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Almoxarifados da “Farmácia” e da 
“Saúde” recebem reforma e adequações
Os almoxarifados da Farmácia Municipal e da Secretaria de Saúde estão passando por reforma 
e adequações para melhor organização no armazenamento e dispensação dos medicamentos. 
Ambos ficam localizados no prédio da Farmácia Municipal. 

“Ateliê Cênico de 
Dança” celebra a 
arte em contato 
com o público

Referenciar a própria área de 
atuação é hábito de todos os cam-
pos pro�issionais, principalmente 
aqueles com vínculo artístico. 
Assim, o Ateliê Cênico de Dança 
de Pindamonhangaba tem o cos-
tume de homenagear seu campo 
de trabalho. A comemoração mais 
recente se concretizou no “5º 
Mova Se Cultural”.

PÁG. 6

Cultura agropecuária é 
destaque da “ExpoPinda 2019” 

Entre os dias 24 e 28 de julho, 
a “ExpoPinda 2019”, realizada 
pelo Sindicato Rural de Pinda-
monhangaba, deve movimentar 

a cidade. O evento, com entrada 
gratuita, vai oferecer atividades 
para toda a família, como comi-
das típicas, apresentações de 

animais e “Torneio Leiteiro”. A 
expectativa é que 3 mil pessoas 
visitem a festa.    

PÁG. 3

Pinda assina 
parceria para 
integrar o 
“Revalida” 

PÁG. 3

“Guerreiras Pinda” 
garantem vaga nos 
“Jogos Abertos 
do Interior” PÁG. 2

5PÁG. 

Etecs divulgam 
classificação geral 
do Vestibulinho 

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Editorial

Vanguarda
Literária

José Valdez de Castro Moura

O autor é médico, mestre e doutor 
pela USP, professor universitário, 

Magister ad Honorem da Universidade 
de Bolonha, e Professor Visitante das 

Universidades de Bonn,  Munique, 
Colônia e Berlim (Alemanha). 

Professor Convidado da Universidade 
de Paris V (Sorbonne)

O genial Filósofo alemão NIET-
ZSCHE (1844-1900) afirmava 
que o mundo já não é hospitalei-
ro. “O outro é meu inimigo”. Ante 
esse quadro tão aterrador, surge 
uma pergunta: o que fazer? Cer-
tamente a indiferença não nos dá 
resposta para tamanho desafio. 
Tudo indica que o mais prudente 
seja tomar uma atitude, empre-
ender um esforço no sentido con-
trário, ou seja: se o mundo quer 
conflitos, que eu cultive a paz, 

e, para isso, torna-se imperioso 
conviver com o OUTRO, com o 
diferente, dentro de uma relação 
de respeito. Admitir, a princípio, 
que, nos tempos atuais a plura-
lidade  representa uma marca 
desses tempos, assim, temos que 
educar o nosso olhar para ver as 
coisas na sua concretude, como 
elas realmente são. Como dese-
jamos que elas sejam já é outro 
departamento .

E, o que seria a FILOSOFIA DO 
OLHAR? Seria uma tentativa de 
olharmos a essência e não os atri-
butos. Ela reside em pensarmos 
que o olhar que eu dirijo para o 
OUTRO é o mesmo que seria para 
nós mesmos, na nossa ânsia de 
sobrevivência e, sobretudo, na 
construção do nosso significado 
de vida. Investir mais nas nos-
sas relações sociais as quais nos 
tornam mais humanos, verdadei-
ros construtores da nossa histó-
ria. Na medida em que nós, pela 
educação do olhar, tenhamos o 
objetivo da felicidade coletiva, 
seguramente, estaremos contri-
buindo para diminuir a escuri-
dão do mundo em que vivemos, 
representada pela violência, pela 
fome e pelos preconceitos sejam 
quais forem as suas origens. Esse 
olhar  filosófico me diz que a ÉTI-
CA que praticamos tem por dever 
olhar com cuidado para o OUTRO, 

longe das amarras da ganância e 
da competitividade selvagem que 
arrasam os seres humanos. Essa 
filosofia clama por uma visão 
nossa do real tamanho das coisas, 
entender  designar, com clareza, 
a dimensão dos problemas que 
surgem no nosso horizonte exis-
tencial.

Dessa maneira, da nossa au-
topercepção do significado do 
AQUI E AGORA esse olhar filo-
sófico nos conduz a uma abertu-
ra para novas consciências, para 
que as resoluções tomadas refli-
tam positivamente no nosso futu-
ro. Que essa nova maneira de ver 
o ser nos auxilie a reaprender a 
nos ver e a ver o mundo sem es-
tar, como afirmou o grande poeta 
lusitano Fernando Pessoa: “Com 
a alma vestida” . Cabe- nos pensar 
o HOMEM com uma visão dialógi-
ca, sem impor formas ou princí-
pios dogmáticos.

O filósofo existencialista ale-
mão Martin Heidegger pontuou: 
“Estamos no mundo, e apenas 
no mundo podemos nos conhe-
cer!”. Caminhar em direção ao 
outro, olhando-o por um prisma 
de compreensão e de harmonia, 
com certeza, estaremos contri-
buindo  efetivamente para um 
mundo melhor, mais fraterno, 
resgatando -o do caos onde se 
encontra atualmente.
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Revista Bula

Friedrich Wilhelm Nietzsche, 
nascido em Röcken, a 15 de 
outubro de 1844, e morto em 
Weimar, a 25 de agosto de 
1900, foi um filósofo, filólogo, 
poeta e compositor alemão  

Vamos falar sobre adoção 
de animais?
Nesta edição, há uma matéria sobre obras de melhorias 

que estão sendo feitas no Abrigo Municipal de Animais. 
Elas visam oferecer melhor qualidade de vida para os cães e 
gatos que estão no local. Mas é importante conscientizarmos-
nos que o abrigo é um local provisório e o objetivo é que esses 
animais sejam adotados.

