de 
análise o ano letivo de 2018: média acima de 
9,0 em todas as matérias, não ultrapassar o 
limite máximo de 15 faltas não justifi cadas 
no período e apresentar boa disciplina. 

Embora haja certifi cado e premiação em 
dinheiro, a premissa da iniciativa é apoiar 
a construção e a cultura da busca pelo co-
nhecimento, além de valorizar a educação. 
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P i n d a m o n h a n g a b a 
participou, na última se-
mana, do primeiro “GE-
SUAS na Estrada” em São 
Paulo, evento itinerante 
realizado em Caçapava. 
Por meio de uma tarde de 
palestras, o foco foi a tro-
ca de experiências e levar 
a gestores e técnicos do 
SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social) conte-
údos relevantes para sua 
atuação no dia a dia.

O encontro contou com 
os palestrantes: Patrícia 
Ianda, que falou sobre 
“Os desafi os da Gestão e 
a importância do planeja-
mento no SUAS”; Andréia 
Fernandes, da Secretaria 

Pinda participa do “I GESUAS na Estrada” 
de Cidadania e Assistência 
Social de Caçapava, sobre 
“Vigilância socioassisten-
cial na prática: Case de 
Caçapava”; Jader Lopes, 
sobre “Fluxos de atendi-
mento e acompanhamen-
to de usuários nos CRAS e 
CREAS”; Igor Guadalupe, 
sobre “Gestão Financeira 
e Orçamentária do SUAS”.

Contou ainda com a 
presença de representan-
tes de vários municípios 
da Região Metropolita-
na: São José dos Campos, 
Campos Jordão, Jacareí, 
Igaratá, entre outros.

De acordo com a secre-
tária adjunta de Assistên-
cia Social, Thais Batista 

COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO

O CEU das Artes 
(Centro de Artes e 
Esporte Unifi cado) 
está com inscrições 
abertas para cursos 
de artesanato, 
esportes e muito 
mais. As ofi cinas 
são gratuitas para 
adultos e crianças.

Para participar 
das aulas de Jiu-
Jitsu (20 vagas), 
Artesanato – Tricô 
e Pat- Apliquê/ 

Pintura em Tecido/ 
Crochê (20 vagas), 
Alongamento (30 
vagas), Hip Hop (30 
vagas), Dança do 
Ventre (20 vagas), é 
necessário ter mais de 
14 anos de idade.

Para crianças a 
partir dos 7 anos as 
aulas oferecidas são 
Jiu-Jitsu (30 vagas) 
e Futsal (20 vagas). 
Aulas de Teatro (20 
vagas) também serão 
realizadas para 
crianças a partir dos 5 
aos 12 anos de idade.

A programação 
também conta com 
a Roda de Conversa 
– CRAS. Parte dos 
cursos é do Projeto 
Reinvente oferecidos 
pelo Fundo Social de 
Solidariedade.

Para obter mais 
informações e realizar 
a inscrição basta 
ligar para o telefone: 
(12) 3637-1715. O 
CEU das Artes está 
localizado na Avenida 
das Orquídeas, 647, 
Vale das Acácias – 
Moreira César.

Representantes de Pinda estiveram no evento, em São Paulo

CEU DAS ARTES ESTÁ COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 
NOVOS CURSOS NO MÊS DE ABRIL

do Carmo, “a Assistência 
Social é organizada em um 
sistema descentralizado e 
participativo denominado 
Sistema Único de Assistên-
cia Social (Suas), conforme 
estabelece a nova Políti-
ca Nacional de Assistên-
cia Social (PNAS/2004). 
O Suas, implantado em 
2005, é um sistema cons-
tituído nacionalmente com 
direção única, caracteriza-
do pela gestão comparti-
lhada e cofi nanciamento 
das ações pelos três entes 
federados e pelo controle 
social exercido pelos Con-
selhos de Assistência So-
cial dos municípios, Esta-
dos e União”, explicou.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, no último 
fim de semana, a castração 
gratuita de cães, desta vez no 
Cidade Nova. Foram 349 ci-
rurgias, e a ação foi realiza-
da no centro comunitário do 
bairro.

