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“Jogos Municipais do Idoso”
reúnem atletas da melhor idade
Mais de 500 atletas da melhor idade participam,
a partir desta quarta-feira (21), dos “Jogos
Municipais do Idoso – JOMI 2019”. A cerimônia de

abertura será às 18 horas, no Ginásio de Esportes
Juca Moreira, no centro da cidade. Todos as
competições são aberta so público.
PÁG 3
Divulgação

Conselho Municipal
de Educação tem
novos membros
gestores PÁG. 2
“Festival Jazz & Blues”
atrai mais de 4 mil
pessoas
PÁG.
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Museu segue com
palestras, exposições
e música em agosto
PÁG.

Workshop do Cpic
discute políticas
públicas e plantas
medicinais

PÁG.

André Gohr conquista bicampeonato
na “Volta Ciclística de Brusque”

PÁG.

Tecendo Histórias
Jucélia Batista

Umas das
vencedoras da
primeira edição
do prêmio “Mestre
Cultura Viva de
Pindamonhangaba”,
Antônia Ferreira da
Silva, fala sobre a
arte de unir retalhos
e linhas. Entre botões,
fuxico e giramundo
(foto), a artesã segue
tecendo sua história
repleta de desa�ios,
mas carregada de
energia.
PÁG.
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
14º
NUBLADO COM POSSIBILIDADE
DE CHUVA

22º
UV 7
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Defesa Civil de Pinda
participa de simulado de
descarrilamento de trem
A Defesa Civil de Pindamonhangaba participou,
recentemente, de um simulado de descarrilamento
de trem turístico no trecho de serra.
PÁG.
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Conselho Municipal de Educação
tem novos membros gestores

Editorial

Esporte e socialização

R

ealizados pela parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes e o Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, os “Jogos Municipais
do Idoso 2019” começam nesta quarta-feira (21).

Mais de 500 atletas com idade superior a 50 anos
são esperados na competição que, cada vez mais, vem
se firmando com uma atividade esportiva, de socialização e alegria para os envolvidos.

Como de costume, a cerimônia de abertura dos jogos contará com o desfile dos atletas representado as
modalidades, além de apresentações de dança.

Até o dia 31 de agosto, os atletas participarão de
competições como atletismo, vôlei, natação, truco,
bocha e tênis de mesa, entre outras modalidades.

Os jogos têm como intuito principal valorizar as
relações entre os idosos, aumentar a autoestima e
proporcionar mais lazer e qualidade de vida – comprovando ser mais do que uma competição.
Todas as competições são abertas ao público. Prestigie!

Workshop do Cpic discute
políticas públicas e plantas
medicinais nesta quinta-feira
Colaborou com o texto:
Bruna Silva
Acontece nesta quinta-feira
(22), o “6° Workshop de Políticas
Públicas, Plantas Medicinais, Aromaterapia e Fitoterapia”, a partir
das 8 horas da manhã, no auditório do Cpic – Centro de Práticas
Integrativas Complementares. A
abertura oficial está marcada para
as 8h45.
O evento contará com palestras, oficinas e até prática de yoga,

além de exposições de plantas e
óleos essenciais, e feira orgânica.
O workshop é voltado para produtores rurais, pesquisadores, técnicos da rede municipal de saúde e
da agricultura, empresários, além
do público em geral. Mais de 200
pessoas já se inscreveram para o
evento.
O Cpic fica na rua José Luiz
Cembranelli, 1.005 – Parque das
Nações (ao lado da Secretaria Municipal de Saúde). Mais informações pelo telefone: 3642-2420.
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Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
Uma Assembleia Geral, realizada em 15 de agosto, determinou os membros da nova
gestão do Conselho Municipal
de Educação (CME) de Pindamonhangaba. O evento aconteceu no Centro Universitário
Uninter e resultou na escolha
da escritora Evalda de Andrade Silva Costa como presidente e da profª Tânia Crescenzo
como vice-presidente.
O encontro reuniu representantes de diferentes esferas da sociedade. O novo corpo
gestor atuará no biênio 2019-

Corpo gestor foi escolhido em Assembleia Geral

2020, começando já no próximo mês. Sendo que, o intuito
da organização está vinculado

a ideias de aprimoramento da
qualidade educacional ofertada na cidade.

