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Treinamento de prevenção 
às drogas acontece em Pinda

O município de Pindamonhan-
gaba recebe nesta quarta-feira 
(31), os participantes do Coalizão 

Comunitária de prevenção ao uso 
de álcool e drogas por crianças e 
adolescentes. O evento ocorrerá 

no Hotel Intercity e será ministra-
do pelo Dr. Eduardo Hernandez. 

3PÁG. 

Fundo Social está com 
novas vagas para 
cursos do “Reinvente”

Nesta semana, 
o Fundo Social de 
Solidariedade está 
com inscrições aber-
tas para os cursos 
de eletroeletrônica, 

elétrica e culinária 
funcional do “Projeto 
Reinvente”. As aulas 
são gratuitas e visam 
a expansão do co-
nhecimento. 

Divugação

Pindamonhangaba é referência nesta estratégia que comemora 10 anos no município

PÁG. 2

PÁG. 5

EFCJ retoma 
passeio de 
“Maria-Fumaça”

PÁG. 3

Isabela Nogueira 
é bronze no 
“Campeonato Mundial 
de Jiu-Jítsu 2019”

PÁG. 2

Prova do concurso público para Prefeitura 
de Pindamonhangaba será neste domingo
Candidatos devem ficar atentos aos documentos e itens obrigatórios que precisam ser 
apresentados para fazer o exame. Listagem de locais e horários está no site da IUDS

Prazo de validade deste 
concurso é de dois 
anos, a partir da data de 
homologação, podendo 
ser prorrogado por igual 
período

Pindamonhangaba está se 
preparando para receber os qua-
se 39 mil candidatos do concurso 
público municipal, que será rea-

lizado neste domingo (4), em di-
versos locais da cidade. A relação 
completa dos locais e horários 
das provas deve ser consultada 

no site do Instituto Universal de 
Desenvolvimento Social – IUDS: 
www.iuds.org.br.

Antes de veri�icar os locais das 

provas, o candidato precisa con-
�irmar sua inscrição acessando o 
site do IUDS e entrando no campo 
“Área do Candidato”. De acordo 

com o edital do concurso, “consi-
dera-se inscrição efetivada aque-
la devidamente paga, impreteri-
velmente, até o dia 08/07/2019, 
caso contrário, a inscrição não 
será efetivada”. Caso o candidato 
não consiga efetuar consultas re-
lativas à sua inscrição, deverá en-
trar em contato com o IUDS pelo 
e-mail contato@iuds.org.br ou 
pelo telefone: (11) 2507-5539.

A aplicação das provas obje-
tivas, para todos os empregos, 
será no dia 04/08/2019 em dois 
períodos (manhã e tarde). O can-
didato deverá comparecer ao local 
designado para a prova objetiva 
com antecedência mínima de 30 
minutos, com documento pessoal 
(conferir); caneta esferográ�ica de 
tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 
e borracha.

Divugação

PÁG. 3

Divugação

“Feste 2019”: 
inscrições abrem 
nesta quinta
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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)

Muitos autores, sejam reli-
giosos ou não têm feito esta in-
dagação: ”Que é o Homem?”. E, 
essa pergunta tem uma enorme 
dimensão: biológica, sociológica, 
psicológica e cultural.

Homem! Ser complexo e difícil 
de ser desvendado como afirmou, 
certa vez, Edgar Morin, sociólogo, 
antropólogo e filósofo francês, 
autor de “Os sete saberes neces-
sários para a educação no futuro”. 
Diferencia o homem dos outros 
seres vários atributos, sobretudo 
a sua capacidade de refletir sobre 
si mesmo, o seu processo históri-
co e, em última análise, a sua au-
toconsciência.

O rei Davi em seus Salmos 
perguntou: ”Que é o homem pra 
dele Te lembrar? Tu (referindo-se 
a Deus) o fizeste pouco menos do 
que um Deus, coroando-o de gló-
rias e de beleza; sob os seus pés 
tudo colocaste para que domine 
as obras com as suas mãos”.

Considero Blaise Pascal, gran-
de filósofo francês (1623-1662) 
que criou uma doutrina filosófi-
ca baseada no raciocínio lógico 
e na emoção, autor da frase: ”O 
coração tem razão que a própria 
razão desconhece”, um grande 
indagador sobre o homem, divi-
sando nele um confronto: o infi-
nito de Deus e o finito humano. 
Afirmou: ”O Homem é um caniço 
que pensa”. Caniço que conhece a 
sua fragilidade e que pode chegar 
a Deus. E, aí, Blaise Pascal, ao re-
fletir sobre a fraqueza do caniço, 
explicitou o quanto o Homem é 
original, singular, contraditório, 

capaz de atos de heroísmo e de 
atentar contra a sua espécie.

