
O ciclista Rodrigo 
Melo, da equipe de 
Pindamonhangaba 
(Funvic/Semelp), �icou 
com o título da “4ª 
Volta Internacional de 
Guarulhos”, encerra-
da no domingo (27). 
O ciclista, que havia 
vencido a etapa no 
Parque da Cidade, em 
Pindamonhangaba, 
foi o melhor também 
na terceira e última 
etapa, com o trecho 
na rodovia Dutra e 
dentro de Guarulhos, 
largada e chegada no 
Bosque Maia.
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 Ciclista de Pinda é campeão da 
“4ª Volta Ciclística de Guarulhos”
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“VEG mãe e �ilha”: 
iniciativa que 
nasceu do ‘Projeto 
Reinvente’

A presidente do Fundo Social 
de Solidariedade Claudia Vieira 
Domingues, recebeu, na sexta-
feira (25), na sede Fundo Social, 
mãe e �ilha que participaram da 
o�icina de culinária funcional do 
projeto “Reinvente” e já iniciaram 
o próprio empreendimento.

Equipe de 
Ginástica 
Artística é 
tricampeã da 
“Liga Estadual”

PÁG. 7

Divulgação

EDP abre vagas para o “Programa Jovem Aprendiz” na região
Divulgação

‘Parque da Família’ 
reúne esporte, 
conscientização, 
solidariedade e 
muita integração
No domingo (27), o já tradicional “Café 

Caipira”, promovido pelo Fundo Social de 
Solidariedade, proporcionou mais um momento 
de confraternização, no Parque da Cidade – que 
recebeu ainda o “2º Treinão Rosa - Correndo 
pela Prevenção”, com caminhada e corridas de 5 
e de 10 quilômetros, além de muita solidariedade 
e conscientização.

PÁG. 5

PÁG. 8

A EDP,  distribuidora 
de energia elétrica 
do Vale do Paraíba, 
abriu inscrições 
para o ‘Programa 
Jovem Aprendiz’. 
Durante 12 meses, 
os contratados 
participam de 
um curso de 
capacitação e 
qualificação de 
eletricista com 
foco na atuação 
em rede aérea de 
distribuição de 
energia.



O TEMPO

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2019
2

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 TEMPO  é um assunto que 
exerceu, ao longo dos tempos, uma 
poderosa atração, diria verdadei-
ro fascínio, sobre os �ilósofos e ho-
mens de letras. Se lermos “Em bus-
ca do tempo perdido”,  do escritor 
francês Michel Proust, observare-
mos que nesse portentoso monu-
mento literário, as suas ideias so-
bre esse assunto são simplesmente 
brilhantes.

              Machado de Assis escre-
veu: “O tempo é um tecido invisível 
sobre o qual se borda tudo: uma 
�lor, uma dama, um túmulo.Tam-
bém se borda nada”. Para Pitágo-
ras, o tempo “é a parte mensurável 
do movimento”; já Platão, consi-
derava que “ele é a imagem móvel 
da eternidade”. O �ísico Newton 
o dividia entre tempo absoluto e 
relativo; entretanto, Santo Agosti-
nho via no tempo o “signi�icado da 
própria alma que se extende para 
o passado e o futuro”. Camões, o 
grande vate da nossa língua, de-
sejava liricamente: “que nunca o 
breve tempo fuja da tua formosu-
ra”.

                 A�inal, o que é o TEM-
PO? Uma época, uma medida? Um 
intervalo? Uma duração limitada? 
A sucessão dos dias? Tudo isso e 
muito mais! Existe o tempo das 
águas, o tempo das secas, o tem-
po astronômico, o tempo presente, 
o tempo perfeito, o tempo passa-
do, o tempo futuro, o tempo da 
infância, e até falta de tempo. E, 
mais ainda: o tempo é a divisão do 
compasso musical, as divisões dos 
versos de acordo com as sílabas e 
os acentos. Ser de seu tempo é ser 
atual, sem esquecer que há tem-
pos remotos, tempos da história e 
tempos da mitologia.

Divulgação
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                 O TEMPO é a consciência de estarmos vivos e pensarmos 
nos mortos. É cada palpitação do nosso músculo cardíaco, é o ritmo das 
nossas funções orgânicas, a destreza dos nossos pensamentos, a nossa 
incrível capacidade de adaptação ao meio; medido no relógio, são os se-
gundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, os 
séculos, por �im a eternidade. Fugidio é impenetrável ele passa rápido  
nos momentos alegres e muito devagar os momentos de sofrimento. Para 
o �ilósofo alemão Martin Heidegger, em sua grande obra: “Ser e Tempo” 
ele é o tempo ontológico, existencial, experienciado, vivido.

                  E o TEMPO  marcha célere! Marcha in�lexível  e eterna! Nada 
detém essa progressão! Cecília Meireles, nossa inesquecível poetisa, re-
gistra, com profunda sensibilidade e maestria esse tempo que corre:

“Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.
Eu não dei por esta mudança ,
tão simples, tão certa, tão fácil ;
-Em que espelho �icou perdida a minha face?”

 Quem é esse espelho, senão o tempo que guarda a nossa face? Segun-
do �ilósofo Bergson, ele encerra essência da vida talvez de toda eterni-
dade.

              Para �inalizar essas rápidas re�lexões sobre o TEMPO, na mi-
nha rogativa de poeta, envio a Deus que tudo pode, quando contemplo 
tempos atuais de tanta violência, tempos do império da tecnologia cruel 
e fria, que nos mande novos tempos, mais fraternos e mais humanos!

Departamento de Trânsito 
realiza implantação ciclofaixa

Colaborou com o texto: Bruna Silva
Na última sexta-feira (30), a Secretaria 

de Saúde de Pindamonhangaba celebrou o 
“Dia do Dentista”, no marco zero da Praça 
Monsenhor Marcondes. A ação no centro 
da cidade contou com a presença da den-
tista Liliane, além de orientações e ava-
liações de saúde bucal, demonstração de 
escovação adequada e encaminhamento 
para as unidades saúde dos bairros, houve 
também atendimentos no ônibus da saúde. 
De acordo com a Secretaria de Saúde, na 
mesma data houve conscientização sobre 
câncer bucal.

Beatriz Ru�ino Gaby e Carolina de 
Souza Rodrigues, alunas da Escola 
Estadual (Tempo Integral) Ryoiti 
Yassuda, tendo como professora 
orientadora, Daniela Saar Saar, 
participaram, no último dia 23, do 
“VIII CICTED (Congresso Interna-
cional de Ciência, Tecnologia e De-
senvolvimento, da Universidade 
de Taubaté”. 

As alunas pesquisadoras apre-
sentaram o trabalho de Pré-Inicia-
ção Cientí�ica: “As irreverências esté-
ticas na literatura de Juó Bananére”.  
Pesquisa sobre o escritor, jornalista, 
poeta e engenheiro pindamonhan-
gabense  (11/5/1892 – 22/8/1933), 
Alexandre Ribeiro Marcondes Ma-
chado, que se destacou na literatura 

sob o pseudônimo “Juó Bananére” 
(“João Bananeiro”). 

