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Uma semana após ser revitalizada, passarela 
Castolira-Vila São Paulo é vandalizada

A passarela que liga o bair-
ro Castolira à Vila São Paulo foi 
recentemente revitalizada e ga-
nhou um novo visual. O serviço, 
que foi executado pela Secreta-
ria de Governo e Serviços Públi-
cos, durou pouco tempo.

Uma semana após ser fi nali-
zada a ação de melhorias, indi-
víduos vandalizaram todo o es-
paço com pichação em todas as 
paredes da passarela, causando 
prejuízos aos cofres públicos.

Passarela que liga o Castolira à Vila São Paulo foi objeto de pichação em todas as suas paredes; ato de vandalismo aconteceu uma semana depois do local ter recebido melhorias
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Pinda recebe 
“2º Festi val 
Gastronômico 
de Inverno do 
Piracuama e 
Ribeirão Grande”

Seleção Brasileira de 
Judô promove mais 
um treinamento de 
campo em Pinda

Atletas da Alemanha, Ucrânia, 
Espanha, Chile, Equador e El 
Salvador treinam dez dias em 
Pindamonhangaba, com a 
seleção brasileira

A Confederação Brasileira de 
Judô promove mais um treina-
mento de campo para as seleções 

brasileiras de judô (Principal e 
Transição) com participação de 
judocas de outros países. Partici-
pam do treinamento, atletas da 
Alemanha, Ucrânia, Espanha, 
Chile, Equador e El Salvador no 
camp que acontece em Pinda-
monhangaba, no período de 03 
a 13 de maio. 

PÁG. 6

ATLETAS CLASSIFICADOS PARA A FINAL ESTADUAL 
DOS JOMI SÃO RECEBIDOS NA PREFEITURA

Pindamonhangaba está retornando às competi ções, após o período mais grave da pandemia. Os primeiros a representarem a cidade em 
torneios de grande porte, foram os atletas da melhor idade, que parti ciparam dos Jomi – Jogos da Melhor Idade, organizados pelo governo 
do estado. Nossa delegação fi cou em terceiro lugar, atrás somente de São José dos Campos e Guarulhos, e à frente de outros 30 municí-
pios. No total, os Jomi ti veram 1700 atletas inscritos. 
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Editorial

A indicação dessa semana  é o fi lme  
“Como eu era antes de você”

Internet

Proseando
Maurício Cavalheiro

Maurício Cavalheiro 
ocupa a cadeira nº 30 da 

APL - Academia Pindamo-
nhangabense de Letra

Cada uma
Conduziu-se na cadeira de 

rodas até a mesinha onde fi cava 
o telefone, aquele de discagem, 
modelo anti go. A esposa ajeitava 
os óculos na ponta do nariz para 
reiniciar o tricô. A décima neti -
nha, que nasceria no próximo 
inverno, ganharia um vesti dinho 
rosa.

Ele estava eufórico. Encon-
trara, num papelzinho entre 
documentos anti gos, o núme-
ro detelefone do melhor amigo 
que não via há mais de quarenta 
anos. 

— Vai ver até já bateu as bo-
tas.

—Vire essa boca pra lá, mu-
lher. Trata-se do meu melhor 
amigo. 

— Melhor amigo? Por que não 
se reencontraram mais?

Ele socou a mesinha. Depois 
fi cou assoprando a mão. Engolin-
do as dores, discou e aguardou a 
resposta até cair a linha. Repeti u 
a discagem outras vezes.

— Vai ver nem é mais esse o 

número do telefone dele.
— É... Talvez você tenha ra-

zão.
Ia afastando o telefone do 

ouvido quando:
— Alô!
— Atendeu — disse à espo-

sa, tapando o bocal do aparelho 
com a mão.Apesar da voz rouca 
e frouxa, não ti nha dúvidas de 
que era o amigo.

— Alô, Onofre?
— Quem?
— Onofre!
— Cofre?
—Onofre. Eu disseO-no-fre.
— Que cofre? Eu não tenho 

cofre e não quero comprar ne-
nhum cofre. Sabe que horas são? 
Quem é você para me perturbar 
com esse negócio de cofre às 22 
horas?