Os responsáveis pelos cães 
fizeram, na última semana, a 
inscrição necessária para re-
ceber o serviço de castração 
gratuita, além do preenchi-
mento da ficha e o termo de 
autorização cirúrgica. O pro-
cedimento cirúrgico não teve 

custos aos munícipes. O mu-
tirão foi realizado no Cidade 
Nova abrangendo este bairro 
e ainda Feital, Jardim Eloy-
na, Campinas, Jardim Regina, 
Triângulo e Goiabal.

Esse foi o terceiro mutirão 
realizado pela Prefeitura, por 

meio da Secretaria de Saúde e 
Departamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde. Ante-
riormente, a iniciativa já ocor-
reu no Araretama e em Moreira 
César, somando até o momen-
to, 1054 animais atendidos, 
entre cães e gatos. Desta vez, 

somente cães foram atendidos.
Segundo o diretor de Prote-

ção aos Riscos e Agravos à Saú-
de, Rafael Lamana, a castração 
gratuita está sendo realizada 
por regiões da cidade e, em 
breve, outras localidades serão 
contempladas.

Região do Cidade Nova tem 349 
cirurgias de castração de cães

O mutirão foi realizado no Cidade Nova abrangendo este bairro e ainda: Feital, Jardim Eloyna, Campinas, Jardim Regina, Triângulo e Goiabal
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TERMO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA E APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS 

E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINDAMONHANGABA 
Processo nº. 3457/2018 

 
 

ERRATA 
 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
Onde se lê: 
 
II – Efetuar os repasses de recursos à OSC para a execução do objeto deste Instrumento, no valor de 
R$ quinze mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos por mês, através de 
depósito a ser feito em conta bancária, sob titularidade da entidade contratada, especificamente aberta 
para esse fim, nos termos previstos no art. 42, XIV, da Lei nº 13.019/14, e dispositivos correlatos. 
Deverá abrir conta corrente para esse fim e informar o número da conta bancária no ato da assinatura 
do termo. 
 

Verba Valor Mensal Valor Anual 
Recurso Municipal R$ 15.462,65 R$ 139.163,89 
Total a ser Repassado R$ 15.462,65 R$ 139.163,89 

 
 
Leia-se: 
 
II – Efetuar os repasses de recursos à OSC para a execução do objeto deste Instrumento, no valor de 
R$ onze mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos por mês, através de 
depósito a ser feito em conta bancária, sob titularidade da entidade contratada, especificamente aberta 
para esse fim, nos termos previstos no art. 42, XIV, da Lei nº 13.019/14, e dispositivos correlatos. 
Deverá abrir conta corrente para esse fim e informar o número da conta bancária no ato da assinatura 
do termo. 
 

Verba Valor Mensal Valor Anual 
Recurso Municipal R$ 11.596,99 R$ 139.163,89 
Total a ser Repassado R$ 11.596,99 R$ 139.163,89 

 
 
 

Pindamonhangaba, 22 de março de 2019 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 061/19 – LIMPEZA  TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a ORLANDO CAMPOS DA 
CRUZ GALVÃO, proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA GODOFREDO 
PESTANA , S/NR, Bairro CAMPO ALEGRE, QUADRA LOTE inscrito nesse município 
sob a sigla: SE11.09.12.011.000, 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

CMI – 
PINDAMONHANGABA
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

 
 

CONVOCAÇÃO PARA 
 
 

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 

Suplentes, convocados a comparecer à 

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

Dia:                             04/04
Horário:                      08
Local:                          Auditório da Prefeitura 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, A
 
Pauta: 
 
I - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II – Elaboração de Projetos para os Conselhos Municipais de Direitos do 
Idoso (Videoconferência);
III - Assuntos pertinentes ao Conselho;
IV -  Informes e encerramento.

 

Presidente do Conselho Municipal do Idoso
 
 
 

Favor confirmar a presença e/ou jus
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

 

 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 

Suplentes, convocados a comparecer à 4ª Reunião Ordinária/201

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

 
 

04/04/2019 (quinta-feira) 
08h:30min 

Local:                          Auditório da Prefeitura  
Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso.