“A participação foi de grande 
valia, uma vez que proporcionou a 
oportunidade de divulgar as pesqui-
sas realizadas em relação à irreve-
rência, sátira e inovações na lingua-
gem presentes na obra “La Divina 
Increnca”; além de prestigiarem ou-
tros trabalhos cientí�icos de diferen-
tes áreas do saber. Um aprendizado 
que muito contribuirá para a vida 
acadêmica das futuras universitá-
rias”, comentou a professora-orien-
tadora  Daniela Saar Saar.

Como escritor, Juó Bananére par-
ticipou do surgimento do moder-
nismo (Semana de Arte Moderna 
1922).

Alunas da escola Ryoiti Yassuda 
participam de “Congresso 
Internacional na Unitau”

Colaborou com o texto: Bruna 
Silva

Na última semana, a Secre-
taria de Segurança Pública, por 
meio do Departamento de Trânsi-
to, realizou a pintura da ciclofaixa 
na avenida Teodorico Cavalcante 
de Souza. A intenção é possibili-
tar mais segurança e mobilidade 
ao trânsito da cidade.

Segundo o Departamento de 
Trânsito, a implantação ocorreu 
com o intuito de dar maior segu-
rança aos ciclistas que frequente-
mente usam o trecho da via mu-
nicipal para passeios, prática de 
esporte ou mesmo deslocamento 
como transporte por meio de bi-
cicleta.

“Nosso município tem a gran-
de vantagem de ser bastante pla-
no o que propicia o uso de ciclos. 
Também é preciso considerar que 

 A professora-orientadora Daniela e alunas Carolina e  Beatriz

Divulgação

o ciclista é parte importante do 
trânsito e, assim como o pedes-
tre, possui características mais 
frágeis que os veículos e, portan-

to, precisam ser priorizados nas 
ações de engenharia de trânsito”, 
destacou a diretora de Trânsito, 
Luciana Viana. 

Ação na praça celebra 
o “Dia do Dentista” 

Jucélia Batista

Sobre o Plano Conservador 
da Mantiqueira  
Promover a restauração �lorestal de espécies nativas 

da Mata Atlântica, em mais de um milhão de hectares 
na Serra da Mantiqueira, utilizando o mecanismo de 
PSA (Pagamentos por Serviços Ambientais) é o principal 
objetivo do Plano Conservador da Mantiqueira.

Para tratar deste e de outros assuntos ligados à temática, 
representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
do Departamento de Agricultura de Pindamonhangaba se 
reuniram com funcionários, representantes de conselhos e 
membros de entidades a�ins. 

O PSA é uma ferramenta que busca a proteção dos 
serviços ecossistêmicos e ajuda na conservação e no 
manejo adequado por meio de atividades de proteção e de 
uso sustentável, tendo como base o princípio “provedor-
recebedor”. Isto é, vai além de cobrar multas de quem polui: 
bene�icia quem presta serviços ambientais.

A proposta é que produtores e propriedades rurais 
participantes de Pindamonhangaba recebam incentivo 
�inanceiro. 

Ao aderir ao plano, o município terá um grande ganho 
em proteção ambiental e em incentivo aos proprietários, 
principalmente nas áreas rurais.

Entre os objetivos especí�icos do plano estão melhorar 
a capacidade de produção dos serviços ambientais, 
como a água, a conservação do solo, a biodiversidade e a 
manutenção da paisagem; além de melhorar a capacidade 
de resiliência dos municípios para enfrentar os danos 
causados pelas mudanças climáticas.
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Município promove reunião sobre 
Pagamento por Serviços Ambientais

Projeto integra crianças na escola Elias Bargis

O prédio do Mercado Munici-
pal de Pindamonhangaba está re-
cebendo uma pintura inovadora, 
que vai destacar o local histórico 
e compor a revitalização do cen-
tro da cidade. A pintura começou 
na última semana.  

O projeto foi desenvolvido 
pela Secretaria de Obras e Pla-
nejamento e conta, em sua com-
posição de cores, com os tons de 
azul del rey, cerâmica, areia e ca-
murça. A proposta mantém a tex-
tura original do prédio e destaca 
a construção na região central da 
cidade.

Além da pintura do mercado, 
o centro da cidade está passando 
por uma revitalização que con-
templa o fechamento lateral e a 

comunicação visual da área da 
feira livre, a promoção da aces-
sibilidade na Praça Monsenhor 
Marcondes e na rua dos Andra-
das, com alargamento das calça-
das e instalação de rampas, piso 
podotátil, melhoria no sistema 
de captação das águas das chu-
vas, implantação de ciclofaixas e 
reparos na pavimentação, além 
da reforma do chafariz, que é um 
marco histórico na praça.

A rua dos Andradas está sen-
do realizada com investimento 
de iniciativa privada, por meio 
de participação comunitária 
estabelecida através do Pro-
grama de Expansão Industrial, 
lei nº 5602/2013, decreto nº 
5020/2014. E a Praça Monse-

nhor Marcondes tem o investi-
mento através de convênio por 
meio de emenda parlamentar 
com contrapartida da Prefeitura.

Esta primeira fase da revita-
lização do centro da cidade será 
entregue à população ainda este 
ano, para as comemorações nata-
linas.

Em um segundo momento, 
será realizado o alargamento das 
calçadas do trecho seguinte da 
rua dos Andradas, até o entron-
camento com a av. Coronel Fer-
nando Prestes.

Todas essas melhorias visam 
melhorar a qualidade de vida da 
população e colaborar para o fo-
mento do turismo na cidade.

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Meio Ambiente e do 
Departamento de Agricultura, 
realizou uma reunião com fun-
cionários, representantes de 
conselhos e membros de ou-
tras entidades. Na ocasião, re-
ceberam a visita do secretário 
de Meio Ambiente do Município 
de Extrema - MG, Paulo Henri-
que Pereira, para con�irmar a 
adesão do Município ao projeto 
Conservador da Mantiqueira, 
com a proposta de implementar 
o Pagamento por Serviços Am-
bientais (PSA) no Município.

O PSA é uma ferramenta 
que busca a proteção dos ser-
viços ecossistêmicos e ajuda na 
conservação e manejo adequa-
do por meio de atividades de 
proteção e de uso sustentável, 
seguindo o princípio “prove-
dor-recebedor”. Não adianta só 
cobrar multas de quem polui,  
tem que bene�iciar quem pres-
ta serviços ambientais.

Neste contexto, produtores 
e propriedades rurais partici-
pantes de Pindamonhangaba, 
estarão recebendo incentivo 
�inanceiro.

Segundo a secretária de 
Meio Ambiente, Maria Eduarda 
San Martin, o primeiro passo 
é montar o grupo de trabalho 
para que a legislação e proce-
dimentos básicos de ação pos-
sam ser debatidos para poste-
riormente passar para a ação. 
“Será um grande ganho para 
o município aderir ao Plano e 
incentivando aos proprietários 
a proteção do meio ambiente 
principalmente nas áreas ru-
rais”, disse a secretária.