— Digo já: sou seu amigo 
Adalto.

— Está em perigo? Assalto? 
Quer que eu chame a polícia?

— Eu estou bem...
— Refém? Meu Deus. Eu não 

tenho dinheiro, mas tenho um fi -
lho que comanda o vigésimo dis-
trito. Me passa o endereço.

— Você está mouco?
— Louco?
— Não, querido.
— Varrido? Louco varrido? 

Quem: você ou quem faz você 
de refém?

Ele fi cou em silêncio.
— Desembucha
Decepcionado, desligou o 

telefone. A esposa perguntou o 
que havia acontecido. 

— Você ti nha razão, o número 
de telefone não é mais dele.

Na outra casa, o outro octo-
genário resmungava:

— Me passaram um trote, be-
nhê. Fim dos tempos! Sabe so-
bre o que me perguntaram? So-
bre o cofre.

— Sobre o Onofre? Você não 
disse que aqui não tinha ne-
nhum Onofre? Que Onofre era 
o antigo morador que no ano 
passado vestiu o paletó de ma-
deira?

Divulgação

O fi lme conta a historia de Will, um  homem bem sucedido e 
com a vida cheia de aventuras, até certo dia quando sofre um grave 
acidente e acaba fi cando tetraplégico. Seus pais fi cam em busca de 
alguém para cuidar dele e que o de animo de volta, então encon-
tram Louisa uma garota de família humilde e de grande coração, 
que começa a trabalhar para eles. Com muita difi culdade Louisa 
consegue fazer com que Will se anime um pouco com a vida, tendo 
varias programações e passeios. Com o tempo os dois vão criando 
um forte laço e acabam se apaixonando, mas o fi nal da uma revira-
volta que acaba nos surpreendendo e fazendo qualquer um chorar.                                                                                                                  
Nicolle Cruz- Estudante

Homem é preso com armas de fogo e aves silvestres 

Um homem foi preso por 
porte ilegal de arma de fogo e 
por manter sete pássaros sil-
vestres em cativeiro no bairro 
Triângulo, em Pindamonhan-
gaba, na terça-feira (3).

Uma equipe do Grupamen-
to Tático Ambiental recebeu 
uma denúncia, e no local in-
dicado, encontrou sete aves 

silvestres em cativeiro irregu-
larmente, além de três armas 
de fogo e 24 munições.

O suspeito afirmou ter con-
seguido as armas com uma 
pessoa em São Luiz do Parai-
tinga.

Ele foi preso e os materiais 
levados ao distrito policial, onde 
foi registrada a ocorrência.

Após pagar fiança no valor 
de R$3.000,00, o homem foi 
liberado e irá responder em 
liberdade.

Ele foi autuado pela PM 
ambiental em R$3.500,00 e as 
aves foram levadas ao Cetas 
(Centro de Triagem de Ani-
mais Silvestres) Ibama, em 
Lorena.

Luiz Gustavo, de Pinda, 
pode jogar no Corinthians

Ex-volante da Seleção Brasi-
leira, titular na Copa do Mun-
do de 2014, Luiz Gustavo está 
na mira do Corinthians - assim 
como do Botafogo – desde a 
semana passada. Atualmente, 
o meio-campo, que já vestiu a 
camisa do Bayern de Munique, 
está com 34 anos e atua pelo Fe-
nerbahçe.

Natural de Pindamonhan-
gaba, Luiz Gustavo construiu a 
maior parte de sua carreira no 
futebol alemão. Foram quatro 
temporadas no Hoffenheim, até 
chegar ao Bayern de Munique, 
em 2010. Por lá, conquistou a 
Liga dos Campeões 2012/13, 
além de títulos locais. Chegou à 
Seleção Brasileira com Felipão 
no comando e venceu com o 
time canarinho a Copa dos Con-
federações de 2013. Em 2014, 
foi titular na Copa do Mundo, 
em que a Seleção caiu nas semi-
finais, perdendo por 7 a 1 para 
a Alemanha. 

Na Alemanha, atuou ainda 
pelo Wolfsburg, até se trans-
ferir ao futebol francês, para 
jogar no Olympique de Mar-

seille, em 2017. Está no Fe-
nerbahçe desde 2019 e tem 
contrato com o clube turco até 
junho de 2023.

