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O loteamento Quei-
roz está recebendo, 
desde a última sema-
na, obras do sistema 
de esgoto realizadas 
em parceria entre a 
prefeitura e a Sabesp. 
As obras de tubulação 
de esgoto são uma 
reivindicação antiga da 
região, agora tirada do 
papel, para garantir a 
regularização fundiária 
do local.

Segunda edição do “Festival Regional 
Arte Encanto” é sucesso em Pinda

PANCADAS DE CHUVA 
A PARTIR DA TARDE

UV 7

PREVISÃO DO TEMPO 

17º 

PINDAMONHANGABA
27º

Fonte CPTEC/INPE

O “Festival Regional Arte Encanto” veio 
para fi car! Sua segunda edição, realizada 
entre os dias 9 e 11 de maio, na ‘Praça do 
Quartel’, mostrou que o evento está cada 
vez mais estruturado e organizado pela 
equipe do Fundo Social de Solidariedade.

O festival, que conta com apoio 
da Prefeitura, recebeu mais de cem 
expositores, apresentando artesanato 
da cidade e da região; além de 
doces artesanais, flores, food trucks 
diversificados e shows diferenciados. 

PÁGINA 5
PREFEITURA CRIA FERRAMENTA PARA COMBATE AO “FAKE NEWS”

CURSO DE BRIGADISTAS 
ENSINA PREVENÇÃO 
AOS FUNCIONÁRIOS 
DA PREFEITURA

A prefeitura promoveu, na última semana, um curso 
de brigadistas. Os encontros que duraram toda a sema-
na contaram com a participação dos funcionários da 
Secretaria de Cultura e Turismo, no auditório da Pre-
feitura. 

Loteamento Queiroz recebe 
obras de sistema de esgoto

O curso teve a intenção de possibilitar que os 
funcionários tenham o conhecimento necessário 
para solucionar casos de emergências dentro do 
ambiente de trabalho

PÁGINA 6

PÁGINA 3
Divulgação

Divulgação

Inscrições para o “Festival de 
Música da Juventude” terminam 
na próxima segunda-feira

A 6ª edição do “Festival de Música da Juven-
tude” ainda está com inscrições abertas e seguem 
até segunda-feira (20). O evento tem como objeti-
vo incentivar a música entre a juventude, revelar 
novos talentos e promover o intercâmbio artístico 
cultural.

PÁGINA 2
PÁGINA 5

CANDIDATOS 
TEM ATÉ 

QUARTA-FEIRA 
(15) PARA SE 

INSCREVER NO  
“VESTIBULINHO” 

DAS ETECS 

Divulgação

A Secretaria de Habitação tem 
realizado um trabalho intenso para 
a regularização fundiária de vários 

núcleos da cidade

PÁGINA 3

Espaço esteve movimentado durante os três dias do evento
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REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

Alunos de 20 escolas participam 
do Juventrova este ano

Conforme constava no regulamento distribuído nas escolas e divulgado nesta 
coluna, na última sexta-feira (10) encerrou-se o prazo para as escolas das 

redes pública e privada enviarem as trovas de seus alunos (a partir do 6º ano - En-
sino Fundamental) para participar do XXV Juventrova. Este certame estudantil 
da modalidade poética trova, que teve como tema a palavra  “família”, é promo-
vido pela seção de Pindamonhangaba da UBT-União Brasileira de Trovadores, 
com realização da Prefeitura ( Secretaria de Educação e Cultura/Departamento 
de Educação e Bibilioteca Verador Rômulo Campos D’Arace) e conta com o apoio 
da Fundação João Romeiro (jornal Tribuna do Norte).  

Este ano concorrem 20 estabelecimentos de ensino, sendo um colégio particular 
e duas escolas de outros municípios (Campos do Jordão e Tremembé) subordina-
das à Diretoria de Ensino instalada em Pindamonhangaba.

Os alunos autores das melhores trovas serão laureados com medalhas em evento 
comemorativo ao aniversário de emancipação política e administrativa deste mu-
nícipio, o aniversário da cidade. Data, horário e local da premiação ainda serão 
defi nidas e divulgadas.

1. EE Alexandrina Gomes de Araújo 
Rodrigues
2. EE Alfredo Pujol
3. EE Alzira Franco
4. Escola do CPP “Dr. Edgard Maga-
lhães Noronha” (vinculada à EE Co-
mendador Teixeira Pombo – Tremem-
bé)
5. EE Deputado Claro Cesar
6. EE Dirce Aparecida Pereira Marcon-
des
7. EE Escolástica Antunes Salgado
8.  EE Eurípedes Braga

9.  EE Iolanda Vellutini
10. EE Isis Castro de Mello Cesar
11. EE Ivone Nogueira Azevedo
12. EE João Pedro Cardoso
13. EE José Aylton Falcão
14. EE josé Wadie Milad
15. EE Pedro Silva
16. EE Rubens Zamith
17. EE Ryoiti Yssuda
18. Colégio Santa Mônica
19. EE Theodoro Correa Cintra (Cam-
pos do Jordão)
20. EE Wilson Pires

ESCOLAS PARTICIPANTES

Inscrições do “vestibulinho” das 
Etecs terminam nesta quarta-feira

O projeto de empodera-
mento feminino “Mulheres 
Guerreiras – gerações de luta”, 
desenvolvido por ex-alunos 
do curso Agente Cultural do 
Senac Pindamonhangaba, deu 
início, nesta semana, às suas 
primeiras ofi cinas artísticas. 
Selecionado pelo edital Lin-
guagens Artísticas, do Fundo 
Municipal de Apoio às Políticas 
Culturais, por meio do Progra-
ma de Ação Cultural - ProAC 
Municípios, suas atividades 
são voltadas para grupos de 
mulheres que se inscreveram 
no projeto e se encontram em 
estágios de vida com maior 
vulnerabilidade emocional e 
física: meninas de 13 a 18 
anos, na transição para a fase 
adulta; e mulheres que estão 

chegando à terceira idade, a 
partir de 58 anos.