O Plano Conservador da 
Mantiqueira tem como obje-
tivo promover a restauração 
�lorestal de espécies nativas da 
Mata Atlântica, em 1.200.000 
hectares na área de in�luência 
da Serra da Mantiqueira no CV 
Águas, primeira experiência 
brasileira de projeto de restau-
ração �lorestal utilizando o me-
canismo de PSA (Pagamentos 
por Serviços Ambientais).z

Objetivos do Plano:
• Melhorar a capacidade 
de produção dos serviços 
ambientais, como a água, 
a conservação de solo, a 
biodiversidade, o seques-
tro de carbono, a manu-
tenção da paisagem;
• Promover um plano mu-
nicipal e regional da mata 
atlântica com a partici-
pação de diversos atores 
e apoio da Fundação SOS 
Mata Atlântica;
• Melhorar a capacidade 
de resiliência dos muni-
cípios para enfrentar os 
danos causados pelas mu-
danças climáticas;
• F ortalecer a governança 
ambiental nos municípios.

A Escola Municipal Elias 
Bargis Mathias, no Arare-
tama, está realizando um 
projeto de integração entre 
os alunos do primeiro ano 
A professora Rose Elaine de 
Oliveira Santos, em parceria 
com o professor de artes Al-
fredo. É o projeto “Somos 
Diferentes...lindos e únicos!”.

De acordo com informa-
ções da escola, a formação 
da identidade da criança é 
um processo que deve ser 
ministrado de forma éti-
ca e estética, e a discipli-
na Artes proporciona esse 
momento de análise, apre-
ciação e valor das diversas 
belezas. A leitura de ima-
gens sobre a beleza de to-
das as crianças, de todas as 
etnias e suas diversidades 
foram representadas por 
meio de diversas técnicas 

artísticas nas quais as crian-
ças expressaram puras emo-
ções, promovendo a evolução 
da aprendizagem.

Segundo a coordena-
ção da escola, esse projeto 
nasceu em uma reunião de 
pais a partir de um relato 

de uma mãe, que trazia a 
preocupação com a filha 
em relação a sua aceitação 
física.

Mercado Municipal recebe pintura inovadora

Divulgação

Divulgação

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
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Os docentes de Pindamonhangaba que receberam as homenagens e honrarias da Câmara de Pindamonhangaba na sessão solene 
comemorativa ao “Dia do Professor”; abaixo os vereadores no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Autoridades que participaram da Mesa Diretora dos Trabalhos na sessão solene da Câmara de 
Pindamonhangaba 

Em uma noite festiva e 
permeada de honra, respei-
to e gratidão aos mestres, a 
Câmara de Pindamonhanga-
ba comemorou nesta segun-
da-feira, dia 14 de outubro, 
o “Dia do Professor” com a 
promoção e realização da Ses-
são Solene alusiva à data. O 
ato solene foi presidido pelo 
vereador Osvaldo Macedo 
Negrão – Professor Osvaldo 
(PR) e teve a participação da 
vereadora Gislene Cardoso 
– Gi (DEM) e dos vereadores 
Carlos Moura – Magrão (PR), 
Rafael Goffi Moreira (PSDB), 
Roderley Miotto Rodrigues 
(PSDB), Jorge Pereira Alves 
– Jorge da Farmácia (PR) e 
Ronaldo Pinto de Andrade – 
Ronaldo Pipas (PR). Entre as 
autoridades presentes e que 
fizeram parte da Mesa Direto-
ra do Trabalhos estavam o Se-
cretário de Educação de Pin-
damonhangaba, Júlio César 
Ribeiro do Valle; o Dirigente 
Regional de Ensino de Pinda-
monhangaba, Adelmo Pereira 
Gomes; a Presidente do Con-
selho Municipal de Educação, 
Evalda de Andrade Silva Cos-
ta; o Presidente da 52ª Subse-
ção da OAB de Pindamonhan-
gaba, Antonio Aziz Boulos e 
a Oradora Oficial da sessão, 
professora Juliana Carvalho.

Após o início formal com a 
saudação inicial do presiden-
te da mesa e a execução dos 
Hinos Nacional e do municí-
pio, o vereador Professor Os-
valdo fez a leitura da biografia 
da oradora oficial e concedeu 
a palavra à professora Juliana 
Carvalho.

Em seu pronunciamento, 
Juliana destacou que “Profes-

Em noite marcada pela gratidão e respeito, 
Câmara de Pindamonhangaba promove 

Sessão Solene e celebra o ‘Dia do Professor’
Docentes das redes municipal, estadual e particular foram agraciados

com Diplomas de ‘Honra ao Mérito’; Oradora oficial afirmou que “Professor tem
o poder de transformar as pessoas e fazer um mundo diferente” 

sor é aquele que compartilha 
conhecimento, faz o outro 
crescer, mostra caminhos, dá 
as mãos, respeita e acolhe”. 
Para ela, “todo mundo tem um 
professor para recordar, ge-
ralmente é aquele professor 
que, de alguma forma, trans-
formou o seu jeito de pensar, 
que te fez enxergar o mundo 
como você vê hoje. É aquele 
que te inspirou e te deu um 
norte para chegar ao cami-
nho que você alcançou”. Julia-
na concluiu seu pensamento 
enaltecendo a figura humana 
do professor: “Tenho pra mim 
que ninguém nasce professor. 
Nós fomos escolhidos para 
exercer essa linda profissão 
com muito orgulho e amor”.

Na sequência, foi dada a 
palavra ao Dirigente Regio-
nal de Ensino, Adelmo Pereira 
Gomes. Ele cumprimentou os 
vereadores pela sessão solene 
e pela homenagem prestada 
aos docentes de Pindamo-
nhangaba. “Os alunos são as 
sementes da sociedade, mas 
quem rega e faz crescer essas 
sementes para dar bons fru-
tos são os professores e nada 
mais justo que essa homena-
gem”, pontuou o dirigente.

Logo em seguida, o verea-
dor Professor Osvaldo cedeu 
a palavra ao Secretário de 
Educação do município, Júlio 
César Augusto do Valle. Enal-
tecendo a figura do professor, 
Julio Valle saudou os profis-
sionais e disse que “todos os 
professores que estão aqui e 
serão homenageados, repre-
sentam os nossos docentes. 
Em recente palestra em nos-
sa cidade, a nossa convidada 
refletiu sobre essa importan-

te missão da docência e ela 
observou que ‘ser professor 
hoje no Brasil’ representa que 
estamos fazendo crescer uma 
vida, transmitindo para as no-
vas gerações os conhecimen-
tos do mundo”.