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
Projetos para os Conselhos Municipais de Direitos do 

Idoso (Videoconferência); 
Assuntos pertinentes ao Conselho; 
Informes e encerramento. 

 

Adilson Lima da Silva 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: 
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br 

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 

ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 

rdinária/2019 do 

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

lto do Cardoso. 

Projetos para os Conselhos Municipais de Direitos do 

Presidente do Conselho Municipal do Idoso 

tificativa da ausência no endereço: 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 116/2018 de “Aquisição de fórmulas 
infantis e dietas”, com validade de 12 meses, assinadas em 20/02/2019. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 082/2019 Empresa:  CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 

ATA nº 083/2019 Empresa:  EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA 

ATA nº 084/2019 Empresa:  LP. SANTOS ATACADISTA ME 
 

**** 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 003/2019 de “Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de monitoria para eventos da SEMELP – Educação 
Física/Educação Artística/Monitoria e Animação”, com validade de 12 meses, assinadas em 
14/03/2019. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 112/2019 Empresa:  CLEUZA SANTOS SOUZA SERVIÇOS DE TERCEIRAÇÃO - 
EPP 

 
**** 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 001/2019 de “Aquisição de massa asfáltica - 
CBUQ”, com validade de 12 meses, assinadas em 14/03/2019. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 109/2019 Empresa: 

  
 ANDRADE BRITTA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA 
BASRUSP LTDA 
 

ATA nº 110/2019 Empresa:  TPLAN CONSTRUTORA LTDA 

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 REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2019 (PMP 09507/2019) 
Para “aquisição de equipamentos e ferramentas”, com entrega dos envelopes até dia 15/04/19 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2019 (PMP 09511/2019) 
Para “contratação de empresa especializada de engenharia para a instalação de forro em lâmina 
de PVC com fornecimento de material e mão de obra”, com entrega dos envelopes até dia 15/04/19 
às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2019 (PMP 09520/2019) 
Para “contratação de empresa especializada para locação de pá carregadeira com motorista, 
combustível, lubrifi cante e manutenção preventiva/corretiva pelo período de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 17/04/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2019 (PMP 09525/2019) 
Para “aquisição de uniformes (camisetas e calças) para serem utilizados pelos funcionários lotados 
no Departamento Municipal de Logística, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes 
até dia 17/04/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2019 (PMP 09528/2019) 
Para “contratação de empresa especializada para locação de retroescavadeira com operador, 
combustível, lubrifi cantes e manutenção preventiva/corretiva, pelo período de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 23/04/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2019 (PMP 09533/2019) 
Para “contratação de empresa especializada para locação de caminhão prancha tipo “truck” com 
tampa móvel com operador, combustível, lubrifi cantes e manutenção preventiva/corretiva, pelo 
período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 23/04/19 às 14h e início da sessão às 
14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2019 (PMP 09569/2019) 
Para “aquisição de agregados para serem utilizados em diversas obras de pavimentação do 
Município”, com entrega dos envelopes até dia 24/04/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2019 (PMP 09574/2019) 
Para “aquisição de tubos para serem utilizados em diversas obras do Município”, com entrega dos 
envelopes até dia 24/04/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2019 (PMP 09580/2019) 
Para “aquisição de materiais de enfermagem para as Unidades de Saúde do Município”, com 
entrega dos envelopes até dia 16/04/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2019 (PMP 09586/2019) 
Para “aquisição de agregados (pedra britada) para serem utilizados em diversas obras de 
pavimentação do Município”, com entrega dos envelopes até dia 25/04/19 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2019 (PMP 09601/2019) 
Para “aquisição de kit lanches e bebidas para atender demanda da Secretaria Municipal de 
Educação na realização de cursos, eventos, ofi cinas e reuniões”, com entrega dos envelopes até 
dia 16/04/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2019 (PMP 09906/2019) 
Para “aquisição de uniformes para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino”, com entrega 
dos envelopes até dia 15/04/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

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

O Departamento Es-
tadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP) infor-
ma que começou no dia 1º 
de abril (segunda-feira), 
o calendário anual obri-
gatório de licenciamen-
to para todos os veículos 
registrados no Estado. O 
cronograma leva em conta 
o número fi nal da placa e 
tem início com os veículos 
que portam o fi nal 1. O va-
lor da taxa é de R$ 90,20 
e por mais R$ 11 o moto-
rista pode receber o docu-
mento em casa.