Respiramos Esporte

Quem viu a edição da Tribuna de 
ontem, leu sobre nossa atleta Katiley, 
que conquistou mais um título na sua 
carreira esportiva. Viu também os 
novos pódios alcançados pela equipe 
de Ciclismo e também leu sobre os 
avanços das meninas do Futebol.

Hoje, temos nesta edição, 
novamente Pindamonhangaba como 
a capital do Judô, recebendo a seleção 
brasileira e atletas de outros países 
para treinamento de campo. Tem 
também uma nota sobre uma possível 
volta do jogador Luiz Gustavo, 
nascido aqui, para o Brasil.

Mas o que todas essas notícias 
têm em comum? Pra nós, todas elas 
refletem o amor e a importância que 
nossa cidade dá ao Esporte.

Terra natal do imortal João do 
Pulo, Pindamonhangaba respira e 
vibra Esporte. Tanto no passado, 
como no presente, sempre nos 
curvamos e aplaudimos nossos 
atletas, que antes, agora e no 
futuro, não medem esforços e nos 
enchem de orgulho!
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Passarela Castolira-Vila São Paulo é 
vandalizada uma semana após ser revitalizada

A passarela que liga o bairro Castolira 
à Vila São Paulo foi recentemente 
revitalizada e ganhou um novo visual. O 
serviço, que foi executado pela Secretaria 
de Governo e Serviços Públicos, durou 
pouco tempo.

Uma semana após ser finalizada a ação 
de melhorias, indivíduos vandalizaram 
todo o espaço com pichação em todas as 
paredes da passarela, causando prejuízos 
aos cofres públicos.

A Prefeitura de Pindamonhangaba 
lamenta o ocorrido e ressalta que esse 
tipo de infração prejudica os serviços de 
manutenção e zeladoria do município 
que busca levar um ambiente agradável e 
harmonioso a todos os espaços públicos 
dos bairros da cidade.

Em locais monitorados com câmeras, 
a Prefeitura busca identificar e punir 
os infratores como o ocorrido em 26 de 
janeiro deste ano, quando câmeras do 
CSI (Centro de Segurança Integrada) 
identificaram os menores autores da 
pichação, que foram apreendidos pela 
autoridade policial.

Com previsão de 
mudança climática, 
a EDP reforça alerta 
para cuidados com a 
energia elétrica

A EDP informa que, por con-
ta da mudança do clima pre-
visto para amanhã (4), com 
risco de temporais com des-
cargas atmosféricas e raja-
das de ventos previsto para a 
região, poderá haver impac-
to significativo no sistema 
elétrico local, com o aumen-
to no volume de ocorrências 
relacionadas ao fornecimen-
to de energia elétrica, prin-
cipalmente, relacionadas à 
objetos projetados na rede, 
queda de galhos e árvores in-
teiras sobre as redes de ener-
gia elétrica. 

Vale ressaltar que a Distri-
buidora atua com parceria para 
o monitoramento do clima e 
age de forma estratégica com 
reforço preventivo das equipes 
para o atendimento às ocorrên-

cias relacionadas a distribuição 
de energia elétrica e estas estão 
em sobreaviso para atuação 
mais rápida em possíveis repa-
ros das redes danificadas.

No caso de incidentes rela-
cionados ao sistema de energia, 
como árvores caídas sobre a fia-
ção, não se aproxime do local e 
comunique a EDP por meio dos 
canais de atendimento:

 Site www.edponline.com.br
• Aplicativo EDP Online 

(compatível com tablets e smar-
tphones)

• Central de Atendimento: 
0800 721 0123

• WhatsApp (11) 93465-2888
• SMS para 28037 com a men-

sagem Falta Luz
Todos os canais de relacio-

namento são gratuitos e funcio-
nam 24 horas.

‘Domingo no Parque’ 
vai reunir várias 
atrações dia 15 de maio

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai promover o 
Domingo no Parque dia 15 de 
maio, das 10 às 18 horas.