Homenagens 
A Sessão Solene comemo-

rativa a tão importante data, 
reconhecida universalmente 
como a profissão que forma 
todas as profissões, teve os 
momentos mais marcantes 
com as honrarias entregues 
aos professores das redes 
municipal, estadual e muni-
cipal. Como reconhecimento, 
gratidão, honra e respeito, o 
Poder Legislativo conferiu e 
entregou Diplomas de Hon-
ra ao Mérito aos Professores 
que atuam de forma destaca-
da no exercício do magistério 
em 2019, em nossa cidade: 
Aírton César, Fabiano Luís da 
Silva, Hilda Aparecida de Sou-
za Melo Montemór, Maria Ju-
ripa Gonçalves, Maura Prado 
Vieira, Taciane Fernanda Ber-
thoud, Theophilo Jorge da Sil-
va Neto, Vanessa Reis Ferreira 
da Silva, Viviane Cristina da 
Cruz Luz e Yone Apóstolo Bor-
ges Lima. Além dos diplomas, 
as professoras e os professo-
res receberam também flores 
e outros presentes.

Mérito
Legislativo
Durante a sessão solene, 

o vereador Rafael Goffi Mo-
reira promoveu a entrega do 
Diploma de ‘Mérito Legislati-
vo’ à ex-Dirigente Regional de 
Ensino de Pindamonhangaba, 
Gicele de Paiva Giudice. Du-
rante a leitura a da biografia 
de Gicele, o parlamentar afir-

mou que “o Mérito Legislativo 
é concedido para pessoas de 
nossa cidade que dignificam 
e honram Pindamonhangaba”.

Gicele de
Paiva Giudice
Nascida em Pindamonhan-

gaba, filha de Paulo Brasil 
de Carvalho Giudice e Maria 
Aparecida de Paiva Giudi-
ce, Gicele é primogênita das 
duas filhas do casal, sendo 
sua mãe e irmã também edu-
cadoras. Estudou no Grupo 
Escolar Dr. Alfredo Pujol, no 
Centro Estadual Interesco-
lar de Pindamonhangaba e 
na Escola Estadual João Go-
mes de Araújo. Graduou-se 
em Letras na Universidade 
de Taubaté. No mesmo ano 
de sua diplomação, prestou 
concurso público estadual, 
ingressando no cargo de Pro-
fessor de Língua Inglesa, em 
Itaquaquecetuba – SP, e em 
seguida veio removida para 
a EE Dr. João Pedro Cardo-
so. Também fez Pedagogia 
com vistas à administração 
escolar e a partir de então, 
ocupou as funções de Assis-
tente de Diretor, Vice-Diretor 
de Escola, Diretor de Escola 
e Supervisor de Ensino. De-
cidiu ampliar seus conheci-
mentos, optando por mais 
uma graduação: a Faculdade 
de Direito. Em 2003 foi de-
signada como Dirigente Re-

gional de Ensino da Diretoria 
de Ensino - Região Pindamo-
nhangaba. Como Dirigente 
Regional, tem sob sua res-
ponsabilidade 5 (cinco) mu-
nicípios: Pindamonhangaba, 
Tremembé, Santo Antônio do 
Pinhal, São Bento do Sapu-
caí e Campos do Jordão, com 
aproximadamente 120 esco-
las, 18.600 alunos e 2.500 
servidores. Cursou Pós-Gra-
duação em Gestão Educacio-
nal na Universidade Estadual 
de Campinas, concluindo em 
2009. Na mesma ocasião, ob-
teve a Certificação Ocupacio-
nal para Dirigentes de Ensi-
no, processo instituído pela 
Secretaria de Estado da Edu-
cação, para continuidade na 
função, na qual permaneceu 
até junho de 2019.

Ao final, em tom mui-
to emotivo, o presidente da 
Mesa Diretora, vereador Pro-
fessor Osvaldo, agradeceu 
a presença e a paciência de 
todos, especialmente dos fa-
miliares dos homenageados, 
autoridades e familiares e 
externou as congratulações 
a todos os homenageados em 
nome dos quais estendemos 
a todos os professores das 
redes Municipal, Estadual e 
Particular, pela dedicação na 
incansável arte de educar e 
formar cidadãos aptos aos 
desafios do amanhã. 
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 Ciclista de Pinda é campeão da 
“4ª Volta Ciclística de Guarulhos”

O ciclista Rodrigo Melo, da 
equipe de Pindamonhangaba 
(Funvic/Semelp), ficou com o tí-
tulo da “4ª Volta Internacional de 
Guarulhos”, encerrada no domin-
go (27). O ciclista, que havia ven-
cido a etapa no Parque da Cidade, 
em Pindamonhangaba, foi o me-
lhor também na terceira e última 
etapa, com o trecho na rodovia 
Dutra e dentro de Guarulhos, lar-
gada e chegada no Bosque Maia.

A vitória garantiu o título geral 
para o ciclista da equipe de Pinda-
monhangaba, com o tempo total 
de 3h59min53s após as três etapas 
disputadas, seguido por Armando 
Camargo (Indaiatuba Cycle Team) 
e Lauro Chaman, que representou a 
Seleção Regional Paulistana/ Penks.

A equipe ainda teve Euller 
Magno em quinto lugar na geral 
Elite e vice-campeão na Sub 23. 
Igor Molina, que venceu o prólo-
go no primeiro dia, finalizou em 
terceiro lugar na geral da Sub 23.

Rodrigo destacou o título após 
um ano conturbado. “Importante 
para a equipe as vitórias obtidas 
no sábado e agora no domingo. 
Tive um acidente no começo do 
ano, que me fez perder muitas 
provas. Por isso, minha meta era 
correr as provas de fim de ano e a 

 No último domingo (27), a 
equipe de judô da Secretaria 

Equipe de Ginástica Artística é tricampeã da Liga Estadual

Cidade Jardim recebe 
evento de Skate

Luis Claudio Antunes/PortalR3

‘Volta de Guarulhos’ era uma de-
las. Muito legal essa conquista no 
geral, já que esperava vencer uma 
ou duas etapas. O resultado com-
pensa todo o trabalho”, declarou 
o campeão geral, que também fi-

cou com o título na Meta Volante.
Na briga pelo título de equi-

pes, o primeiro lugar também 
foi para Pindamonhangaba, com 
um total de 12h00min38s, en-
quanto a segunda colocação foi 

da Indaiatuba Cycle Team, com 
12h00min43s, e o terceiro posto 
da Seleção Regional Paulistana/ 
Penks, 12h01min18s. 

O técnico da equipe de Pinda-
monhangaba comemorou o re-

sultado. “Foi uma prova de muito 
trabalho. Nós nos mobilizamos 
para ajudar a organização na re-
alização desta edição e ao mesmo 
tempo preparamos muito bem 
nossa equipe para a disputa. O re-
sultado veio através do empenho 
de todos, conquistamos vitórias 
importantes nas etapas e o título 
geral. É a sensação do dever cum-
prido”, afirma Benedito Tadeu 
Azevedo Júnior, o Kid.

“Também gostaria, mais uma 
vez, de agradecer ao prefeito Isa-
el Domingues e ao secretário de 
Esportes, Antônio Macedo, e a 
todas as equipes da prefeitura de 
Pindamonhangaba envolvidas na 
realização da etapa no Parque da 
Cidade e também aos vereadores 
Renato Cebola, Felipe César, Ra-
fael Goffi, Roderley Miotto, Gis-
lene Cardoso e Ronaldo Pipas e 
o professor Luis Otávio Palhari  e 
seu irmão Juliano, todos com sua 
parcela de contribuição para essa 
retomada do ciclismo em Pinda-
monhangaba”, finaliza Benedito.