O Detran.SP ressalta 
que não basta apenas pa-
gar a taxa, é preciso que 
haja a emissão do docu-
mento. Sendo assim, não 
é aconselhável deixar para 
a última hora. Os mais 
esquecidos podem contar 
com a ajuda do Detran.
SP e receber gratuitamen-
te um alerta 30 dias antes 
do vencimento via SMS e 
push no celular. Para isso, 
é só cadastrar o celular no 

Licenciamento obrigatório para veículos  começa em abril
portal detran.sp.gov.br e 
autorizar o recebimento.

Entre os meses de ja-
neiro e março de 2019, 
quase 3 milhões de veícu-
los foram licenciados de 
forma antecipada. Esses, 
portanto, já estão regula-
rizados para rodar o ano 
todo. Atualmente, o Esta-
do de São Paulo tem mais 
de 30 milhões de veículos 
registrados. Para circular, 
todo veículo precisa estar 
com o licenciamento em 
dia, independentemente 
do ano de fabricação.

COMO LICENCIAR
O valor do licencia-

mento em 2019 é de R$ 
90,20 para todo tipo de 
veículo. Não é necessário 
ir às unidades do Detran.
SP ou imprimir boleto 
para pagar a taxa. Bas-
ta informar o número do 
Registro Nacional de Veí-
culos Automotores (Rena-
vam) ao caixa bancário ou 
selecionar essa opção nos 
terminais eletrônicos das 

agências ou no internet 
banking. É preciso quitar 
possíveis débitos de IPVA, 
seguro obrigatório e mul-
tas, por exemplo. Algumas 
unidades do Detran.SP 
dispõem de máquina para 
pagamento com cartão 
de débito. Não é preciso 
esperar chegar o mês do 
fi nal de placa do veículo. 
É possível licenciar de for-
ma antecipada.

RETIRADA DO 
DOCUMENTO

Com o comprovante 
de pagamento e um do-
cumento de identifi cação 
em mãos, o condutor pode 
ir ao Detran.SP ou posto 
Poupatempo para solicitar 
a emissão do documen-
to. Se preferir, é possível 
pagar junto com a taxa o 
custo de envio pelos Cor-
reios, de R$ 11, para rece-
ber o documento em casa. 
A entrega pode ser acom-
panhada pelo portal www.
detran.sp.gov.br, em “Ser-
viços Online”.

APREENSÃO 
DO VEÍCULO

Licenciamento em atra-
so gera a remoção do veí-
culo ao pátio. Além disso, o 
proprietário recebe multa 
de R$ 293,47 e sete pontos 
na habilitação por conduzir 

veículo que não esteja devi-
damente licenciado, o que 
é infração gravíssima, con-
forme o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

Pagar o licenciamento 
em atraso também gera a 
cobrança de multa e ju-

ros. Caso não seja feito, o 
dono do veículo pode ter 
o nome inscrito no Ca-
dastro Informativo dos 
Créditos não Quitados 
(Cadin) e na dívida ativa 
do Estado pelo débito em 
aberto.

De acordo com os dados 
do estudo “Mercado de Tra-
balho da Carta de Conjuntu-
ra”, divulgada recentemente 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
atualmente, temos 12,7 mi-
lhões de desempregados. A 
faixa etária mais afetada é a 
do grupo entre 18 e 24 anos, 
os quais, segundo o levan-
tamento, possuem a menor 
probabilidade de serem con-
tratados e têm a maior chan-
ce de serem demitidos.

Assim, enquanto a de-
socupação entre essa par-
cela da população fi cou em 
25,2% no 4º trimestre do 

Estágio pode ser uma boa solução 
para desocupação entre jovens

ano passado, o percentual 
total, ou seja, da taxa geral, 
foi de 11,6%. Para driblar 
essa realidade e conseguir 
um espaço nas empresas, o 
estágio se mostra uma op-
ção. A atividade vem sendo 
cada vez mais incorporada 
dentro das organizações, 
por trazer renovação e 
ideias em uma equipe.