Museu segue com palestras,
exposições e música em agosto
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
O Museu Histórico Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina
segue com diversas exposições e
eventos para este mês de agosto.
“Ancestralidades
Contemporâneas”, “Meu mundo é de papel” e
“Vida e Obra de José Wadie Milad”
são alguns desses exemplos.
Além das exposições, o museu
recebe nos próximos dias diversos
eventos. Nesta quinta (22), ocorre
o encerramento do curso “Contadores de História”, da turma do
Senac Pinda, a partir das 19h30.
Na sexta-feira (23), recebe noite
de rock acústico, às 19h30, com
músicas dos anos 80 e 90. No fi-

nal do mês, dia 29 (quinta-feira),
acontece a continuação do projeto
realizado pelo museu “Histórias de
Quinta”, com visita noturna guiada
e contação de histórias.
Para o coordenador do Museu,
Mauro Moraes, esses eventos ajudam tornar o ambiente acessível
para todos os públicos. “Esses encontros que acontecem, como palestras, músicas e contação de histórias, servem para tornar o museu
um lugar vivo e um espaço de diálogo”, explicou. Os eventos são todos gratuitos.
As exposições podem ser visitadas de segunda-feira a sábado,
das 9 às 17 horas. O museu fica na
rua Marechal Deodoro da Fonseca,
260, centro.

Vanguarda
Literária

Divulgação

Obras feitas de papel
fazem parte de mostra
exposta no local

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)

GUSTAVO TEIXEIRA: O POETA LÍRICO DE SÃO PEDRO
A antiga SÃO PEDRO DE PIRACICABA viu nascer em 1881,
um dos mais cultos, enigmáticos e produtivos poetas da terra
bandeirante: GUSTAVO TEIXEIRA. Possuidor de formação humanística invejável, introspectivo,
avesso a homenagens, foi eleito à
revelia, em 1937 para ocupar a
vaga de Paulo Setúbal na Academia Paulista de Letras, onde não
foi tomar posse. Arredio, avesso
a solenidades, discursos, elogios
que iriam ferir o seu retraimento
e a sua modéstia, preferiu viver na
sua S.Pedro até o fim dos seus dias,
sóbrio, simples como a beleza, voltado para as letras, para o estudo,
sem que isso tivesse o menor traço
de misantropia. Festejado como
poeta lírico pelos críticos da sua
época, publicou obras monumentais: “Ementário” (elogiado livro
de estreia em 1908), “Poemas líricos” (1925), “Último Evangelho”
(1937) entre outras. Colaborador
veterano do Correio Paulistano,
esse homem-poeta enriqueceu a
imprensa paulista com a beleza
cativante dos seus versos. A sua
terra natal, que tanto amou, foilhe extremamente grata: o principal logradouro da cidade tem o
seu nome, e, sua memória perenizada em busto de bronze, contrariando o seu pessimismo:
Hão de deixar-me no Campo
Santo,
Num abandono desolador,

Sem epitáfio, sem cruz, sem
pranto,
Sem uma flor!
O grande vate passou a fazer
da vida espiritual o sentido único da existência, vivendo isolado,
mas,portando uma alma fraterna e humilde a São Francisco
de Assis, cerrando os olhos para
esse mundo aos 56 anos de idade,
em 1937. GUSTAVO TEIXEIRA, o
humanista e poeta parnasiano,
trazia consigo uma paixão pela
cultura grega e seus mitos, como
notamos nesse soneto alexandrino, com forte teor pictórico, plástico e visual:

hoteliernews.com.br

Eleito à revelia, em 1937, para
ocupar cadeira na Academia
Paulista de Letras, não foi tomar
posse

AS ESTÁTUAS
No jardim do castelo,em majestosa fila,
Quedam marmoreamente as estátuas radiantes;
O orvalho matinal, que, rútilo, cintila,
À cabeça lhes forma estemas de brilhantes.
São os filhos da Grécia heróica. Entre bacantes,
Sileno empunha a taça e Minerva, tranquila,
A Égide opõe a Amor, que as setas coruscantes
Da aljava arranca, sempre em vão, para ferí-la.
Riem ninfas gentis de olhos claros, serenos,
E cisma Apolo, o deus que em época remota
Dominou gerações e gerações de helenos!
E, Adônis, cujo olhar não há pincel que imite,
Conserva na pupila eternamente imota
A nostalgia azul dos tempos de Afrodite...
Eis um pouco de GUSTAVO TEIXEIRA, poeta de tantas faces,
que cantou as flores, os heróis, os crepúsculos e as alvoradas!
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cidade

“Jogos Municipais do Idoso” reúnem
atletas da melhor idade de Pinda
Divulgação

dores, os jogos têm como objetivovalorizar as relações entre os
idosos, aumentar a autoestima,
fugir da rotina e proporcionar
mais lazer e qualidade de vida,

demonstrando ser mais do que
uma competição. Todas as competições são abertas ao público,
que está convidado a prestigiar
os atletas da cidade.

