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EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0001029-79.2021.8.26.0445. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: EDITORA REDE NACIONAL DE
COMUNICAÇÃO DO INTERIOR LTDA e outros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0001029-
79.2021.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fábio Augusto Paci Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDITORA REDE NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DO
INTERIOR LTDA, CNPJ 57.253.338/0001-72; José Adilson Duran, CPF. 047.083.818-32, Luciano Gomes Souto, CPF.
005.354.648-27 e José Antônio de Oliveira, CPF. 739.284.028-20, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento
de sentença, movida por BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese que foi julgada procedente a ação de Cobrança,
ajuizada contra os executados, condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 178.387,67 Encontrando-se os executados
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 178.387,67
(cálculo de março de 2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba,
aos 21 de julho de 2021.
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O “Projeto Guri” - maior pro-
grama sociocultural brasilei-
ro, mantido pela Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo – está com 
inscrições abertas para novos 
alunos e alunas até o dia 20 de 
agosto de 2021, de maneira on-
line, para os polos de ensino do 
interior e litoral de São Paulo. 
Para participar, não é preciso 
ter conhecimento prévio de mú-
sica, nem possuir instrumentos 
ou realizar testes seletivos. 

São 11.133 vagas, para 30 cur-
sos gratuitos de música, ofereci-
dos no contraturno escolar, para 
crianças, adolescentes e jovens 
de 6 a 18 anos incompletos.

Para fazer a inscrição, o res-
ponsável deve acessar o link no 
site do “Projeto Guri” e preen-
cher o formulário a partir de 
qualquer plataforma (celular, 
tablet, computador, etc.).

As informações solicitadas 
no formulário são: 

_ Dados do aluno ou da alu-
na: nome completo, data de 

Com mais de 11 mil vagas, “Projeto Guri” abre 
novas matrículas para segundo semestre de 2021

Processo será online para polos 
do litoral e do interior, incluindo 
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nascimento, número do RG ou 
certidão de nascimento, cor da 
pele, sexo, e-mail, telefone e en-
dereço;

Dados do responsável: nome 
completo, grau de parentesco e 
e-mail;

Escolha do polo de ensino, 
por município;

Escolha do curso, conforme 
as opções de dias e horários dis-
poníveis no polo;

Segunda opção de curso 
(para quem escolheu um ins-
trumento ou iniciação musical 
há também a opção do curso de 
coral);

Indicar se o candidato ou 
candidata possui síndrome ou 
transtorno, e se está em medida 
socioeducativa ou medida pro-
tetiva;

Renda familiar e quantidade 
de pessoas que moram na resi-
dência;

Após preenchimento, clicar 
em ‘enviar’ para que seja gera-
do o número de protocolo refe-
rente ao processo.

M a t r í c u l a
Os formulários preenchi-

dos no mês junho continuam 
valendo. O sistema gerou uma 
lista de espera para os inscri-
tos que ainda não tiveram suas 
matrículas efetivadas e os po-
los darão prioridade a ela.

O preenchimento e envio 
do formulário de inscrição 
não garante a matrícula. Essa 

dependerá da quantidade de 
vagas disponíveis no curso es-
colhido e a ordem de inscrição.

Caso haja a vaga, o candi-
dato receberá da coordenação 
do polo, posteriormente, um 
e-mail de boas-vindas com o 
número de matrícula e senha 
de acesso ao Portal do Aluno. 
No Portal, o ‘Guri’ deverá ane-

xar os documentos solicitados 
e preencher o questionário so-
cial. 

Os endereços dos polos es-
tão no site https://www.proje-
toguri.org.br

O link para inscrição é: 
https://wae.projetoguri.org.
br:8080/waeweb/servlet/hnw-
vcndrwdg?1,2021,2,1
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Desde maio de 2020, o Go-
verno de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, oferece alimenta-
ção de qualidade e balanceada 
pelos restaurantes Bom Prato 
aos mais vulneráveis visando 
garantir a segurança alimentar 
desta população, durante a pan-
demia da Covid-19. Medida iné-
dita, em programa de 20 anos, 
já distribuiu mais de 1 milhão 
de refeições gratuitamente para 
pessoas em situação de rua em 
todo o Estado, além de receber 
o prêmio Partner of the Year 
Award 2021 na esfera Global e 
Latina América da Microsoft.