Dessa opinião compartilhava 
um amigo que foi para o Plano 
Maior, um prelado,de quem guar-
dava os seus artigos publicados 
nas décadas de setenta e oitenta 
no Jornal do Brasil, que perten-
ceu à Academia Brasileira de Le-
tras, o Cardeal Primaz do Brasil: 
D.Lucas Moreira Neves. Visitei-o 
em 1995, em Salvador, onde resi-
dia, e, em conversa afável e cris-
tã fez esta colocação: ”No mun-
do conturbado em que vivemos, 
quando crescem o egoísmo e a ar-
rogância, torna-se cada vez mais 
necessário que o homem pense 
na sua pequenez ante a grandeza 
de Deus-Pai. Que aprenda o cul-
to à fraternidade no seu proces-
so evolutivo. Indigne-se contra a 
injustiça e use a boa plavra para 
consolar e unir os seus irmãos!”

Por outro lado, não podemos 
esquecer que Santo Agostinho e 
São Tomás de Aquino enxerga-

ram o homem como um princí-
pio material intimamente uni-
do a uma alma, para procurar a 
verdade e praticar o bem. Dessa 
maneira torna-se insustentável o 
argumento, a resposta materia-
lista de que o Homem é ”um ser 
corporal o qual fenece com o ad-
vento da morte física”, que, de um 
cedo modo, surge nos escritos de 
Karl Marx e do antropólogo Levy 
Strauss.

Enfim, um Ser Especial que, 
com sua linguagem carregada de 
simbolismo, expressa um pensa-
mento, tem consciência do viver, 
do sofrer, do amar e da sua fini-
tude. Surgiu, portanto o homem, 
pela força criadora de Deus, ser 
pensante, diferente de todos os 
outros animais. Esse ser espe-
cial, portanto, deve lutar pelo seu 
aperfeiçoamento interior e do 
mundo que o rodeia, cuidando, 
antes que seja tarde demais, do 
planeta que habita para ser digno 
da bondade do Criador.
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Isabela Nogueira é bronze no 
“Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu 2019”

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O município de Pindamonhan-
gaba recebe nesta quarta-feira 
(31), os participantes do Coalizão 
Comunitária de prevenção ao uso 
de álcool e drogas por crianças e 
adolescentes. O evento ocorrerá no 
Hotel Intercity e será ministrado 
pelo Dr. Eduardo Hernandez.

As cidades que também partici-
parão do evento são: Cruzeiro, Ita-
nhaém, Jabaquara, Jacareí, São José 
dos Campos e Sorocaba. O objetivo 
do projeto é treinar lideranças para 
construírem uma Coalizão Comu-
nitária de Prevenção às drogas em 
suas cidades. Pindamonhangaba é 
referência no Brasil, comemoran-
do 10 anos de implantação desta 

UBS do Azeredo 
promove palestra 
sobre hepatite

Atleta pindense ocupou 
terceiro lugar do pódio

Representando Pindamonhangaba, a jovem 
atleta Isabela Nogueira participou do “Campe-
onato Mundial de Jiu-Jitsu 2019”. E, desta vez, 
trouxe uma medalha de bronze para casa. O 
evento esportivo, chancelado pela Confedera-
ção Brasileira de Jiu-jítsu Esportivo, aconteceu 
no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, na ca-
pital paulista, no último sábado (27). 

“Infelizmente, não foi dessa vez. Perdi na pri-
meira luta, por finalização. Desde que comecei 
minha trajetória no jiu-jitsu, eu nunca perdi ne-
nhum campeonato grande e importante como 
esse. Perder não é motivo para desanimar, mas 
sim para evoluir e procurar melhorar”, disse a 
lutadora. “Obrigada a todos pela torcida e ora-
ções, ao ‘Projeto Social Rayane’ do qual faço par-
te, a minha família e a minha equipe Careca JJ”, 
agradeceu.

Treinamento de prevenção às drogas

estratégia de prevenção no muni-
cípio.

Eduardo Hernandez é doutor 
em saúde pública e consultor 
internacional do CADCA (Coali-

zões Comunitárias Antidrogas da 
América), com sede em Washin-
gton, que promove treinamentos 
em 25 países em cinco diferentes 
continentes.

Pindenses se reunirão com representantes de outras seis cidades 

Divulgação

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Na última segunda-feira 
(29), a UBS (Unidade Básica 
de Saúde) do bairro Azeredo 
promoveu uma palestra sobre 
a hepatite com os moradores 
locais. A campanha “Julho Ama-
relo” prevê a conscientização e 
prevenção contra a hepatite e 
contou com a participação das 
unidades de saúde. 

No Azeredo, além da pa-
lestra houve, também, o tes-
te rápido que possibilita a 
identificação da doença. A 
Secretaria de Saúde da Pre-
feitura ainda realizou, na 
sexta-feira (26), uma ação 
também de prevenção na 
praça Monsenhor Marcon-
des, para conscientização e 
detecção da doença.