Serão quatro encontros 
nos quais acontecerão dinâ-
micas corporais e musicais, 
para reconhecimento de cada 
mulher no seu próprio corpo e 
no corpo coletivo. Dentro das 
atividades, cada participante 
será convidada a escolher 
uma vertente artística que 
lhe interesse mais, sendo 
arte visual, música e teatro. 
Técnicas como xilogravura, 
desenho e colagem, confecção 
de instrumentos e musicaliza-
ção, teatro de sombras, entre 
outras, ajudarão as mulheres 
a materializar suas próprias 
narrativas. Ao fi m do pro-
cesso, cada grupo produzirá 
uma exposição com todos os 

trabalhos realizados durante 
as ofi cinas.

O cronograma de ativida-
des contempla ainda a apre-
sentação da peça teatral “A 
História de Bernarda Soleda-
de- a tigre do sertão” para as 
mulheres participantes do pro-
jeto. O espetáculo será reali-
zado pela Severina Companhia 
de Teatro, que tem direção de 
Maíra Fróis, uma das ex-alu-
nas da unidade e proponente 
do projeto selecionado pelo 
Fundo Municipal. Composto 
por 11 atrizes e musicistas, 
o elenco exclusivamente 
feminino conta a história de 
três mulheres da mesma 
família envolvidas em disputas 
territoriais, em um cenário de 
paixões e guerras, lágrimas e 

sangue. No segundo semestre 
de 2019, estão previstas, ain-
da, quatro exibições abertas 
para a população.

Ana Elisa Cherubini e Silva, 
coordenadora de cursos no 
Senac Pindamonhangaba, 
ressalta que a transformação 
social só é possível por meio 
da educação. “Quando obser-
vamos um projeto como esse 
ganhar espaço no mercado, 
promovendo ações culturais, 
benefi ciando diretamente 
a sociedade e criando me-
lhores oportunidades para a 
população, temos ainda mais 
clareza da importância de 
continuarmos oferecendo um 
ensino de qualidade. Estamos 
muito orgulhosos dos nossos 
ex-alunos”.

Mais de 2 milhões de 
trabalhadores ainda 
não sacaram o Abono 
Salarial ano-base 2017

O prazo de inscrição 
do processo seletivo das 
Escolas Técnicas Estadu-
ais (Etecs) para o segundo 
semestre de 2019 vai até 
às 15 horas desta quarta-
feira (15). O valor da taxa 
é de R$ 30. O exame será 
no dia 16 de junho.

O candidato deve pre-
encher a fi cha de inscrição 
eletrônica e imprimir o 
boleto bancário para pa-
gamento da taxa. O valor 
de R$ 30 deve ser pago 
em dinheiro, em qualquer 
agência bancária também 

até esta quarta-feira (15). 
Inclusive, candidato deve 
conferir pela internet se 
está entre os contempla-
dos com a redução de 50% 
da taxa de inscrição do 
processo seletivo.

O Manual do Candi-
dato com as informações 
sobre o processo seleti-
vo está disponível no site 
para download.

Inclusão social
O Sistema de Pontu-

ação Acrescida do Cen-
tro Paula Souza concede 
acréscimo de pontos à 

nota fi nal obtida no exa-
me, sendo 3% a estudan-
tes afrodescendentes e 
10% a oriundos da rede 

pública. Se o candidato 
estiver nas duas situações, 
recebe 13% de bônus.

Projeto “Mulheres Guerreiras – gerações de luta” tem promovido encontros para 
mulheres jovens e da terceira idade para estimular a narrativa de suas histórias

Ex-alunos do Senac Pinda fortalecem 
protagonismo feminino em ofi cinas artísticas

Cadastro para realização da prova deve ser feito 
pela internet

Gastão Guedes

Os trabalhadores que 
ainda não sacaram o 
Abono Salarial ano-base 
2017 têm até o dia 28 de 
junho para procurar uma 
agência bancária e retirar 
o dinheiro. Mais de 2,33 
milhões de pessoas com 
direito ao benefício ainda 
não resgataram o recurso. 
Elas representam aproxi-
madamente 10% do total. 
O valor disponível para 
saque chega a R$ 1,53 bi-
lhão.

Os valores sacados até 
o dia 8 de maio (última 
atualização) somam R$ 
17,17 bilhões. Os emprega-
dos da iniciativa privada, 
vinculados ao PIS, sacam 
o dinheiro na Caixa. Para 
os funcionários públicos 
(Pasep), a referência é o 
Banco do Brasil.

Tem direito ao abo-
no salarial calendário 
2018/2019 quem estava 

inscrito no PIS/Pasep há 
pelo menos cinco anos, 
trabalhou formalmente 
por pelo menos 30 dias 
em 2017 com remunera-
ção mensal média de até 
dois salários mínimos. 
Além disso, é preciso que 
os dados do trabalhador 
tenham sido informados 
corretamente pelo empre-
gador na Relação Anual 
de Informações Sociais 
(Rais). 

O valor a que cada 
pessoa tem direito é pro-
porcional ao tempo tra-
balhado formalmente no 
ano-base. Quem esteve 
empregado por todo o 
ano recebe o equivalente 
a um salário mínimo (R$ 
998); quem trabalhou 
por apenas 30 dias pode 
sacar o valor mínimo, 
que é de R$ 84 – o equi-
valente a 1/12 do salário 
mínimo.

Que venham 
novas edições! 

Resultado positivo. Esta foi a avaliação 
dos participantes da segunda edição 

do “Festival Regional Arte Encanto”, que 
aconteceu entre os dias 9 e 11 de maio, em 
Pindamonhangaba.

Organizado pela equipe do Fundo Social 
de Solidariedade, com apoio da prefeitura 
e de voluntários, o evento recebeu mais 
de cem expositores – que apresentaram 
grande variedade de artesanato da cidade 
e da região –; além de doces artesanais, 
fl ores, food trucks diversifi cados e shows 
diferenciados. Entre eles, uma atração 
internacional: o show com a cantora Dawn 
Tyler Watson. 

Durante três dias, o público pode apreciar 
boa música, vasta gastronomia e muitas 
opções de presentes para o “Dia das Mães”, 
comemorado no último domingo (12). 

Ao término do festival, o retorno foi: 
“boas venda; divulgação e ampliação dos 
negócios. 

Em um mercado brasileiro instável como 
o atual, pensar em iniciativas que trazem 
integração e geração de renda é essencial.
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O loteamento Queiroz está 
recebendo, desde a última se-
mana, obras do sistema de esgo-
to realizadas em parceria entre a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba e a Sabesp. As obras de tubu-
lação de esgoto são uma reivin-
dicação antiga da região, agora 
tirada do papel, para garantir a 
regularização fundiária do local.

