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Grupo de dança se mobiliza para participar de competições
Objetivo atual do conjunto 

de hip-hop “Instintos Urbanos” 
de Pindamonhangaba é ter con-
dições de ir até um campeonato 
nacional de dança, que acon-
tecerá em Jundiaí (SP), no dia 
1º de maio. Por isso, em busca 
da realização do desejo coleti-

vo, 15 jovens estão realizando 
diversas atividades para arre-
cadar recursos sufi cientes para 
inscrição, transporte e alimen-
tação durante o “Festival Hip 
Hop District”, onde representa-
rão a região.
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Grupo de hip-hop “Instintos Urbanos” arrecada verba 
para participação em campeonato nacional

Diversos pontos 
da cidade recebem 
roçada e capina
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FISICULTURISTA GRILO 
GANHA“ARNOLD 
CLASSIC BRASIL 2019”

CICLISTAS SOBEM NO 
PÓDIO DO “GRANCUP 
BRASIL” EM UBATUBA

“Bairro em Ação” tem centenas 
de vagas para atividades físicas

Praticar exercícios físicos é uma das 
chaves para a qualidade de vida. Pensando 
nisso, o Departamento de Lazer da Secretaria 
de Esportes de Pindamonhangaba realiza o 

projeto “Bairro em Ação”, que tem capaci-
dade de atendimento de 800 pessoas, mas 
apenas 600 vagas estão preenchidas.
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JAMIL ALMANSUR HADDAD: POESIA E ERUDIÇÃO

* 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

  “Você, para mim, respi-
ra Poesia! Com que entu-
siasmo declama sonetos e 
trovas, a bela Poesia perfu-
mada em pequenos fras-
cos!” Foi dessa maneira, nos 
idos da década de oitenta, 
que eu conheci, no auditório 
da Academia Paulista de 
Letras, numa solenidade, 
aquele senhor de cabelos 
brancos e de óculos de grau 
(“ fundo de garrafa”), que, 
de maneira simpática, fra-
terna e humilde, se dirigiu 
a mim. Ofertou- me livros 
e um poema datilografado 
e me recomendou que lesse 
com muita atenção. Fa-
lou- me o seu nome: JAMIL 
ALMANSUR HADDAD. No 
retorno a Pindamonhan-
gaba foi que eu percebi que 
tinha passado boa parte 
da tarde com o famoso 
Professor - Doutor JAMIL 
HADDAD, descendente de 
libaneses, nascido na ca-
pital bandeirante em 1914, 
autor de livros de poesias, 
traduções, crítico literário, 
livre- docente em Literatura 
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Lente Cultural

  “CÂNTICO 
Nem viver nem morrer. O melhor é naufragar.
Amor, pensas que é apanho abajur e o leito.
Mas, não. É o céu é o mar. É o tu corpo côncavo de velas, singra  pelo mar alto.
O barco tem asas para voar ao céu quando preciso.
Mas, não é preciso.
Amada,na dureza das minhas docas ancoraste irremediável .
Teu pescoço é farol.
Brilham mais alto as duas luzes de oitocentas velas,
Flutuante alabastro,
És redonda como a quilha e alta como um mastro.
E hoje há aviso aos navegantes:
no mar do Poeta 
haverá um naufrágio em cada hora do dia.
Amada,pensas que é apenas a cópula . Mas, não.
Iremos para Taiti, Shangai, Cuba, Vladivostok,
Ceilão,e para o céu e para o inferno e para a vida é para a morte.
Compraremos apenas o bilhete de ida.
Quem volta de uma viagem para Vladivostok e para a morte?
Para Vladivostok , não. ,! Navio que eu amo.
Iremos colher as mandr’agoras nos crepúsculos de Manilha
e tomar ópio em Hong Kong, comer pêssegos em Oman e dormir com
meretrizes morenas em rendez-vous em Port Said.
Mostra os teus braços de abismo
e os seios, duas naves fendidas
e encalhadas e incendiadas
de um fogo vermelho na ponta,
mostra- me principalmente
o lago, o vasto lago do ventre,
onde há a ilha do umbigo
e o princípio tormentoso do sexo,
pois não quero viver sem morrer...
que o melhor e naufragar...”

Brasileira pela USP, e médi-
co formado pela Faculdade 
de Medicina da referida 
Universidade. Entre os 
seus livros de poesias que 
eu conheço, destaco: ODES 
ANACREONTES ( 1957), 
ORAÇÕES NEGRAS  (1939), 
premiado pela Academia 
Brasileira de Letras, RO-
MANCE CUBANO (1960) e 
LUA DO REMORSO (1951). 
O professor JAMIL viveu 
como um ’Sacerdote da 
Medicina’, humilde e bom 
como os grandes, sem ja-

mais ser atingido pelo vírus 
da vaidade que afeta tantos 
escritores, principalmente 
os medíocres, que, detendo 
alguns irrisórios prêmios, 
esses coitados se julgam su-
periores aos demais, como 
vemos frequentemente. 
Piedade para com eles!