Conscientização sobre a doença faz parte da campanha 
“Julho Amarelo”

Divulgação

Cultura que transforma       
Espetáculos de rua. Infantis. Adultos. Debates 

entre grupo, plateia e crítica. Vem aí o Feste!

A 41ª edição do “Festival Nacional de Teatro” 
já tem data marcada – de 7 a 17 de novembro de 
2019 – e está com inscrições abertas. 

Com o intuito de estimular os grupos de 
teatro, revelar novos talentos e promover o 
intercâmbio cultural, o festival é realizado pela 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de 
Pindamonhangaba e recebe companhias locais, 
regionais e nacionais.

Ao lado de outras iniciativas que tem 
acontecido no município, o Feste transforma a 
cidade em um cenário cultural de manifestações 
artísticas, promovendo a integração, 
movimentando o turismo e a economia local, 
além de fortalecer a formação intelectual, crítica 
e cultural dos envolvidos. 
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Fundo Social está com novas 
vagas para cursos do “Reinvente”

“Feste 2019”: inscrições abrem nesta quinta

Escolas da Rede Municipal 
recebem apresentação de ópera

Espetáculo “A Criada Patroa” visitará unidades 
educacionais em agosto

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Algumas escolas da Rede Mu-
nicipal de Pindamonhangaba 
recebem o espetáculo “A Criada 
Patroa”, do projeto “Ópera na Es-
cola”, no dia 10 de agosto. A Esco-
la Municipal “João Cesário” (Fei-
tal) recebe a peça, às 10 horas, e 
a Escola Municipal “Prof. João Ko-
lenda” (Bem Viver), às 14 horas.

O espetáculo que tem duração 
de 50 minutos é aberto para co-
munidade, para todas as idades 
e os alunos podem estender o 
convite aos seus pais e familiares. 
O projeto tem como objetivo ofe-

recer um contato com a música 
clássica através da apresentação 
da ópera cômica, fomentar a in-
clusão social, ampliar horizontes 
culturais e promover a partici-
pação de professores e alunos a 
eventos de música. 

A ópera é um gênero artístico, 
inventado no �im do século XVI, 
que consiste fundamentalmen-
te num drama encenado com 
música. A história da peça “A 
Criada Patroa” é inspirada na 
brilhante ópera cômica La Ser-
va Padrona, do autor italiano 
Giovanni Battista Pergolesi, es-
crita em 1733.

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O “41° Feste (Festival Na-
cional de Teatro)”, que será 
realizado do dia 7 a 17 de no-
vembro, está com inscrições 
abertas até dia 16 de setembro. 
A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria 
de Cultura e Turismo e Depar-
tamento de Cultura, promove 
este festival com objetivo de 
estimular os grupos de teatro, 
revelar novos talentos e pro-
mover o intercâmbio cultural.

O “Feste” abrangerá apre-
sentações de trabalhos teatrais 
selecionados nas categorias 

“Adulto”, “Rua” e “Infantil”, além 
dos espetáculos convidados. 
Logo após cada apresentação 
haverá um debate entre o gru-
po, a plateia e debatedor/críti-
co.

As inscrições devem ser rea-
lizadas através do portal: www.
pinda.sp.gov.br. No site, o inte-
ressado deve clicar no Banner 
do 41° Feste, logo depois, clicar 
no link da Inscrição e preen-
cher os campos solicitados.

Mais informações podem 
ser adquiridas pelos telefones: 
3643-2690 / 3642-1080; ou 
pelo e-mail: cultura@pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

 Peças teatrais 
são divididas 
nas categorias 
“Adulto”, “Rua” 
e “Infantil”

Divulgação

Divulgação

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Nesta semana, o Fundo So-
cial de Solidariedade está com 
inscrições abertas para os cur-
sos de eletroeletrônica, elé-
trica e culinária funcional do 
“Projeto Reinvente”. As aulas 
são gratuitas e visam a expan-
são do conhecimento.

As inscrições poderão ser 
realizadas no Fundo Social de 
Solidariedade, somente nesta 
quinta-feira (1º/8). São reser-
vadas 20 vagas para cada o�ici-
na, tendo ainda, vagas reservas 
(para caso de desistência de 
algum inscrito). As aulas come-
çam na próxima terça-feira (6) 
para a eletroeletrônica (turmas 
de tarde e à noite) e no dia 12 
de agosto para o curso de elétri-
ca (turmas de manhã e tarde). 

Os encontros de culinária 
funcional começarão na se-
gunda-feira (5), das 13 às 18 
horas, no centro comunitário 

do Andrade. Os interessados 
devem realizar as inscrições o 
mais breve possível, pois serão 
destinadas 15 vagas.

As inscrições para os cursos 
devem ser feitas pessoalmente 
na sede do Fundo Social de Soli-

dariedade que �ica na rua Depu-
tado Claro César, 53  –  centro. O 
horário de atendimento do Fun-
do Social é das 8 às 12 e das 13 
às 17 horas, mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(12) 3643-2223.