A superpopulação de animais abandonados é uma 
realidade. Animais sem lar e sem tutores são um problema 
social e ambiental: são foco de doenças, reviram lixo buscando 
alimento, podem atacar pessoas, correm risco de morte por 
atropelamento ou envenenamento, podem sofrer maus tratos e 
passam frio, fome e sofrimento.

Adotar significa dar uma nova chance. Significa abrir espaço 
no abrigo para outro animal ser resgatado da rua. 

Os filhotes ainda são os mais procurados em abrigos, pois as 
pessoas pensam que é mais fácil educar um animal mais jovem.  
Mas os animais em idade adulta aprendem fácil as novas regras 
da casa e ainda melhor: já estão socializados, já sabem como 
interagir com pessoas e outros animais, já sabem usar a caixa 
de areia ou o jornal.

Em geral, animais sem raça definida (os famosos SRD) 
são mais resistentes. Imagine que um animal resgatado já 
passou por poucas e boas nas ruas. Ele dificilmente adoecerá 
sob os seus cuidados, com veterinário em dia, vacinado e bem 
alimentado.

Todos os animais são inteligentes e possuem sentimentos. 
Pergunte a qualquer pessoa que adotou e ela vai confirmar: 
eles são gratos e expressam essa gratidão com muito carinho e 
companheirismo. 

Após todas essas informações, que tal fazer a diferença na 
vida de um animal oferecendo-lhe lar e carinho? 

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

As “Guerreiras Pinda”, a equipe 
de futsal feminino da Semelp (Secre-
taria Municipal de Esportes e Lazer), 
se tornaram campeãs dos “Jogos Re-
gionais”, em São Sebastião. Com a 
vitória, elas garantiram vaga na pri-
meira divisão para os “Jogos Abertos 
do Interior”, que acontecerão em no-
vembro, em Marília (SP).  

De maneira invicta e com 100% 
de aproveitamento, o título de cam-
peã dos “Jogos Regionais” veio após 
uma sequência de grandes vitórias. 
A coroação das meninas veio na final 
contra a equipe de São Sebastião. No 
jogo, Pinda deu um show e venceu 
por 4x0.  

Entraram em quadra para defen-
der Pindamonhangaba: Mimi, Sami-
ra, Liandra, Gabi, Júlia, Duda, Palo-
ma, Di, Ludmila, Lili, Denna, Larissa, 
Madu e Karina, sob o comando do 
técnico, Márcio Silva. A equipe con-
tou ainda com os preparadores físi-
cos Ramatis e Thayla Avelar, o prepa-
rador de goleiras Gledson Donizetti, 
o fisioterapeuta Thiago, a massote-
rapeuta Letícia Ferreira, os auxilia-
res Alexandre Arronge e “tio” Lemes, 
além da fotógrafa Heloísa Ferreira.

O técnico explica que com essa 
conquista Pindamonhangaba con-
solida o bom trabalho desenvolvi-
do pela comissão técnica, diretoria 

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, em parceria com o Museu da 
Imagem e do Som – “Ponto MIS”, re-
aliza a exibição de filmes na cidade, 
nesta semana. A Biblioteca Pública 
Municipal Maria do Carmo Santos 
Gomes – “Dona Carminha”, do bair-
ro Vila São Benedito, apresenta na 
quinta-feira (25) o longa “Benzinho”, 
às 10 horas e às 13h30. Já no sábado 
(27), o CEU das Artes exibe o docu-
mentário de Raul Seixas, “O início, o 
fim e o meio”, às 14 horas.

O longa nacional, “Benzinho”, 
conta a história de Irene, uma mãe 

de família que precisa lidar com a 
partida prematura de seu filho mais 
velho, Fernando, que vai tentar a 
vida como jogador de handebol na 
Alemanha. Já o documentário “O iní-
cio, o fim e o meio” vai contar a traje-
tória do conhecido cantor e composi-
tor, Raul Seixas. O filme desvenda por 
imagens raras de arquivo, encontro 
com familiares, conversas com artis-
tas, produtores e amigos, a trajetória 
da lenda do Rock brasileiro.

A biblioteca fica na rua Guilher-
me Nicoletti, 1.169 – Vila São Bene-
dito, Tel. (12) 3637-1440; O CEU das 
Artes fica na avenida das Orquídeas, 
no Vale das Acácias – Moreira César, 
Tel. (12) 3637-1715.

Edital de “Linguagens Artísticas” 
está com inscrições abertas

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

As inscrições para projetos do 
edital de “Linguagens Artísticas – 
FMAPC” estão abertas em Pinda-
monhangaba. O edital apoiará ini-
ciativas culturais nos mais diversos 
segmentos como: teatro, dança, 
música, pesquisas, entre outros.

O edital selecionará quatro 
projetos que busquem o fortaleci-

mento das expressões artísticas e 
culturais, com valor de R$ 20.000,00 
destinado a cada projeto. O valor 
de apoio aos projetos selecionados 
neste Edital será de R$ 80.000,00 
sendo este recurso do Fundo Muni-
cipal de Apoio a Políticas Culturais

O proponente deverá elaborar 
projetos que contemplem, neces-
sariamente, uma ou mais áreas ou 
linguagens artísticas, como: artes 

visuais, música, teatro, circo, ópera, 
dança, literatura e mais.

O prazo de inscrição vai até o 
dia 30 de agosto, às 23h59, e deve 
ser feito pelo site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br. Poderão se 
habilitar para os projetos pessoas 
com idade mínima de 18 anos e a 
maioria dos integrantes de cada 
projeto deve residir na cidade de 
Pindamonhangaba.