Em 2017, em brilhan-
te Tese de Doutorado da 
pesquisadora Professora 
- Doutora Cristina Stefano 
de Queirós, que recebeu 
o Prêmio Tese Destaque, 
em 1988, ano da morte do 

Dr. JAMIL , cujo título é 
“ O caixeiro viajante de 
poesia, ou um estran-
geiro inventado: ensaio 
biográfico sobre o poeta 
líbano-brasileiro JAMIL 
ALMANSUR HADDAD  
(1914-1988), fez um belo 
trabalho de resgate desse 
excepcional e erudito escri-
tor Patrício. No seu livro: A 
LUA DO REMORSO (1951) 
encontra- se o poema abaixo 
transcrito , considerado um 
dos mais lidos e comentados 
desse grande intelectual:

Jamil Almansur Haddad 
(1914-1988)

Literatura produzida 
por mulheres é 
tema da “4ª Semana 
Senac de Leitura”

Sob o tema “Mulheres 
na Literatura – leitura e 
escrita que transformam 
vidas”, o Senac  São Paulo 
promove a “4ª Semana 
Senac de Leitura”, em 
60 unidades da rede em 
todo o Estado. A ação 
ocorrerá na unidade de 
Pindamonhangaba e 
objetiva contribuir com a 
assiduidade à leitura de 
adolescentes e adultos.

A proposta desta 
edição é dar visibilidade 
à produção literária 
feminina, ainda com 
pouca representatividade 
no âmbito nacional. 
Segundo pesquisa 
realizada pela 
Universidade de Brasília 
(UnB) intitulada 
A Personagem do 
Romance Brasileiro 
Contemporâneo, 70% da 
produção brasileira no 
segmento são de homens 
brancos, de classe média, 
nascidos no eixo Rio-São 
Paulo. 

Em Pindamonhangaba, 
a apresentação “Boca 
do Mato”: a fala sagrada 
da alma índia, no dia 
24, resgatará as lendas 
e culturas indígenas, 
levando o participante a 
uma vivência do sagrado; 
no dia 27, a roda de 
conversa “Mulheres 
Fazendo Arte” trará 
histórias, jogos, danças, 
músicas e poesias de 
grandes mulheres, 
visando fortalecer a 
potência criativa das 
mulheres participantes do 
encontro na arte.

“O que eu leio e o que 
eu compreendo podem 
me transformar e a 
escola deve contribuir 
com isso, com espaços de 
discussão, com estímulo 
ao pensamento crítico e 
criando lugares do ouvir, 
falar e compartilhar”, 
afi rma Cristiane Camizão 
Rokicki, gestora da rede 
de bibliotecas do Senac 
São Paulo.

Batalhão “Borba Gato” participa de exposição 
militar e comemora “Dia da Engenharia”

Nos dias 13 e 14 de abril, 
o 2º Batalhão de Engenha-
ria de Combate, “Batalhão 
Borba Gato”, participou de 
uma exposição de material 
de emprego militar no Par-
que Ibirapuera, em São Pau-
lo. Antes, no dia 10 de abril, 
a corporação comemorou o 
“Dia da Engenharia”. A for-
matura ocorreu no pátio de 
formatura do batalhão e con-
tou com a participação das 
tropas das três organizações 
militares de Pindamonhan-
gaba.

A exposição teve a fi na-
lidade de apresentar os ma-
teriais de emprego militar e 
aproximar a Força Terrestre 
da sociedade paulistana. Na 

ocasião, houve a apresenta-
ção de alguns equipamentos, 
tais como: robôs de desativa-
ção de artefatos explosivos, 
drone de reconhecimento, 
equipamento de mergulho, 
equipagem de pontes, bote 
pneumático, viaturas e equi-
pamentos de emprego da 
engenharia como guindaste, 
trator multiuso, equipagem 
Ribbon. Além disso, o bata-
lhão também montou uma 
equipagem de passadeira 
sobre o lago do parque, onde 
as pessoas tiveram a opor-
tunidade de vivenciar o seu 
funcionamento real.

Já a solenidade em casa 
teve por fi nalidade comemo-
rar o “Dia da Arma de En-

genharia” na Guarnição Fe-
deral de Pindamonhangaba, 
cultuar a memória de João 
Carlos de Villagran Cabrita 
– Patrono da Arma de Enge-
nharia e estreitar os laços de 
amizade entre as Organiza-
ções Militares da Guarnição.

Ao fi nal da formatura, 
um grupamento de reservis-
tas composto por turmas de 
diversas classes, desfi lou à 
frente da tropa.A cerimônia 
contou com a presença de di-
versas autoridades militares 
e civis da região.

Celebração teve a participação de militares e civis
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Pindense vence “Arnold 
Classic Brasil 2019”

COLABOROU COM O TEX-
TO: DAYANE GOMES

***
O atleta José Luis 

Camilo Filho, conhe-
cido como “Grilo”, 
participou e saiu vi-
torioso da mais re-
cente edição do “Ar-
nold Classic Brasil”. 
A competição acon-
teceu no último fi m 
de semana, no espaço 
Transamerica Expo 
Center, em Santo 
Amaro (SP).

Seu bom desem-

penho na disputa de 
bodybuildinglhe ren-
deu a vitória na cate-
goria Overall Master, 
na sexta-feira (12). 
O evento de home-
nagem ao ator Arnold 
Schwarzenegger reúne 
profi ssionais de edu-
cação física, nutricio-
nistas, fi sioterapeutas, 
proprietários de aca-
demias, lojistas de su-
plementos e de mate-
riais esportivos, além 
dos concorrentes e fãs 
das modalidades inte-

grantes das exposições 
e dos concursos.