A Secretaria de Habitação da 
cidade tem realizado um traba-
lho intenso para a regularização 
fundiária de vários núcleos da 
cidade e um dos quesitos que 
deve ser seguido é o sistema de 
esgoto. Por se tratar de uma obra 
grande, a previsão é de cerca de 
dez meses de realização. Para 
tanto, a Secretaria de Obras e 
Planejamento da Prefeitura está 
atuando junto à Sabesp.

O prefeito Isael Domingues 
pede a paciência da população 
durante a realização desta obra e 
lembra sobre o trabalho intenso 
que a Prefeitura está realizando 
quanto à regularização fundiá-
ria. “Estamos com esse desafi o, 
iniciamos as obras, que são um 
pouco demoradas e geram um 
pouco de transtorno, mas esta-
mos oferecendo o melhor para 
a população e o resultado vai 
valer a pena. A Prefeitura está 
trabalhando fortemente para a 
regularização fundiária, inclu-

Loteamento Queiroz recebe 
obras de sistema de esgoto

Curso de Brigadistas 
ensina prevenção aos 

funcionários da Prefeitura

sive com outras ações em cinco 
outros núcleos,” completou.

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA 

Além do Queiroz, os cinco 
núcleos que estão passando por 
processo regularização fundiá-
ria são: Campinas, Campininha, 
Feital, Mandu e Paulino de Je-

sus. Atualmente, a ação está em 
processo de cadastro dos mora-
dores desses locais, que deverão 
apresentar aos cadastradores 
cópias dos seguintes documen-
tos: RG, CPF, Certidão de Casa-
mento (se for casado), Certidão 
de Nascimento (se for solteiro ou 
conviver em união estável), com-

provante de residência, compro-
vante de renda, todos os contra-
tos particulares e/ou escrituras 
de aquisição do imóvel. Os ca-
dastradores estarão devidamen-
te identifi cados com o crachá da 
empresa Minas Engenharia.

De acordo com a Secreta-
ria de Habitação da Prefeitura, 

será com a apresentação desses 
documentos que os moradores 
terão direito de obter a matrí-
cula do imóvel em seu nome, de 
modo a garantir o pleno desen-
volvimento das funções sociais 
da propriedade. O cadastra-
mento destes núcleos segue até 
o fi m do mês de maio.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba promoveu, 
na última semana, um 
“Curso de Brigadistas”. Os 
encontros que duraram 
toda a semana contaram 
com a participação dos 
funcionários da Secretaria 
de Cultura e Turismo, no 
auditório da prefeitura. 
No último dia do curso, 
na sexta feira (10), houve 
uma aula prática com o 
Corpo de Bombeiros, no 
estacionamento do pré-
dio.  

Ação é feita em  parceria entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e a Sabesp

O curso, que foi viabi-
lizado pelo Departamen-
to de Atenção ao Servidor 
Público da Secretaria de 
Administração de Pinda-
monhangaba teve a inten-
ção de possibilitar que es-
ses funcionários tenham o 
conhecimento necessário 
para solucionar casos de 
emergências dentro do 
ambiente de trabalho.

“É muito importante 
essa participação dos fun-
cionários, pois em casos 
que possam oferecer risco, 
eles se tornam referências 
dentro do departamento 

no qual atuam. São eles 
que vão dar os primeiros 
socorros, e contribuir para 
que o problema seja solu-
cionado”, comenta a dire-
tora do Departamento de 
Atenção ao Servidor Pú-
blico, Fernanda Figueira.

Na sexta-feira (10), úl-
timo dia de curso, houve 
aula prática com o Corpo 
de Bombeiros, na qual 

explicaram o uso de man-
gueiras e atendimento 
nos primeiros socorros, 
além da troca de infor-
mações e esclarecimentos 
de dúvidas. O sargento 
Natanael, responsável 
pelo exercício prático, ex-
plicou a importância dos 
funcionários terem aces-
so a esse tipo de forma-

ção, pois em casos de aci-
dentes, poderão auxiliar o 
trabalho dos bombeiros.

O cronograma de ati-
vidades da capacitação 
contou com palestras mi-
nistradas pela engenheira 
de segurança do trabalho, 
Regina Lindgren, e pelos 
técnicos em Segurança do 
Trabalho, Joel e Noemi, 

além de representantes 
da Funvic – Fundação 
Vida Universitária Cristã.

De acordo com a Secre-
taria de Administração, o 
curso é viabilizado em con-
junto com o Serviço Espe-
cializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina 
do Trabalho, a fi m de levar 
informações sobre o uso 
de extintores e primeiros 
socorros aos funcionários. 
Segundo o Departamento 
de Atenção ao Servidor Pú-
blico, está sendo elaborado 
um estudo para que mais 
ações como esta aconteçam.

PREVENÇÃO E 
ACESSIBILIDADE
O curso contou com a 

participação de uma in-
térprete de Libras (lingua-
gem brasileira de sinais) 
para que uma funcionária 
participante recebesse as 
informações de maneira 
adequada.

Os organizadores do 
curso destacaram que esta 
participação da Inilibras 
foi muito importante, pois 
possibilitou que a acessibi-
lidade seja, de fato, promo-
vida dentro da Prefeitura.

Servidores 
participaram de 

treinamento na sede 
da  Prefeitura

 SECRETARIA DE SAÚDE PROMOVE 
“SEMANA DA ENFERMAGEM”

Reprodução/Internet

COLABOROU COM O
 TEXTO: BRUNA SILVA
Para comemorar o “Dia da 

Enfermagem”, celebrado no 
dia 12 de maio, a Secretaria 
de Saúde da Prefeitura de Pin-
damonhangaba promove, nos 
dias 16 e 17 de maio, a “Sema-
na da Enfermagem”, no au-
ditório do Senac. A intenção é 
reunir profi ssionais de enfer-
magem para uma valorização 

Evento 
voltado aos 

enfermeiros 
acontecerá 

no Senac 
Pinda

e celebração da profi ssão.
De acordo com a Secreta-

ria de Saúde, o evento contará 
com a participação do pales-
trante Fábio Frasson, além de 
espaço de discussão da im-
portância da profi ssão para a 
sociedade.