“Guerreiras Pinda” garantem vaga 
nos “Jogos Abertos do Interior”

e atletas ao longo dos últimos três 
anos. “O projeto das ‘Guerreiras Pin-
da Futsal’ começou em 2017, somen-
te com atletas da cidade e nos ‘Jogos 
Regionais’ daquele ano ficou com 
o terceiro lugar. Já em 2018, com o 
Fundo de Apoio aos Atletas, a equipe 
ficou com o vice-campeonato per-
dendo nos pênaltis a grande final. E 
em 2019, o título veio coroar todo 
um planejamento realizado pela co-
missão técnica”, finalizou Márcio.

Vagas abertas
A Secretaria de Esportes de Pinda-

monhangaba está com vagas abertas 
para meninas de 13 a 15 anos para pra-
ticar futsal nas Escolas de Esportes da 
cidade. O projeto de iniciação esportiva 

tem o objetivo mais de socializar, edu-
car, inserir a criança no esporte. 

Podem participar as meninas que 
nasceram entre 2006 e 2008, para 
fazer parte da equipe sub 16 que dis-
putará a “Copinha do Estado de São 
Paulo”, basta comparecer no ginásio 
do Tabaú, nesta quarta-feira (17), 
para participar do treinamento. É 
preciso estar com shorts e camiseta 
de treino e também tênis e meião de 
futsal. As interessadas também de-
vem levar uma cópia do RG e estar 
acompanhadas do responsável.

Os dias de treino nesta semana 
serão quarta-feira (17), às 16 horas, 
quinta-feira (18), às 18 horas e sex-
ta-feira (19), às 16 horas, sempre no 
ginásio do Tabaú.

Ponto MIS exibe “Benzinho” e 
“O início, o fim e o meio”

Equipe conseguiu classificação por ser campeã dos “ Regionais”

Divulgação

Filme nacional “Benzinho” terá duas sessões na Vila S. Benedito

Reprodução/Internet
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“ExpoPinda 2019” festeja 
cultural agropecuária na cidade
Evento organizado pelo Sindicato Rural reunirá produtores, expositores e público ainda neste mês                  

Entre os dias 24 e 28 de julho, 
a “ExpoPinda 2019”, realizada 
pelo Sindicato Rural de Pindamo-
nhangaba, deve movimentar a ci-
dade. O evento, com entrada gra-
tuita, vai oferecer atividades para 
toda a família, como comidas típi-
cas, apresentações de animais e 
“Torneio Leiteiro”. A expectativa é 
que 3 mil pessoas visitem a festa.    

A programação inclui apre-
sentações de cães da raça Border 
Collie (cães de pastoreio), cava-
los de apartação (raça quarto de 
milha), além de julgamento de 
caprinos e ovinos (raças anglo 
nubiana e sanny). Entre os ne-
gócios estão previstos: leilão de 
gado, comercialização de capri-
nos, ovinos e bovinos, produtos 
artesanais, máquinas e imple-
mentos agrícolas, sementes, en-
tre outros.

A festa ainda terá uma área 
gastronômica ocupada por es-
tabelecimentos pindenses. A 
expectativa dos organizadores 
é movimentar R$ 156 mil em 
agronegócios. “A população terá 
a oportunidade de conhecer o 
trabalho do produtor rural bem 
como as atividades desenvolvi-
das, por meio das apresentações 
de apartação e dos cães de pas-
toreio. 

Os convidados poderão ainda 
experimentar as comidas típi-
cas servidas nos restaurantes da 
zona rural da cidade”, comentou 
Carlos Alberto Raposo Lopes, 
diretor do Sindicato Rural, local 
onde acontecerá o evento patro-
cinado pelas empresas Come-
vap, Polinutri e Sicredi, além do 
apoio da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

“Torneio Leiteiro” e “Encontro 
do Produtor Rural”

O tradicional “Torneio Lei-
teiro” é parte das atividades da 
“ExpoPinda” e acontecerá entre 
os dias 24 e 27 de julho, com as 
modalidades “regularidade” e 
“alta produção”. Os primeiros co-
locados receberão prêmio em di-
nheiro. A entrega da premiação e 
o tradicional banho de leite acon-
tecem no dia 27 de julho, às 14h. 

A “ExpoPinda” também rece-
berá o “6º Encontro do Produtor 
Rural” no dia 27 de julho. Como 
parte das comemorações do “Dia 
do Produtor Rural”, o tema deste 
ano será “Mulher, a força do cam-
po”. No evento, haverá exposições 
de produtos e maquinários agríco-
las, feira de artesanato, palestras 
técnicas, entre outras atrações. Festa terá exposição e vendas de animais  na próxima semana

Almoxarifados da Farmácia 
e da Saúde recebem 
reforma e adequações

Pinda assina parceria para integrar o “Revalida”

Os almoxarifados da Farmá-
cia Municipal e da Secretaria de 
Saúde estão passando por refor-
ma e adequações para melhor or-
ganização no armazenamento e 
dispensação dos medicamentos. 
Ambos ficam localizados no pré-
dio da Farmácia Municipal.

O almoxarifado receberá um 
novo andar, que está sendo refor-
mado para receber adequadamen-
te os medicamentos e insumos da 
saúde. Também ganhará um ele-
vador de carga e cobertura na área 
de descarregamento dos materiais, 
para facilitar o transporte mesmo 
em dias de chuva.

Já o almoxarifado da enfer-
magem receberá reforma do 
telhado e do piso, para melhor 
adequação às normas da Vigilân-
cia Sanitária. A obra está sendo 
realizada pelo proprietário do 
imóvel, ou seja, não tem custos 
para a Prefeitura.

Além do Almoxarifado, a Far-
mácia contará com melhorias 

nos próximos dias. O fluxo de 
atendimento será reestruturado, 
como realocação de guichês e da 
área de espera, visando melhor 
acolhimento no atendimento aos 
munícipes. Na área externa, será 
feita uma nova fachada, na qual 
será instalado um toldo para pro-
teção de sol e chuva.