Os empresários perce-
bem o quão difícil é, mes-
mo com a alta concorrência, 
encontrar o perfi l adequado 
para integrar seu quadro de 
colaboradores. Com isso, 
preferem colher os talentos 
direto das universidades, 

para treiná-los para futuros 
cargos. Dessa forma, recru-
tam iniciantes e possibilitam 
seu desenvolvimento em sin-
tonia com a missão, visão e 
cultura da companhia.

Os estudantes, por sua 
vez, podem começar logo 
nos primeiros semestres do 

curso a pesquisar vagas cor-
relatas ao seu perfi l. Assim, 
conseguirão ter uma ideia 
geral do mercado e decidir 
qual seguimento é o mais 
apropriado às suas ambi-
ções. Além disso, o estágio 
agrega experiência ao pro-
fi ssional recém-formado.

Reprodução/Internet

Divulgação

Segundo o levantamento, possuem a menor probabilidade 
de serem contratados jovens entre 18 e 24 anos
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LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação 
e Outras Avenças de nº 10136075208, no qual figuram como Fiduciantes RODRIGO JOAQUIM DE LIMA, brasileiro, 
empresário, portador do RG nº 29.948.808-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 322.671.338-81, e sua esposa ANA 
CAROLINA LOPES DOS SANTOS DE LIMA, brasileira, auxiliar administrativa, portadora do RG nº 41.552.844-6 SSP/SP, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 357.295.018-03, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 
9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 23/04/2019, às 16h10min, à Rua da /Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, em 
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 207.179,89 (Duzentos e Sete Mil, Cento e Setenta e 
Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 60.079 do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP , com a propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, constituído por: 
“APARTAMENTO Nº 42, situado no quarto andar do “Bloco 1” do Condomínio “Reserva Anauá”, na cidade de 
Pindamonhangaba, na Rodovia Abel Fabricio Dias, nº 330, localizado na parte anterior esquerda no centro do corredor, 
composto de sala de estar/jantar, varanda com gradil, banheiro, dois dormitórios, cozinha, área de serviço, e uma vaga de 
garagem indeterminada; com área privativa de 52,230m²; área de uso comum de 20,402m², totalizando área de 72,632m², 
sendo  61,054m² em área edificada e 11,578m² em área descoberta, correspondendo-lhe uma fração ideal no solo e nas 
demais partes comuns de  0,002239%; confrontando, de quem do acesso aos blocos se dirige para as unidades, na frente com 
a projeção do recuo da construção voltado para as áreas comuns externas ao bloco; do lado direito com apartamento 41; do 
lado esquerdo com um shaft, parte do hall e a projeção do recuo da construção voltado para as área comuns externas ao bloco; 
e no fundo com a circulação”. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 
9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 02/05/2019, às 16h10min, no mesmo local, 
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 155.399,25 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil, 
Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão 
se cadastrar no site www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-
SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse 
prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o 
incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo 
presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o 
imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto 
de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das 
datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços 
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de 
terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o 
valor total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O envio de lances on-line 
se dará através do site www.FrazaoLeiloes.com.br, em igualdade de  condições com os participantes de modo presencial. O 
horário mencionado neste edital, no site da leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o 
horário oficial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
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ducação e CulturaE

Criado em 2007 e rea-
lizado todos os anos pela 
Tenaris no Brasil, o “Prê-
mio por Excelência no 
Estudo” chega a sua 13ª 
edição. A cada ano, os 
200 melhores alunos do 
ensino médio de Pinda-
monhangaba recebem um 
certifi cado e uma premia-
ção em dinheiro. 

A cerimônia de reconhe-
cimento dos 200 ganha-
dores do prêmio em 2019 
acontecerá na próxima 
quarta-feira (3 de abril), 
no Clube ADC da Confab, 
em um evento que reúne 
alunos, pais, a comunidade 
escolar e representantes da 
empresa e do poder público.

