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Prédio do Conselho Tutelar é 
reinaugurado após reforma e ampliação
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Nesta sexta-feira 
(24), às 10 horas, a 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Assistência Social, rei-
naugura o prédio do 
Conselho Tutelar. 

O local passou por 
melhorias nas condi-
ções físicas e recebeu 
novos equipamentos.

VACINAÇÃO 
CONTRA A GRIPE 
ATINGE MAIS DE 
70% DOS GRUPOS 
DE RISCO EM PINDA
O Departamento de Pro-

teção a Riscos e Agravos 
à Saúde, vacinou 73% da 
população que faz parte 
dos grupos indicados pelo 
Ministério da Saúde. Até o 
momento, 34.431 pessoas 
dos grupos prioritários fo-
ram vacinadas, a meta para 
o município é imunizar 47 
mil pessoas. 
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INSCRIÇÃO DO 
ENEM PODE SER 
PAGA ATÉ DIA 23
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Museu sedia palestra sobre cultura negra
O Museu Histórico e Pedagógico Dom 

Pedro I e Dona Leopoldina recebe, nesta 
quinta-feira (23), às 19h15, o fotógrafo 
e doutorando em Ciência da Religião, 

Marco António de Sá, para uma pales-
tra sobre a exposição “Negra Devoção”, 
aberta ao público. 

“CAMPANHA 
DO AGASALHO” 
CHEGA À REGIÃO 
DO CAMPO ALEGRE 
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DOUTOR ARI: UM MÉDICO EXEMPLAR!

* 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

Na vida, aprendemos 
que existem aqueles que 
sabem fazer o bem, mas 
não o fazem, estes são os 
maus; há os que praticam 
o bem porque assim o 
desejam, com humildade, 
sem ostentação, estes são 
os bons, sintonizados com 
os mais puros ensinamen-
tos do Evangelho. Eles 
honram o gênero humano. 
São os que dizem como 
Terêncio, dramaturgo e 
poeta romano, ao advogar 
a solidariedade huma-
na: ”Homo sum et nihil 
humani a me alienum” 
(“Sou humano e nada do 
que é humano me é estra-
nho”). Esse estilo de vida 
superior, adotam os que 
se encontram em nível 
moral elevado, desligados 
da pequenez do mundo, e, 
assim procedendo, eles se 
colocam em destaque na 
caminhada da existência.

Tal foi o “modus viven-
di” do DR. ARI SANTIAGO 
LIMA VERDE, ser humano 
admirável, benemérito de 
sua terra natal - Limo-
eiro do Norte, no sertão 
cearense. Predestinado a 
ser um Grande Cidadão, 
o DOUTOR ARI serviu, 
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com abnegação, como um 
médico verdadeiro (foi 
professor de levados mé-
ritos também!!!) ao berço 
que o viu nascer e ao povo 
da sua região. Ele vibrava 
acorde com o pensamento 
do inesquecível Dr. Bezer-
ra de Menezes: “O médico 
verdadeiro não tem direito 
a refeição, não tem hora, 
de inquirir se é perto ou 
longe; tem que gostar de 

gente, das relações huma-
nas e olhar o outro com 
respeito e dignidade”. 
Verdadeiro discípulo de 
Hipócrates, exerceu o seu 
dignifi cante mister, duran-
te dezenas de anos, seguin-
do fi elmente os ideais de 
São Francisco, levando 
esperança onde houvesse 
desespero e procurando 
mais consolar do que ser 
consolado! Aliviando dores 

La Parola 

do corpo e da alma de 
seus semelhantes, parte o 
DOUTOR ARI para a pá-
tria Espiritual, lá onde não 
atingem os obuses do desa-
mor e da maldade. Por 
certo, irá encontrar com 
outro Médico, Apóstolo 
da Caridade, seu amado 
pai DOUTOR DIOCLÉ-
CIO LIMA VERDE, uma 
legenda de amor ao pró-
ximo, que deixou extensa 
folha de serviços na Arte 
Divina e no Magistério 
na nossa  “Princesa do 
Jaguaribe”.

 Tive a grande hon-
ra de ter sido modesto 
aluno dos dois no velho 
e sempre idolatrado 
DIOCESANO onde foram 
Professores admirados e 
queridos. Quanto en-
sinamento! Que lindos 
exemplos de vida! Para o 
meu mestre, meu mode-
lo de Médico- DOUTOR 
ARI SANTIAGO LIMA 
VERDE-, a minha ora-
ção terna e humilde. Ele 
bem merece o que está 
registrado no Ato dos 
Apóstolos: ”Pertransiit 
benefaciendo!” (“Tran-
sitou fazendo o bem !”). 
DOUTOR ARI, saudades !