Ofi cina de culinária funcional ocorrerá no centro 
comunitário do Andrade

Divulgação

Prova do concurso público para a Prefeitura 
de Pinda será neste domingo
Candidatos devem ficar atentos aos documentos e itens obrigatórios que precisam ser 
apresentados para fazer o exame. Listagem de locais e horários está no site da IUDS 

Pindamonhangaba está se 
preparando para receber os qua-
se 39 mil candidatos do concurso 
público municipal, que será rea-
lizado neste domingo (4), em di-
versos locais da cidade. A relação 
completa dos locais e horários 
das provas já pode ser consultada 
no site do Instituto Universal de 
Desenvolvimento Social - IUDS, o 
www.iuds.org.br.

Porém, antes de veri�icar os lo-
cais das provas, o candidato pre-
cisa con�irmar sua inscrição aces-
sando o site do IUDS e entrando 
no campo “Área do Candidato”. De 
acordo com o edital do concurso, 
“considera-se inscrição efetivada 
aquela devidamente paga dentro 
do prazo estabelecido no item 
3.7”, ou seja: “(...) impreterivel-
mente, até o dia 08/07/2019, 
caso contrário, a inscrição não 
será efetivada”.

Caso o candidato não consi-
ga efetuar consultas relativas à 

sua inscrição, deverá entrar em 
contato com o IUDS pelo e-mail 
contato@iuds.org.br ou telefone: 
(11) 2507-5539.

A aplicação das provas objeti-
vas, para todos os empregos, será 
no dia 04/08/2019 em dois pe-
ríodos (manhã e tarde). O candi-
dato deverá comparecer ao local 
designado para a prova objetiva 
com antecedência mínima de 30 
minutos, portando documento 
original de identidade que bem 
o identi�ique, ou seja: Cédula O�i-
cial de Identidade (RG) ou Cartei-
ra Expedida por Órgão ou Conse-
lho de Classe (CRA, CREA, OAB, 
CRC, CRM etc); ou Certi�icado de 
Reservista; ou Carteira de Traba-
lho e Previdência Social; ou Car-
teira Nacional de Habilitação com 
foto; ou ainda Passaporte.

O candidato deverá compare-
cer ao local designado munido de 
caneta esferográ�ica de tinta preta 
ou azul, lápis preto nº 2 e borracha.

O concurso público munici-
pal disponibilizará 127 vagas 
em diversos empregos, entre 
eles: Arquiteto; Agente Comu-
nitário de Saúde; Auxiliar de 
Enfermagem; Assistente Social; 
Dentista; Diretor de Escola; En-
fermeiro; Biomédico Citologis-
ta; Fisioterapeuta; Eletricista; 
Engenheiro; Fiscal; Guarda; 
Mecânico; Médicos; Nutricio-
nista; Oficial de Administração; 
Pedreiro; Professor; Psicólogo; 
Telefonista e Topógrafo, entre 
outros. 

As jornadas de trabalho va-
riam entre 20 e 40 horas sema-
nais, assim como os salários, que 
vão de R$ 1.168,14 a R$ 15.883,19, 
dependendo do emprego.

O prazo de validade deste Con-
curso é de 02 (dois) anos, a con-
tar da data de homologação, 
prorrogável por igual período, 
a juízo da Administração Mu-
nicipal.

Reprodução/Internet
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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.

Vereadores de 
Pindamonhangaba retomam 

os trabalhos legislativos do 
2º semestre de 2019 

na segunda-feira, dia 05 
de agosto, com a realização 

da 26ª sessão ordinária 
no Plenário “Dr. Francisco 

Romano de Oliveira”

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

A Câmara de Pindamo-
nhangaba deverá reto-
mar todos os trabalhos 
legislativos no segundo 
semestre de 2019 na se-
gunda-feira, dia 05 de 
agosto, no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de 
Oliveira” com a realiza-
ção da 26ª sessão ordi-
nária. Em agosto, no dia 
1º, tem início o segundo 
período anual dos tra-
balhos parlamentares 
que serão encerrados no 
dia 20 de dezembro des-
te ano. Como o dia 1º de 
agosto é quinta-feira e as 
sessões ordinárias acon-
tecem, oficialmente, às 
segundas-feiras, a Mesa 
Diretora da Casa marcou 
para o dia 05 de agosto a 
primeira sessão ordiná-
ria do segundo semestre 
de 2019.

Neste intervalo – entre 
os dias 16 e 31 de julho 
– a Câmara de Pindamo-
nhangaba está em Reces-
so Parlamentar Oficial, 
conforme determina o 
Regimento Interno da 
Casa. De acordo com o 
artigo 134, do Regimen-
to Interno da Câmara de 
Vereadores de Pindamo-
nhangaba, o primeiro pe-
ríodo anual de sessões 
legislativas vai de 25 de 
janeiro a 15 de julho, com 
recesso entre os dias 16 
e 31 de julho. 