Os 200 jovens vence-
dores são alunos das re-
des pública, particular e 
técnica, que somadas têm 
cerca de 7 mil estudan-
tes – dos ganhadores, 170 
são de escolas públicas, 17 
de colégios particulares e 
13 de uma escola técnica. 
Os ganhadores foram se-
lecionados com base em 
três critérios que tiveram 
como base de análise o 
ano letivo de 2018: média 
acima de 9,0 em todas as 
matérias, não ultrapas-
sar o limite máximo de 
15 faltas não justifi cadas 
no período e apresentar 
boa disciplina. Cada ven-
cedor receberá uma pre-

Os estudantes interes-
sados em participar do 
próximo “vestibulinho” já 
podem solicitar a redução 
de 50% do valor da taxa de 
inscrição do processo sele-
tivo das Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) para o 
segundo semestre de 2019. 
O prazo termina às 15 horas 
do dia 9 de abril. O valor in-
tegral da taxa é R$ 30.

Os candidatos devem 
preencher o formulário 
específi co, disponível no 
site www.vestibulinhoetec.
com.br. Em seguida, é pre-
ciso selecionar o link “Envio 
de Documentos”, na seção 
“Documentos Comproba-
tórios”, para encaminhar a 
documentação relacionada 
abaixo, que deve ser digi-
talizada com o tamanho de 
até 500 kB, nas extensões 
pdf, png, jpg ou jpeg. 

As Etecs vão disponibi-
lizar computador e acesso 
à internet aos interessa-
dos na redução da taxa do 
Vestibulinho. Cabe ao can-
didato entrar em contato 
com a unidade para saber 

Estudantes conquistam mais um 
“Prêmio por Excelência no Estudo” 

Premiação da Tenaris 
chega a 13ª edição 

com a marca de 
2.491 certifi cados entregues

miação em dinheiro de R$ 
1.600,00.

Uma das ganhadoras 
na história da iniciativa 
é Vitória Nogueira Gue-
des Barreira. Atualmente 
cursando Odontologia, ela 
conquistou o “Prêmio por 
Excelência no Estudo” em 
duas oportunidades. “Só 
nós sabemos o quão difícil 
foi chegar onde chegamos, 
mas também sabemos que 
todo esforço vale a pena e 
cada desafi o tem seu va-
lor”, disse ela ao ser es-
colhida como oradora na 
edição de 2018 do Prêmio.

Para a responsável por 
Relações Comunitárias da 
Tenaris no Brasil, Bruna 
Prado De Bellis, o “Prê-
mio por Excelência no 
Estudo” é uma iniciativa 
consolidada dentro das 
práticas de educação no 
município. “Ouvimos to-
dos os anos novos relatos 
de professores e diretores 
de escolas sobre o envolvi-
mento dos alunos em tor-
no do Prêmio ao longo do 
ano letivo e como isso re-
fl ete no empenho deles”, 
afi rma. “Lembrando sem-
pre que nessa premiação o 
objetivo fi nal não é o cer-
tifi cado e o dinheiro, mas 
o apoio à construção de 
uma cultura da busca pelo 
conhecimento e do valor 
da educação”, destaca.

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

Em 2018, a Tenaris no 
Brasil investiu mais de R$ 
1,4 milhão em iniciativas 
junto à comunidade de 
Pindamonhangaba – pilar 
da empresa nessa área, a 
Educação recebeu o inves-
timento de mais de R$ 1,1 
milhão, em projetos como 
o “Aula Extra”, que envolve 
crianças do 1º ao 5º ano, e o 
“Prêmio por Excelência no 
Estudo” e “Gen Técnico”, 
voltados aos estudantes 
do ensino médio e ensino 
médio técnico. A empresa 
apoia ainda projetos na 
área de esporte e lazer, 
como a “Corrida Pinda”, e 
em cultura, com a Fotote-
ca, além das iniciativas de 
voluntariado.

Etecs recebem inscrições 
para redução da taxa do 
“vestibulinho”

Estudantes podem realizar o pedido até o dia 9 
de abril

o horário de atendimento 
para esta fi nalidade. A res-
posta à solicitação será di-
vulgada no dia 30 de abril 
somente pela internet.