Com 40 anos de 
idade, esta é a con-
quista mais recente 
do atleta que possui 
19 anos de carreira, 
contando com a pau-
sa entre 2016 e 2018, 
quando retomou a 
participação em ativi-
dades de fi siculturis-
mo como competidor. 
Atualmente, ele tem 
o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
e patrocinadores.

“Grilo” somou mais um título na carreira de fi siculturista
Arquivo pessoal

“Bairro em Ação”    

Atender a população diretamente nos 
seus locais de convívio, com atividades 
físicas sistemáticas é um dos objetivos 
do projeto “Bairro em Ação” – do 
Departamento de Lazer da Secretaria 
de Esportes de Pindamonhangaba.

A iniciativa existe há mais de 15 anos 
com diversas modalidades oferecidas, 
atendendo atualmente, cerca de 20 
regiões da cidade.   

As atividades acontecem duas vezes 
por semana em cada bairro e visa, 
além de proporcionar a prática do 
exercício físico, ser um instrumento de 
ligação entre a comunidade e o poder 
público.

A capacidade de atendimento do 
projeto é de 800 pessoas, mas apenas 
600 dessas vagas estão preenchidas no 
momento.

Praticar atividades físicas é um dos 
passos para uma melhor qualidade de 
vida. Inscreva-se em um dos locais com 
vagas. Se exercite! 

Atleta de 
bodybuilding 
competiu na 
sexta-feira (12)
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“Bairro em Ação” oferece centenas 
de vagas em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está reali-
zando serviços de capina, 
roçada e retirada de entu-
lho em diversos pontos da 
cidade. Nesta semana, as 
equipes da Secretaria de 
Meio Ambiente estiveram 
em rotatórias, praças e áre-
as verdes de vários bairros. 
Esses serviços são realiza-
dos constantemente.

Na última semana, 
as equipes estiveram no 
Alto Cardoso, bairro das 
Campinas e Morumbi, 
além dos seguintes locais: 
Biblioteca Municipal no 
bairro do Bosque, praça 
Melwin Jones (Quadra 
Coberta), praça Monse-
nhor Marcondes, praça do 

Multas de trânsito 
podem ser consultadas 
pelo site da Prefeitura

Ciclismo de Pindamonhangaba conquista 
pódios no “GranCup Brasil” em Ubatuba

A Team Cycling-
Funvic Pindamonhan-
gaba esteve na disputa 
do “GranCup Brasil de 
Ciclismo”, competição 
que soma pontos para 
o ranking brasileiro da 
modalidade, no domin-
go (14), em Ubatuba.
Mesmo desfalcada, já 
que a maioria dos seus 
ciclistas está na “Volta 
do Uruguai”, a equipe 
conquistou bons resul-
tados, tanto na catego-
ria principal, quanto no 
amador.

O torneio é realiza-
do em dois percursos: 
um de 78 km, com o 
pelotão seguindo pela 
BR-101 – antiga Rio/
Santos e retornando na 
altura da Cachoeira da 
Escada e outro de 12 
km, com o pelotão re-
tornando na rotatória 
de acesso à cidade de 

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***

Praticar atividades fí-
sicas é uma das chaves 
para a qualidade de vida. 
Foi pensando nisso que o 
Departamento de Lazer, 
da Secretaria de Esportes 
de Pindamonhangaba, re-
aliza há 17 anos o projeto 
“Bairro em Ação”. A capa-
cidade de atendimento do 
projeto é de 800 pessoas.

Atualmente, são aten-
didos 18 bairros com as 
seguintes modalidades: 
Alto do Cardoso – ginás-
tica e alongamento; Bela 
Vista – ginástica; Arare-
tama – ginástica; Campi-
nas – ginástica; Campos 
Maia – alongamento e 
ginástica; Cidade Jardim 
– ginástica; Cidade Nova 
– ginástica; Crispim – 
alongamento e ginástica; 
Delta – Triângulo – gi-
nástica; Feital – ginástica; 
Mombaça – alongamen-
to e ginástica; Morumbi 
– ginástica; Ouro Verde 
– ginástica; Pasin – alon-
gamento e ginástica; São 
Judas Tadeu – ginástica; 
Santa Cecília – ginásti-
ca; Vila Rica – ginástica e 
Vila Suíça - ginástica. Vale 
destacar que os pólos Pa-
sin, Alto Cardoso, Santa 
Cecília e Mombaça, não 

há mais vagas, porém o 
interessado pode deixar o 
nome na lista de espera.

De acordo com o De-
partamento de Lazer, o 
projeto visa atender a po-
pulação diretamente nos 
seus locais de convívio, 
com atividades físicas sis-
temáticas que acontecem 
duas vezes por semana. 
Além de proporcionar a 
prática de atividade física, 
também é um instrumento 
de ligação entre as comu-
nidades e o Poder Público.

Uma das organizado-
ras do projeto e gestora 
regional do Departamento 
de Lazer, Marilda Oliveira 
Barros, conta que a inten-
ção é levar as atividades 
físicas para perto do mu-
nícipe, além de promover 
a integração do morador 
em sua comunidade.