Mesmo com o reces-

Câmara de Pindamonhangaba 
inicia segundo semestre

legislativo com sessão 
ordinária no dia 05 de agosto

Mesmo no recesso oficial, Casa Legislativa mantém atendimento normal
na área administrativa e no gabinete dos vereadores, de 

segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30, com intervalo de almoço das 12 às 13h30

so, o Presidente 
da Câmara de Pin-
d a m o n h a n g a b a , 
vereador Felipe 
César – FC lembra 
que todos os seto-
res e divisões da 
Casa estão abertos 
e funcionando re-
gularmente. Felipe 
César observa que 
“as atividades ad-
ministrativas dos 
diversos setores 
( A d m i n i s t r a ç ã o , 
Legislativo, Jurídi-
co, Finanças, Re-
cursos Humanos, 
Comunicação e Tec-
nologia da Infor-
mação) da Câmara 
e o atendimento 
nos gabinetes dos 
vereadores perma-
necem inalteradas, 
ou seja, o horário 
de atendimento 
é das 8 às 12 ho-
ras e das 13h30 às 
17h30, de segunda 
a sexta-feira”. 

A Câmara de Ve-
readadores de Pin-
d a m o n h a n g a b a 
está localizada na 
rua Alcides Ramos 
Nogueira, 860 – Lo-
teamento Mombaça. 

Para outras informa-
ções, o telefone é (12) 
3644-2250 ou através 
do nosso portal:  www.
p i n d a m o n h a n g a b a .
sp.leg.br .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 135/2019 (PMP 17259/2019) 
A autoridade superior homologou, em 19/07/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de arame galvanizado”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Gama 
Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda EPP: 01-9,45; Dezotti Com de Ferramentas 
& Ferragens Ltda: 02-9,41.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde

Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO Nº ____
Em: 09/11/2018
Processo nº: 0000031041
Atividade: Restaurante

Razão Social: Isabela Fonseca Nogueira
CPF: 407.115.658-99
Endereço: R. dos Andradas, 1110- Boa Vista
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Anderson F. de Carvalho
CPF: 407.115.658-99
Auto de Infração nº: 003954
Defesa: Não Apresentou

RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos 

e Agravos à Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde

Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO Nº ____
Em: 09/11/2018
Processo nº: 0000031041
Atividade: Restaurante
Razão Social: Isabela Fonseca Nogueira

CPF: 407.115.658-99
Endereço: R. dos Andradas, 1110- Boa Vista
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Anderson F. de Carvalho
CPF: 407.115.658-99
Auto de Infração nº: 003954
Defesa: Não Apresentou
Auto de Imposição de Penalidade de Multa 
nº: 1779
Recurso: Aguardando Prazo legal de 10 dias.

RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos 

e Agravos à Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
          Secretaria Municipal de Segurança Pública

                              DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

Ata da 13.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 01.04.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia um de abril de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 12.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
26.03.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. 
Vanderson Luiz da Costa DEFERIDO, por votação unânime: 1-0208/18 Carlos Ramos Rodrigues. II 
– EXPEDIENTE: Ofício 019/19-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 01 de abril de 2019

Ata da 13.ª Sessão Extraordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 02.04.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia dois de abril de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto da 
Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 13.ª Sessão Ordinária, realizada em 01.04.2019. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Carlos Alberto 
Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0210/18 Monise Nardi Ávila. II – EXPEDIENTE: 
Ofício 020/19-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI 
para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2019. 

Ata da 14.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 08.04.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia oito de abril de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 13.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
02.04.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Carlos 
Alberto Camilo DEFERIDO, por votação unânime: 1-0213/18 Juliana Perrenoud Arese Vilela e 
DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0002/19 Adriana Aparecida de Carvalho.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬08 de abril de 2019. 

Ata da 14.ª Sessão Extraordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.04.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia nove de abril de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 

Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Décima Quarta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do 
SrRicardo Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel 
Canuto da Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 14.ª Sessão Ordinária, realizada em 08.04.2019. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:   Sr. Josiel Canuto da 
Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0130/18 Paulo Roberto Rodrigues. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2019. 

Ata da 15.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 15.04.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia quinze de abril de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 14.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
09.04.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. 
Vanderson Luiz da Costa DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0016/18 Paulo Cesar Pinheiro 
da Silva. II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0195/18 
César Augusto Santos Machado e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0207/18 Fabio Pereira da 
Silva. III – EXPEDIENTE: Ofício 022/19-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito enca-
minhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 15 de abril de 2019. 

Ata da 15.ª Sessão Extraordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.04.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia dezesseis de abril de dois mil e dezenove, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Quinta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto da 
Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 15.ª Sessão Ordinária, realizada em 15.04.2019. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:   Sr. Josiel Canuto da 
Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0136/18 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2019.