Após o título na “Volta Ciclís-
tica de Guarulhos”, agora é hora 
de pensar nos “Jogos Abertos do 
Interior”, que este ano irão acon-
tecer em Marília, reunindo as me-
lhores equipes do Estado.

O evento “Manobraments” 
ocupou a pista de skate “Rua das 
Bordas”, do bairro Cidade Jardim. 
Com o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, as atividades 
aconteceram na manhã do último 
domingo (27).

Foi a terceira edição do evento 
e as manobras na área recrea-

tiva foram até a noite. Os parti-
cipantes se dividiram em duas 
categorias: “Iniciante Feminino” 
e “Amador Old School”. Além de 
pindenses, a interação esportiva 
contou com sketistas de outras 
cidades do estado de São Paulo, 
sendo elas Lorena e São Bernardo 
do Campo.

Esporte e integração no “Manobraments”

Divulgação

Judocas da cidade se 
destacam em Cruzeiro

Municipal de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba par-

ticipou da “I Copa Cidade de 
Cruzeiro de Judô”, em Cruzeiro.

Dos 24 judocas das classes 
Sub 11 Sênior que formaram a 
equipe, 20 subiram ao pódio. 
Foram cinco conquistas de 
ouro, seis de prata e nove de 
bronze. Das 21 entidades par-
ticipantes do evento, Pindamo-
nhangaba obteve a quarta colo-
cação com 58 pontos. Primeira 
colocação, ADPM de São José 
dos Campos - 178 pontos; 2ª,  
Associação de Judô de Piquete 
-  87 pontos; 3ª,  Secretaria de 
Esportes de Caraguatatuba - 58 
pontos; 5ª, Secretaria de Espor-
tes de Jacareí -  47 pontos.

A próxima competição da 
equipe de judô será “V Copa ADC 
Embraer de Judô”, em São José dos 
Campos, no dia 10 de novembroAtletas trouxeram 30 medalhas para casa

Divulgação

A equipe de ginástica artística 
masculina de Pindamonhangaba 
participou, neste fim de semana 
(26 e 27), da “IV Etapa do Troféu 
Destaque da Liga Estadual de Gi-
nástica Artística”, em Indaiatuba.

Nesta etapa também foram 
premiados os ginastas destaque 
e as melhores equipes da tempo-
rada 2019. Os ginastas Rodrigo, 
Wesley, Ketsury, Alowany e Ed-
son foram os destaques individu-
ais e a equipe de Pinda sagrou-se 
campeã geral. Com isso, a Ginasti-
ca Artística masculina de Pinda é 
agora tricampeã da Liga.

Na quarta etapa, a equipe re-
presentante de Pinda foi formada 
pelos ginastas: Wesley de Castro, 

Rodrigo Bordão, Márcio Nasci-
mento, Ketsury Tsubota, Edson 
Cabral, Alowany Tsubota e o trei-
nador Marcelo Ronconi. A equipe 
da SEMELP foi a campeã geral da 
competição.

Individualmente foram con-
quistados os seguintes resulta-
dos: Edson Cabral foi campeão de 
argolas e paralelas, vice-campeão 
de barra fixa e individual geral e 
bronze no cavalo com alças e no 
salto sobre a mesa.

Rodrigo Bordão foi vice-cam-
peão de salto sobre a mesa e 
bronze no solo e nas paralelas.

Alowany Tsubota sagrou-se 
campeão de barra fixa e vice-
campeão de argolas. 

Divulgação
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Edital
O Presidente da União dos Aposentados e Pensionistas e Idosos de Pindamonhangaba SP- UAPIP 
vem através  desse  edital, convidar a todos seus associados para Assembleia geral que será 
realizada em sua sede social situada na Rua Carlos Maria Koheles Asseburg n.53 que será no dia 
09/11/2019 as 14hs. para tratar de assuntos como mudança do número de sede social,bem como 
mudança no estatuto social, e transferência de local do CNPJ.
União dos Aposentados e Pensionistas e Idosos de Pindamonhangaba-SP
Pindamonhangaba, 24/10/2019

Joel dos Reis Batista

FUNdO dE PREVidÊNCia MUNiCiPal
dE PiNdaMONHaNGaBa

==============================================================
CONVOCaÇÃO

==============================================================
O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, nos termos da Resolução FPMP 
nº 01, de 28/08/2014, homologada pelo Decreto Municipal nº 5.117, de 03 de outubro de 2014, 
visando à atualização das informações cadastrais, CONVOCA a todos os servidores públicos es-
tatutários inativos e pensionistas para realizar junto ao Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura de Pindamonhangaba o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período de 01 de novembro a 27 de dezembro de 2019.
O recadastramento é obrigatório e caso o segurado não o efetue dentro deste prazo, terá suspenso 
seus pagamentos até a efetiva regularização.
As devidas orientações e a ficha cadastral poderão ser obtidas no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2019.

alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

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 THIAGO DA SILVA CABRAL, em virtude do mesmo não 
ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária 
– CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no 
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de 
R$ 19.668,16 em 28/10/2019, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas 
ao contrato de financiamento imobiliário nº 144440311849, firmado em 02 de julho de 2013, garan-
tido por alienação fiduciária, registrado sob nº 04, na matrícula nº 50.826, tendo por objeto o imóvel 
situado na RUA CARLOS MARIA KOEHLER ASSEBURG Nº 185, APTO 62, EDIFÍCIO ACÁCIA, 
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.410-060. 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 da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2019.

OVidiO PEdROSa JUNiOR
- Oficial Registrador -

 – CMEP - CONSElHO MUNiCiPal dE EdUCaÇÃO dE PiNdaMONHaNGaBa
CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Edu-
cação de Pindamonhangaba – CMEP,  representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, 
convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “2ª Reunião Ordinária de 2019”, 
cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
2-1 Recepção do colegiado (10 min.)
2-2 Exposição das comissões de câmaras de estudo (30 min.)
2-3 Plano de Carreira (proponente: prof.ª Tânia/25 min.)
2-4 1º Fórum de Educação – Avaliar para promover (proponente: Evalda/25 min.)
2-5 Educação Ambiental na rede municipal de ensino (proponente: convidado Daniel No-
gueira – técnico ambiental do CETAS-IBAMA/20 min.)
2-6 Informes sobre o 23º Encontro da UNCME (10 min.)