Ao todo, o projeto pos-
sui 600 participantes ati-
vos, mas ainda há vagas 
em diversos pólos espa-
lhados na cidade. Para 
participar das atividades 
do “Bairro em Ação”, bas-
ta ir até o local com o RG 
e preencher uma fi cha de 
inscrição.O projeto é des-
tinado para pessoas maio-
res de 18 anos, e acontece 
de segunda a quinta-feira 
nos centros comunitários 
dos bairros de Pindamo-
nhangaba.

COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA
***

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio 
do Departamento de Trânsito, está com uma 
novidade: a consulta de multas de trânsito via 
internet. O interessado não precisa ir mais até o 
Departamento de Trânsito. O condutor poderá 
consultar e até mesmo requerer o processo, sem ter 
que sair de casa.

De acordo com a diretora de Trânsito, Luciana 
Viana, essa atividade faz parte da reestruturação 
que a Prefeitura realiza desde o início deste ano. 
Para dar comodidade e facilitar os procedimentos 
realizados pelo munícipe, ele poderá acessar suas 
multas, além de ter acesso aos documentos, pelo 
site da Prefeitura.

Para acessar, o munícipe deverá entrar no 
site (http://www.pindamonhangaba.sp.gov.
br/), e clicar em “Serviços Online”, e ir até “multas 
de trânsito”, abrirá uma nova página em que o 
interessado deverá inserir a placa do veículo e o 
Renavam.

Além da consulta, poderá ser realizado também 
o preenchimento de fi chas de requerimento, e a 
entrega poderá ser feita no Setor de Protocolo, 
na sede da Prefeitura, ou enviar pelos Correios. 
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail 
transito@pindamonhangaba.sp.gov.br.

Prefeitura realiza roçada e capina 
em diversos pontos da cidade

Cruzeiro, praça Emílio Ri-
bas (São Benedito), praça 
da Bíblia e praça da Vila 
Rica, entre outros.

Importante destacar 
que as áreas particulares, 
incluindo calçadas, são de 
responsabilidade dos pro-

prietários, que fi cam pas-
síveis de multas. Em dias 
chuvosos, os serviços pre-
cisam ser interrompidos.

Paraty, no Rio de Janeiro.
Nos 128 km, a equi-

pe foi representada por 
Víctor Ferreira e Sérgio 
Santos. Víctor conseguiu 
responder muito bem aos 
ataques dos demais com-
petidores e, ao fi nal, cru-
zou a linha de chegada na 
Praia Vermelha do Norte 
em quarto lugar na geral, 
garantindo o 2º lugar na 
categoria Elite. Além do 
pódio na categoria princi-
pal, Pinda ainda teve Ca-
mila Tavares em terceiro 

lugar no pódio do Tria-
thlon feminino, disputado 
no percurso de 78 km. No 
mesmo percurso, Paulo 
Henrique Oliveira garan-
tiu o quinto lugar na cate-
goria Amador. 

“O ‘GranCup’ é uma 
prova desafi adora, com 
percurso muito duro, e 
mesmo não estando com 
nossa equipe completa, 
conquistamos bons resul-
tados em Ubatuba. Isso é 
sinal de trabalho duro feito 
pelos nossos atletas ao lon-

go da temporada”, des-
tacou diretor-técnico, 
Benedito Tadeu, o Kid.

Uruguai
A equipe segue na 

disputa da“Volta do 
Uruguai”, com uma 
baixa. Na primeira eta-
pa, Rodrigo Melo caiu, 
faltando cerca de 300 
metros para a chegada, 
depois que um ciclista 
de uma outra equipe em-
purrou Flávio Santos e a 
roda da sua bike tocou 
a roda do companheiro. 
Na queda, Rodrigo aca-
bou fraturando a mão e 
não pôde seguir na dis-
puta. Segundo a asses-
soria, o ciclista que deu o 
empurrão foi expulso da 
prova pela organização.A 
competição terá seu en-
cerramento no próximo 
domingo, quando serão 
conhecidos os campeões 
desta edição.

Divulgação
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Parques infantis estão recebendo serviços de limpeza e manutenção



oder LegislativoP
4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 17 de abril de 2019

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da
Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020

Mesa Diretora 2019/2020: 
Vereador Felipe César - FC 

Presidente 
Vereador Carlos Moura - Magrão 

1º Vice-Presidente 
Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo

2º Vice-Presidente  
Vereador Janio Ardito Lerario 

1º Secretário 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi 

2ª Secretária 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, Jorge

Pereira Alves - Jorge da Farmácia, Rafael Goffi Moreira,
Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley

Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

 

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

Em 2018, mais uma vez, a Câmara de Pindamonhangaba reconheceu o trabalho e a importância dos escoteiros do município 

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.

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

O “Dia Mundial do Es-
coteiro” será comemora-
do na próxima terça-fei-
ra, dia 23 de abril, com a 
realização de uma sessão 
solene comemorativa no 
Plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira” da 
Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba. 
O ato solene será reali-
zado por força do artigo 
1º do Decreto Legisla-
tivo nº 01/2007, de 02 
de abril de 2007 e tam-
bém pelo Requerimento 
nº 1.161/2019 de auto-
ria do vereador Rafael 
Goffi Moreira (PSDB) e 
subscrito pelo vereador 
Carlos Moura – Magrão 
(PR).