“Desde que assumimos, es-
tamos realizando melhorias na 
farmácia. Principalmente o esto-
que que nunca mais ficou vazio, 
como no momento que assumi-
mos. E o fluxo da farmácia au-
mentou em mais de 25%, agra-
vado principalmente pela crise 
no país que fez as pessoas pro-
curarem ainda mais o sistema 
público de saúde. Devido a isso 
vamos iniciar esta reforma para 
melhor estocar o maior número 
de medicamentos necessários 
e um melhor acolhimento das 
pessoas durante o atendimento”, 
explicou o prefeito Isael Domin-
gues.

O Abrigo Municipal tem 
recebido diversas melhorias 
nos últimos meses. Foi reali-
zada uma adequação no gatil 
para que os gatos pudessem 
ter mais qualidade de vida em 
sua estada no local. Também 
foi construído um solário para 
que os felinos possam fazer o 
que tanto gostam: tomar sol. 
Com isso, eles ficam saudá-
veis e felizes à espera de uma 
família.

Além disso, os 58 cães 
disponíveis para adoção foram 
imunizados com a vacina V12. 
Essa foi uma iniciativa do 
Fundo Social de Solidariedade 
que prontamente atendeu ao 
pedido para vacinação dos 
cães. A ação contou ainda com 
a parceria da RIP Pet e da Kac 
Rações, empresas do ramo 
Pet localizadas na cidade que 
vem sendo grandes parcerias 
nos cuidados com os cães do 
Abrigo Municipal.

Lembrando que todos os 
animais estão disponíveis para 
adoção e merecem um lar com 
muito amor. 

Abrigo Municipal de Animais passa por melhorias

Gatil do local ganhou adaptação e solário

Divulgação

Pindamonhangaba partici-
pará, a partir de agosto, do Cur-
so de Complementação para 
Revalidação do Diploma Mé-
dico Obtido no Exterior. A as-
sinatura do termo de parceria 
entre a prefeitura, Santa Casa e 
Centro Universitário São Lucas 
foi realizada na última sema-
na, com a presença do prefeito 
Isael Domingues e do provedor 
da Santa Casa, Décio Prates da 
Fonseca.

Médicos brasileiros ou es-
trangeiros residentes no Bra-
sil, que obtiveram diploma de 

graduação em instituições es-
trangeiras reconhecidas no país 
de origem, para revalidar seus 
diplomas realizam provas teó-
ricas e práticas junto a Univer-
sidade Federal do Mato Grosso, 
além dos estudos complemen-
tares práticos. O Centro Univer-
sitário São Lucas, parceiro da 
UFMT, oferece a parte prática 
da complementação de estudos, 
obrigatoriamente na rede pú-
blica.

Em Pinda, serão cerca de 26 
revalidandos, atuando na Santa 
Casa, UBS Ipê II, UBS Azeredo, 
Ciaf, UPA Moreira César, Pron-
to-Socorro e Saúde Mental. No 
dia 1º será realizada uma aula 
inaugural e, a partir do dia 2 de 
agosto, os alunos já estarão nas 
unidades.

Acordo foi firmado na 
última semana

Divulgação
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poder legislativo

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

A CÂMARA DE VEREDORES DE 
PINDAMONHANGABA INFORMA 

QUE O ACESSO AO WI-FI NO 
HORÁRIO DOS EVENTOS OFI-

CIAIS (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.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

PORTARIA Nº 32/2019
Designar o servidor Robson Luís Monteiro para o 
emprego de Diretor do Departamento de Administração. 

 A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, 
por esta Portaria RESOLVE:

 Art. 1º – Designar o servidor Robson Luis Monteiro, Assistente Imprensa 
Parlamentar, para o emprego em comissão de Diretor do Departamento de Administração da 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, em substituição ao Senhor Marcelo Heleodoro 
da Silva, durante seu período de férias, de 16 de julho a 04 de agosto de 2019.

 Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2019.

Vereador Felipe César – FC
Presidente

           Vereador Carlos Moura – Magrão             Vereador Osvaldo Macedo Negrão
                    1 º Vice-Presidente                      2º Vice-Presidente

           Vereador Janio Ardito Lerário             Vereadora Gislene Cardoso - Gi
                    1° Secretário            2ª Secretária

Cumprindo o que está 
disposto do artigo 165, pa-
rágrafo 2° da Constituição 
Federal de 1988 e no artigo 
4° da Lei de Responsabilida-
de Fiscal (Lei Complemen-
tar n° 101, de 04/05/2000), 
a Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba aprovou 
– por unanimidade – nes-
ta segunda-feira, dia 15 de 
julho, o Projeto de Lei n° 
44/2019, do Poder Execu-
tivo, que “Dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração 
e execução da Lei Orçamen-
tária de 2020 e dá outras 
providências”. A aprovação 
ocorreu durante a 25ª Ses-
são Ordinária que foi reali-
zada no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”. O projeto era o 
primeiro item da Ordem do 
Dia da sessão ordinária. De 
acordo com o artigo 256 do 
Regimento Interno da Casa, 
“as sessões nas quais se dis-
cutem as Leis Orçamentá-
rias terão a Ordem do Dia 
preferencialmente reserva-
da a essas matérias e o Ex-
pediente ficará reduzido a 
trinta minutos, contados do 
final da votação da Ata”. 

Desta forma e de acordo 
com a planilha apresentada 
pela Secretaria de Finanças 
e Orçamento, o Poder Exe-
cutivo está antevendo um 
acréscimo de receita em 
torno de 5%, e com base 
nesse cálculo, a Adminis-
tração Municipal está pre-
vendo o orçamento para 
2020 com o montante de R$ 
501.656.000,00 (quinhen-
tos e um milhões, seiscentos 
e cinquenta e seis mil reais).