A intenção é valorizar não 
somente as enfermeiras, mas 
todos os profi ssionais da área 
como auxiliares de enferma-

gem e técnicos de enferma-
gem. Além da valorização dos 
funcionários, há também a 
preocupação com o atendi-
mento nas unidades de saúde, 

por isso, há um cronograma 
de participação no evento, a 
fi m de que o atendimento aos 
moradores não seja prejudi-
cado.
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COMTUR PINDAMONHANGABA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

CONVOCAÇÃO PARA A 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA
GESTÃO 2018/2020
O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua Presidente,

CONVOCÃO:
1.Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 2018/2020, e toda população
Para a 26ª reunião ordinária, a saber:

Data: 14/05/2019

Local da Reunião:   Auditório do Palacete 10 de Julho. Rua Dep. Claro César, 33 - Centro, 
Pindamonhangaba - SP, 12400-220

Horário:        17:30 h (duração máxima 1h 30 min horas).

PAUTA DA REUNIÃO:
1- REGIMENTO INTERNO – ADEQUAÇÃO À NOVA LEI.
2- LEI DO COMTUR – LEITURA
3- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR.
Pindamonhangaba, 10 de maio de 2019.   

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente

ASSOCIAÇÃO ATLETICA CIDADE NOVA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Eu, José Antônio Ribeiro dos Santos, portador da R.G 18.729.629-7 na qualidade de Presidente em exercício 
da Associação Atlética Cidade Nova, obedecendo as normas do Artigo 15 letra e como também Artigo 23 do 
Estatuto, venho convocar seus membros associados desta associação, para comparecerem a Assembléia 
Geral Extraordinária a se realizar no dia 30 de Junho de 2019 às 19:00 (dezenove horas) em primeira  
chamada, e segunda chamada sefor necessário às 19:30 (Dezenove e  trinta) horas  em nossa sedesituada 
à Rua Mogi das Cruzes  nº 500, Cidade Nova , Pindamonhangaba, S.P.  para  seguintes  ordens do dia:
1-ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA ECONSELHO FISCAL PARA O TRIÊNIO 2019-2022
2-POSSE DA NOVA DIRETORIA ECONSELHO FISCAL ELEITOS
PINDAMONHANGABA, 07 DE MAIODE 2019
JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS - R.G.18.729.629-7

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
 

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

inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 

 
 
 

CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 
 
 
 

Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 

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

abaixo, para a realização da “4ª Reunião Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir: 

 
 

01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura; 

02 – Controle da liberação de metano pelo Aterro Sanitário; 

03 – Dia Mundial do Meio Ambiente; 

04 – Conclusão sobre a possibilidade de modificar a compensação para corte de 

árvores isoladas em área urbana do município em casos isolados; 

05 – Conclusão sobre os critérios ambientais para aprovação de projetos de 

Condomínios e prédios em relação a vegetação; 

06 – Relatório da ultima reunião da comissão de acompanhamento do Plano 

Diretor de Pindamonhangaba. 

 
 
 
 
Data:  21/05/2019 (terça-feira) 
 
 
Horário:       
 
 
Primeira chamada: 14:00 
Segunda chamada: 14:15 

 

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

 
 
 
 

Frederico L. A. Gama 
Presidente 

CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 
CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “4ª Reunião Ordinária 
de 2019”, cuja pauta vem a seguir:
01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura;
02 – Controle da liberação de metano pelo Aterro Sanitário;
03 – Dia Mundial do Meio Ambiente;
04 – Conclusão sobre a possibilidade de modifi car a compensação para corte de árvores isoladas em área 
urbana do município em casos isolados;
05 – Conclusão sobre os critérios ambientais para aprovação de projetos de Condomínios e prédios em 
relação a vegetação;
06 – Relatório da ultima reunião da comissão de acompanhamento do Plano Diretor de Pindamonhangaba.
Data: 21/05/2019 (terça-feira)
Horário:
Primeira chamada: 14:00 Segunda chamada: 14:15
Local: Rua Martin Cabral s/no. - Sabesp - Entrada pela portaria

Frederico L. A. Gama - Presidente
Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e inseridos nos 
processos de elaboração dos mesmos. 

GRUPO ESCOTEIRO LEVI – 361/SP 
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – 38° DISTRITO “RIO PARAIBA DO SUL” 

 

CORRESPONDÊNCIA: Rua Emílio Causso, N° 72 – Terra dos Ipês – CEP.- 12443-480 

SEDE PROVISÓRIA: Rua José Garcia, 13  – Res. Padre Rodolfo 
Moreira César, CEP: 12.441-180 – Pindamonhangaba/SP 

Fones (12) 3527-3860 \ 99210-5234 (Chefe Irineu)  
gelevi361sp@gmail.com \ https://www.facebook.com/gelevi.oficial/ – CNPJ N° 20.728.102/0001-35 
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CONVOCAÇÃO 01/2019     Pindamonhangaba, 05 de Maio de 2019. 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 
 

O Grupo Escoteiro Levi 361/SP, CONVOCA os seus associados (Pais, Responsáveis 
Representantes legais, Diretores, Escotistas e outros Voluntários), para a Assembleia Ordinária, a 
realizar-se: 
Dia: 25 de Maio de 2019 – Horário: Primeira Chamada as 14h30m, e Segunda Chamada as 
15h 
Local: Sede Provisória no Centro Comunitário do Padre Rodolfo, Rua José Garcia, 13, Moreira 
César – Pindamonhangaba/SP. 
 
PAUTAS PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 

1. Apresentação da Chapa da Nova Diretoria Estatutária e sugestões para a Comissão Fiscal, 
Suplentes e Assessor Espiritual, e a forma de votação; 

2. Eleição para a Nova Diretoria Estatuária, Comissão Fiscal, Suplentes e Assessor Espiritual; 
3. Posses, Integração e/ou Promessa Escoteira dos Novos Diretores, Comissão Fiscal e 

Suplente, Assessor Espiritual do Grupo Escoteiro Levi 361/SP. 
 
PAUTAS PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

1. Alteração no Estatuto Social do Grupo Escoteiro Levi-Cristão 361/SP, da Sede Provisória 
no endereço Avenida dos Lírios, nº 319 (fundos) – Vale das Acácias – Moreira César, CEP: 
12.440-440 – Pindamonhangaba/SP, para o novo endereço da Sede Provisória na Rua José 
Garcia, nº 13 – Padre Rodolfo – Moreira César, CEP: 12.441-180 – Pindamonhangaba/SP. 