Na oportunidade se-
rão agraciados com Di-
plomas de “Honra do 
Mérito”, a Escoteira Ma-
ria Clara Veiga Brockhof  
(Tropa ASHANTIS) e o 
Escoteiro Guilherme Tor-
chio Gonçalves (Tropa 
IMPISA) do Grupo Esco-
teiro Itapeva/97-SP e os 
Escoteiros Rogério Mos-
cardo Calfachio Júnior e 
Cassiel Henrique Morei-
ra, do Grupo Escoteiro 

Sessão Solene na Câmara de 
Pindamonhangaba comemora 

“Dia Mundial do Escoteiro”
Integrantes dos Grupos Escoteiros Itapeva/97-SP e Evangélico Levi/361-SP 

receberão honrarias pelo trabalho e atividades desenvolvidas na cidade
Evangélico Levi/361-SP. 
O orador oficial da ses-
são será o Diretor Presi-
dente do Grupo Escoteiro 
Itapeva/97-SP, Rodolfo 
Brockhof.

Movimento
Escoteiro
De acordo com a Wi-

kipedia, o Escotismo foi 
fundado em 1907 por 
Robert Stephenson Smy-
th Bande-Powell. É um 
movimento juvenil mun-
dial, educacional, vo-
luntariado, apartidário 
e sem fins lucrativos. A 
proposta do Escotismo é 
o desenvolvimento do jo-
vem, por meio de um sis-
tema de valores que prio-
riza a honra, baseado na 
Promessa (ou Compro-
misso) e na Lei Escotei-
ra (ou Lei do Escoteiro), 
e através da prática do 
trabalho em equipe e da 
vida ao ar livre, fazendo 
com que o jovem assuma 
seu próprio crescimento, 
tornando-se um exemplo 
de fraternidade, lealda-
de, companheirismo, al-
truísmo, responsabilida-
de, respeito e disciplina. 
A Organização Mundial 

do Movimento Escoteiro 
define como “Princípios 
do Escotismo”: 1. Dever 
para com Deus (crença e 
vivência de uma fé, inde-
pendentemente de qual 
seja); 2. Dever para com 
os outros (participação 
na sociedade, boa ação, 
serviço ao próximo) e 
3.Dever para consigo 
próprio (crescimento 
saudável e autodesenvol-
vimento).

Anualmente, a Câma-
ra de Pindamonhangaba 
compartilha sua admi-
ração e alegria com che-
fes, escoteiros, lobinhos 
e demais integrantes da 
comunidade escoteira de 
Pindamonhangaba pela 
passagem de importante 
data lembrando sempre 
que “o Poder Legislativo 
apoia e condecora esses 
valentes abnegados que 
desde tão cedo trilham 
caminhos de doações, 
com práticas de boas 
ações a serviço das mis-
sões nas cidades, dignifi-
cando suas Corporações, 
aprimorando a excelên-
cia à formação do cida-
dão do futuro”.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4000711-09.2013.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDITORA REDE NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DO INTERIOR LTDA - CNPJ 57.253.338/
0001-72, JOSÉ ADILSON DURAN - CPF. 047.083.818-32, LUCIANO GOMES SOUTO - CPF. 005.354.648-27 e JOSÉ
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CPF. 739.284.028-20, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, alegando em síntese: que ajuizou a presente ação com o objetivo de recebimento
da quantia de de R$ 54.875,45 (calculo de dezembro de 2013), decorrente do Contrato de Cheque Especial Empresarial
n° 1295-09729-52, Contrato de Crédito Parcelado Giro Fácil n° 1295-04044-30, Contrato de Desconto Duplicata n°
1295-04011-39, Contrato de Desconto Duplicata n°1295-04199-68, Contrato de Desconto Duplicata n° 1295-04312-
59 e Contrato de Desconto Duplicata n°1295-04323-28. Encontrando-se os reus em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os reus
serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de março de 2019.

                     JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ”
16 + 17 / 04 / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
N° 02/2019, o Departamento de Trânsito e Mobilidade, em conformidade com as 
competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente 
as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso 
II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/
ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a DEFESA 
DA AUTUAÇÃO e realizada a INDICAÇÃO DO CONDUTOR até 15 dias após a 
publicação deste, pessoalmente ou por remessa postal junto a Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba,Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso n. 1400, Alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba / SP - CEP: 12420-010devendo, para a DEFESA DE AUTUAÇÃO, 
apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, 
acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração 
ou desta notifi cação; b) cópia da CNH ou outro documento de identifi cação ofi cial que 
comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento 
que comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; 
e) original ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar 
para o esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente um auto 
de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso 
o proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá 
identifi cá-lo. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível em www.
pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online> Multa de trânsito) acompanhado dos 
seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfi ca legível do 
documento de habilitação quando habilitado e/ou documento de identifi cação ofi cial. 
b)Para condutor estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia 
reprográfi ca legível do documento de identifi cação ofi cial com fotografi a e assinatura; 
d) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, este deverá 
juntar o documento que comprove a representação (contrato social, procuração 
etc) e documento ofi cial de identifi cação com assinatura e foto; e) Se o proprietário 
for pessoa jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado 
ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de responsabilidade por 
infrações cometidas pelo condutor e comprovante da posse do veículo no momento 
do cometimento da infração; 2) Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa 
jurídica ou leasing, será obrigatória a identifi cação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências defi nidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do 
Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será 
acatada e produzirá efeitos legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo; não 
estiver faltando os documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não 
estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e administrativamente 
pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online > Multa de trânsito, e poderão 
ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. O padrão de sequência de identifi cação 
dos dados das infrações abaixo relacionados são: placa do veículo, número do 
Auto de Infração de Trânsito (A.I.T), data da infração e código da infração com 
desdobramento.