Após adiamento, debates e Audiência Pública, 
Lei Orçamentária de 2020 do município é 

aprovada pelos vereadores de Pindamonhangaba
Elaboração e execução da Lei é obrigatória pela

Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal

Antes da votação desta 
segunda-feira, a Comissão 
de Finanças e Orçamento da 
Câmara de Pindamonhanga-
ba realizou uma Audiência 
Pública para discutir, ana-
lisar e conhecer os dados e 
números do Projeto de Lei 
n° 44/2019, do Poder Exe-
cutivo, que “Dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração 
e execução da Lei Orçamen-
tária de 2020”.

Na mensagem do Prefeito 
encaminhada ao Presidente 
da Câmara, o argumento foi 
de que “o Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
para o próximo exercício foi 
elaborado de acordo com as 
exigências contidas na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, 
atendendo assim, ao princí-
pio do equilíbrio orçamen-
tário, princípio fundamental 
das finanças públicas”.

PS Infantil
Logo na sequência, os 

parlamentares analisaram e 
aprovaram – por unanimi-
dade – o Projeto de Lei n° 
120/2019, de autoria dos 
vereadores Carlos Moura – 

Magrão (PR) e Janio Ardito 
Lerario (PSDB), que “Deno-
mina de Dr. Enrico Kanzô 
Tutihashi o Pronto Socorro 
Infantil de Pindamonhanga-
ba”.

Dr. Enrico
Kanzô Tutihashi
Nascido em 09 de se-

tembro de 1946, Dr. Enrico 
é médico formado pela 1ª 
turma da Faculdade de Me-
dicina em 1972 com resi-
dência médica em pediatria 
pela Universidade de Tauba-
té – UNITAU. Casado com a 
Assistente Social Sandra Tu-
tihashi tem dois filhos, Edu-
ardo e Rafael, que também 
são médicos.

Durante todos estes anos 
atuou exercendo várias fun-
ções de destaque na área da 
Saúde e Educação como Pe-
diatra plantonista da Santa 
Casa de Misericórdia de Pin-
damonhangaba e Diretor Re-
gional da Secretaria de Saú-
de do Governo do Estado em 
Taubaté e Secretário subs-
tituto de Saúde e Promoção 
Social de Pindamonhangaba, 
entre outros.

No setor privado foi um 
dos fundadores da Coopera-
tiva Médica Unimed de Pin-
damonhangaba. É fundador 
e Diretor do Plantão Con-
trolador de vagas no Hospi-
tal Regional de Taubaté/SP. 
Atualmente exerce a função 
de plantonista de pediatria 
do Pronto Socorro Municipal 
de Pindamonhangaba sob a 
Administração da Organiza-
ção Social ACENI e Médico 
responsável pela Educação 
Continuada da Secretaria de 
Saúde de Campos do Jordão 
sob a administração da Or-
ganização Social – ABBC.

Na sequência dos traba-
lhos, a Mesa Diretora pro-
moveu a inclusão do Projeto 
de Lei nº 134/2019 que “Re-
voga a Lei nº 5.772, de 11 
de maio de 2015, que deno-
mina de Dr. ENRICO KANZÔ 
TUTIHASHI o Pronto Atendi-
mento Infantil”. Após análise 
dos vereadores, o plenário 
aprovou, por unanimidade, 
o Projeto de Lei em questão.

26º Sessão
Ordinária
Após essa sessão ordiná-

ria, o Regimento Interno pre-
vê um recesso oficial de 15 
dias. Desta forma, os verea-
dores de Pindamonhangaba 
voltam a ser reunir somente 

no dia 05 de agosto, segun-
da-feira, a partir das 18 ho-
ras para a realização da 26ª 
sessão ordinária na Câmara 
de Pindamonhangaba, a pri-
meira reunião plenária do 
segundo semestre do ano. A 
reunião é aberta a toda socie-
dade pindamonhangabense 
e acontece no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Olivei-
ra”, contando com transmis-
são “ao vivo” pelo canal 4 da 
Operadora NET e, também, 
pela internet no portal www.
pindamonhangaba.sp.leg.br. 
O Palácio Legislativo “Geral-
do José Rodrigues Alckmin” 
está localizado na rua Alci-
des Ramos Nogueira, 860 – 
Mombaça. 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

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

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 066/2019 de “aquisição de tubos de concreto para 
serem utilizados em diversas obras do município de Pindamonhangaba”, com validade de 12 
meses, assinadas em 26/06/2019. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 240/2019 Empresa: FERMIX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
ATA nº 241/2019 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP 

*** 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 081/2019 de “aquisição de ferro e aço para a 
serralheria”, com validade de 12 meses, assinadas em 26/06/2019. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 242/2019 Empresa: AÇO-FER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS 
LTDA 

ATA nº 243/2019 Empresa: LIFER COMERCIAL EIRELI 
ATA nº 244/2019 Empresa: SALUTI & CIA LTDA ME 

*** 
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 085/2019 de “aquisição de rações para o abrigo de animais 
do município de Pindamonhangaba”, com validade de 12 meses, assinada em 02/07/2019. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 257/2019 Empresa: LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Conselho de defesa do Meio 
aMbiente

ConVoCaÇÃo - 6ª 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 “6ª Reunião Ordinária de 2019”, 
cuja pauta vem a seguir:
01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura;

02 – Informes;
03 – Recursos do Fundema;
04 – Resposta a solicitação a informação pro-
cesso externo14425 de 2019.
Data: 23/07/2019 (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