Confira a programação dos JOMI 2019:
- Quinta-feira (22)
Modalidade: Bocha
CCI Vila Rica - às 18h30
- Sexta-feira (23
Modalidade: Truco
Centro Esportivo Zito às 18h30

- Sábado (24)
Modalidade: Chute ao Gol
Centro Esportivo Zito às 8 horas

Colaborou com o texto:
Bruna Silva
Mais de 500 atletas da melhor
idade participam, a partir desta
quarta-feira (21), dos Jomi “Jogos Municipais do Idoso – 2019”.
A cerimônia de abertura será às
18 horas, no Ginásio de Esportes
Juca Moreira, centro da cidade.
Os “Jomi” são uma realização

conjunta entre Prefeitura, por
meio da Secretaria de Esportes
(Departamento de Lazer) e Fundo
Social de Solidariedade. A cerimônia de abertura dos jogos contará
com o desfile dos atletas representado as modalidades, além das
apresentações de dança e sorteio
de brindes para o público.
Participarão dos jogos atletas

André Gohr conquista
bicampeonato na “Volta
Ciclística de Brusque”
O ciclista André Gohr, da
equipe Funvic/Pindamonhangaba, conquistou o bicampeonato na “Volta Ciclística Cidade
de Brusque”, realizada entre
os dias 17 e 18 de agosto, em
Brusque (SC).
A 12ª edição da competição teve início no sábado
(17), com um contrarrelógio
individual, onde o campeão
brasileiro da modalidade,
venceu e abriu o caminho
para a conquista de mais um
título. Na etapa de estrada,
disputada no domingo (18),
André marcou seus principais adversários diretos e, ao
final, comemorou mais um

título em 2019, com o tempo de 2h06min49. O segundo lugar na geral ficou com
Armando Reis (Indaiatuba),
a 10 segundos do campeão e
o terceiro foi para Fernando
Finkler (Avaí/Florianópolis), a 31 segundos.
“Bicampeão da ‘Volta de
Brusque’! Um prazer enorme correr na minha cidade,
com a presença de familiares e amigos. Muito obrigado a todos os meus apoiadores que fazem isso se tornar
possível”, comemorou o ciclista da Funvic/Pindamonhangaba que é natural de
Brusque.
Divulgação

acima de 50 anos de idade que
residem em Pindamonhangaba.
As modalidades da competição
são: atletismo, vôlei, natação, truco, bocha, tênis de mesa e muito
mais. As inscrições ainda poderão ser feitas no dia e local da
competição.
“A expectativa é que seja um
sucesso, já temos 580 inscritos.
Esperamos que em cada modalidade disputada a alegria e socialização estejam presentes”, destacou a gestora de Esportes e Lazer,
Marilda Oliveira Barros.
De acordo com os organiza-

Modalidade: Voleibol
adaptado feminino
Centro Esportivo Zito às 14 horas

Modalidade: Xadrez
Clube do Xadrez (Ao lado da
Quadra Coberta) às 8 horas
Modalidade: Buraco
Centro Esportivo João do
Pulo - às 8h e às 14 horas
Modalidade: Natação
Centro Esportivo João do
Pulo - às 9 horas

Modalidade: Tênis de Mesa
Centro Esportivo João do
Pulo - às 14h30

Modalidade: Damas
Centro Esportivo João do
Pulo - às 14 horas

- Terça-feira (27)
Modalidade: Bocha
(semifinal e final)
Ginásio de Esportes Quadra
Coberta - às 18h30

- Domingo (25)
Modalidade: Voleibol
adaptado masculino
Ginásio de Esportes Quadra
Coberta - às 8 horas

- Sábado (31)
Modalidade: Atletismo
Centro Esportivo João do
Pulo - das 7h30 às 8h30

Modalidade: Dominó
Centro Esportivo João do
Pulo - às 14 horas

- Sexta-feira (30)
Modalidade: Bola ao cesto
Centro Esportivo João do
Pulo - às 8h30

Defesa Civil de Pinda participa de
simulado de descarrilamento de trem
A Defesa Civil de Pindamonhangaba participou, na sextafeira (16), do simulado de descarrilamento de trem turístico
no trecho de serra. A ação foi
realizada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
(CEPDEC/SP) em parceria com
o Corpo de Bombeiros e a Estrada de Ferro Campos do Jordão
(EFCJ), da Secretaria de Estado
de Transportes Metropolitanos.
O simulado foi realizado em
Santo Antônio do Pinhal (rodovia Floriano Pinheiro SP 123, km
33 + 500), com a participação da