Placa do 
veículo A.I.T. Data da 

infração 
Código 

infração 
 Placa do 

veículo A.I.T. Data da 
infração 

Código 
infração 

GRW4561 Z440031325 11/02/2019 55412  FKU4656 B440243461 21/02/2019 51851 
FDF2088 B440243362 14/02/2019 76331  FEB5996 B440242938 18/02/2019 61220 
BUZ7357 B440243313 11/02/2019 51851  DNZ9485 B440243251 12/02/2019 54521 
FBB3421 B440243425 20/02/2019 76331  AVF3580 Z440031349 12/02/2019 55412 
MWD1456 Z440031348 12/02/2019 55412  CVN8202 B440242138 15/02/2019 76331 
FLE5956 Z440031392 15/02/2019 55412  DFN6642 Z440031378 14/02/2019 55412 
CNV6321 B440242889 21/02/2019 51851  FPW6940 Z440031487 21/02/2019 55412 
ENH4225 B440243264 19/02/2019 55680  FGK5919 B440243383 19/02/2019 51851 
EPH3456 Z440031331 11/02/2019 55412  BUZ7357 Z440031389 15/02/2019 55412 
DUK3467 Z440031340 11/02/2019 55412  DGZ3979 B440243756 15/03/2019 51851 
FHA8295 B440243374 19/02/2019 76331  GCC4079 B440243337 19/02/2019 51851 
FLI9503 B440243422 20/02/2019 51851  GCC4079 Z440031490 21/02/2019 55412 
DPN7802 B440243192 08/02/2019 51851  FDB7230 B440243382 19/02/2019 76331 
CEJ8716 B440243341 12/02/2019 51851  FNM1831 Z440031482 21/02/2019 55412 
FEB6324 B440243401 20/02/2019 76331  FNM1831 Z440031494 22/02/2019 55412 

 
Pindamonhangaba, 17 de abril de 2019. 

José Vidal de Souza França Filho 
Secretário Adjunto de Segurança Pública 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Rua Senador Dino Bueno, nº 119 – Centro   –   Pindamonhangaba – SP   –  CEP: 12401-410  
Tel 12-3644-1567/1570 

 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 001/2019 
Processo nº. 36.515/2017 

 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
 
 

Atendendo ao previsto no item 8 - “Da análise das propostas e classificação das propostas”, e 

de acordo com o item 8.8 – “A pontuação mínima para a habilitação será de 25 pontos. A OSC que 

obtiver pontuação menor que 25 será considerada não habilitada”, do Edital de Chamamento Público 

nº 001/2019, e em conformidade com o cronograma previsto, vimos Homologar a Classificação Final 

da Proposta do Plano de Trabalho protocolado para análise da Comissão de Seleção. 

Após fase recursal, encerrada no dia 11 de abril de 2019, informamos que a Associação 

Pindamonhangabense de Equoterapia Cavalgar, através do Processo Externo 11.174/2019, declinou de 

seu direito em recorrer da pontuação preliminar apresentada.  

Sendo assim, homologa-se o resultado:  

 
Classificação Entidade Total de 

Pontos Resultado 

1º 

Associação Pindamonhangabense de 
Equoterapia Cavalgar 
Plano de trabalho apresentado através do Processo 
nº 10124/2019 

17 Não habilitado 

 
 
 
 

A Comissão de Seleção. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 085/19 – LIMPEZA  TERRENO   GAB

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) WILMA DE ASSIS 
BARBOSA,  responsável pelo imóvel, situado a RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA 
PENTEADO,   BAIRRO VILA RICA  inscrito no município sob a sigla SO121604017000, 
Quadra Q ,   Lote 648, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 086/19 – LIMPEZA  TERRENO   GAB

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) WILMA DE ASSIS 
BARBOSA,  responsável pelo imóvel, situado a RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA 
PENTEADO,   BAIRRO VILA RICA  inscrito no município sob a sigla SO121604016000, 
Quadra Q ,   Lote 647, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 087/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) ROMILDA REMIGIO 
CARREIRO,  responsável pelo imóvel, situado a RUA CESAR DE CESAR,   BAIRRO 
TRIÂNGULO  inscrito no município sob a sigla SE23.05.01.050.000, Quadra E ,   
Lote P-56, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 088/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) NAILTON GÓIS DA 
SILVA,  responsável pelo imóvel, situado a RUA CESAR DE CESAR,   BAIRRO 
TRIÂNGULO  inscrito no município sob a sigla SE23.05.01.078.000, Quadra E ,   
Lote P-56, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 089/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) PAULO ROBERTO 
REINO DANIEL,  responsável pelo imóvel, situado a RUA IGARATÁ,   BAIRRO 
CIDADE NOVA  inscrito no município sob a sigla SE23.05.01.078.000, Quadra E4 ,   
Lote P-18, 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

O Programa Poupa-
tempo informa que os 
postos de atendimento 
não funcionam nesta sex-
ta-feira e sábado (19 e 20), 
devido ao feriado da Se-
mana Santa. Os postos de 
Pindamonhangaba, Gua-
ratinguetá e Taubaté tam-
bém não abrem na segun-
da-feira (22), em virtude 
do feriado municipal de 
São Benedito.