Ata da 16.ª Sessão Ordinária de 2019, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.04.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Décima Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 15.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
16.04.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. 
Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0124/18 Andre Luis Costa.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2019.

Estrada de Ferro Campos do Jordão 
retoma passeio de “Maria-Fumaça”

Licenciamento de 
veículos com placa 
�inal 4 vai até hoje
Taxa da regularização anual custa R$ 90,20

Exposição “Nossa Senhora” é a atração do Cine Museu – 
Memorial da Devoção Nossa Senhora Aparecida

Acaba nesta quarta-
feira (31) o prazo para os 
proprietários de veículos 
com placa terminada em 4 
fazerem o licenciamento. 
A partir de 1º de agosto, 
quem não tiver regulariza-
do a documentação estará 
impedido de rodar.

O serviço custa R$ 
90,20 para todo tipo de 
veículo, mas não basta 
apenas pagar a taxa, é pre-
ciso que haja a emissão do 
documento. Além da re-
moção do veículo ao pátio, 
licenciamento em atraso 
gera multa de R$ 293,47 e 
sete pontos na habilitação 
do proprietário.

O Estado de São Paulo 
tem mais de 30 milhões de 
veículos registrados. O ca-
lendário anual obrigatório 
de licenciamento começou 
em abril e vai até dezembro, 
de acordo com o �inal de pla-
ca do veículo. No entanto, 
não precisa esperar chegar 
o mês indicado. É possível 
licenciar de forma antecipa-
da.
Como licenciar o veículo

Não existe emissão de 
boleto. A taxa do serviço 
deve ser paga por meio do 

número Renavam (Regis-
tro Nacional de Veículos 
Automotores) nos bancos, 
caixas eletrônicos ou via 
internet banking. O pro-
prietário precisa quitar 
débitos existentes, como 
os de IPVA, seguro obriga-
tório e multas.

Com o comprovante 
de pagamento e um do-
cumento de identi�icação 
em mãos, o condutor deve 
ir ao Detran.SP ou posto 
Poupatempo para solicitar 
a emissão do Certi�icado 
de Registro e Licencia-
mento de Veículo (CRLV).

Se preferir receber o 
documento em casa, exis-
te a opção de pagar mais 
R$ 11 dos Correios, dis-
pensando a ida à unidade. 
Mas, neste caso, a entre-
ga leva até sete dias úteis 
após a emissão.

O passo a passo para 
o licenciamento pode ser 
consultado em detran.sp.
gov.br, na área de “Veícu-
los”>”Licenciamento Anu-
al”. A página disponibiliza 
um “tira dúvidas” e tam-
bém um chat online para o 
motorista se informar me-
lhor sobre o serviço.

“Maria-Fumaça” percorrre trecho de 4 km em Campos do Jordão

A Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão (EFCJ) voltou 
com a tradicional viagem 
de “Maria-Fumaça”, em 
um trecho de 4 km entre 
as estações Emílio Ribas 
e Abernéssia. Até o �im da 
temporada de inverno o va-
lor promocional do ingres-
so é de R$ 23 por pessoa. 
O bilhete pode ser adqui-
rido nas estações da EFCJ. 
Crianças com até 5 anos, no 
colo de um acompanhante, 
não pagam passagem.

São quatro viagens por 
dia, aos sábados, domin-
gos e feriados nacionais, 
com saídas às 11, 13, 15 e 
17 horas da estação Emílio 

Ribas, no Capivari. O tem-
po total do percurso de ida 
e volta é de 30 minutos e 
cada viagem tem capacida-
de para até 64 passageiros.

A volta do passeio de 
“Maria-Fumaça” foi possí-
vel graças a um convênio 
�irmado em maio deste ano 
com a Prefeitura de Tauba-
té. A administração muni-
cipal cedeu temporaria-
mente a locomotiva para a 
EFCJ, que em contrapartida 
vai oferecer treinamento a 
funcionários da prefeitura 
na condução desse tipo de 
trem. Antes de entrar em 
operação, o veículo passou 
por revisão na o�icina da fer-

rovia em Campos do Jordão 
e por testes na via férrea.

A locomotiva a vapor 
agora utilizada na estrada 
de ferro é de origem alemã, 
fabricada em 1927 pela 
empresa Linke-Hofmann
-Werke. Da década de 1920 
até a década de 2000 ope-
rou em uma usina de cana-
de-açúcar, em São José da 
Laje, no Estado de Alagoas. 
Em 2004, foi para o Parque 
do Itaim, em Taubaté, no 
Vale do Paraíba.

Desde agosto de 2015 a 
EFCJ não realizava passeios 
em uma locomotiva a va-
por, devido a um desgaste 
na antiga locomotiva.