ChaMada PÚbliCa
Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de Tremembé, 
situada na Rua Major Zanani, nº 04 - Centro - Tremembé - SP, Chamada Pública nº 02/2019, des-
tinada à Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Hortifrutigranjeiros, que serão utilizados para fornecimento de alimentação às ree-
ducandas e servidores desta Unidade Prisional, durante o período de 01 de setembro a 31 de 
dezembro de 2019. 
A sessão será realizada no dia 01/08/2019 às 09:00h, no endereço acima. O edital na íntegra pode-
rá ser obtido ou consultado gratuitamente através do site www.sap.sp.gov.br e www.itesp.sp.gov.br. 
Informações: fone: (12) 3672-3200 ramal: 213.

laR iRMÃ teRezinha]
aMPaRaR o idoso, foRtaleCendo sUa QUalidade de Vida

ConVoCaÇÃo
asseMbleia GeRal eXtRaoRdinÁRia

Ficam os associados efetivos, conforme artigo 6° do Estatuto Social, convocados a comparecerem 
para uma Assembleia Geral Extraordinária a acontecer:
• dia 27 de julho de 2019,
• às 9 horas - primeira chamada e/ou
• às 10 horas - segunda chamada
Para deliberarem sobre a seguinte pauta:
• Alteração de Estatuto Social, aprovação e aprovação de Regimento
Interno.

alvaro Cesar bodini - Presidente - Gestão 2016/2019

Etecs divulgam lista de classificação 
geral do “Vestibulinho”

Lista geral dos classificados está na internet e na 
unidade onde o candidato pretende estudar

Já está disponível 
a lista dos classifi-
cados no processo 
seletivo das Escolas 
Técnicas Estaduais 
(Etecs) para o segun-
do semestre de 2019. 
A informação será 
também divulgada 
na unidade em que o 
candidato pretende 
estudar. Para confe-
rir, basta acessar o 
site www.vestibuli-
nhoetec.com.br

A relação inclui 
quem se inscreveu 
nos cursos técnicos 

edital de ConVoCaÇÃo

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Desportiva Classista da Novelis de 
Pindamonhangaba, nos termos do artigo 22 e parágrafos do seu estatuto social, vem por meio 
deste, convocar todos os funcionários e associados da referida associação, a participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se nos dias 12, 13e 14 de agosto de 2019, a partir 
das 06:00h do primeiro dia, com termino às 16:00h do último dia, na Portaria Interna da Novelis do 
Brasil Ltda., sediada em Pindamonhangaba-SP, na qual serão eleitos os novos membros efetivos 
e suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como Presidente e o Vice-Presidente da 
Diretoria da ADC Novelis de Pindamonhangaba, para o triênio 2019/2022.
Pindamonhangaba, 22 de Julho de 2019.

doMinGos oliVeiRa Reis
-Presidente do Conselho deliberativo  2016/2019-

Começa a pré-seleção de candidatos 
para lista de espera do Fies

Começou nessa segun-
da-feira (15) a pré-seleção 
dos candidatos participan-
tes da lista de espera do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). Partici-
pam da lista os estudantes 
que não foram pré-selecio-
nados na chamada única 
do processo seletivo refe-
rente ao segundo semes-
tre de 2019.

Quem consta na lista de 
espera deve acompanhar 
o resultado por meio do 
site do programa para sa-
ber se foi pré-selecionado 
para conseguir o benefício. 

O prazo se estende até as 
23h59 (horário de Brasí-
lia) de 23 de agosto.

Com financiamento a 
juros zero, o Fies é voltado 
para estudantes com ren-
da familiar mensal bruta 
por pessoa de até três sa-
lários mínimos. Para con-
correr ao financiamento, o 
candidato precisa ter feito 
qualquer uma das últimas 
dez edições do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem), ter alcançado mé-
dia igual ou superior a 450 
pontos nas questões e não 
ter zerado a redação.

 Bolsas de estudo em faculdades privadas 
vêm crescendo

PRefeitURa MUniCiPal de PindaMonhanGaba
PUbliCidade dos PRoCessos de liCitaÇÃo

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2019 (PMP 17283/2019) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais elé-
tricos”, a pedido da Secretaria de Obras e Planejamento, para alteração da solicitação de compras 
e termo de referência. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 125/2019 (PMP 16711/2019) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 05/07/2019, deserta a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de fragmentadora de papel”. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 049/2019 (PMP 10356/2019) 
Foi firmado o contrato 054/2019, de 18/06/2019, para “contratação de empresa especializada na 
realização de exames de polissonografia”, no valor de R$ 55.200,00, vigente por 12 meses, assi-
nando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Pronto Clin Sono S/S Ltda, a Sra Dinália Maria Ribeiro Nascif de Almeida. 
PREGÃO Nº 061/2019 (PMP 10440/2019) 
Foi firmado o contrato 052/2019, de 13/06/2019, para “contratação de empresa especializada na 
realização de serviços em exames de colonoscopia com biópsia e anátomo-patológico, pelo perí-
odo de 12 meses”, no valor de R$ 244.440,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Zentor Clinic – 
Clínica de Endoscopia Eireli, o Sr Wilson Toshihico Gimbo. 

PREGÃO Nº 077/2019 (PMP 12612/2019) 
Foi firmado o contrato 053/2019, de 18/06/2019, para “aquisição de equipamento oftalmológico 
(auto refrator com ceratômetro)”, no valor de R$ 35.500,00, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Linha 
Médica Comércio Representação e Importação Ltda, o Sr Mauricio Luiz Sartori. 