“O Governador João Doria 
não mede esforços para garan-
tir a proteção social das pessoas 
em maior situação de vulnera-
bilidade social, sendo que já in-
vestiu cerca de R$ 1 bilhão para 
a ampliação de programas e no-
vas ações de segurança alimen-
tar no combate à fome durante 
a pandemia”, diz Célia Parnes, 
Secretária Estadual de Desen-
volvimento Social.

Desde o início da pandemia 
de Covid-19, as 59 unidades 
Bom Prato realizaram em 24 
horas diversas adaptações e 
ampliação no serviço, passan-
do a ofertar café da manhã, al-
moço e jantar em embalagens e 
talheres descartáveis para reti-
rada, inclusive aos fi nais de se-
mana e feriados. Este aumento 
de 60% na cota mensal da rede 
popular, já soma mais de 46,1 
milhões de refeições servidas a 
toda população em vulnerabili-
dade social, sendo 1 milhão gra-
tuitamente para às pessoas em 
situação de rua.

A prestação do serviço para 
a população em situação de 

Bom Prato serve um milhão de 
refeições gratuitamente para 
pessoas em situação de rua

Restaurantes populares servem sopa 
complementar nos jantares frente 

às baixas temperaturas

O Governo de São Paulo 
anunciou nessa quarta-feira (4) 
que 96% dos profi ssionais da 
rede estadual de ensino, qua-
se 240 mil servidores, já rece-
beram a imunização contra a 
Covid-19 em pelo menos uma 
dose. Entre os alunos, 60% re-
tornaram às aulas presenciais 
na segunda-feira (2).

“São Paulo foi o primeiro 
Estado a vacinar professores e 
profi ssionais de Educação e o 
primeiro Estado a retomar as 
aulas de forma segura, para ga-
rantir às crianças e aos jovens 
o direito de voltarem às aulas, 
de se alimentarem e estarem 
amparados enquanto seus pais 
estão trabalhando ou em busca 
de um emprego”, afi rmou go-
vernador.

Ao todo, 44% dos servidores, 
mais de 110 mil profi ssionais, já 
estão com o calendário vacinal 
completo, ou seja, tomaram a 
segunda dose ou dose única. So-
mando todas as redes (federal, 
estadual, municipais e particu-
lar) de Educação Básica do Es-
tado, já foram imunizados com 
a primeira dose ou dose única 
quase 910 mil profi ssionais. 
Desses, quase 340 mil estão com 
o calendário vacinal completo.

Na volta às aulas, SP tem 96% dos 
profi ssionais da rede estadual 
vacinados e 60% de adesão dos alunos

EXTRATO DO TERMO: Termo de Colaboração nº: 36/2019
Aditamento nº: 02/2021

Processo Interno: Nº 36515 /2017

Celebrantes:
Município de Pindamonhangaba – Secretaria Municipal de 
Educação e Associação Pindamonhangabense de Equoterapia 
Cavalgar

Objeto:

Realizar atendimento de Equoterapia, como instrumento 
auxiliar no processo de aprendizagem e complementar ao 
desenvolvimento físico-cognitivo, aos alunos e alunas de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental com necessidades 
especiais da rede municipal de ensino, prioritariamente a aqueles 
e aquelas diagnosticados com Transtorno de Défi cit de Atenção 
e Hiperatividade – TDAH, Transtorno Opositivo Desafi ador – 
TOD, Transtorno Bipolar, Transtornos de Conduta e Transtorno 
do Espectro Autista  - TEA.