O Dr. Ari Santiago Vila Verde era médico clínico 
geral e Anestesiologista em Limoeiro do Norte -CE

Museu histórico sedia 
palestra sobre cultura negra 

A “Exposição de Arte Celebrar 
2019” começou a ser exibida nesta 
segunda-feira (20). A mostra tem como 
tema “Terra Adorada: Os fi lhos desse 
solo” e está disposta no Taubaté Sho-
pping até o dia 3 de junho.

A exibição faz parte do “Progra-
ma de Ensino Integral” que visa 
ampliar as oportunidades educacio-
nais dos alunos em diferentes áreas 
do conhecimento. A coletânea reúne 
25 telas e 18 esculturas criadas por 
alunos. Sendo que, é desenvolvida 
com o objetivo de valorizar as raízes 
brasileiras por meio da arte. 

A exposição está à disposição do 
público do centro de compras, na 
Alameda Cultural, das 10  às 22 
horas.

Inscrição do Enem pode 
ser paga até dia 23

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
2019 registrou 1.025.853 
inscritos no estado de São 
Paulo. As inscrições ter-
minaram na última sex-
ta-feira (17), mas os par-
ticipantes têm até o dia 
23 de maio para pagar a 
taxa, no valor de R$ 85. O 
pagamento pode ser feito 
em qualquer banco, casa 
lotérica ou agência dos 
Correios, obedecendo aos 
horários e critérios esta-
belecidos por esses corres-
pondentes bancários.

Quem teve direito à 
isenção do pagamento da 
taxa e concluiu a inscrição 
no prazo já tem sua parti-
cipação garantida no exa-
me. As provas do Enem 
2019 serão aplicadas em 
dois domingos, 3 e 10 de 
novembro. No Brasil, fo-
ram 6.384.957 de inscritos 
para a edição de 2019. O 
número fi nal de partici-
pantes confi rmados será 
divulgado no próximo dia 
28.

O Enem é realizado 

anualmente pelo Institu-
to Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), 
autarquia vinculada ao 
Ministério da Educação 
(MEC). Em 21 edições, o 
exame recebeu quase 100 
milhões de inscrições.

O exame avalia o de-
sempenho do estudante e 
viabiliza o acesso à educa-
ção superior, por meio do 
Sistema de Seleção Uni-
fi cada (Sisu), Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni) e instituições 
portuguesas.

A prova também pos-
sibilita o fi nanciamento e 
apoio estudantil, por meio 
do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies).

Os dados do Enem 
também permitem auto-
avaliação do estudante o 
desenvolvimento de estu-
dos e indicadores educa-
cionais. O exame é apli-
cado em dois domingos e 
tem quatro provas obje-
tivas, com 180 questões, 
além de uma redação.

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
O Museu Histórico e 

Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina recebe, 
nesta quinta-feira (23), às 
19h15, o fotógrafo e dou-
torando em Ciência da 
Religião, Marco António 
de Sá, para uma palestra 
sobre a exposição “Negra 
Devoção”, aberta ao pú-
blico. 

A exposição “Negra 
Devoção” reúne 30 foto-
grafi as e reconta a par-
ticipação da cosmologia 
Bantu – povo africano – 
nas tradicionais festas de 
Nossa Senhora do Rosá-
rio e de São Benedito. A 
mostra retrata a devoção, 
a tradição de festas reli-
giosas e a ancestralidade 

negra por meio de regis-
tros fotográficos de tam-
borzeiros, de congadas e 
de pessoas.

Marco espera que o co-
nhecimento partilhado na 
palestra, “aumente o res-

peito e diminua o precon-
ceito sobre uma população 
que, de fato, é responsável 
por muito da forma de vi-
ver e de entender o mun-
do na sociedade em que 
vivemos no Brasil”.