REQUISITOS PARA 
REDUÇÃO DA TAXA

É preciso ser estudante 
regularmente matriculado 
em uma das séries do En-
sino Fundamental ou Mé-
dio ou em curso pré-ves-
tibular ou ainda em curso 
superior de graduação ou 

de pós-graduação. O inte-
ressado deve, também, ter 
uma remuneração mensal 
inferior a dois salários mí-
nimos (R$ 1.996) ou estar 
desempregado.

Documentos necessá-
rios: comprovante de esco-
laridade e de renda. Can-
didatos desempregados, 
autônomos e aposentados 
devem seguir as instruções 
descritas na portaria, dis-
ponível na internet.

Gastão Guedes

Começa o calendário 
do “Enem 2019”

Candidatos já podem fazer solicitação de 
isenção de taxa de inscrição

A cerimônia de reconhecimento dos 200 ganhadores do prêmio em 2019 acontecerá na próxima 
quarta-feira (3 de abril), no Clube ADC da Confab

Estudantes que têm di-
reito à gratuidade no Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2019 já po-
dem  fazer a solicitação de 
isenção da taxa de inscri-
ção desde a segunda-feira 
(1º). Para ter direito à gra-
tuidade é preciso cumprir 
os requisitos e formalizar 
a solicitação no Sistema 
Enem até o dia 10 de abril.

Tem direito a isenção 
quem está cursando a úl-
tima série do ensino mé-
dio em 2019, em escola 
da rede pública declarada 
ao Censo Escolar e quem 
cursou todo o ensino mé-
dio na rede pública ou 
como bolsista integral na 
rede privada e tem renda 
igual ou menor que um 
salário mínimo e meio por 
pessoa. A isenção também 
é voltada para candidatos 
em situação de vulnera-
bilidade socioeconômica, 

  Publicação do Edital 25/3

  Solicitação de isenção da taxa de inscrição 1 a 10/4

  Justifi cativa de ausência no Enem 2018 1 a 10/4

  Resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 17/4

  Resultado da justifi cativa de ausência no Enem 2018 17/4

  Recurso da solicitação de isenção da taxa de inscrição 22 a 26/4

  Recurso da justifi cativa ausência no Enem 2018 22 a 26/4

  Resultado do recurso da solicitação de isenção da taxa de inscrição 02/5

  Resultado do recurso da justifi cativa ausência no Enem 2018 02/5

  Inscrição 6 a 17/5

  Pagamento da taxa de inscrição 6 a 23/5

  Solicitação de Atendimento Especializado e Específi co 6 a 17/5

  Solicitação de Atendimento pelo Nome Social 20 a 24/5

  Resultado da solicitação de Atendimento Especializado e Específi co 22/5

  Recurso de solicitação de Atendimento Especializado e Específi co 23 a 29/5

  Resultado da solicitação de Atendimento pelo Nome Social 31/5

  Resultado do recurso de solicitação de Atendimento Especializado e Específi co 5/6

  Recurso da solicitação de Atendimento pelo Nome Social 3 a 7/6

  Resultado do recurso da solicitação de Atendimento pelo Nome Social 10/06

  Divulgação do Cartão de Confi rmação da Inscrição Outubro

  Aplicação – Linguagens, Redação e Ciências Humanas 3/11

  Aplicação – Matemática e Ciências da Natureza 10/11

  Gabarito 13/11

  Resultado individual Janeiro de 2020

  Resultado individual “treineiro” Março de 2020

  Vista pedagógica da redação Março de 2020

CRONOGRAMA DO ENEM

por serem membros de fa-
mília de baixa renda.

JUSTIFICATIVA 
DE AUSÊNCIA 

Quem estava isen-
to no Enem 2018, faltou 
aos dois dias de prova 
e quer isenção também 
em 2019 precisa cumprir 
uma etapa a mais. Além 
da solicitação de isenção 
é preciso fazer a justifi ca-
tiva de ausência, também 
pelo Sistema Enem. O pe-

ríodo é o mesmo: 1 a 10 de 
abril. Os documentos acei-
tos para justifi cativa de 
ausência variam de acordo 
com a causa: acidentes, 
mortes na família, interna-
ção, trabalho, entre outros. 
A relação dos  documentos 
aceitos para justifi cativa 
de ausência é o anexo II do 
Edital do Enem. Não serão 
aceitos documentos au-
todeclaratórios, emitidos 
pelo, pais ou responsáveis.