Usuários que precisam 
tirar ou renovar docu-
mentos podem obter mais 
informações sobre horá-
rios, endereços e serviços 
disponíveis nos canais 
ofi ciais do Poupatempo. 
Os atendimentos são com 
hora marcada para garan-
tir conforto a todos os ci-
dadãos.

O agendamento de 
horário é grátis e pode 
ser feito pelos seguintes 
canais de atendimento: 
www.poupatempo.sp.gov.
br; aplicativo no celular 
SP Serviços.
Programa Poupatempo

Detran
As unidades do De-

partamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo 

O maestro João Carlos 
Martins visitará as crianças 
e jovens atendidos pelo Pro-
jeto de Educação Musical 
do Santuário de Aparecida 
(Pemsa), em Aparecida/SP, 
na segunda-feira (22). O 
reitor do Santuário, o padre 
Carlos Eduardo Catalfo, par-
ticipará do encontro.

 Desde o ano passado, o 
maestro João Carlos Martins 
viaja pelo país conhecen-
do projetos sociais voltados 
para a educação musical 
e que integram seu projeto 
“Orquestrando o Brasil”.

 Implantado em março de 
2003, o Pemsa já ofereceu 
novas oportunidades para 
mais de sete mil crianças 
e adolescentes, sendo que 
muitos seguiram no caminho 
da música e hoje integram 
orquestras como Bachiana 
Filarmônica Sesi-SP, Ba-
carelli, Orquestra de Barra 
Mansa, Orquestra Filarmôni-
ca de Belo Horizonte e ban-
das das Forças Armadas do 
Brasil.

 Funcionando em um pré-
dio com 17 salas para ofi ci-
nas teóricas e práticas indi-
viduais e em grupo, o Pemsa 
conta com 50 funcionários e 
atende, hoje, 600 crianças e 
jovens, de 7 anos a 17 anos, 
no contraturno da escola. O 
projeto tem uma orquestra 
formada pelos alunos avan-

Poupatempo estará 
fechado na sexta e no 
sábado da “Semana Santa”

(Detran.SP) em todo o 
Estado estarão fechadas 
na Sexta-feira Santa (19), 
feriado nacional da Pai-
xão de Cristo, e no sábado 
(20) que antecede a Pás-
coa. 

Os postos Poupatempo 
seguirão o mesmo calen-
dário de funcionamento, 
então os serviços do De-
tran.SP não estarão dis-
poníveis neles nessas da-
tas. O Disque Detran.SP, 
central para atendimento 
telefônico, seguirá o mes-
mo expediente na Páscoa.

No portal do Detran.
SP, o cidadão pode reali-
zar 38 serviços de trânsi-
to relacionados a Carteira 
Nacional de Habilitação 

(como 2ª via e CNH defi -
nitiva), veículos (pesquisa 
de débitos e restrições) 
e infrações (consulta de 
multas e solicitação de re-
curso de penalidade), en-
tre outros.

O Detran.SP oferece, 
ainda, três aplicativos gra-
tuitos para tablets e smar-
tphones, com diversas 
funcionalidades, como: 
solicitar 2ª via da CNH 
e acompanhar a emissão 
do documento; consultar 
multas do próprio veículo; 
treinar para a prova teóri-
ca; além do jogo educativo 
do Clube do Bem-te-vi. Os 
aplicativos estão disponí-
veis para as plataformas 
Android e iOS.

João Carlos Martins conhecerá projeto 
de Educação Musical na região
A iniciativa, criada há 15 anos e que já ofereceu uma nova 
oportunidade através da música para mais de sete mil 
crianças, será visitada pelo maestro

çados, atualmente com 70 
músicos e um coral com 120 
integrantes.

 “Ouvi falar maravilhas 
desse projeto e faço ques-
tão de conhecê-lo pessoal-
mente, pois todas as ações 
que transformam a vida das 
pessoas através da música, 
oferecendo crescimento e 
orientação é do meu interes-
se”, disse o maestro João 
Carlos Martins.

 
“Orquestrando o Brasil” 

  É uma plataforma digital 
que visa disseminar conte-
údos, oferecer capacitação 
para regentes e músicos, 
além de ser uma ferramenta 
para a troca de conhecimen-
to. O portal visa construir 
uma relação permanente 
e online de suporte e in-
formação. A plataforma dá 
apoio para que, a partir dos 

recursos humanos e físicos 
de cada comunidade, os en-
volvidos possam liderar um 
movimento de expansão ou 
consolidação da música lo-
cal. Um canal de comunica-
ção, informação e interação, 
que tem o objetivo de unir os 
músicos.

 Criado em junho de 
2018, o “Orquestrando o 
Brasil” é desenvolvido com 
o apoio da Fundação Banco 
do Brasil e da Fiesp, e já in-
tegra mais de 220 orquestras 
e bandas, um universo que 
representa mais de oito mil 
músicos, com grupos de 150 
municípios espalhados pelos 
estados de Alagoas, Ceará, 
Distrito Federal, Minas Ge-
rais, Paraíba, Pernambuco, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rondônia, 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo e To-
cantins.