A exposição poderá ser 
visitada no Museu até 9 de 
junho, de segunda-feira a 
sábado, das 9 às 17 horas. 
O Museu Histórico fi ca na 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, 260, centro.
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EXPOSIÇÃO DE ARTE “CELEBRAR 
2019” CHEGA A SHOPPING DA REGIÃO

ORAÇÃO: AOS TRÊS ANJOS PROTETORES

Se estiver enfrentando difi culdades seja ela fi nanceira, doença ou qualquer coisa faça isso durante 
três dias seguidos. Pega um prato acenda 3 velas coloque um pouco de água e açúcar. E coloque 
em lugar mais alto que sua cabeça, Ofereça aos 3 anjos protetores Gabriel, Rafael e Miguel,faça o 
pedido, em 3 dias você alcançará a graça, mande publicar no terceiro dia e veja que acontece no 
quarto dia. Obrigada aos três anjos da graça alcançada. Neuza.

Proteção da criança 
e do adolescente 

Responsável por priorizar os direitos 
da criança e do adolescente, o Con-

selho Tutelar é um órgão regido pelo ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) 
desde julho de 1990. 

Para reforçar a atuação do órgão no 
município, a sede do Conselho Tutelar em 
Pindamonhangaba está passando por 
diversas melhorias, visando dar melhores 
condições de trabalho para as equipes.

Reconhecendo a grande importância da 
instituição no que se refere à fi scalização e 
à garantia da proteção das crianças e dos 
adolescentes da cidade, a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social tem tido um 
olhar sensível para esta causa, e por isso 
vem contribuindo para as melhorias como 
pintura e a construção de uma brinquedo-
teca. A reforma não é apenas física, mas 
estende-se a equipamentos como compu-
tador, além de capacitações e treinamen-
tos.

O espaço será reinaugurado esta sema-
na com a proposta de aprimorar os traba-
lhos já desenvolvidos.
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COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

O Departamento de Prote-
ção a Riscos e Agravos à Saúde, 
vacinou 73% da população que 
faz parte dos grupos indicados 
pelo Ministério da Saúde. Até o 
momento, 34.431 pessoas dos 
grupos prioritários foram vaci-
nadas, a meta para o município 
é de imunizar 47 mil pessoas.

O maior grupo de pessoas 
imunizadas é o de idosos, com 
13.111 vacinados. O grupo prio-
ritário de crianças continua 
abaixo no número ideal: apenas 
7.850 crianças foram imuniza-
das, sendo que a meta é 11.359. 
Ainda de acordo com o Depar-
tamento de Riscos e Agravos à 
Saúde, tem sido realizada uma 
busca ativa nas escolas, a fi m 
de encontrar as crianças e pro-
fessores que ainda não foram 
imunizados. Além de 25 postos 
espalhados por toda a cidade, a 
vacina pode ser encontrada no 
posto central de Pindamonhan-
gaba.  

“É preciso que as pessoas se 
conscientizem sobre a impor-

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

Nesta quarta-feira (22), a 
“Campanha do Agasalho 2019” 
continua com a arrecadação nos 
bairros de Pindamonhangaba. 
De acordo com o cronograma es-
tabelecido, a equipe da Sabesp, 
do Exército e do Fundo Social 
percorre hoje os bairros: Campo 
Alegre, Jardim Cristina, São Do-
mingos, Jardim Roseli, Parque 
Ipê, Santa Luzia e Vila Prado.

Na terça-feira (21), o grupo 
esteve arrecadando na região 
do Alto do Tabaú, Santana, Ca-

Vacinação contra a gripe atinge m ais 
de 70% dos grupos de risco em Pinda

tância da imunização para es-
ses grupos mais vulneráveis. O 
principal objetivo da campanha 
é reduzir a mortalidade, as com-
plicações e as internações que 
ocorrem em consequência das 
infecções pelo vírus da infl uen-
za”, alerta o diretor do Departa-

mento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde da Prefeitura, 
Rafael Lamana.

As pessoas dos grupos prio-
ritários têm até o fi m deste mês 
para procurar o local de vacina-
ção mais próximo de sua casa. 
São eles: crianças de 6 meses a 

Idosos estão no 
maior grupo de 
pessoas vacinadas 
na cidade

 “Campanha do Agasalho” chega à 
região do Campo Alegre

rangola, Vila Suíça, Residencial 
Maria Emília, Residencial An-
drade e Morumbi. Vale destacar 
que peças de roupas que serão 
doadas precisam estar em bom 
estado de conservação.

A arrecadação nos bairros 
será de segunda a sexta-feira, 
durante o dia todo, até o dia 
31 de maio, abrangendo toda 
a cidade e distrito de Morei-
ra César. Além da Sabesp, do 
Exército e da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, são parceiros 
do Fundo Social de Solidarieda-
de na “Campanha do Agasalho”, 

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

Nesta sexta-feira (24), 
a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, reinau-
gura o prédio do Conselho 
Tutelar, às 10 horas, após 
uma reforma e ampliação. 
O prédio passou por me-
lhorias nas condições físi-
cas e recebeu novos equi-
pamentos.