Divulgação 

Divulgação 
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MISS PLUS SIZE

Diversidade e 
empoderamento 
feminino brilham no 
“Miss Plus Size 2019 
by Allan Fernandez”

Final do “Miss Plus Size 2019 by Allan Fernandez” aconteceu no sábado (30)

Cleide Lúcia Marques Theodoro foi a campeã do evento

Mais uma vez, o concurso 
de beleza elegeu candidata 
destaque em Pindamonhangaba

COLABOROU COM O 
TEXTO: DAYANE GOMES

A noite foi totalmente de-
las no último sábado 
(30). O Teatro Galpão 

ganhou requintes de compe-
tição e celebração ao sediar a 
quinta edição de um evento vol-
tado ao reconhecimento da be-
leza e do esplendor das mulhe-
res. Desde atividades em grupo 
até a aguardada fi nal, Pinda se 
mostrou o berço cultural e a 
sede da coroação do “Miss Plus 
Size 2019 by Allan Fernandez”.

A programação deste ano 
contou com a participação de 
candidatas não só de cidades 
paulistas, como também de 
outros estados. Assim, a essên-

“Miss Plus Size 
Destaque 2019 by Allan 
Fernandez” é carioca

cia de pluralidade ganhou so-
taques de Brasil afora. Sendo 
que, com apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, a mulhera-
da pôde conhecer um pouco da 
história municipal e os traços 
da cultura pindense por meio 
de passeios por pontos turísti-
cos da cidade.

“É muito importante este 
evento acontecer no interior de 
São Paulo, em Pindamonhan-
gaba. Mais e mais mulheres de 
todo o Brasil podem vir parti-
cipar de algo único”, afi rmou o 

idealizador, Allan Fernandez 
logo quando deu abertura às ins-
crições para o concurso. Ele tem 
a parceria de Eliade Estevam 
para organizar todo o processo 
de desenvolvimento do “Miss 
Plus Size by Allan Fernandez”.

Passada a fase de ambienta-
ção e exercícios de aprimora-
mentos, o dia da decisão acon-
teceu no último fi m de semana 
e teve passagem de escola de 
samba para introduzir as pro-
vas fi nais. As concorrentes ocu-
param os holofotes nos desfi les 

de traje casual e de gala. Sendo 
que, os critérios de avaliação fo-
ram: beleza, simpatia, elegância 
e desenvoltura na passarela. Por 
fi m, a vencedora do “Miss Plus 

Concurso tem a organização de Allan Fernandez e Eliade Estevam

Size 2019 by Allan Fernandez” 
foi Cleide Lúcia Marques Theo-
doro. A candidata do Rio de Ja-
neiro ganhou o título de “Miss 
Plus Size Destaque 2019”.

Concorrentes andaram por pontos turísticos de Pinda

Divulgação
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“Miss Plus Size Destaque” - Cleide Theodoro
“Miss Plus Size” - Suellen Gomes
“Miss Plus Size Beleza Negra” - Esther Ferreira
“Miss Plus Size Simpatia” - Bruna Munhoz
“Miss Plus Size Fotogenia” - Jaque Germano
“Miss Plus Size Elegância” - Adriana Mendonzza 
“Miss Plus Size Popularidade” - Adelaide Lima
“Miss Plus Size Sênior” - Gretiana Neves
“Miss Plus Size G5” - Joelma Araújo
“Princesas Plus Size” - Jenifer Escribano e Paloma Santos
“Musas Plus Size” - Amanda Estevam e Michele Morais
“Postura Social Plus Size” - Renata Santos
“Autoestima da Mulher Empoderada” - Carla Cristina
“Melhor Performance e Caracterização” - Jennifer Lorean

Premiações da fi nal do “Miss Plus 
Size 2019 by Allan Fernandez”