2. Alteração do Estatuto e outros que couberem, caso altere o Estatuto Social do Grupo 
Escoteiro em questão. 

 
 
 

_____________________ 
Irineu Moreira 

Diretor Presidente 

CONVOCAÇÃO 01/2019    Pindamonhangaba, 05 de Maio de 2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Grupo Escoteiro Levi 361/SP, CONVOCA os seus associados (Pais, Responsáveis 
Representantes legais, Diretores, Escotistas e outros Voluntários), para a Assembleia Ordinária, 
a realizar-se:
Dia: 25 de Maio de 2019 – Horário: Primeira Chamada as 14h30m, e Segunda Chamada as 15h
Local: Sede Provisória no Centro Comunitário do Padre Rodolfo, Rua José Garcia, 13, Moreira 
César – Pindamonhangaba/SP.
PAUTAS PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Apresentação da Chapa da Nova Diretoria Estatutária e sugestões para a Comissão Fiscal, 
Suplentes e Assessor Espiritual, e a forma de votação;
2. Eleição para a Nova Diretoria Estatuária, Comissão Fiscal, Suplentes e Assessor Espiritual;
3. Posses, Integração e/ou Promessa Escoteira dos Novos Diretores, Comissão Fiscal e Suplente, 
Assessor Espiritual do Grupo Escoteiro Levi 361/SP.
PAUTAS PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1. Alteração no Estatuto Social do Grupo Escoteiro Levi-Cristão 361/SP, da Sede Provisória no 
endereço Avenida dos Lírios, nº 319 (fundos) – Vale das Acácias – Moreira César, CEP: 12.440-
440 – Pindamonhangaba/SP, para o novo endereço da Sede Provisória na Rua José Garcia, nº 13 
– Padre Rodolfo – Moreira César, CEP: 12.441-180 – Pindamonhangaba/SP.
2. Alteração do Estatuto e outros que couberem, caso altere o Estatuto Social do Grupo Escoteiro 
em questão.

_____________________
Irineu Moreira

Diretor Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº 078/2019 (PMP 12614/2019) 
Para “aquisição de 01 trator agrícola”, com entrega dos envelopes até dia 27/05/19 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2019 (PMP 12629/2019) 
Para “aquisição de herbicida à base de glifosfato”, com entrega dos envelopes até dia 05/06/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 084/2019 (PMP 12647/2019) 
Para “locação de caminhões pipa e munck”, com entrega dos envelopes até dia 03/06/19 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 086/2019 (PMP 12658/2019) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte coletivo de 
passageiros na modalidade de fretamento contínuo, para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 05/06/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2019 (PMP 12663/2019) 
Para “aquisição de tintas”, com entrega dos envelopes até dia 03/06/19 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

PREGÃO Nº 091/2019 (PMP 12698/2019) 
Para “aquisição de sal comum e sal mineral para bovinos – Convênio do Leite”, com entrega dos 
envelopes até dia 04/06/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 092/2019 (PMP 12701/2019) 
Para “aquisição de ração, milho moído e bicarbonato de sódio”, com entrega dos envelopes até dia 
04/06/19 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.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 165/2018 (PMP 27393/2018) 
A autoridade superior homologou, em 08/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de equipamento hospitalar / material permanente (mesa ginecológica), para atender 
e melhor adequar Unidades de Saúde do Município (Terra dos Ipês II, CEM, Vila São Benedito, 
Araretama III, Arco Íris, Campinas, Castolira, Cidade Jardim, Cidade Nova, Feital, Goiabal, Bela 
Vista, Jardim Regina, Maricá, Cisas, Nova Esperança e Triângulo)”, em favor da empresa Hospi Bio 
Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda EPP, o item 01, no valor total de R$ 19.720,00. 

PREGÃO Nº 205/2018 (PMP 31580/2018) 
A autoridade superior, considerando manifestação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
e o parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, negou provimento ao recurso interposto 
pela empresa R3 Comercial e Sistemas de Monitoramento Ltda (processo nº 33386/2018), e 
homologou, em 06/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “implantação de cruzamento 
semaforizado com fornecimento e instalação de equipamentos conforme condições e experiências 
mínimas relacionadas no termo de referência”, em favor da empresa DM3 Comércio e Indústria 
Eireli, o item 01, no valor total de R$ 82.000,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2019 (PMP 1331/2019) 
A autoridade superior homologou, em 07/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de brinquedos para serem colocados em diversos locais do Município de 
Pindamonhangaba, conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Assertiva Comércio e Serviços Ltda ME: 05-
1.862,00; 06-1.152,00; Brink e D + Comercial de Brinquedos Eireli ME: 01-980,00; 03-1.046,00; 
04-990,00. 

– CMDCA –  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras,Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade civil, 
convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “2ª Reunião Extraordinária de 
2019”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

1- Retorno da reunião com o promotor de justiça sobre a Eleição do Conselho Tutelar;
2- Resolução - Comissão Especial para acompanhamento da Eleição do Conselho Tutelar;
3- Cronograma e ações da Eleição do Conselho Tutelar;
4- Retorno das deliberações ao promotor;
5- Informes gerais.

Data: 14/05/2019(terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

William AnaiaBonafé
Presidente – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a 
comparecerem à 1ª Reunião Extraordinária/2019 do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local 
abaixo discriminados:
Dia:                             16/05/2019 (quinta-feira)
Horário:                      08h:30min
Local:                          Central dos Conselhos Municipais
 Av. Albuquerque Lins, nº 138 – São Benedito

Pauta:
I – Deliberação sobre participação de representante do CMI no VI Congresso Internacional de 
Envelhecimento Humano;

Adilson Lima da Silva - Presidente do Conselho Municipal do Idoso
Favor confi rmar a presença e/ou justifi cativa da ausência no endereço: cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

A B2W Digital - pla-
taforma digital dona das 
marcas Americanas.com, 
Submarino, Shoptime e 
Sou Barato – prorrogou as 
inscrições para seu “Pro-
grama de Estágio 2019”. 
Os interessados podem 
se inscrever até sexta-fei-
ra (17). O programa tem 
como objetivo atrair ta-
lentos para a B2W e de-

Inscrições para o “Enem 2019” vão até a próxima sexta
Três milhões de participantes já se cadastraram no processo seletivo

O Enem - Exame Nacio-
nal do Ensino Médio já tem 
três milhões de inscritos 
para a edição de 2019. Um 
total de 62% (1.779.650) 
desses participantes estão 
isentos do pagamento da 
taxa de inscrição. Os inte-
ressados podem se inscre-
ver até as 23h59 de sexta-
feira (17), pelo horário de 
Brasília, exclusivamente 
pela página do participante, 
na internet.