PREGÃO Nº 079/2019 (PMP 12616/2019) 
Foi firmado o contrato 061/2019, de 01/07/2019, para “aquisição de equipamento hospitalar (ele-
trocardiograma)”, no valor de R$ 7.193,34, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e 
como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Silvio Vigido ME, 
o Sr Silvio Vigido. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***

PREGÃO Nº 092/2019 (PMP 12701/2019) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de ração, milho moído e bicarbonato de sódio”, foi 
emitida a autorização 1185/2019, de 01/07/2019, no valor de R$ 49.515,00, em favor de Barros 
Comércio de Rações Eireli ME. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 037/2015 (PMP 7259/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 0/05/2019, ao contrato 087/2015, que cuida de “aquisição de 
lanches (itens para café da manhã) para pacientes do CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial)”, 
para prorrogação até 03/05/2020, e reajuste de 4,6417%, conforme variação do IPC FIPE, passan-
do o valor do contrato para R$ 28.000,93, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e 
pela contratada, empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr Carlos César Rezende. 

PREGÃO Nº 219/2015 (PMP 22961/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 05/04/2019, ao contrato 232/2015, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de exames de ressonância magnética (exceto de absome 
total) acompanhadas ou não de analgesia e uso de contraste quando necessário”, para prorrogação 
até 05/04/2020, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa 
Pró Imagem Ltda, a Sra Flávia Kortas Kalil Issa Cevasco, e o Sr roberto Kalil Issa Filho. 

PREGÃO Nº 052/2016 (PMP 7687/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2016, de 29/04/2019, ao contrato 109/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em cobertura securitária para seguro de veículos pertencentes à frota da 
Secretaria de Saúde e Assistência Social”, para prorrogação do contrato até 11/05/2020, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Seguros Sura S.A., o Sr 
Cristiano Saab Resende. 

PREGÃO Nº 128/2016 (PMP 13397/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 13/06/2019, ao contrato 154/2016, que cuida de “aquisição de 
produtos para lanche, servidos nos cafés da manhã dos pacientes com tuberculose em tratamento 
supervisionado”, para prorrogação até 29/06/2020, e reajuste de 4,7566%, conforme variação do 
IPC FIPE, passando o valor do contrato para R$ 16.712,34, assinando pela contratante a Sra 
Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr 
Carlos César Rezende. 

PREGÃO Nº 054/2018 (PMP 10642/2018) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 04/06/2019, ao contrato 060/2018, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de documentos 
e pequenos volumes, pelo período de 12 meses”, para prorrogação até 05/06/2020, e reajuste de 
4,9766%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do contrato para R$ 58.800,00, assi-
nando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Tania Maria Moreira 
ME, a Sra Tania Maria Moreira. 

PRefeitURa MUniCiPal de PindaMonhanGaba
secretaria Municipal de segurança Pública

dePaRtaMento de tRÂnsito e Mobilidade

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 21/2019, 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 30/07/2019, 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 notificação; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a 
assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representa-
ção; 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 identificá
-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 reprográfica legível do documento de habilitação quando habilitado e/ou do-
cumento de identificação oficial. b)Para condutor estrangeiro, além dos documentos previstos no 
item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) 
Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial com fotografia 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 oficial de identifica-
ção 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 infra-
ções 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 
identificação do condutor infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências definidas 
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 fal-
tando 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.pindamo-
nhangaba.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 identificação 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 

GGK6119 B440249356 04/06/2019 57463  GON0116 B440244833 04/06/2019 57463
BTN7675 B440249739 05/06/2019 51851  OCX8F93 B440249817 04/06/2019 57463
CXM1798 Z440033110 01/06/2019 55412  BWQ6373 B440249352 04/06/2019 57463
EVI9996 Z440033123 03/06/2019 55412  BTB4670 B440249293 03/06/2019 57463
DGZ3109 B440249511 05/06/2019 54521  DAH6062 B440249292 03/06/2019 57463
FZU7290 B440249393 08/06/2019 54870  MCT1176 B440249803 04/06/2019 57463
FCR0130 B440249776 06/06/2019 76331  GEL5960 B440249775 06/06/2019 52152
CIX5785 B440250017 05/06/2019 51851  DBB8231 B440250116 06/06/2019 57463
GFJ2920 B440249216 03/06/2019 60412  NTZ0869 B440245041 06/06/2019 57463
FBD4847 B440249766 04/06/2019 61220  FHY6951 B440249379 05/06/2019 54790
DDY9733 B440250014 05/06/2019 51851  DUI7209 B440249575 04/06/2019 57463
DFI1380 B440249157 07/06/2019 51930  BPL5895 Z440033133 03/06/2019 55412
AGT5829 B440249551 31/05/2019 57463  EHH8088 B440249885 05/06/2019 57463
MBE9246 B440249368 31/05/2019 51851  ERQ4807 B440250216 06/06/2019 51851
FZT9208 B440244813 03/06/2019 52070  CXA9527 B440249549 31/05/2019 57463
FXZ4779 B440249562 04/06/2019 57463  DUI7209 B440249344 31/05/2019 57463
EHT0098 B440249215 03/06/2019 60412  LKR2700 B440249736 04/06/2019 57463

 

  
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2019. 

José Vidal de Souza França Filho 
Secretário Adjunto de Segurança Pública 

Pindamonhangaba, 17 de julho de 2019.
José Vidal de souza frança filho

secretário adjunto de segurança Pública

Número de estudantes com bolsas de 
estudo cresce 56% no Ensino Superior

Mais de  2 milhões de estu-
dantes brasileiros estão na fa-
culdade graças a algum incen-
tivo financeiro. É exatamente 
a metade dos 4 milhões de 
alunos matriculados em cur-
sos presenciais de graduação 
em instituições privadas de 
Ensino Superior (IES) do país. 
Enquanto o Fies perde espa-
ço ano após ano, desde 2015, 
a oferta de bolsas de estudo 
disparou. O crescimento foi de 
56,55%, entre 2010 e 2017, 
segundo apurou a equipe de 
inteligência educacional do 
Quero Bolsa. Com base nos da-
dos do Censo da Educação Su-
perior constatou-se que o total 
de alunos matriculados com 
bolsas de estudo oferecidas 
pela iniciativa privada passou 
de 530.093 para 829.856. É a 

segunda modalidade de bene-
fício com mais alunos matri-
culados, perde apenas do Fies, 
que fechou 2017 com 1,071 
milhão de contratos ativos.