O evento promovido pelo 
Novo Turismo da Secretaria 
de Cultura e Turismo vai pro-
porcionar um domingo reche-
ado de atrações para todos 
os públicos. Haverá música, 
exposições, atividades espor-
tivas e de lazer na pista de 
Pump Track do Parque.

O Domingo no Parque terá 
presença de vários clubes e 
grupos, como Alma Libre Bike 

Club com muitas bicicletas, 
construções próprias, equipa-
mentos antigos; Opaleiros de 
Pinda com opalas clássicos e 
que vão encantar os amantes 
de carros; grupo Voando Bai-
xo, com exposição de veículos 
rebaixados e tunados, dentre 
outros.

Ainda haverá música ao 
vivo. Às 10 horas com presen-
ça de DJ Yago; às 14 horas, Cé-
sar Pop e Banda; e às 16 horas 
Dj Marcelo Ratto.

Também terá contação de 
histórias com Tonico da Vio-

la e A Serra que Chora Lágri-
mas da Bela Índia, a partir das 
15h30.

O secretário Adjunto de 
Cultura e Turismo, Ricardo 
Flores, disse que o evento vai 
alinhar atividades esportivas 
e exposições. “É um evento 
longo, com oito horas de du-
ração, permitindo que as pes-
soas possam vir no melhor ho-
rário. Também pensamos em 
oferecer uma diversidade de 
atrações, para que desta for-
ma agrade vários públicos”, 
explicou.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 120/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.ª  VERA REGINA DO NASCIMENTO 
responsável pelo imóvel situado a RUA NADIR DE SOUZA REZENDE Bairro: PARQUE DAS 
PALMEIRAS S/N°,  QUADRA 17 LOTE: 09  inscrito nesse município sob a sigla SE 110309020002, 
para que efetue a  limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 31º e 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 
1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte 
de 29/outubro/2015. 
Notificação nº:  597/22     auto de infração nº:  884/22,  em caso de não cumprimento, Valor R$ 
606,00.

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 119/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) MARIA DE FATIMA PASCOAL, 
responsável pelo imóvel situado a RUA ARAÇATUBA  Bairro: MARICÁ N° 79, QUADRA M LOTE: 
31 inscrito nesse município sob a sigla SE12.07.09.013.000, para que efetue a  limpeza do terreno 
do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 31º e 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 
26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 
Notificação nº:  928/22  em caso de não cumprimento, Valor R$ 606,00.

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 118/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) IMOBILIÁRIA ALCIMAR, responsável 
pelo imóvel situado a RUA MANOEL DE JESUS CESAR  Bairro: CARDOSO S/N°, QUADRA D 
LOTE: 03  inscrito nesse município sob a sigla SO21.08.06.008.000, para que efetue a  limpeza 
do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 31º e 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 
26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 
Notificação nº:  379/22  em caso de não cumprimento, Valor R$ 606,00.

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 117/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) IMOBILIÁRIA ALCIMAR, responsável 
pelo imóvel situado a RUA MANOEL DE JESUS CESAR  Bairro: CARDOSO S/N°, QUADRA D 
LOTE: 04  inscrito nesse município sob a sigla SO21.08.06.009.000, para que efetue a  limpeza 
do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 31º e 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 
26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 
Notificação nº:  376/22  em caso de não cumprimento, Valor R$ 606,00.

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 116/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) JOSE ARMANDO C.NETO E 
OUTROS, responsável pelo imóvel situado a RUA BENEDITO ROBERTO DE AZEVEDO 
MARQUES  Bairro: ALTO DO TABAU S/N°, LOTE: P-065  inscrito nesse município sob a sigla SE 
110309020002, para que efetue a  limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 31º e 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 
de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização 
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na 
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 
Notificação nº:  364/22     auto de infração nº:  933/22,  em caso de não cumprimento, Valor R$ 
606,00.

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

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:

Pregão 053/2022 eletrÔnico regiStro de PreçoS (PMP 2434/2022)
Para “aquisição de insumos (seringas) para atender aos usuários do Programa de 
Diabetes do Município”, com recebimento das propostas até dia 18/05/2022, às 08h 
e início dos lances às 08h30.  