Defesa Civil de Campos do Jordão,
Pindamonhangaba, São José dos
Campos e outras cidades, Prefeitura de Campos de Jordão, Polícia
Militar, Polícia Militar Rodoviária,
Corpo de Bombeiros, Grupamento Aéreo, SAMU, Radioamadores,
Cruz Vermelha Brasileira, Guarda
Civil Municipal, Departamento de
Trânsito e Servidores da Estrada
de Ferro Campos do Jordão – EFCJ.
A simulação foi de um resgate
para 30 feridos após o descarrilamento de uma automotriz. O
treinamento teve como objetivo
capacitar e treinar a comunidade

para a situação de risco de descarrilamento de trem ou outros
veículos de transporte coletivo,
de modo a torná-la resiliente.
Um dos pontos é a integração e
articulação dos diversos órgãos
envolvidos na resposta ao evento calamitoso, diminuindo, desta
forma, o tempo de atendimento,
essencial à mitigação dos danos
humanos que seguem aos desastres. O simulado foi o referencial
inicial para a formatação de um
Plano de Contingência para atendimento de descarrilamento de
trem.

Atleta compete por Pinda e conquista título em sua
cidade natal
Equipe ensaiou resgate de 30 feridos em acidente de bondinho turístico

Divulgação
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poder legislativo
Em audiência com o Prefeito,
Mesa Diretora da Câmara de
Pindamonhangaba faz devolução de
duodécimo no valor de R$ 4.000.000,00
Os membros da Mesa Diretora da Câmara de Pindamonhangaba, liderados pelo
Presidente, vereador Felipe
César – FC (PV) estiveram
reunidos com o Prefeito Dr.
Isael Domingues e o Vice,
Ricardo Piorino para a entrega do cheque no valor
de R$ 4.000,000,00 (quatro
milhões de reais) referente
a economia do Duodécimo
durante o primeiro semestre
de 2019. Além do presidente,
participaram da audiência o
Vice-Presidente do Legislativo, vereador Carlos Moura
– Magrão (PR), o 1º secretário da Mesa, vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB) e a 2ª
Secretária, vereadora Gislene Cardoso - Gi (DEM).
O valor que retornou aos
cofres do município (4 milhões) é fruto de um trabalho conjunto que envolveu
todos os vereadores, assessores e funcionários da Câmara na busca constante da
economia, da austeridade
e, principalmente, na transparência dos atos e das atividades do Legislativo. Para
o montante ser devolvido,
a Câmara também realizou
a anulação parcial de algu-

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Presidente Felipe César diz que economia do Legislativo é fruto de ações simples e
objetivas com o apoio dos vereadores, assessores e dos funcionários da Casa
mas dotações orçamentárias
de seu Orçamento 2019. Na
Audiência, os vereadores da
Mesa Diretora sugeriram ao
Prefeito Dr. Isael que parte

desses recursos financeiros
devolvidos seja utilizado
na melhoria da iluminação
pública da cidade, ampliando a segurança e o conforto

dos moradores de Pindamonhangaba.
Com essas ações administrativas e gerenciais, mais
uma vez sob a gestão do ve-

Em audiência no gabinete do Prefeito, Câmara entrega cheque no valor de R$ 4.000,000,00 ao
Poder Executivo; da esquerda para a direita: Vice-prefeito Ricardo Piorino, vereadora Gislene
Cardoso - Gi, vereador Felipe César - FC, Prefeito Dr. Isael Domingues, vereador Carlos Moura Magrão e vereador Janio Ardito Lerario

reador Felipe César – FC, a
Câmara de Pindamonhangaba conseguiu promover uma
redução de seus custos operacionais e financeiros em
2019.
Segundo o vereador Felipe César, ações simples como
racionalização de horas extras, redução dos gastos com
telefone, água, energia elétrica e materiais de escritório; controle rígido do uso
dos carros oficiais e, sobretudo, a manutenção preventiva da sede do Legislativo
possibilitaram essa importante economia que deverá
reverter em obras para a comunidade e benefícios aos
nossos munícipes.
“O resultado positivo da
economia de recursos públicos é fruto de uma Administração austera e transparente que promovemos em
nossa Casa Legislativa, pois
nossa prioridade é a eficiência das ações e atividades
dos nossos servidores, sendo que para isso contamos
com a colaboração e participação de todos os vereadores”, salientou o presidente
da Câmara, vereador Felipe
César – FC.