Vigência Aditamento: 16/08/2021 até 31/12/2021

Valor: R$ 158.310,00 (período contratado)

Data da assinatura: 30/07/2021

EXTRATO DE ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) E A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- EXERCÍCIO 2021 –

rua contou com solução ino-
vadora, leitura de um QR Code 
em cartões distribuídos pelos 
municípios, verifi cando o ca-
dastramento e identifi cação, 
otimizando o atendimento. Em 
julho de 2021, a iniciativa re-
cebeu duplo reconhecimento 
internacional na categoria Go-
vernamental na esfera Global e 
Latam, o prêmio Partner of the 
Year Award 2021, da Microsoft, 
dentre mais de 4.400 indicações 
coletadas em mais de 100 países 
diferentes em todo o mundo.

Este mês, 13 unidades pas-
sam a servir sopa nos jantares 
para complementar a refeição, 
aquecendo a população em 
maior vulnerabilidade. Ao todo, 
são servidas 4 mil sopas diaria-
mente nos restaurantes do Brás, 
Itaquera, Lapa, São Mateus, Pe-
rus, Capão Redondo e Santana, 
na Capital, e nos municípios de 
Campinas, São José dos Campos, 
Taubaté, Ferraz de Vasconcelos, 
Taboão da Serra e Itapevi.

“Nossas escolas estão segu-
ras. As famílias devem e preci-
sam ir até as escolas, e enviar 
seus fi lhos para as aulas. E 
com o avanço cada vez maior 
da vacina, temos tomado todas 
as medidas para a segurança e 
acolhimento das equipes esco-
lares e dos estudantes”, desta-
cou o Secretário da Educação, 
Rossieli Soares.

Na rede estadual, cerca de 
4% ainda não se vacinaram. 
Segundo a Resolução Seduc nº 
59 de 2021, os profi ssionais da 
educação que optaram por não 
se imunizarem no prazo origi-
nalmente defi nido no calendá-
rio de vacinação local deverão 
cumprir jornada de trabalho 
em regime presencial, exceto se 
fi zerem parte de grupo de risco 
e não puderem ser vacinados, 
conforme prescrição médica.

Vacinação para 
adolescentes 

de 12 a 17 anos
Em 18 de agosto, adolescen-

tes com comorbidades, gestan-
tes e puérperas de 12 a 17 anos 
poderão se vacinar em todo o 
Estado de São Paulo. Para o pú-
blico geral desta faixa etária, a 
imunização começa no dia 30 e 
segue até 12 de setembro.

A imunização destes jovens e 
crianças tem também como ob-
jetivo dar maior segurança às 
famílias para o retorno às aulas 
presenciais.

Volta às aulas
Na segunda-feira (2), os 3,5 

milhões de estudantes da rede 
estadual retornaram para as 
aulas do 2º semestre. Destes, 

97%, que estudam em municí-
pios onde há autorização, po-
dem comparecer presencial-
mente nas escolas.

Em consulta realizada pela 
Secretaria da Educação do Es-
tado de São Paulo (Seduc-SP), 
80% das famílias responderam 
que enviarão os fi lhos à escola. 
No balanço dos dois primeiros 
dias, a Seduc-SP contabilizou o 
retorno presencial de 60% de 
seus estudantes, 2,1 milhões de 
alunos.

73 mil inscritos no Bolsa
 do Povo Educação

Para mitigar os impactos da 
pandemia da Covid-19 nas fa-
mílias dos estudantes da rede 
estadual de ensino, a Seduc-SP 
está selecionando, por meio do 
Bolsa do Povo Educação, 20 mil 
pais e mães de estudantes para 
atuar nas escolas estaduais. Ao 
todo foram 73 mil inscritos.

Os objetivos são:
• Garantir o cumprimento 

dos protocolos sanitários para 
retorno seguro;

• Fortalecer o engajamento 
da comunidade e vínculo entre 
família e escola;

• Apoiar as famílias mais vul-
neráveis do Estado durante a 
pandemia;

• Intensifi car as estratégias 
de busca ativa através da parti-
cipação de familiares.

O resumo com as medidas 
anunciadas pelo Governo de 
São Paulo está disponível na pá-
gina

https://issuu.com/governosp/
docs/apresenta_o_educa_o_c7d-
0c041b9388c
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