Pregão 076/2022 PreSencial (PMP 3547/2022)
Para “contratação de empresa especializada em conserto, montagem e desmontagem 
de pneus da frota da Subprefeitura Municipal de Moreira César, por um período de 
12 meses”, com recebimento dos envelopes até dia 17/05/2022, às 14h e início da 
sessão às 14h30.  

Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br 
(e também https://bnc.org.br/ para pregões eletrônicos). Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** hoMologação ***

Pregão eletrÔnico regiStro de PreçoS nº 050/2022 (PMP 1584/2022) 
A autoridade superior, com base na análise dos documentos técnicos pela Secretaria 
Municipal de Saúde, homologou, em 03/05/2022, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de fórmulas infantis e dietas para atender as demandas da 
Secretaria de Saúde e mandados de segurança do Município pelo período de 12 
meses”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): ALV Distribuidora 
de Produtos Hospitalares Eireli: 02-73,00; 07-125,00; 09-175,00; Humana Alimentar 
Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda: 04-91,00; 05-87,50; 
Nutriport Comercial Ltda: 01-36,40; 03-11,40; 08-31,00. Item fracassado: 06. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 
 

concurSo PÚblico nº 01/2019 
 

conVocação 
 

    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade - RG; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de Escolaridade dos 
filhos de 6 a 14 anos. 
 
 
dentiSta 
 
dia  12/05/2022 às 9h 
 
7º FREDERICO ARLINDO GONÇALVES DA SILVA 
 
 
 
 

Marcelo ribeiro MartuScelli 
SecretÁrio MuniciPal de adMiniStração 

 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 
 

concurSo PÚblico nº 01/2019 
 

conVocação 
 

    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes (se houver); 
15 - Caderneta de Vacinação - filhos de 0 a 5 anos (se houver); 
16 - Declaração de Escolaridade - filhos de 6 a 14 anos (se houver). 
 
 
arQuiteto 
 
 
dia  13/05/2022 às 9h 
 
 
5º LETÍCIA DOS SANTOS ARAÚJO 
 
 
 

Marcelo ribeiro MartuScelli 
SecretÁrio MuniciPal de adMiniStração 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 
 

concurSo PÚblico nº 01/2019 
 

conVocação 
 

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, por ordem de 
classificação, munido da seguinte documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade - RG; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino até 45 anos); 
08 - Comprovante de escolaridade, conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
10 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
11 - Comprovante de residência; 
12 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
13 - Se possuir dependentes - Certidão de Nascimento dos filhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos (se houver); Declaração de 
Escolaridade dos filhos de 6 a 14 anos (se houver). 
 
 
MÉdico do PrograMa SaÚde da faMÍlia (PSf) 
 
dia 12/05/2022 às 10h 
 
 
12º LEONARDO GANDHI FERREIRA LACERDA 
 
13º CAMILA GOMES COSTA MENDES 
 
14º ANDRE JUNQUEIRA FRANCO DE MELO 
 
 
 
 

Marcelo ribeiro MartuScelli 
SecretÁrio MuniciPal de adMiniStração 

 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 
 

concurSo PÚblico nº 01/2019 
 

conVocação 
 

    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade - RG; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de Escolaridade dos 
filhos de 6 a 14 anos. 
 
 
enferMeiro 
 
dia  12/05/2022 às 9h30 
 
 
7º LAIZA HELENA SILVA TEIXEIRA 
 
 

Marcelo ribeiro MartuScelli 
SecretÁrio MuniciPal de adMiniStração 

 

MunicÍPio de PindaMonhangaba                
Secretaria MuniciPal de adMiniStração         

Portaria interna da Secretaria MuniciPal de
adMiniStração nº 644, de 03 de Maio de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer 
da Comissão Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 004/2021,  para dar continuidade à apuração do processo, para que 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 04 de fevereiro de 2022,  sejam concluídos 
os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 04 de fevereiro de 2022.
 
Pindamonhangaba, 03 de maio de 2022.

 Marcelo ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 03 de maio de 2022.
SMA/egga/memo 18007.2022

ONLINE!
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE:
WWW.PINDAMONHANGABA.SP.GOV.BR/PORTAIS/TRIBUTO-DIGITAL

Qualquer dificuldade procure os guichês da Prefeitura ou Subprefeitura de Moreira César

Chega 
de boleto 
em papel.
Agora 
é tudo 

ONLINE!