Locomotiva a vapor circula entre as estações 
Emílio Ribas e Abernéssia e tem quatro saídas 
por dia aos sábados, domingos e feriados

O Memorial da Devoção 
de Nossa Senhora Apareci-
da conta com a exposição 
gratuita “Nossa Senhora”. 
A mostra é composta por 
36 peças das artistas Gaby 
Alves e Malu Mesquita, 
que mesclaram diferentes 
técnicas (arte em bordado 
e fotogra�ia), para apre-
sentar suas visões sobre 
importantes ícones da fé 
cristã.

Misturando o bordado 
com ilustração digital, a 
artista plástica Gaby Alves 
representa em 30 obras a 
atividade missionária de 
Maria ao redor do mundo. 
“Considerada a primeira 
discípula, a Mãe de Jesus 
realizou a peregrinação da 
fé seguindo seu Filho. Mis-
são que continua sendo 
propagada nos até hoje nos 
Santuários, sempre com a 

mensagem para que Cristo 
seja o centro da vida cris-
tã”, re�letiu a curadora da 
Exposição Vera Simões, da 
Galeria VerArte.

“A exposição ‘Nossa Se-
nhora’ pretende valorizar 
a cultura da Fé através da 
Arte, valorizando-as e nos 
levando a Fé, seguindo o 
exemplo de Maria que visi-
ta a todos sem preconceito 
ou distinção, deixando o 
exemplo de discípula mis-
sionária para ser seguido 
por todos”, destaca Vera.

Completando o acervo, 
a fotógrafa Malu Mesquita 
apresenta seis backlights, 
todos feitos em acrílico 
leitoso, com registros nos 
templos: Catedral da Sé, 
Igreja de Nossa Senhora 
do Ibirapuera, Catedral Or-
todoxa Antioquina, Igreja 
da Consolação e Igreja de 

Nossa Senhora Aparecida, 
todos na capital paulista. 
São imagens que contam 
um pouco da história dos 
locais de onde os vitrais 
pertencem.

“Quando entramos em 
um lugar sagrado, os olhos 
procuram a luz, se tiver-
mos sorte, a luz brilhará 
através de uma janela de 
vitral, adicionando ilumi-
nação e beleza ao mesmo 
tempo. Vitrais contam his-
tórias, educam e inspiram”, 
diz Malu Mesquita.

Cine Museu
O Cine Museu - Memo-

rial da Devoção Nossa Se-
nhora Aparecida é um pro-

jeto de evangelização por 
meio da arte e mídia, loca-
lizado dentro do Santuário 
Nacional de Aparecida, que 
abriga o Cine Padroeira, o 
Museu de Cera, o Cantinho 
dos Devotos Mirins, um es-
paço para exposições e uma 
loja de artigos religiosos.

Todas as atrações unem 
arte e efeitos multimídia, 
para levar o visitante a uma 
experiência sensorial única 
pela história dos 300 anos 
da Padroeira do Brasil, des-
de seu encontro nas águas 
do Rio Paraíba, até os fatos 
mais recentes dessa traje-
tória, como a construção da 
Basílica Nacional.

Divulgação
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 Realizada na noite de sábado 
(27), no Espaço Cultural Teatro 
Galpão, a festa de premiação aos 
vencedores dos concursos: XXIX 
Nacional/Internacional de Tro-
vas de Pindamonhangaba e XXV-
Juventrova (concurso estudantil 
da modalidade). 

O evento reuniu trovadores 
veteranos, estudantes iniciantes 
na modalidade, professores e 
demais amigos da trova em agra-
dável culto à essa extraordinária 
modalidade poética dos quatro 
versos setissílabos. 

Convidados a compor a mesa 
estiveram: secretário de Cultura 
e Turismo, Alcemir José Ribeiro 
Palma (representando a admi-
nistração municipal); professora 
Lóris Frasinelli (representando as 
escolas participantes); trovador 
Elias Pescador (representando a 
UBT-Seção São Paulo);  trovadora 
Maria Inez Fonte Ricco ‘Mifori’ (re-
presentando a UBT- Seção São José 
dos Campos) e o trovador Maurício 
Cavalheiro (representando a UBT-
Seção Pindamonhangaba).

Concurso Nacional

Dando sequência à solenida-
de, o presidente da UBT-Pinda, 
José Valdez de Castro Moura deu 
início à premiação pelo tema re-
gional “Noite”, aberto à participa-
ção de trovadores locais, cidades 
do Vale do Paraíba, região serra-
na e do litoral Norte. A premiação 
seguinte, pelo tema “Manhã”, des-
tinado a trovadores de outras ci-
dades paulistas, demais estados 
e de países de língua portuguesa,  
foi simbólica, só com a citação dos 
nomes dos laureados (premiados 
não puderam comparecer). 