Data:  31/10/2019 (quinta-feira)
Horário:     18h00 (dezoito horas)
Local:        APAE/Pindamonhangaba, R. José Oliveira, 55 - Crispim, Pindamonhangaba - SP, 12402-250

Evalda de andrade Silva Costa
Presidente do CME – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público), por favor 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: cme@pindamonhangaba.sp.gov.br

Edital dE CONVOCaÇÃO

O Presidente em exercício da Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia de Pindamonhangaba – APEAAP -, Engenheiro Civil Luciano Alves de Araújo, no uso das 
atribuições estatutárias, convoca os Engenheiros associados quites com a tesouraria da APEAAP 
e com a anuidade do CREA-SP, para Assembléia Geral Extraordinária (conforme artigo 13 alínea 
b), com a finalidade de promover e realizar a Eleição para Conselheiro e Suplente, representantes 
Legais da Entidade junto ao CREA-SP.
A Assembléia será realizada no dia 04 de dezembro de 2019 (quarta-feira), na sede da APEAAP, 
situada a Rua Senador Dino Bueno nº 204, Centro em Pindamonhangaba, com inicio as 13h30, 
para primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos sócios, e às 14h00, para se-
gunda convocação com qualquer que seja o número de associados presentes (conforme artigo 16, 
paragrafo único, item “c” do estatuto social), com término às 16h30.
Ordem do dia:
Apresentação dos candidatos a Conselheiro e Suplente; Votação e Apuração dos votos.
A Assembléia Geral Extraordinária tem a finalidade de eleger um Conselheiro e seu Suplente, bra-
sileiros, do grupo da Engenharia, Modalidade Civil, quite com o CREA-SP e com APEAAP, os quais 
terão mandato de 03 (três) anos.
Os interessados deverão apresentar a inscrição através de ofício dirigido ao Presidente Engenheiro 
Civil Luciano Alves de Araújo, na sede da APEAAP, até o dia 04 de novembro (segunda-feira) no 
horário das 08h30 ás 12h00 e das 14h00 ás 16h00, de segunda a sexta-feira.

A Presidência.

                              
EDITAL  DE  CONVOCAÇAO 

ASSEMBLEIA  GERAL  EXTRAORDINARIA 
Ficam convocados os Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, associados ou não, representados 
estatutariamente por este Sindicato, a reunirem em Assembleia Geral Extraordinária , na 
forma  do artigo 612 da CLT e nas disposições atinentes, no próximo dia 10 de Novembro de 
2019, as 9:00 horas (Nove Horas), em primeira convocação ou por falta de “Quórum” as 9:30 
horas (Nove Horas e Trinta Minutos), em segunda convocação, em sua Sede Social, sito a Rua 
Barão de Itapeva  nº 85, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de  São Paulo, para 
deliberarem sobre a seguinte  Ordem do  Dia: 1)- Leitura e discussão e deliberação da Ata da 
Assembleia  anterior: 2)- Deliberar sobre reivindicações econômicas e sociais para celebração 
de Acordos e/ou Convenção Coletiva de trabalho ou eventual  instauração  de DISSIDIO 
COLETIVO, para setor da cultura diversificada  e pecuária (data base 01/02/2020 a 31/01/2021) 
3)- Autorizar a Diretoria do Sindicato a negociar com a classe patronal, outorgando-lhe 
poderes especiais para firmar ACORDOS e/ou CONVENÇAO COLETIVA DE TRABALHO, para 
respectivo setor, para vigorar aos integrantes da base territorial desta Entidade, os seguinte 
Municípios: Pindamonhangaba,  Santo Antônio do Pinhal, Roseira, São Bento do Sapucaí, 
Campos do Jordao, Taubaté, Tremembé, São Luiz do Paraitinga, Natividade da Serra e 
Redenção da Serra, 4)- Deliberarem sobre desconto em folha de pagamento 4% (três  por 
cento) de todos os empregados da categoria rural sócio ou não da Entidade a titulo de 
contribuição confederativa.5)- Deliberar sobre descontos de todos os empregados da 
categoria rural sócio ou não da Entidade, para fins de contribuição Assistencial, no valor de 
uma diária do salario já reajustado em uma única vez do salario do Mês de Fevereiro.  
Paragrafo único, fica assegurado ao direito de manifestar-se posicionalmente  ao mesmo, na 
Sede do respectivo Sindicato Profissional, as deliberações serão tomada Estatutariamente. 
Pindamonhangaba, 22 de Outubro de 2019. 

 
Henrique Alves Cazuo - Presidente 

Rua Barão de Itapeva, 85 - Centro - Cep: 12400-390 - Pindamonhangaba / SP 
(12) 3645-6478 I 3648-3175 – sindicato.tr@uol.com.br 
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 14 de novembro de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 26 de novembro de 2019 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário datado de 27/07/2017, cujos Fiduciantes são  
EDSON LUCAS MARCONDES DE LIMA, CPF/MF nº 098.498.508-50, e sua mulher ANDRÉIA MARA DOS SANTOS NUNES LIMA,  
CPF/MF nº 262.698.688-74, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 397.587,30 (Trezentos e 
Noventa e Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído 
pelo “Prédio Residencial nº 438, no lote nº 140 da quadra G, com área edificada de 134,74m², e área do terreno de 125,00m², do loteamento 
denominado Residencial e Comercial Jardim Aurora,  bairro da Galega - Pindamonhangaba/SP, melhor descrito na matrícula nº 51.924 do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pindamonhangaba/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado 
de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 231.164,67 (Duzentos e Trinta e Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e 
Sete Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados  
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação 
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A 
INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5202_14 Al).

Está chegando ao seu fi-
nal o período de matrículas 
para o ano letivo de 2020 
nas escolas estaduais de São 
Paulo. Os estudantes de ou-
tras redes, de outros estados 
ou países que não se encon-
tram matriculados nas esco-
las estaduais ou municipais 
do Estado de São Paulo e 
possuem interesse em in-
gressar na rede estadual 
devem fazer a inscrição até 
esta quinta-feira (31).

Os responsáveis pelos 
estudantes com menos de 
18 anos devem procurar 
uma escola pública, tanto 
municipal quanto estadual, 
ou, ainda, os Postos do Pou-
patempo, munidos de RG ou 
certidão de nascimento e 
comprovante de endereço.

Retomada dos estudos
Neste período também 

são esperadas novas ma-
trículas de pessoas que não 
concluíram seus estudos 
na época correta e preten-
dem voltar a estudar. Para 
isso, a Secretaria da Educa-
ção iniciou a campanha de 
busca ativa com uma ampla 
divulgação e possibilidade 

Prazo para novos alunos se matricularem na 
Rede Estadual de SP termina nesta quinta-feira
Matrículas para ano letivo de 2020 ainda podem ser feitas nas escolas ou em unidades do Poupatempo
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de esclarecer dúvidas nos 
canais de comunicação da 
Secretaria.

A EJA (Educação de Jo-
vens e Adultos) da Rede Es-
tadual de SP recebe alunos 
a partir de 15 anos para 
os anos finais do Ensino 
Fundamental e 18 anos, no 
caso de Ensino Médio.

Atualmente é ofertado 
em duas modalidades, a 
EJA de presença obrigató-
ria, com atualmente mais 
de 190 mil alunos matri-
culados, e o CEEJA (Centro 
Estadual de Educação de 
Jovens e Adultos) com pre-
sença flexível com mais de 
80 mil alunos.