A reforma que come-
çou ainda no fi m do ano 
passado, teve diversas fa-
ses como realocação dos 
espaços disponibilizados 
com a construção de duas 
novas salas, pintura, cons-
trução de novas salas, co-
locação de vidros, mobili-
ário novo, colocação de ar 
condicionado, instalação 
de novos computadores e 
a construção de brinque-
doteca com brinquedos 
doados que fi carão à dis-
posição das crianças aten-
didas.

“É muito importante 
que os conselheiros te-

Prédio do Conselho Tutelar é 
reinaugurado após reforma e ampliação

nham esse espaço com 
melhor condição de tra-
balho. Cabe à Assistência 
Social ter esse olhar de-
dicado para que eles tra-
balhem bem, pois o Con-
selho Tutelar é um órgão 
de suma importância para 
a cidade, porque atua na 
fi scalização da garantia e 
proteção da criança e do 
adolescente do municí-
pio”, comentou a secretá-
ria de Assistência Social, 
Ana Paula Miranda.

O Conselho Tutelar é 
o órgão responsável por 
priorizar os direitos da 
criança e do adolescente, e 
é regido pelo ECA (Estatu-
to da Criança e do Adoles-
cente), instituído pela Lei 
8.069, do dia 13 de julho 
de 1990. A sede do Conse-
lho Tutelar em Pindamo-
nhangaba localiza-se na 
rua Dr. Aníbal Jesus Pinto 
Moreira, 237, no bairro 
Alto Cardoso.

Espaço recebeu melhorias para melhora do atendimento

Divulgação

Divulgação

Divulgação

menores de 5 anos, gestantes 
em qualquer idade gestacional, 
mulheres no período de 45 dias 
após o parto, trabalhadores da 
área de saúde dos serviços pú-
blicos e privados, pessoas com 
60 anos ou mais de idade, por-
tadoras de doenças crônicas não 

até o momento, a Acip (Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) e a Polícia 
Militar.

Além da arrecadação com os 
moradores, a campanha conta 
também com o ponto de coleta 
no prédio do Fundo Social de So-
lidariedade que fi ca na rua De-
putado Claro César, 53 – centro.

Moradores 
podem contribuir 

doando peças  
boas

transmissíveis e outras condi-
ções clínicas especiais indepen-
dentemente da idade, população 
privada de liberdade e do siste-
ma prisional, e os professores 
das escolas públicas e privadas 
que estão em sala de aula.

Para ser imunizado, é indis-
pensável levar documento pes-
soal e cartão de vacinação. As 
pessoas portadoras de doenças 
crônicas não transmissíveis (co-
morbidades) devem apresentar 
a prescrição médica. As puérpe-
ras devem levar também a cer-
tidão de nascimento da criança 
ou cartão da gestante. Profes-
sores e trabalhadores da Saúde 
devem apresentar documento 
que comprove o vínculo com a 
categoria profi ssional (contra-
cheque, crachá, etc).
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

Vereadores realizam duas Audiências Públicas na Câmara de Pindamonhangaba; eventos são abertos ao público

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

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.

Duas Audiências Pú-
blicas importantes para 
toda a sociedade de Pin-
damonhangaba deverão 
ser realizadas na próxi-
ma quarta-feira, dia 29 
de maio, no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de 
Oliveira” na Câmara de 
Vereadores de Pindamo-
nhangaba. 

A primeira refere-se 
à Prestação de Contas 
do 1° Quadrimestre de 
2019 da Secretaria de 
Finanças da Prefeitura 
de Pindamonhangaba. O 
evento começa às 16 ho-
ras. Nesta Audência, a 
Secretária de Finanças e 
Orçamento, Maria de Fá-
tima Bertogna apresen-
tará aos vereadores e ao 
público presente todos 
os dados financeiros da 
Prefeitura nos meses de 
janeiro, fevereiro, março 
e abril deste ano. O obje-
tivo é a demonstração e 
avaliação do cumprimen-
to das metas fiscais, con-
forme disposto no pará-
grafo 4°, do artigo 9° da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Os membros da 
Comissão de Finanças e 
Orçamento da Câmara de 
Pindamonhangaba – ve-
readora Gislene Cardo-
so (DEM) e os vereado-
res Janio Ardito Lerario 
(PSDB) e Osvaldo Ma-
cedo Negrão – Professor 
Osvaldo (PR) – conduzi-
rão a reunião no plenário 
da Casa.