Sessão Solene: Casais de Pindamonhangaba
serão homenageados pela Câmara de Vereadores
na “Semana Nacional da Família”

Evento solene acontece hoje, a partir das 19 horas, no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
e reunirá representantes das diversas Paróquias de Pindamonhangaba
A Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba promove nesta quarta-feira, dia 21 de agosto,
a partir das 19 horas, no Plenário ‘Dr. Francisco Romano de
Oliveira’, a Sessão Solene em comemoração à ‘Semana Nacional
da Família’. A Solenidade será
realizada em conformidade com
o Decreto Legislativo nº 09/2010
e o requerimento nº 2.315/2019,
de autoria do vereador Roderley
Miotto Rodrigues (PSDB). Segundo a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), a temática deste ano é “A família, como
vai?”, que celebra o jubileu de
prata – 25 anos – da Campanha
da Fraternidade de 1994. A proposta da Semana Nacional da Família é “indicar a necessidade de
a família vivenciar uma profunda
experiência de Jesus e da sua Palavra para conseguir vencer os
desafios e dificuldades que encontra em seu caminho, e assim

compreender seu papel evangelizador na Igreja e na sociedade”.
O orador oficial da sessão solene será o Monsenhor José Eugênio de Faria Santos, da Paróquia Nossa Senhora da Assunção.
Na oportunidade, como forma
de reconhecimento aos trabalhos
e atividades religiosas desenvolvidas em suas paróquias, serão
concedidas honrarias (Diplomas
de Honra ao Mérito) aos seguintes casais de Pindamonhangaba:
Rodrigo Luís de Carvalho Neves
e Fernanda Paula e Silva Neves
(Paróquia Nossa Senhora da Assunção); Sebastião Custódio da
Silva e Maria Aparecida Soares
Bastos Silva (Paróquia Nossa Senhora das Graças); Renato Salgado Ribeiro Canetti e Juliana
Marcelli do Prado Coelho Canetti
(Paróquia Rainha dos Apóstolos); José da Silva Junior e Adélia Cardoso da Silva (Paróquia
Nossa Senhora do Bonsucesso);

Carlos Magno Miranda da Silva e
Judite da Glória Miranda da Silva
(Paróquia Sant’Anna); José Marcelino da Silva e Edna Trindade
de Almeida Silva (Paróquia São
Cristóvão); Claudemir Ribeiro
Correard e Maria Aparecida de
Faria Correard (Paróquia Nossa
Senhora de Fátima); Hélio Antonio de Almeida e Maria Inês
Ramos (Paróquia São Miguel Arcanjo); Márcio Gonçalves e Laíde
Benedita da Silva Gonçalves (Paróquia São Vicente de Paulo) e
Benedito Esteves (Bene) e Helena Mariano Esteves (Equipes de
Nossa Senhora).
A Câmara de Pindamonhangaba está localizada na rua Alcides
Ramos Nogueira, 860 – Mombaça
e a entrada para a sessão é franca. O evento conta, ainda, com
transmissão “ao vivo” pelo canal
4 da Operadora NET e, também,
pela internet no portal www.pindamonhangaba.sp.leg.br.

EXPEDIENTE
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

Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2019
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Oficina de escuta ativa acontece nesta sexta-feira
Colaborou com o texto:
Bruna Silva
O Cpic (Centro de Práticas
Integrativas Complementares) recebe, nesta sexta-feira
(23), das 8 às 10 horas da manhã, a oficina de “Escuta Ativa”.
De acordo com os organizadores, a proposta é compartilhar conhecimentos e
ferramentas que possibilitem
oferecer e receber apoio para
que as pessoas vivam desafios
emocionais de forma mais serena e conectadas com suas
necessidades.
Com duração de duas a três
horas, o GEA (Grupo de Escuta
Ativa) tem como objetivo oferecer um momento especial
para aprendermos juntos a
nos comunicarmos de forma
mais compassiva e assertiva.
Os encontros da “Escuta
Ativa” são abertos ao público e
acontecem quinzenalmente. O
prédio do Cpic está localizado
na avenida Dr. José Luis Cembranelli, 1.005, Parque das Nações.

Reprodução/Internet

Postos do Poupatempo passam
a oferecer novo modelo de RG
Documento emitido pelo IIRGD a partir dessa
terça-feira (20) permite a inclusão do nome social
sem a necessidade alteração no registro civil
A partir desta terça-feira (20), os postos
Poupatempo de todo
o Estado de São Paulo
passaram a entregar o
novo modelo da Carteira de Identidade (RG).
Emitido pelo Instituto
de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt
(IIRGD), o novo RG será
mais moderno e seguro
para garantir a autenticidade do documento.
Com a nova Carteira de Identidade,
o cidadão já pode incluir dados de diversos documentos, como
o número do Título
de Eleitor, Carteira de
Trabalho e Previdência
Social, Certificado Militar, Carteira Nacional
de Habilitação, documento de identidade
profissional,
Cartão
Nacional de Saúde, tipo
sanguíneo e fator Rh,
NIS/PIS/Pasep. Para
inclusão dos dados, o
cidadão precisa comprovar as informações,
apresentando os documentos originais que
deseja incluir no RG no
dia da emissão do novo
documento.
Para o Superintendente da Prodesp, empresa de tecnologia do
Estado de São Paulo,
que gerencia o programa Poupatempo, Ernesto Mascellani Neto, a
possibilidade de incluir
dados de vários órgãos
em documento único é
um grande avanço.
Outra novidade é