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) ressalta que todos 

os interessados em fazer o 
Enem precisam se inscre-
ver, mesmo aqueles que 
obtiveram o direito à gratui-
dade da taxa de inscrição. 
Quem não foi isento da taxa, 
no valor de R$ 85, terá até o 
dia 23 de maio para realizar 
o pagamento. As provas do 
Enem 2019 serão aplicadas 
em dois domingos, 3 e 10 de 
novembro.

O Inep lançou um sis-
tema de inscrição mais 
interativo e personali-
zado para esta edição do 
exame, além de um pas-
so a passo de todas as 

etapas. As informações 
são solicitadas por meio 
de um robô de internet, 
em um formato similar a 
um chat. Os personagens 

da “Galera do Enem” co-
mandam a inscrição e 
apresentam as perguntas 
de acordo com a resposta 
do participante.

A PROVA
O Exame Nacional do 

Ensino Médio é reali-
zado anualmente pelo 
Inep, autarquia vincu-
lada ao Ministério da 
Educação. Em 21 edi-
ções, o exame recebeu 
quase 100 milhões de 
inscrições.

O Enem avalia o de-
sempenho do estudan-
te e viabiliza o acesso à 
educação superior, por 
meio do Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu), 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e 

instituições portuguesas. 
O exame também pos-
sibilita o financiamento 
e apoio estudantil, por 
meio do Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil 
(Fies).

Os dados do Enem 
também permitem auto-
avaliação do estudante 
o desenvolvimento de 
estudos e indicadores 
educacionais. O exame 
é aplicado em dois do-
mingos e tem quatro 
provas objetivas, com 
180 questões, além de 
uma redação.

Reprodução/Internet

Plataforma digital prorroga inscrições para estágio

senvolvê-los para que se 
tornem futuros líderes da 
companhia. As vagas são 
para atuação nas cidades 
de São Paulo e do Rio de 
Janeiro.

A companhia busca 
candidatos apaixonados 
por inovação, que tenham 
foco em resultados e faci-
lidade para trabalhar em 
equipe. Podem se inscre-

ver estudantes com pre-
visão de formatura entre 
julho de 2020 e julho de 
2021 dos cursos de admi-
nistração, engenharias, 
economia, ciência da com-
putação, ciências contá-
beis, comunicação social, 
direito, marketing, psi-
cologia, física, matemáti-
ca, estatística e relações 
internacionais ou áreas 
afi ns.

Os universitários que 
se inscreverem terão seus 
currículos avaliados e pas-
sarão por etapas online 
com provas, dinâmicas de 
grupo e entrevistas. Com 
previsão de início para 
agosto deste ano, o “Pro-
grama de Estágio B2W 
2019” pode durar até 24 
meses. Ao longo do pro-
grama, os jovens passarão 

por treinamentos e acom-
panhamento de gestores e 
do time de Gente & Gestão. 
E, ao fi nal, terão a oportu-
nidade de apresentar um 
projeto para a diretoria da 
companhia. O programa – 
que possui opções de car-
gas horárias de 20 ou 30 
horas semanais - oferece 
bolsa-auxílio compatível 
com o mercado e benefí-
cios como vale-refeição, 
vale-transporte, seguro de 
vida e desconto em com-
pras nos sites.

As inscrições para o 
“Programa de Estágio 
B2W 2019” podem ser fei-
tas pelo site https://esta-
giob2w.gupy.io/. Os can-
didatos também poderão 
acompanhar o programa 
pela página da B2W Digi-
tal nas redes sociais.

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO

PUBLICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO:

A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Habitação, após análise da 
Procuradoria Geral do Município referente aos Processos Externos 9310/2016 e 29110/2018 da Sra. 
CLAÚDIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO DE OLIVEIRA tornar-se público a REVOGAÇÃO 
DA DOAÇÃO do imóvel localizado no Loteamento Municipal denominado “Residencial Jardim 
Azeredo” na – Quadra F – Lote 03 – Avenida Jorge Marcos Azeredo, n.25, por descumprimento dos 
encargos das Leis n.3445 de 18/08/1988 e n.4726 de 10/12/2007.
 

Marcelo Martuscelli
 Secretário de Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 11/2019, 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 28/05/2019, 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 

AJM7919 Z440032362 10/04/2019 55412  NWG6335 B440243523 11/03/2019 57380 

BZS6597 B440245039 15/04/2019 51851  ELD6905 Z440031997 25/03/2019 55412 
ERM7955 B440245428 12/04/2019 51851  ELP6372 B440244565 02/04/2019 60501 
EYJ9300 B440245463 11/04/2019 51851  CDK6618 B440245136 09/04/2019 76331 
FMB8949 B440245232 11/04/2019 76331  GDM2150 B440245308 10/04/2019 60501 
BTC6803 B440245311 10/04/2019 51851  FGF1699 B440245143 09/04/2019 51930 
EML9558 B440245392 15/04/2019 51851  DWF7715 B440245413 11/04/2019 55411 
CIV7710 B440245420 11/04/2019 51851  FUS8230 B440245604 15/04/2019 51851 
FBB3104 B440245142 05/04/2019 51851  LVD5761 Z440031894 19/03/2019 55412 
FSM1116 B440245379 06/04/2019 55412  DAW2733 B440245260 10/04/2019 51851 
FAA6360 B440245365 10/04/2019 51851  BZN8927 B440245663 15/04/2019 51851 
BTE0416 B440245494 12/04/2019 51851  MEF2138 B440245389 15/04/2019 60502 
AMW1399 Z440032020 25/03/2019 55412  DEV6724 Z440031766 11/03/2019 55412 
HKP3077 B440244496 09/04/2019 51851  BRD9413 B440244652 04/04/2019 51851 
FDF1957 Z440031978 23/03/2019 55412  ETX6376 B440244599 04/04/2019 51851 
GDW0888 Z440031877 18/03/2019 55412  DKL8168 B440245038 15/04/2019 51851 
FJE4870 B440243637 21/03/2019 51851  CVO9680 B440238321 20/03/2019 51851 
FBB3421 B44023640 21/03/2019 51851  ASQ1697 B440241439 20/06/2018 51851 
DUR0359 Z440031907 19/03/2019 55412  EAO8351 Z440032368 10/04/2019 55412 
DIT7622 B440244047 26/03/2019 51851  DNZ9485 B440243662 13/03/2019 60501 
FTE3141 B440245753 12/04/2019 58196  CCN5829 Z440031840 15/03/2019 55412 
KPA3745 B440245234 10/04/2019 76331  FBS1255 Z440031778 12/03/2019 55412 
PUI2779 Z440032376 11/04/2019 55412  CYG8360 B440243553 13/03/2019 51930 
OLF8003 B440245278 10/04/2019 76331  FJD8033 Z440031779 12/03/2019 55412 
DNZ3533 B440243917 22/03/2019 60501  GDW0888 Z440031823 14/03/2019 55412 

 
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2019. 