Lei Orçamentária 
de 2020
A segunda Audiên-

cia – prevista para as 17 
horas – no mesmo local 
é referente ao Projeto 
de Lei n° 44/2019, que 
“Dispõe sobre as dire-
trizes para a elaboração 
e execução da Lei Orça-
mentária de 2020 e dá 
outras providências”. O 

Audiências Públicas na Câmara 
discutem “LDO 2020” e “contas

do 1º Quadrimestre de 2019”
da Secretaria de Finanças

As reuniões plenárias acontecem no dia 29 de maio,
quarta-feira, no período da tarde, no Plenário Dr. Francisco 

Romano de Oliveira e são abertas à toda população
evento será realizado por 
força do parágrafo único, 
do artigo 48, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
O convite para Audiência 
Pública foi feito pelo Pre-
sidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento da 
Câmara, vereador Janio 
Ardito Lerario e publi-
cado no jornal oficial do 
município.

Pelo Ato n° 08, de 23 
de abril de 2019, que “Es-
tabelece prazos para exa-
me do Projeto de Lei que 
“Dispõe sobre as dire-
trizes para a elaboração 
e execução da Lei Orça-
mentária para o exercício 
de 2020 e dá outras pro-
vidências”, o Presidente 
da Câmara, vereador Fe-
lipe César – FC (PV), em 
seu artigo 2°, nomeou os 
vereadores Antonio Al-
ves da Silva – Toninho da 
Farmácia (PSDB), Carlos 
Eduardo de Moura – Ma-
grão (PR), Jorge Pereira 
Alves – Jorge da Farmá-
cia (PR), Rafael Goffi 
Moreira (PSDB), Renato 
Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola (PV), Ro-
derley Miotto Rodrigues 
(PSDB) e Ronaldo Pinto 
de Andrade – Ronaldo 
Pipas (PR) para atuar 
juntamente à Comissão 
de Finanças e Orçamen-

to, na análise do referi-
do Projeto de Lei. 

Ainda no Ato nº 8, em 
seu artigo 3°, os verea-
dores poderão apresen-
tar emendas ao Projeto 
de Lei citado, dirigin-
do-se à Comissão de Fi-
nanças e Orçamento, até 
às 17 horas, do dia 07 
de junho de 2019, sen-
do que a Comissão de 
Finanças e Orçamento 
emitirá seu parecer so-
bre o Projeto de Lei que 
“Dispõe sobre as dire-
trizes para a elaboração 
e execução da Lei Orça-
mentária para o exercí-
cio de 2020” e sobre as 
emendas apresentadas, 
até o dia 19 de junho de 
2019.

O Ato também defi-
niu – em seu artigo 5º 
- que a apreciação do 
Projeto de Lei que “Dis-
põe sobre as diretrizes 
para a elaboração e exe-
cução da Lei Orçamen-
tária para o exercício de 
2020” será no dia 01 de 
julho de 2019.

O Plenário “Dr. Fran-
cisco Romano de Olivei-
ra”, localizado na sede 
da Câmara de Vereado-
res fica na rua Alcides 
Ramos Nogueira, n° 
860 – Loteamento Real 
Ville, Bairro Mombaça.

EDITAL DE 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA CONVIDA a 
população em geral, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao projeto 
de Lei n° 44/2019, que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da 
Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências”, a ser realizada no dia 29 de 
maio do corrente ano, às 17h, no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”, 
na sede da Câmara Municipal, localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, n° 860 – 
Loteamento Real Ville, Bairro Mombaça.

 Pindamonhangaba, 02 de maio de 2019.

Vereador Janio Ardito Lerario
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019

    A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto Pregão Presencial nº 02/2019, com encerramento dia 04/06/2019, 
às 08h30min, com objetivo de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de copeiragem e de serviços de limpeza, asseio 
e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais de consumo, equipamentos e utensílios, na 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860, Mombaça, Pindamonhangaba, SP, CEP 12400-
900, telefone (12) 3644-2250, por um período de 12 (doze) meses. Mais informações no referido endereço, das 08h00 às 12h00 e das 13h30min 
às 17h30min, inexistindo custo para retirada do edital, também estará disponível pelo portal www.pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.
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ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85

NIRE 35.300.327.161

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A – EM LIQUIDAÇÃO (“Companhia”) para 
se reunirem no dia 31 de maio de 2019, às 10h, na sede social localizada na Av. Félix Galvão 
Cruz Simões, nº 485, lote 1 e 2, quadra F, Loteamento Industrial Feital, CEP 12.441-400, 
Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as contas, o balanço patrimonial 
e as demais demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2018.