“Este é um retrato que está 
em transformação”, destaca 
Pedro Balerine, diretor de inte-
ligência educacional do Quero 
Bolsa. “Há uma forte queda na 
concessão de novos contratos 
de financiamento via Fies ao 
mesmo tempo que as institui-
ções de ensino oferecem cada 
vez mais bolsas de estudo. 
Nessa velocidade, os próximos 
Censos devem mostrar que as 
bolsas de estudo devem passar 
a ser o principal benefício uti-
lizado por quem quer estudar”, 
completa. 

 A oferta de bolsas de es-
tudo tem batido recordes ano 

Oferta de bolsas para o segundo semestre supera 580 mil em São Paulo

após ano. A plataforma ‘Que-
ro Bolsa’ mapeou e reuniu em 
seu site mais de 2,8 milhões 
de bolsas de estudo em todo 
o Brasil, para o ano de 2019. 
São vagas para cursos de gra-
duação e pós-graduação nas 
modalidades presencial e a 
distância. “Tamanha oferta foi 
gerada depois que as institui-

ções de ensino viram o ingres-
so de alunos despencar com os 
cortes no Fies e com o cresci-
mento do desemprego. Não 
havia alternativa a não ser 
chamar para si a responsabi-
lidade de viabilizar o ingres-
so de alunos e manter seus 
cursos em funcionamento”, 
explica Balerine. 

(presencial, semi-
presencial e online), 
no primeiro termo 
do Ensino Técnico 
Integrado ao Médio 
na modalidade EJA, 
no processo de ava-
liação e certificação 
de competências 
para acesso direto às 
vagas remanescentes 
do segundo módulo e 
para os cursos de es-

pecialização técnica.
As listas dos con-

vocados somente 
serão divulgadas 
na unidade onde o 
candidato deseja 
estudar. Cabe a ele 
acompanhar a convo-
cação. Sendo que, os 
selecionados devem 
fazer a matrícula, no 
horário definido pela 
unidade de ensino. 

Caleb Woods/Unsplash
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Ateliê Cênico de Dança celebra a 
arte em contato com o público

Equipe do 
“5° Mova Se 

Cultural”
Mônica Alvarenga – 
criadora e curadora

Ederson Cleiton – criador, 
técnico e produtor

Beatriz Mainara, Isabell 
Oliveira e Matheus 
Leonel – produtora

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

Referenciar a própria área 
de atuação é hábito de todos os 
campos profissionais, principal-
mente aqueles com vínculo ar-
tístico. Assim, o Ateliê Cênico de 
Dança de Pindamonhangaba tem 
o costume de homenagear seu 
campo de trabalho. A comemora-
ção mais recente se concretizou 
no “5º Mova Se Cultural”. O even-
to gratuito e aberto à população 
juntou apresentações de dança e 
teatro no Shopping Pátio Pinda, 
nos dias 29 e 30 de junho. 

Nos anos anteriores, as edi-
ções do “Mova Se Cultural” acon-
teceram o mês de abril. Em 2019, 
a quantidade de projetos em 
andamento adiou o evento. Mes-
mo assim, algumas atividades 
dançantes gratuitas começaram 
próximos ao “Dia Internacional 
da Dança”. “Tivemos ‘Cine Dança” 
onde passávamos espetáculos e 
filmes. Também tivemos oficinas 
de dança e ensaio aberto do es-
petáculo ‘Conexão Ruínas’. Tudo 
gratuito”, contou Mônica Alva-
renga, proprietária e diretora do 
Ateliê Cênico de Dança.

Além de exibições autorais, a 
coletânea artística contou com a 
participação de grupos de outras 

cidades do Vale do Paraíba. “Esse 
é o segundo ano que abrimos 
espaço para outras companhias, 
coletivos e studios de dança de 
Pinda e região a virem mos-
trar seus trabalhos”, comentou 
Mônica que em conversa com o 
marido e colaborador, Ederson 
Cleiton, chegou à concepção de 
expandir a celebração. “Podería-
mos mover mais, né? Vamos con-
vidar outras academias, por que 
assim, além de se apresentarem, 
também podem divulgar seus 
trabalhos”, detalhou o diálogo.

O “5º Mova Se Cultural” teve 
a abertura com duas compa-
nhias profissionais de São Paulo, 
“Grupo Fragmento Urbano” 
com o espetáculo “Breaking de 
Repente” e “Grupo Zumb.boys” 
com o “Quase Colo”. O seguimen-
to do evento esteve a cargo dos 
integrantes do Ateliê Cênico e de 
outras equipes valeparaibanas.

“É muito importante essa 
troca, esse intercâmbio entre 
profissionais e amadores, pes-
soas que estão iniciando nessa 
arte do corpo”, frisou a dançarina 
e emendou: “Não podemos ter o 
pensamento egoísta, o objetivo 
do ‘Mova Se Cultural’ não está 
no egocentrismo, está na empa-
tia. Isso que faz o evento ser tão 
lindo todos os anos”.

Ateliê Cênico 
apresentou um pocket 
do espetáculo “O rio 
que habita em mim”

Ederson Cleiton

Grupo Fragmento Urbano exibiu 
o “Breaking de Repente” 

Mônica Alvarenga

“Quase Colo” foi a apresentação do Grupo Zumb.boys

Ederson Cleiton

Equipe trabalhou na organização e 
produção do “Mova Se Cultural” 

Divulgação

“5º Mova Se Cultural” 
aconteceu no Shopping 

Pátio Pinda

Ederson Cleiton

Mova Se Cultural

Última atividade comemorativa da instituição 
foi a quinta edição do “Mova Se Cultural
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