Escuta ativa envolve interpretação de linguagem verbal e não verbal

“Festival Jazz & Blues” atrai mais de 4 mil pessoas
O evento contou com sete atrações nacionais e internacionais durante o último fim de semana
Divulgação

Evento musical aconteceu em shopping da região
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ADITAMENTO DE PRAZO

EXTRATO DE PARCERIA
Processo Administrativo Nº 3457/2018 – Aditamento 01/2019
Celebrantes:
Município de Pindamonhangaba - Secretaria Municipal de Educação e Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba - APAE
Objeto:
Execução do Plano de Trabalho proposto pela entidade, referente ao atendimento a alunos da
Educação Infantil e Ensino Fundamental com deficiência intelectual, associada ou não a outras
patologias promovendo ações pedagógicas, terapêuticas e lúdicas que tendem a possibilitar o
desenvolvimento global harmônico das crianças atenuando suas dificuldades e incentivando seu
potencial, facilitando a inserção social e promovendo qualidade de vida pessoal, familiar e coletiva,
na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo município.
Prazo: 9 meses
Valor: R$ 144.730,44
Data da Assinatura: 14/06/2019

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de CARMEM DOS SANTOS, em virtude da mesma não ter
sido encontrada no endereço indicado, e atendendo ao requerimento do credor fiduciário – BANCO
DO BRASIL S.A., deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para
efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de R$ 17.438,82 em
19/08/2019, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das
quais é devedora em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de
financiamento imobiliário firmado em 05 de outubro de 2015, garantido por alienação fiduciária,
registrada sob nº 04, na matrícula nº 61.748, tendo por objeto o imóvel situado na AVENIDA PADRE
JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES Nº 150, APTO 106, BLOCO 02, ED. PARQUE PRINCESA
DO VALE, ALTO DO CARDOSO, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.420-015. O prazo para
pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena
de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do credor/requerente.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2019..
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por EMBRACON
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – CNPJ: 58.113.812/0001-23, venderá em
1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas
alterações, o IMÓVEL: Apartamento nº 20 localizado no 1º andar do “Edifício Parque das Nações” na Rua
Caraguatatuba nº 970, em Pindamonhangaba, composto de sala de estar/jantar com sacada, 02
dormitórios, sendo um suíte, banheiro social, cozinha, área de serviço, e a respectiva vaga de
estacionamento de nº 20 (simples e descoberta); com área privativa coberta padrão de 71,510m²; área
privativa descoberta (vaga de estacionamento) de 10,350m²; área de uso comum coberta padrão de
9,623m², encerrando a área total da unidade 91,480m², correspondendo à fração ideal de 11,117% no
terreno. Cadastro SO-21-07-05-009-03. Matrícula nº 57.068 – Registro de Imóveis da Comarca de
Pindamonhangaba. 1º LEILÃO 04/09/2019 às 10h00 - VALOR: R$ 240.000,00. 2º LEILÃO 05/09/2019 às
10h00 - VALOR: R$ 192.000,00. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de
comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da
escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação
do imóvel. Venda ad corpus. O Fiduciante - LUCAS FINOTI SCIOTTA CPF 107.686.017-62 – comunicado
das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados
deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato Leilões www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

O fim de semana foi animado para os amantes de
música da região. O “Festival
de Jazz & Blues”, realizado
pela Prefeitura de Taubaté
em parceria com o Taubaté
Shopping, atraiu grande público para o estacionamento
do centro de compras. Cerca
de 4 mil pessoas prestigiaram
o festival de sexta-feira (16) a
domingo (18).
Durante os três dias de
evento, foram realizados
shows de sete artistas nacionais e internacionais. Na sexta-feira (16), o famoso grupo
Serial Funkers in Blues ficou
responsável pela abertura da
festa. A segunda noite do festival, sábado (17), contou com
os de Bebé Salvego, estrela do
The Voice Kids, e Felipe Salvego; além de um tributo a BB
King, realizado pelo artista
angolano, Nuno Mindelis.
Já no domingo (18), o primeiro show da noite foi do
conjunto Orleans Street Jazz
Band, a banda itinerante mais
famosa do país. E o fechamento do evento foi cortesia do
americano Mark Lambert e
da revelação musical brasileira, convidada especialmente
pelo músico, Nathalie Alvim.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso:
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 (PMP 24292/2019)
Para “aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural,
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme termo de
referência”, com entrega dos envelopes até dia 11/09/19 às 09h e início da sessão às 09h30.