Pindamonhangaba (SP), 22 de maio de 2019.
A Liquidante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 0107/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) REVAIR ESTEVAM,  responsável pelo 
imóvel, situado a RUA ADHEMAR CORRÊA LEITE, S/NR.  BAIRRO VITÓRIA VALLE II,  inscrito 
no município sob a sigla SO23.10.05.012.000, Quadra 07  ,   Lote 12 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 0107/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) REVAIR ESTEVAM,  responsável pelo 
imóvel, situado a RUA ADHEMAR CORRÊA LEITE, S/NR.  BAIRRO VITÓRIA VALLE II,  inscrito 
no município sob a sigla SO23.10.05.012.000, Quadra 07  ,   Lote 12 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 0108/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) REVAIR ESTEVAM,  responsável pelo 
imóvel, situado a RUA ADHEMAR CORRÊA LEITE, S/NR.  BAIRRO VITÓRIA VALLE II,  inscrito 
no município sob a sigla SO23.10.05.011.000, Quadra 07  ,   Lote 11 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

A lenta recuperação da 
economia frustrou a expec-
tativa de um crescimento 
mais vigoroso do varejo 
para o “Dia das Mães” de 
2019. O volume de vendas 
a prazo na semana anterior 
à data (entre os dias 5 a 11 
de maio) apresentou uma 
pequena alta de 0,11% na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
Este ano, mais da metade 
(65%) dos consumidores 
planejavam pagar os pre-
sentes à vista em vez de 
parcelar as compras.

Apesar de resultado 
modesto, vendas fi cam 
no azul pelo segundo ano 
consecutivo. Em 2018, as 
vendas haviam crescido 
4,36%, após acumularem 
três anos consecutivos 
de queda: -0,91% (2017), 
-10,88% (2016) e -2,82% 
(2015), respectivamente. 
Os dados são da Confe-
deração Nacional de Diri-

Vendas a prazo no “Dia das 
Mães” crescem 0,11% e adiam 
recuperação mais vigorosa do varejo

Reprodução/Internet

gentes Lojistas (CNDL) e 
do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil).

O Indicador de Vendas 
a prazo em datas come-
morativas é construído 
a partir das consultas de 
CPFs feitas nas bases de 
dados que o SPC Brasil 

tem acesso. As consultas 
de CPF indicam a intenção 
de compra a prazo do con-
sumidor e podem resultar, 
ou não, na efetivação da 
venda. Para a construção 
do Indicador, considera-se 
apenas as consultas feitas 
pelo setor de comércio va-

rejista nos sete dias ante-
riores ao domingo de “Dia 
das Mães”, sem considerar 
o domingo de fato.

A íntegra do indicador 
está disponível em: ht-
tps://www.spcbrasil.org.
br/imprensa/indices-eco-
nomicos.

A Universidade Vir-
tual do Estado de São 
Paulo (Univesp) está 
com inscrições abertas 
para o vestibular 2019 
até o dia 21 de junho, 
às 15 horas.  São 5.150 
vagas para os cursos de 
Licenciaturas em Le-
tras (novo curso), Ma-
temática e Pedagogia. 
As vagas são destina-
das a 184 polos de 156 
municípios do Estado 
(capital, litoral e inte-
rior), o maior processo 
seletivo em extensão 
territorial.

As inscrições devem 
ser feitas pelo site vesti-
bular.univesp.br. O iní-
cio das aulas está pre-
visto para 12 de agosto. 
O custo da inscrição é 
de R$ 49. Para partici-
par basta ter concluído 
o Ensino 

O exame será reali-
zado em 14/ de julho, 
às 13 horas, de forma 
presencial em cidades 
de diversas regiões do 
Estado de São Paulo. 
A lista completa dos 
locais de prova estará 
disponível no site do 
vestibular da Univesp 
em 10 de julho. O ga-
barito ofi cial da prova 
será divulgado a partir 
das 23h59 do dia do 
exame, também no site. 

Univesp está com 
inscrições abertas para 
o vestibular 2019

Para saber detalhes das 
vagas, dos cursos e os 
polos da Univesp, aces-
se vestibular.univesp.
br.