Maestro João Carlos 
Martins visitará 
Projeto de Educação 
Musical do Santuário 
de Aparecida
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Poupatempo não funcionará nesta sexta-feira e 
sábado devido ao feriado da “Semana Santa”



“INSTINTOS URBANOS”

Pindamonhangaba, 17 de abril de 2019Tribuna do Norte6

 QUARTA-FEIRA

specialE

“Instintos Urbanos”: 
Grupo de hip-hop luta para 
representar a região em 
campeonatos nacionais 

Noventa alunos, entre crianças e jovens, se dedicam à dança e buscam por apoio para competir fora da cidade

COLABORARAM COM O 
TEXTO: VANESSA MUASSAB 
E  GIOVANNA MADUREIRA

Suor, lágrimas, dores 
musculares, falta de 
verba e outros sacri-

fícios são rotina na vida de 
quem almeja chegar cada 
vez mais longe, nesse caso, 
dançando. 

O sonho de cerca de 15 
jovens de Pindamonhan-
gaba, dessa vez, tem como 
foco principal um campe-
onato nacional de dança, 
que acontece em  Jundiaí 
(SP), no dia 1º de maio. O 
grupo está realizando di-
versas atividades para  ar-
recadar recursos sufi cientes 
para inscrição, transporte e 
alimentação. “Nós, profes-
sores,  trabalhamos duro 
para conseguir levá-los a 
outros níveis na dança e na 
vida. Todos somos movidos 
pelo amor a arte e sabemos 
o quão longe podemos che-
gar. Só precisamos de pes-
soas que acreditem em nós”, 
fi naliza Mykaella Vitória, 
professora e ex-aluna.

Jovens com idades en-
tre 13 a 21 anos integram o 
conjunto de competição do 
grupo Instintos Urbanos. 
Nascido de um projeto so-
cial de Pindamonhangaba, 
ex-alunos se tornaram pro-
fessores e dão continuida-
de ao trabalho de, além de 
toda a técnica envolvida, 
formar dançarinos mais 
humanos.

 Os integrantes do grupo 
são, em sua maioria, crian-
ças e jovens de baixa ren-
da; mas, apesar do pouco 
dinheiro, pode-se dizer que 
todos são ricos no que diz 
respeito à talento e força 
de vontade. “É importante 
participarmos [de compe-
tições] para buscar a evo-
lução de um grupo amador 
à um profi ssional, essas ex-
periências são um incentivo 
para continuar pratican-

do o que gosta. Assim, um 
dia, podemos representar 
o Brasil em um mundial”, 
conta a integrante Vanessa 
Muassab, 17 anos.

Ao longo dos anos, mo-
vidos pelo sonho do reco-
nhecimento e do desejo de 
representar a cidade em 
que vivem, conquistaram 
vitórias importantes para 
o fortalecimento de todo o 
trabalho. Uma delas, por 
exemplo, foi o título de 

1º lugar em 2017 no “Fest 
Dança”, em São José dos 
Campos. Outro título essen-
cial foi conseguirem estar 
na lista dos cinco melhores 
grupos de hip hop do Bra-
sil. Mas, os frutos colhidos 
não fi caram apenas dentro 
do país. O último prêmio foi 
conquistado em 2018, com 
o 1º lugar em quatro cate-
gorias, no campeonato in-
ternacional CIAD, realizado 
no litoral norte, garantindo 

uma vaga em um festival Sul
-americano, na Argentina. 

Mesmo que se tenha ta-
lento de sobra, muitas ve-
zes, falta apoio. Mas, a falta 
de condições nunca foram 
motivo de desânimo, mas, 
sim, mais um motivo para 
continuar lutando. Atual-
mente, o grupo está ven-
dendo cupons no valor de 
cinco reais, com cinco prê-
mios diferentes: um ovo 
de páscoa de 1kg, aluguel 
de vestido no valor de mil 
reais no Rogi Noivas, tê-
nis da loja Lifecore, ensaio 
fotográfi co profi ssional e 
uma camiseta. Além disso, 
os próprios dançarinos es-
tão fazendo brigadeiro para 
vender a dois reais cada. 
Pela internet, quem quiser 
ajudar, pode acessar uma 
‘vaquinha’ online e contri-
buir com qualquer quantia. 
“Além de estar nos ajudan-
do a espalhar a cultura e 
mostrar que nossa cidade 
também tem potencial, a 
pessoa investirá em arte 
local. Esse ato é capaz de 
incentivar as pessoas ao re-
dor a buscar àquilo que elas 
mais se identifi cam, no nos-
so caso, a dança”, explica a 
aluna Franciele Palêncio, 
16 anos. 

O contato com o grupo 
pode ser feito por meio das 
redes sociais, todas como 
‘Instintos Urbanos’, ou pelo 
telefone 12 99134-9568, tra-
tando com Juliano Nunes, 
professor.

No último sábado (13), o ‘Instintos Urbanos’ esteve na praça da Cascata, no centro da cidade, 
vendendo os cupons, os brigadeiros e, é claro, dançando

Grupo de hip-hop luta para 
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