Conselho Municipal de Cultura
CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA
Reunião do Conselho Municipal de Cultura
Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho.
Data:
Horário:
Local:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 173/2019 (PMP 23385/2019)
Para “aquisição de impressos”, com entrega dos envelopes até dia 12/09/19 às 08h e início da
sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 176/2019 (PMP 23405/2019)
Para “aquisição de material de higiene e limpeza”, com entrega dos envelopes até dia 11/09/19 às
08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 177/2019 (PMP 23428/2019)
Para “aquisição de materiais diversos (copa e cozinha, descartáveis, expediente e ferragens)”, com
entrega dos envelopes até dia 13/09/19 às 08h e início da sessão às 08h30.

Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2019
Alcemir José Ribeiro Palma
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Cultura

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 5ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de Previdência
Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 5ª reunião do respectivo Conselho de
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões da Secretaria de Finanças e Orçamento, sito
à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 15
horas do dia 26 de agosto do ano de 2019.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC
n°. 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2019.

PREGÃO Nº 179/2019 (PMP 23431/2019)
Para “aquisição de equipamentos hospitalares para o pronto socorro municipal”, com entrega dos
envelopes até dia 13/09/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 180/2019 (PMP 23432/2019)
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfecção
química de caixas d’água e reservatórios, com troca de refil de filtro a serem executados nos
prédios e unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação pelo período de 12 meses”,
com entrega dos envelopes até dia 10/09/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 181/2019 (PMP 23433/2019)
Para “aquisição de mobiliário de escritório e ventiladores”, com entrega dos envelopes até dia
16/09/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 182/2019 (PMP 23434/2019)
Para “aquisição de eletrodomésticos”, com entrega dos envelopes até dia 16/09/19 às 14h e início
da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 183/2019 (PMP 23436/2019)
Para “aquisição de um micro-ônibus”, com entrega dos envelopes até dia 11/09/19 às 14h e início
da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 184/2019 (PMP 24042/2019)
Para “contratação de empresa para consultoria técnica previdenciária”, com entrega dos envelopes
até dia 02/09/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 185/2019 (PMP 24058/2019)
Para “aquisição de veículo tipo furgão cor branca, zero km, com salão adaptado para ambulância de
simples remoção”, com entrega dos envelopes até dia 17/09/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** ADIAMENTO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 158/2019 (PMP 21724/2019)
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais para
plantio de mudas e manutenção de praças e áreas verdes”, para análise da impugnação interposta
pela empresa Viveiro Ecológico Dona Euzébia Ltda EPP (processo nº 24248/2019).

27 de agosto– terça-feira
19h
Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro

Pauta
- Aprovação daúltima ata;
- Elaboração de ofício à Comissão de Cultura da Câmara – Emendas Impositivas 2020
- Designação da Comissão Especial para a Eleição de 2019
- Informes gerais.

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 (PMP 24314/2019)
Para “aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural,
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme termo de
referência”, com entrega dos envelopes até dia 11/09/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 172/2019 (PMP 23379/2019)
Para “aquisição de telhas”, com entrega dos envelopes até dia 12/09/19 às 14h e início da sessão
às 14h30.

que, a partir de agora,
é possível acrescentar
o nome social no documento sem a necessidade de alteração no
registro civil. A nova
versão do RG permite ainda a inserção de
indicativos de pessoas
com deficiência física,
visual, mental e motora.
O serviço está disponível em todos os
postos do Poupatempo
do Estado e pode ser
solicitado por quem
vai emitir a Carteira de
Identidade pela primeira vez ou para aqueles
que forem providenciar
a segunda via.
É importante ressaltar que os documentos
no modelo antigo continuam valendo normalmente. A nova versão
do RG atende a uma determinação do Governo
Federal, por meio do
decreto 9.278 de 2018,
para a implantação do
Documento Nacional de
Identidade (DNI).
Como agendar
O Poupatempo atende com hora marcada,
para garantir conforto a
todos os cidadãos. Para
marcar gratuitamente
dia e horário para ser
atendido, o cidadão pode
buscar um dos seguintes
canais de atendimento:
portal na internet (www.
poupatempo.sp.gov.br);
Poupinha, o assistente
virtual do Poupatempo:
aplicativo no celular (SP
Serviços); totens de autoatendimento.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

– CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CONVOCAÇÃO – 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras,Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade civil,
convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “7ª Reunião Extraordinária de
2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
1234567-

Leitura e Aprovação de Ata;
Eleição dos Conselheiros Tutelares;
Orçamento do CMDCA/FUMCAD;
Edital FUMCAD;
Aprovação de Resolução;
Semana da Criança e do Adolescente;
Informes Gerais.