José Vidal de Souza França Filho 
Secretário Adjunto de Segurança Pública 
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Inscrições para o “6° Festival de Música da 
Juventude” terminam na próxima segunda-feira

Colaborou Com o texto: 
ViCtor Gobbo

a 6ª edição do “Festival de 
música da Juventude” ainda 
está com inscrições abertas e 
seguem até segunda-feira (20). 
o evento tem como objetivo 
incentivar a música entre a ju-
ventude, revelar novos talen-
tos e promover o intercâmbio 
artístico cultural.

as categorias são:  “Com-
posição” e “interpretação”. o 
festival será realizado dia 8 de 
junho (sábado) no teatro Gal-
pão, às 19 horas. Para se ins-
crever, basta entrar no site: 
www.pindamonhangaba.sp.
gov.br, depois clicar no link: 
6º Festival de música da Ju-
ventude; clicar no botão ins-
crição; preencher os campos 
solicitados; inserir cópia do 
rG e CPF salvas em um úni-
co PDF; anexar gravação da 
música na íntegra e finalizar a 
inscrição.

Exposição “Vermelho” chega ao Museu  
Dom Pedro I e Dona Leopoldina

Prefeitura cria ferramenta para combate ao “fake news”
Como forma de combater 

as notícias falsas relacionadas 
à administração municipal, a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba está criando ferramentas nas 
redes sociais. o objetivo é levar 
a informação correta e oficial à 
população, combatendo boatos 
e a disseminação das chamadas 
“fake news” – ou seja, notícias 
falsas divulgadas principalmen-
te nas redes sociais, com infor-
mações irreais.

Para tanto, uma das medidas 
é a criação da assessora virtu-
al da Prefeitura. a “rê de Pin-
da” é uma página no Facebook 
dedicada a desmentir notícias 
falsas e esclarecer dúvidas a 
respeito da administração mu-
nicipal. Com isso, a intenção do 

Departamento de Comunicação 
da Prefeitura é interagir com os 
munícipes e ser uma das refe-
rências de informações oficiais 
para a população, além do site 
oficial www.pinda.sp.gov.br.

Para acessar e interagir com 
a “rê de Pinda”, basta procu-
rar a página no Facebook pelo 
endereço www.facebook.com/
redepinda e curtir. a linguagem 
utilizada é informal, para apro-
ximar e incentivar a interati-
vidade com todos os públicos. 
a equipe do Departamento de 
Comunicação da Prefeitura é a 
responsável por responder as 
dúvidas, questionamentos e crí-
ticas dos internautas, e também 
lançar as novidades da adminis-
tração municipal. “Rê de Pinda”, a assessora virtual, esclarece dúvidas relacionadas à administração da prefeitura

Divulgação

Poderão participar pessoas 
com idade mínima de 15 anos 
e máxima de 29 anos. Caso o 
músico seja menor de idade, 
deverá ser anexada à inscrição 
uma autorização do pai ou res-
ponsável, o qual se obriga a es-
tar presente nas proximidades 
do palco durante os ensaios e 
apresentações.

Serão selecionadas 10 com-
posições inéditas e 10 inter-
pretações, com divulgação no 
dia 30 de maio, a partir das 16 
horas. a seleção das composi-
ções e interpretações será fei-
ta por pessoas ligadas a área 
musical e de comprovada com-
petência, que avaliarão a cria-
tividade, a qualidade técnica e 
artística dos arranjos, afinação 
e harmonia. Haverá premia-
ção para o 1° (r$ 2.743,90), 2° 
(r$ 1.371,95) e 3° (r$ 685,97) 
lugares. o evento é uma reali-
zação da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do De-
partamento de Cultura.

Colaborou Com o texto: 
ViCtor Gobbo

O Museu Histórico e Pedagó-
gico D. Pedro I e D. Leopoldina 
recebe, nesta terça-feira (14), a 
exposição “Vermelho”, do fotógra-
fo Ricardo Takamura. A mostra 
reúne seis obras do artista que 
propõem um diálogo contempo-
râneo sobre a presença humana e 
sua influência- sobre a paisagem 
natural. Todas as obras possuem 
legenda em braile. 

Na seleção das obras, Ricardo 
faz uso das potências da cor ver-
melha em suas imagens notur-

nas: a cor como presença; como 
passagem; como emanação de 
uma solidão de um viajante em 
um planeta distante, devastado. 
Por outro lado, o céu noturno 
nos apresenta o cosmos e faz-nos 
refletir sobre nossa origem e o 
tamanho dos quadros buscam 
diminuir o observador em frente 
a vastidão do universo.

As fotografias do ensaio 
“Vermelho” foram produzidas no 
Vale do Paraíba e na Serra da 
Mantiqueira e seguem até o dia 
15 de junho em exposição. O mu-
seu   fica na rua Marechal Deo-
doro da Fonseca, 260 - centro.

Fotografias de Ricardo Takamura são composições noturnas

DivulgaçãoDepartamento de Meio Ambiente 
de Pinda realiza doação de mudas
Ação acontece nos dias 29 e 30 de maio, no Viveiro Municipal

Colaborou Com o texto: 
ViCtor Gobbo

o Departamento de meio 
ambiente da Prefeitura de Pin-
damonhangaba realizará, nos 
dias 29 e 30, a doação de mu-
das de árvores frutíferas, nati-
vas, ornamentais e exóticas, no 
Viveiro municipal.