Até sexta-feira (17), 
às 15 horas, todas as 
pessoas inscritas no 
Cadastro Único do 
Governo Federal (Ca-
dÚnico) terão isenção 
da taxa. Também será 
concedida a redução de 
50% do valor da taxa 
de inscrição, em con-
formidade com a Lei 
Estadual nº 12.782, 
de 20 de dezembro 
de 2017, aos candi-
datos que preencham 
cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 
estejam regularmente 
matriculados no ensi-
no médio ou equiva-
lente, no 3º Semestre 
da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), em 
curso pré-vestibular ou 
em curso superior, em 
nível de graduação ou 
pós-graduação; ou que 
recebam remunera-
ção mensal inferior a 2 
(dois) salários mínimos 
ou desempregados.

Os benefícios são 
concedidos no site do 
vestibular. No momen-
to da inscrição basta 
clicar em “redução de 
taxa” ou “isenção”.

Projeto da USP tem curso gratuito para 
50 alunas do Ensino Fundamental
Inscrições para o “Mergulho na Ciência USP” vão até dia 31 de maio para 
estudantes de escolas públicas e particulares

Entre 24 e 27 de julho, 
o Instituto Oceanográfi co 
(IO), da Universidade de 
São Paulo (USP), sedia-
rá as atividades do curso 
gratuito “Mergulho na Ci-
ência USP”, em período 
integral, para 50 alunas 
do Ensino Fundamen-
tal de escolas públicas e 
particulares. A iniciativa 
abordará vários temas 
interessantes do univer-
so científi co, por meio de 
palestras, ofi cinas e aulas 
práticas com professoras 
e pesquisadoras da insti-
tuição.

O prazo para inscrições 
começou nesta segunda-
feira (20) e vai até o dia 
31 de maio. As interessa-
das devem se inscrever 
pelo site do projeto. Se-
rão sorteadas 25 garotas 
de escolas públicas e 25 
de instituições particula-
res. Para as monitorias, 
serão sorteadas 15 gradu-
andas. As candidatas que 
se cadastrarem receberão 
um e-mail de confi rma-
ção de inscrição. O próxi-
mo passo será aguardar o 
sorteio online, que ocor-
rerá em 5 de junho (com 
transmissão ao vivo pelo 
Instagram). Em caso de 
desistências, a segunda 
chamada será realizada 
em 12 de junho.

“A iniciativa foi criada 
para incentivar a inser-
ção de meninas no am-
biente acadêmico, com 
exemplos de pesquisado-

res atuantes em Ciências, 
Tecnologia, Engenharia 
e Matemática, incentivar 
a alfabetização científi ca, 
encorajar e proporcionar 
a melhora da autocon-
fi ança das garotas para 
que busquem diversos 
caminhos profi ssionais”, 
explica Camila Signori, 
docente do IO-USP e co-
ordenadora do “Mergulho 
na Ciência USP”.

CRITÉRIOS
Podem se inscrever alu-

nas entre o 5º e 9º anos do 
Ensino Fundamental, in-
dependentemente da ida-
de. As estudantes devem 
estar matriculadas em 
escola da rede pública ou 
particular e precisam ter 
disponibilidade para par-
ticipar dos quatro dias de 
evento, das 9 às 17 horas.

Para ser monitora, a 
candidata deve cursar gra-
duação em universidade 
pública ou particular e ter 
disponibilidade de parti-
cipar de todos os dias do 
evento. Vale destacar que 
as monitoras serão res-
ponsáveis por supervisio-
nar e auxiliar as alunas, 
participar dos processos 
de ensino e aprendizagem, 
além de praticar habilida-
des de liderança.

CONTEÚDOS
Os assuntos engloba-

rão os seguintes temas na 
edição deste ano do Mer-
gulho na Ciência USP: As-
trobiologia, Astronomia, 
Educação, Engenharia, 
Farmacologia, Física, Mi-
crobiologia, Neurociên-
cias, Oceanografi a, Quími-
ca, Zoologia e Evolução.

As organizadoras do 
curso informam que almo-
ço e lanche estão incluídos 
na programação do even-
to. O transporte é de res-
ponsabilidade dos pais e 
responsáveis. Não haverá 
ajuda de custo para chegar 
ao local.

Além de cientistas da 
USP e da Universidade 
Federal do ABC, o curso 
conta com a participação 
do Comitê Organizador, 
composto por mulheres 
em vários níveis de forma-
ção, desde graduandas até 
pesquisadoras e funcioná-
rias do IO-USP.