Para ambos os temas houve 
15 premiações, sendo 5 menções 

Teatro Galpão foi 
palco de premiação 
à modalidade 
poética trova

Comissão da Unidade Prisional Feminina de Tremembé prestigiou a solenidade 
representando uma aluna daquela unidade, vencedora do concurso

especiais, 5 menções honrosas e 
5 vencedores.  Houve mais três 
premiações para a categoria No-
vatos, somando um total de 33 
premiações. Os nomes dos pre-
miados e suas respectivas trovas, 
inclusive pelo Juventrova, foram 
publicadas neste jornal em sua 
edição do dia 24 último.

O concurso Nacional e Inter-
nacional de Trovas de Pindamo-
nhangaba completará no próxi-
mo ano sua 30ª edição.

Juventrova completou 25 anos

Este ano em sua 25ª edição, o 
tema do Juventrova foi a palavra 
“família”. Participaram 19 esco-
las, foram enviadas 682 trovas 
e deste número, 35 foram esco-
lhidas para a premiação de seus 

autores com medalhas, diplomas 
e brindes. As escolas receberam 
troféu de participação. 

Aberto a estudantes de Pin-
damonhangaba e de escolas da 
região subordinadas à Direto-
ria de Ensino neste município, 
o destaque deste ano foi a par-
ticipação da Escola da Unida-
de Prisional Feminina II, que é 
vinculada à Escola Estadual Co-
mendador Teixeira Pombo, de 
Tremembé. 

A trova premiada desta unida-
de escolar foi a de Thais Stefani 
B. de Oliveira, aluna que está cur-
sando o EJA - Ensino Médio. Re-
presentando a Thais,  esteve uma 
comissão formada pela diretora 
da escola vinculadora da referi-
da unidade prisional, Maria Lú-
cia Bertolino; vice-diretor  Tiago 
Bueno; representante da unidade 
e diretora do CTE – Centro de Tra-
balho e Educação da Penitenciária 
Feminina II, Daiane Roberta, e a 
professora da estudante laureada, 
Kátia Ferreira de Matos.

Com a palavra

Nesta festa de premiação o culto 
não foi somente à modalidade poé-
tica trova, contou com a brilhante 
palestra da professora escritora 
Juraci de Faria sobre a questão do 
acesso inapropriado das crianças e 
adolescentes à internet.

Outro momento de motiva-
ção à realização do evento foi os 
pronunciamentos de gratidão 
da   diretora do Centro de Traba-
lho e Educação da Penitenciária 
II, Daiane Roberta, que leu uma 
mensagem enviada pela aluna 
premiada (veja texto nesta pági-
na); e da professora da escola da 
Unidade Prisional, Kátia Ferreira 
Matos.  

Ao encerramento o trovador 
Elias Pescador da UBT- Seção 
de São Paulo elogiou o concurso 
destinado aos estudantes e re-
velou que certame seguindo os 
mesmos moldes fora adotado na 
capital paulista, também com a 
denominação Juventrova.

Também se pronunciaram: se-
cretário de Cultura e Turismo, Al-
cemir José Ribeiro Palma; profes-
sora Lóris Frasinelli; trovadores 
Maria Inez Fonte Ricco ‘Mifori’ 
(UBT- Seção São José) e Maurício 
Cavalheiro (UBT-Seção Pinda). 
Coube ao presidente da UBT-Se-
ção Pinda, José Valdez encerrar a 
agradável noite em que a trova foi 
ao teatro.

Alunos de 19 escolas foram laureados no XXV Juventrova

Secretário de Cultura e Turismo e a palestrante, escritora 
Juraci de Faria, a cultura na festa de premiação

Troféus, 
medalhas, 

certifi cados e 
brindes foram 
entregues aos 
vencedores do 
XXV Juventrova 
e XXIX Concurso 

Nacional de 
Trova

Carta de 
agradecimento

Primeiramente agrade-
ço a Deus por esta graça 
alcançada.

Eu já tive muitas faltas 
disciplinares e através 
da insitência da direção 
para que eu me matri-
culasse na escola, vejo 
minha vida neste lugar 
sendo transformada. Se 
eu soubesse dos benefí-
cios que a escola iria me 
trazer, teria procurado 
antes! 

Na escola me sinto 
livre!

Agradeço à professora 
Kátia que nos ajudou a 
participar do concurso, 
sempre com palavras e 
ações de motivação, nos 
ensinando e nos fazendo 
acreditar que é possível! 
Lembro-me quando a 
professora me disse que 
era possível vencer. E eu 
acreditei nisso, e fi z vários 
textos, até que este foi 
aprovado. 

Estou muito feliz!
É gratifi cante perceber 

o empenho de todos, 
professores e a equipe da 
unidade prisional, inves-
tindo e acreditando em 
nós. Acreditando que é 
possível.

Iriei me empenhar 
agora para participar do 
concurso de redação do 
DPU. Quero trazer este 
prêmiopara honrar todos 
nós.

Muito obrigada!
                            

Thais Stefani B. de Oliveira

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Tribuna do Norte

trova
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