Poupatempo
Neste ano, pela primei-

ra vez as inscrições para 
matrícula também podem 
ser feitas pessoalmente 
nas 72 unidades fixas do 
Poupatempo, mediante 
agendamento prévio. Para 
solicitar o serviço basta 
acessar um dos seguintes 
canais de atendimento: o 
portal (www.poupatempo.
sp.gov.br), o aplicativo SP 
Serviços ou por meio dos 

totens de autoatendimento, 
distribuídos nos shoppings, 
supermercados, estações 
de Metrô e CPTM.

Na data e horário marca-
dos, os interessados preci-
sam levar ao Poupatempo, 
o RG ou a certidão de nas-
cimento, além do compro-

vante de endereço do estu-
dante. Para os menores de 
18 anos é necessário estar 
acompanhado pelo repre-
sentante legal, devidamen-
te identificado.

Concluída a inscrição 
nos postos, o cidadão rece-
berá um comprovante de 

inscrição para acompanha-
mento do resultado de sua 
matrícula.

Resultado
A partir do dia 28 de 

novembro, a Secretaria da 
Educação vai disponibilizar 
o resultado da matrícula no 
site: https://sed.educacao.

sp.gov.br/ConsultaPublica/
Consulta ou em qualquer 
escola pública.

Mais informações po-
dem ser obtidas no site 
www.educacao.sp.gov.br; 
telefone 08007700012 ou  
http://matricula2020.edu-
cacao.sp.gov.br

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000402-68.2015.8.26.0445 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino
Ballestero, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JÉSSICA ANA FRAPORTE ME, CNPJ 09.117.724/0001-94, que
Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S/A, lhes ajuizou Ação Comum, objetivando a cobrança de R$ 1.907,27
(02/2015), relativo as obrigações contratuais, conforme descrito na inicial. Estando as rés em lugar ignorado foi
deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra, conteste a ação, sob pena
de presumirem-se aceitos os fatos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. NADA MAIS. Pindamonhangaba, 24 de junho de 2019.

PREFEitURa MUNiCiPal dE PiNdaMONHaNGaBa 
EStadO dE SÃO PaUlO 

PORTARIA INTERNA Nº 10.858, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, e com fundamento no art. 32 da Lei nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015 e de acordo a 
Sindicância constituída através da Portaria Interna nº 10.516, de 17 de julho de 2018, Resolve 
Determinar o afastamento preventivo do servidor João Gonçalves de Oliveira, fiscal sanitário, ma-
trícula 671700, lotado no Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos da Saúde, pelo prazo de 
60 (sessenta) dias contados a partir de 31 de outubro de 2019, sem prejuízo de seus vencimentos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2019.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 29 de outubro de 2019.
anderson Plínio da Silva alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

O “Sebrae Móvel” é 
uma iniciativa do Servi-
ço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas 
Empresas que têm como 
principal objetivo incen-
tivar o empreendedoris-
mo e facilitar o acesso 
dos empresários às me-
lhores prática, cursos e 

ferramentas de gestão 
empresarial, auxiliando 
assim no crescimento 
de diferentes negócios e 
da comunidade local. A 
iniciativa gratuita chega 
ao Shopping Pátio Pinda, 
na sexta-feira (1º/11), e 
atenderá o público das 
10 às 16 horas, no esta-

cionamento do centro 
de compras, serviços e 
lazer.

A ação funciona 
como um escritório so-
bre rodas, num veículo 
customizado que conta 
com ar-condicionado, 
televisão e internet. O 
serviço atende o Empre-

endedor Individual (EI), 
Microempresa (ME) e 
Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), com com-
partilhamento de infor-
mações sobre gestão 
do negócio, com dicas 
sobre vendas, adminis-
tração, marketing e ino-
vação, entre outros.

Shopping recebe “Sebrae Móvel”
A ação gratuita proporciona no estacionamento do shopping um 
dia de orientações sobre gestão de negócios e abertura de empresas
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cotidiano

A EDP, distribuidora de ener-
gia elétrica do Vale do Paraíba, 
abriu inscrições para o “Progra-
ma Jovem Aprendiz”. Durante 12 
meses, os contratados partici-
pam de um curso de capacitação 
e qualificação de eletricista com 
foco na atuação em rede aérea 
de distribuição de energia. Os in-
teressados poderão se inscrever 
até 8 de novembro, por meio do 
site www.soulan.com.br/jovema-
prendiz-edp.

O projeto é fruto de uma par-
ceria da Companhia com o Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), através do 
Programa de Aprendizagem In-
dustrial, que forma jovens no 
curso de Eletricista de Redes de 
Distribuição de Energia Elétrica.

Com carga horária total de 800 
horas, sendo 20 horas semanais, 

EDP abre vagas para 
o “Programa Jovem 
Aprendiz” na região

o programa tem cerca de doze 
meses de duração. Os estudantes 
serão contratados em regime CLT 
por prazo determinado, recebe-
rão salário e benefícios durante 
o período do curso, ganharão um 
certificado chancelado pelo Se-
nai e permanecerão no banco de 
talentos da EDP, podendo parti-
cipar futuramente de processos 
seletivos para vagas efetivas. 

O curso terá aulas teóricas e 
práticas a respeito dos princípios 
e leis que regem o funcionamen-
to de sistemas elétricos. O intuito 
é que os participantes aprendam 
sobre os procedimentos e técni-
cas necessárias para planejamen-
to, execução, avaliação e inspeção 
das redes, bem como sobre ma-
nutenções preventivas e correti-
vas, dentro das normas técnicas e 
de segurança.

Inscrições
O Programa Jovem Aprendiz 

será ministrado na sede do Senai e 
da EDP em Taubaté, a partir de ja-
neiro. Há 16 vagas disponíveis. Os 
requisitos para cursar a qualifica-
ção são os seguintes: Ensino Médio 
completo; residir preferencialmen-
te em Taubaté e cidades vizinhas; 
ter nascido entre 21/1/1997 a 
21/1/2002; e disponibilidade de 
horário no período da manhã.

O processo de seleção inclui 
prova de português e matemáti-
ca, teste prático, entrevista e ava-
liação psicossocial.

Vale ressaltar que a EDP ofere-
ce aos estudantes, salário, vale re-
feição, vale transporte e convênio 
médico, além de material didático, 
uniformes, Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs) e certifica-
ção com chancela do Senai.

Podem participar do Programa, pessoas com idade entre 18 
e 23 anos, interessadas na área de distribuição de energia 
elétrica. As inscrições devem ser feitas até 8 de novembro

Cerca de 60 chefes participam de 
encontro no Grupo Escoteiros Levi

No último domingo (27), cerca 
de 60 chefes do ‘Trigésimo Oitavo 
Distrito Escoteiro’ se reuniram na 
sede do GE Levi para discutir o 
que já foi feito em 2019 e planejar 
as atividades para o próximo ano. 

Participaram do encontro 
grupos de Pindamonhangaba, 
Campos do Jordão, Guaratin-
guetá, Lorena e Cruzeiro.  