Quem se interessar em 
saber mais informações 
pode consultar as redes 
sociais da iniciativa. O 
e-mail do projeto é mergu-
lhonaciencia@gmail.com.

Divulgação/Mergulho na Ciência USP
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Você quer ser vítima ou 
vencedor? Murmurador 
ou grato? Fracassado ou 

aprendiz?
Essas foram algumas das fra-

ses que permearam a palestra 
motivacional realizada na ma-
nhã dessa terça-feira (21), para 
os servidores da Subprefeitura 
de Moreira César. 

“Qual 
é a sua 
escolha 
hoje?” 
Funcionários da subprefeitura 
de Moreira César participam 
de palestra motivacional Cerca de 100 pessoas participaram da atividade que aconteceu no Recanto São Vito

“Aqui, não estamos 
perdendo tempo, 
pelo contrário, 
estamos aprendendo, 
e conhecimento 
nunca é demais. 
Cada palestra 
é pensada para 
incentivar, para 
estimular e para 
valorizar cada um 
de vocês. Obrigado 
a todos pela 
presença!” 

Nilson Luis de Paula 
Santos – Subprefeito

A atividade aconteceu no Re-
cinto São Vito, no distrito, e con-
tou com cerca de 100 pessoas. A 
palestra com o tema “O poder 
das escolhas” fi cou por conta 
da master coach e empresária 
Graziela Sampaio Júlio.

Com exemplos da própria 
vida e narrativas de outros de-
safi os cotidianos, Graziela mos-

trou como é importante as pes-
soas terem consciência de que 
as escolhas que elas fazem a 
partir da hora em que acordam 
podem determinar como todo o 
dia será.

“Se o seu ‘bom dia’ já é desa-
nimado e fraco, é bem provável 
que o seu dia inteiro seja de mo-
mentos tristes e difíceis”, ressal-

tou a palestrante. “Nós somos 
refl exos das nossas escolhas diá-
rias. Se eu escolho ser feliz, mes-
mo com desafi os, eu serei feliz. 
Da mesma forma, quando eu es-
colho murmurar; ser vítima ou 
ser incapaz, eu serei exatamente 
isso. Portanto, repensem suas 
escolhas hoje e todos os dias!”  

Para o operador de máqui-

nas especiais, Wallace Henri-
que de Souza, servidor público 
há 14 anos, “cada palestra que 
participo, percebo que vem so-
mar ao meu aprendizado. Eu só 
tenho a agradecer por esta ini-
ciativa!”. 

Wlademir Nascimento, o 
‘Michelin’, trabalha na subpre-
feitura há 30 anos e disse que as 
palestras são “muito positivas, 
principalmente essa de hoje que 
abordou as escolhas que faze-
mos no dia a dia”.  

“A palestrante deu 
vários exemplos 
do que ela viveu 
e muitas coisas 
a gente também 
vive em nosso 
dia a dia, mas a 
escolha de como 
vamos vivenciar 
isso é nossa. Nesse 
mundo áspero e 
intolerante, a gente 
acaba se tornando 
uma pessoa mais 
dura sem perceber; 
tropeçamos muito; 
nos envolvemos 
em uma briga 
de trânsito, por 
exemplo, porque 
fazemos muita coisa 
no ‘automático’; 
não sabemos 
ouvir. Mas a 
palestra reforçou 
a importância de 
saber ouvir, de 
refl etir antes de 
falar, de saber fazer 
nossas escolhas.”

Wlademir Nascimento, 
‘Michelin’ – servidor

“Como o Nilson falou: ‘não podemos pensar que estamos aqui perdendo tempo, mas sim ganhando 
experiência’. O simples fato de conhecermos pessoas que têm histórias de superação e que deram 
a volta por cima, nos incentiva. Temos de levar essa mensagem para casa; para o nosso local de 
trabalho e passar para nossos colegas, pois isso nos ajuda a nos adequar melhor com pessoas que 
por acaso tenham alguma difi culdade de convívio. É como a palestrante falou: a escolha é minha!”                                                            

Wallace Henrique de Souza - servidor

“O poder das escolhas” 
foi o tema da palestra 

ministrada pela master 
coach e empresária 

Graziela Sampaio Júlio

Divulgação

Ação faz parte do ciclo de palestras 
motivacionais que tem acontecido na 
subprefeitura visando integração e aprendizado

Divulgação

Divulgação
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