Data:
Horário:
Local:

23/08/2019(sexta-feira)
8h00 (oito horas)
Auditório da Prefeitura Municipal
William AnaiaBonafé
Presidente – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.
sp.gov.br
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Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2019

“MESTRE CULTURA VIVA”
Texto e imagens: Jucélia Batista

Tecendo Histórias
Umas das vencedoras do prêmio “Mestre Cultura Viva” fala
sobre a arte de unir retalhos e linhas
Diz-se que a pessoa nascida em 10
de abril (início do terceiro decanato) é
regida por Vênus e, por isso, tem “temperamento artístico; é entusiasta e
prefere a vida em movimento em vez
da rotina”...
Se é verdade, não sabemos; mas conhecemos uma ariana para lá de entusiasta. Uma artista nata e por que não
dizer ‘autodidata’ – que aprendeu a ler
sozinha “porque tinha medo da palmatória”; que se arriscou nas técnicas
do artesanato, ainda na adolescência,
olhando “meio escondida”, o trabalho
das donas de casas.
Aos 78 anos, a ‘pindamonhanga-

bense’ de Riacho dos Machado – cidade mineira –, está há mais tempo
no estado de São Paulo do que em sua
terra natal, e viu em Pindamonhangaba
um solo fértil para criar seus 10 �ilhos e
escrever sua história de luta e perseverança.
Caçula de 12 irmãos, dona Antônia Ferreira da Silva já trabalhou em
lavoura, em carvoaria, em fazendas,
incluindo a Coruputuba – potência
agro�lorestal na década de 1950, com
plantio de arroz, de outros grãos e
de madeira – ela seguia os passos do
esposo José Barbosa Silva, que trabalhava em carvoarias. Foram diversos

endereços, até �ixarem moradia na
“Princesa do Norte”.
No �im da década de 1980, já viúva, dona Antônia precisava conquistar
o sustento da família e por isso trabalhava com costura de roupas e confecção de peças artesanais. Mas ela nunca deixou de se divertir. “Eu adoro
dançar, desfilar e fazer coreografias.
Sempre participei das apresentações
da terceira idade da secretaria de esportes, até em outras cidades já nos
apresentamos. Sou uma dançarina
premiada”, conta ela orgulhosa –,
exibindo as fotografias de suas apresentações.

Artesã usa retalhos, linhas e muita
criatividade em cada peça

Sapatilha customizada com botões que ela fez
questão de ir à fábrica buscá-los

Botões, fuxico e giramundo
Entre um serviço e outro, um artesanato surgia.

Curiosa e dedicada, dona Antônia foi aperfeiçoando
suas técnicas até chegar às peças que ela desenvolve
hoje. Sim, ela ainda costura: prega botões e faz artes
com papel, botão e retalhos. “Eu enxergo agulha no palheiro e tarraxinha de brinco no chão. Tenho uma ótima
visão”, brinca.
Uma das cinco vencedoras da primeira edição do
prêmio “Mestre Cultura Viva” de Pindamonhangaba,
a artesã se perde nas contas sobre o tempo que já faz
suas confecções e quantas já vendeu ou fabricou, mas
uma coisa ela garante: cada peça por ela tecida leva
um pouco do seu “amor e da sua história” que se mistura a própria trajetória do artesanato no Brasil.
Com 30 netos, 16 bisnetos e tataranetos, a artesã
prefere não somar números negativos em sua história... Ela garante que dores, desa�ios e tristezas “todo
mundo tem, mas que viver a vida de forma intensa e
agradecida é o segredo da longevidade” – tecida entre
retalhos, nós e cores vibrantes.

Um sonho
Corintiana raiz, dona Antônia esquece o embate futebolístico ao produzir um giramundo gigante
nas cores do Palmeiras para entregar para o seu
maior ídolo: o apresentador Carlos Roberto Massa
– o ‘Ratinho’. “Eu já tentei de tudo para ir ao programa dele. Peço pra todo mundo que conheço me
ajudar a realizar este sonho... Eu tenho certeza que
um dia ainda encontrarei o Ratinho. Vou dar um
abraço apertado nele e entregar este presente, que
estou fazendo com muito carinho”.
Estamos na torcida, dona Antônia! Que a senhora
continue sendo essa artista iluminada, alegre. Cheia
de energia e de vida. Cheia de cultura e de prosa!

Mais conhecido como giramundo,
objeto é pendurado em portas e janelas,
‘chamando a sorte’ para entrar

Quando a bengala chegou, ela não
teve dúvidas, teceu uma capa de
fuxico e foi festejar