De acordo com os orga-
nizadores, o grupo tem por 

compromisso “fazer cumprir o 
método e programa educativo 
e proporcionar às crianças e jo-
vens as melhores atividades e 
estar sempre alerta para servir 
fazendo o melhor possível!” 

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Na última sexta-feira (25), a 
presidente do Fundo Social de So-
lidariedade Claudia Domingues, 
recebeu na sede do Fundo Social, 
mãe e filha que participaram da 
oficina de culinária funcional do 
Fundo Social de Solidariedade e 
já iniciaram o próprio empreen-
dimento.

A empresária Claudia, mora-
dora da região do Borba, conta 
que ela e sua filha, Stella, iniciaram 
as aulas em setembro deste ano, 
após virem o anúncio nas redes 
sociais do Fundo Social. Stella, 
que é vegetariana há seis anos e 
em 2019 decidiu aprofundar-se 
ainda mais, se tornando vegana, 
se surpreendeu.

“VEG mãe e filha”: a iniciativa que 
nasceu do ‘Projeto Reinvente’

“A produção começa bem cedo, 
pela manhã. Nossas vendas acon-
tecem pela internet. A gente ano-
ta os pedidos do Facebook e do 
Instagram, e a partir das 15 horas 
vimos para o centro para realizar 
as entregas”, disse Claudia.

A mãe, que também é vegeta-
riana há cinco anos, explica que 
embora seus produtos sejam to-
talmente veganos, sem nenhum 
ingrediente de origem animal, 
seu público é bastante diversifi-
cado. “Não produzimos somente 
para pessoas veganas, estamos 
atendendo também alérgicos à 

“Foi uma grande surpresa 
quando percebi que as aulas ti-
nham foco no vegetarianismo. 
Fiquei muito contente! Lá apren-
demos fazer geleia de hibisco e 
muitas outras receitas que já co-
locamos em prática. Pra mim, foi 
muito gratificante!”, destacou.

Para Claudia, o curso foi um 
meio de reinventar o modo de 
cozinhar, pois lá aprendeu muito 
mais que novas receitas ou ingre-
dientes diferenciados – como fa-
rinha de arroz ou de amêndoas -, 
pôde aprender também meios de 
realizar métodos culinários.

Com todo o aprendizado, mãe 
e filha decidiram empreender. 
Elas iniciaram as vendas neste 
mês e já colhem os frutos de um 
trabalho empenhado e dedicado. 

lactose e ao glúten”, afirmou.
As duas relataram que a in-

tenção de fazer o “VEG Mãe & 
Filha” nasceu ainda nas aulas, 
com grande incentivo da profes-
sora Gabriela Gasparin, que já se 
tornou uma cliente assídua. Para 
encomendar e adquirir produtos, 
basta entrar em contato pelas re-
des sociais.  

A presidente do Fundo Social, 
Claudia Domingues, elogiou a 
iniciativa e afirmou que esta é a 
intenção do projeto “Reinvente”: 
fomentar a rentabilidade e esti-
mular os participantes a busca-

rem novos horizontes.
O Projeto Reinvente

O Projeto Reinvente é uma re-
alização do Fundo Social de Soli-
dariedade de Pindamonhangaba, 
lançado há cerca de um ano, com 
o objetivo de descobrir poten-
ciais e gerar oportunidades em 
meio à crise. O próximo local de 
curso de culinária funcional é a 
igreja São Sebastião, no Alto Ta-
baú, e as aulas começarão no dia 
4 de novembro. Os interessados 
já podem fazer inscrição no Fun-
do Social que fica na rua Deputa-
do Claro Cesar, 53 – centro. 

Empreendedorismo a partir do “Reinvente”

Divulgação
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“Café Caipira e 
Treinão Rosa”

‘Parque da Família’ 
reúne esporte, 
conscientização, 
solidariedade e 
muita integração

Participantes degustaram produtos das oficinas do 
projeto ‘Reinvente’ ao som de moda de viola

“Todos os eventos foram 
um sucesso! Além de 
estimular a solidariedade, 
reforçar a prevenção e 
proporcionar momentos 
de lazer e alegria, que 
também trazem saúde, 
ver este Parque cada vez 
mais como um espaço da 
família é gratificante. Só 
comprova que estamos 
no caminho certo!”

 
Isael Domingues - prefeito

“Abraçamos mais uma 
vez esta nobre causa que 
é correr pela prevenção. E 
novamente a população 
demonstrou solidariedade 
e amor ao próximo. 
Agradeço imensamente a 
cada um que participou. 
Não só do ‘Treinão’, mas 
também do ‘Café’. São 
pessoas que já esperam 
nossos encontros de 
confraternização e 
integração social.” 

Cláudia Vieira Domingues - 
Presidente do Fundo Social

E mais uma vez, o Parque da 
Cidade em Pindamonhangaba 
foi palco de atividades esporti-
vas e socioculturais no fim de 
semana. 

O já tradicional “Café Caipi-
ra”, promovido pelo Fundo Social 
de Solidariedade, proporcionou 
mais um momento de confrater-
nização. O evento gratuito, que 
tem acontecido mensalmente, 
atrai centenas de pessoas ao lo-
cal – que recebe ainda ativida-
des como aula de dança, pilates e 
yoga ao ar livre.

O “2º Treinão Rosa - Correndo 
pela Prevenção”, teve caminhada 
e corridas de 5 e de 10 quilôme-
tros, além de muita solidariedade 
e conscientização. Com o objetivo 
principal de arrecadar verba para 
custear exames de mamografia, a 
iniciativa é do GAPC (Grupo de 
Apoio às Pessoas com Câncer) e 
do Fundo Social, com apoio da 
prefeitura local.

 “Tivemos as 500 inscrições 
esgotadas, o que já é muito 
bom para um evento de cons-
cientização. O mais importante 
é que mais de mil pessoas par-

ticiparam da caminhada e das 
corridas, independente de ins-
crição, porque elas entenderam 
o espírito esportivo e solidário, 
tornando o evento um sucesso”, 
destacou o assessor de Eventos 
da prefeitura, Ricardo Flores. 
“Agradeço aos   parceiros; servi-
dores; voluntários e aos patro-
cinadores pelo empenho e de-
dicação neste brilhante evento. 
Também ressalto a pontualida-
de no início das provas e a segu-
rança, pois todo o evento ocor-
reu sem qualquer incidente.”

De acordo com o assessor, 
foram arrecadados 15 mil reais 
– que vão gerar a realização de 
250 mamografias – na empresa 
parceira do evento WK Diagnose. 

Presidente do Fundo Social agradece a parceria 
dos representantes do GAPC no evento

 Diferencial desta edição foi a Camerata Jovem 
do Projeto Jataí que ‘puxou’ a caminhada

Mais de mil pessoas, inscritas ou não, participaram do “Treinão Rosa”

Parque recebeu ainda “Feira de Adoção” realizada pela 
“Adote”; “Jaya”; “Proteja Um Focinho e Adote” e parceiros 

Massagens relaxantes para os participantes

Luis Claudio Antunes/PortalR3
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