No dia 29, apenas munícipes 
da área rural da cidade poderão 
retirar até 20 mudas, sendo 15 
nativas (porte médio/grande) e 
cinco frutíferas. Já no dia 30, os 
moradores da área urbana po-
dem retirar até 14 mudas, sendo 
10 ornamentais, duas frutíferas 
e duas exóticas (porte médio). 

Serão distribuídas 30 senhas, 

a partir das 7 horas e somente 
moradores de Pinda poderão 
participar. os interessados de-
vem levar comprovante de en-
dereço para fazer a retirada.

O Viveiro Municipal fica na 
rua Noel César Pires, s/nº, pró-
ximo ao maricá. mais informa-
ções podem ser obtidas pelos 
telefones 3645-1494.

Entrega valerá 
apenas para 
moradores da cidade

Divulgação

Divulgação
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“ARTE ENCANTO”

O “Festival Regional Arte 
Encanto” veio para fi -
car! Sua segunda edição, 

realizada entre os dias 9 e 11 
de maio, na ‘Praça do Quartel’, 
mostrou que o evento está cada 
vez mais estruturado e organi-
zado pela equipe do Fundo So-
cial de Solidariedade.

O festival, que conta com 
apoio da Prefeitura, recebeu 
mais de cem expositores, apre-
sentando artesanatos da cidade 
e da região; além de doces arte-
sanais, fl ores, food trucks diver-
sifi cados e shows diferenciados. 

Na quinta-feira (9), a atração 
foi internacional: a cantora Dawn 
Tyler Watson animou o público. 
Na sexta-feira (10), foi a vez de 
‘Rafi nha Acústico’ se apresentar 
e, no sábado (11), o festival con-
tou com apresentações culturais 
como: balé “Reinvente” e “Stu-
dent Dance”; “Projeto Cultural 
Fazendo Arte  - Dança Urbana” e 
“Dance Hall”, do Salesianos; “Ca-
merata Jovem” do projeto Jataí e, 
fechando a noite com os shows de 
Wagner Muzak e de Luana Mas-
cari. 

Arte que encanta 
e gera renda
Segunda edição do “Festival Regional Arte Encanto” é sucesso em Pinda

“Gostaríamos de agradecer a 
todos. Para nós, o resultado 
da nossa participação foi 
bastante positivo. A cidade foi 
muito receptiva com a gente: 
com certeza pretendemos 
voltar outras vezes.” 

Simone - representante dos Vinhos 
Quinta de Olivardo (São Roque)

Cantora Dawn Tyler Watson foi uma das atrações do evento

O prefeito Isael Domingues 
e a presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia Vieira 

Domingues – presentes em to-
dos os momentos do evento –, 
acompanharam de perto o resul-
tado da iniciativa para os exposi-
tores e para os participantes.  

“O evento deste ano foi o 
maior sucesso: todos os dias lo-
tados! Conversando com cada 
um dos artesãos, todos disse-
ram estar satisfeitos. Inclusi-
ve, alguns nem conseguiram 
repor mercadoria pelo volume 
de vendas, e isso é muito gra-
tifi cante para nós”, contou a 
presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia 
Vieira Domingues.  “Os ex-
positores que vieram de fora 
também fi caram superfelizes 
pelas boas vendas. Isso nos es-
timula a fazer mais festivais e 
eventos como este. Agradece-

mos a todos os expositores que 
acreditaram nesta iniciativa e a 
toda a equipe do Fundo Social; 

da Prefeitura e voluntários, que 
trabalharam muito para este su-
cesso!” 

“O evento ‘Arte 
Encanto’ nos ajudou 
a ampliar mais nosso 
mercado. Nossa 
participação foi muito 
gratifi cante porque 
tivemos bastante 
aceitação e recebemos 
muitos elogios. A feira 
estava maravilhosa, 
muito bem organizada; 
um ambiente tranquilo 
para a família; com 
boa música; food 
trucks e artesanatos 
muito bonitos. Já 
estamos aguardando a 
terceira edição.” 

Bruno - Bike Flower (Santo 
Antônio do Pinhal)

“Estou satisfeito com o 
resultado deste festival. 
Além do facebook, 
a participação em 
eventos como este é 
uma forma de divulgar 
meu trabalho. E tive 
tantas encomendas que 
estou surpreso, já que 
o artesanato em metal 
é um pouco mais caro. 
Terei bastante serviço 
nos próximos dias 
para entregar todas as 
encomendas que recebi. 
A feira está muito boa, 
e espero que o Fundo 
Social continue fazendo 
eventos como esse; 
dando este espaço para 
nós artesãos.” 

Nicoleti - artesão (Pinda) 

“A participação no festival foi uma oportunidade 
maravilhosa! Já faço parte dos eventos e da loja ‘Arte 
Encanto’ no shopping e sou muito agradecida ao prefeito 
e à primeira-dama por participar desse projeto tão 
lindo! Estou pegando muitas encomendas; fazendo 
contatos e mostrando o meu trabalho. Por isso, reafi rmo: 
essa oportunidade é muito boa!”

Patrícia - artesã (Pinda)

 “Essa foi a primeira vez 
que participei e gostei 
bastante. Além das 
vendas, que foram boas, 
e da divulgação, aqui não 
pagamos taxa para expor: 
isso nos ajuda muito.”
Ângela Maria - artesã (Taubaté)

“A Assop procura sempre participar de eventos como 
este para levar o nome da associação e o gosto pelo 
cultivo das orquídeas. Em especial, este festival é 
superpositivo; a feira movimentada; com shows bacanas 
e as vendas foram ótimas; até surpreenderam a gente.” 

“Nossa participação foi muito positiva e o evento 
muito bonito! Um ambiente familiar em que o público 
compareceu. Tivemos boas vendas e estou muito feliz em 
participar. Já estamos esperando as próximas edições.” 

Felipe - food truck Espetinhos Futebol Clube (Pinda)

“Foi a primeira vez que participamos do festival e gostamos 
muito! Além de vendermos bem e termos boa aceitação 
do nosso produto, gostamos muito da recepção dos 
organizadores aqui de Pinda; o Renato, o Fábio e todo o 
pessoal do Fundo Social. A estrutura da feira é maravilhosa. 
Pretendemos voltar mais vezes, com certeza”. 

Jeferson - doces artesanais portuguesesMarcos - diretor da Assop (Associação 
Orquidófi la de Pindamonhangaba) 
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“Gostaríamos de agradecer a 
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