IPTU, ISS fixo
e Taxas online. 
Seus carnês em 
formato digital.
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Covid-19: Pinda continua vacinação da 4ª doses para 
pessoas com 60 anos ou mais nesta quinta-feira (5); 
demais públicos seguem normalmente

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba continua a vaci-
nação para idosos com 60 anos 
ou mais nesta quinta-feira (5); 
demais públicos seguem normal-
mente. Confi ra locais e horários.

1ª dose: a partir de 5 anos 
(População geral)

Das 8 às 11 horas: USF Nova 
Esperança, USF Cidade Nova, 
Cisas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

1ª dose: a partir de 6 anos 
(População geral)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 
horas: USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.

Das 8 às 11 e das 13 às 15 ho-
ras: USF Nova Esperança.

2ª dose:
Infantil, adolescente e adulto

2ª dose: CORONAVAC / 
SINOVAC / BUTANTAN (a 

partir de 6 anos)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 

horas: USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.

Das 8 às 11 e das 13 às 15 ho-
ras: USF Nova Esperança.

ASTRAZENECA (Conforme 
agendado na carteirinha)

Das 8 às 11 horas: USF Nova 
Esperança, USF Cidade Nova, 
Cisas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

PFIZER / BIONTECH 
(Conforme agendado na 

carteirinha )
Das 8 às 11 horas: USF Nova 

Esperança, USF Cidade Nova, 
Cisas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 05 a 11 anos 

(Conforme agendado 
na carteirinha)

Das 8 às 11 horas: USF Nova 
Esperança, USF Cidade Nova, 
Cisas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 18 ou mais e 

esquema vacinal completo 
há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 
horas:  USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.

Das 8 às 11 e das 13 às 15 ho-
ras: USF Nova Esperança.

3ª Dose (Dose Adicional)
Adolescentes de 12 a 

17 anos com alto grau 
de Imunossupressão e 

esquema vacinal completo 
há 8 semanas

Das 8 às 11 horas: USF Nova 
Esperança, USF Cidade Nova, 
Cisas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

4ª Dose / Segunda dose 
Adicional

(População acima de 18 
anos com alto grau de 

Imunossupressão e que 
tenham tomado a 

3ª dose há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 

horas: USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.

Das 8 às 11 e das 13 às 15 ho-
ras: USF Nova Esperança.

60 anos ou mais e que 
tenham tomado a 3ª dose 

há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-

ras: USF Cidade Nova, Cisas (Mo-
reira César) e Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 8 às 11 e das 13 às 15 ho-
ras: USF Nova Esperança.

Atenção
- A Secretaria de Saúde infor-

ma que os frascos de vacina são 
multidoses e possuem validade 
de 6 até 8 horas após abertos. 
Assim, para evitar desperdício, 
pode ser solicitado àqueles que 
chegarem próximo ao horário 
de encerramento que retornem 
outro dia. Pedimos a compreen-
são.

- Todos precisam levar um 
documento de identifi cação (RG 
ou CPF), comprovante de en-
dereço e o termo de vacinação 
preenchido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Originais e 
cópias.

- Quem perdeu a carteiri-
nha de vacinação da Covid-19, 
favor procurar o posto que irá 
tomar a próxima dose e pedir a 
segunda via. É necessário levar 
um documento com foto e pre-
ferencialmente informar o dia 
que tomou a primeira dose.

Comorbidades e 
defi ciências infantis

Insufi ciência cardíaca, cor
-pulmonale e hipertensão pul-
monar, cardiopatia hiperten-
siva, síndromes coronarianas, 
valvopatias, miocardiopatias 
e pericardiopatias, doenças da 

aorta, grandes vasos e fístulas 
arteriovenosas, arritmias car-
díacas, cardiopatias congênitas, 
próteses e implantes cardíacos, 
talassemia, síndrome de Down, 
diabetes mellitus, pneumo-
patias crônicas graves, hiper-
tensão arterial resistente e de 
artéria estágio 3, hipertensão 
estágios 1 e 2 com lesão e ór-
gão alvo, doença cerebrovas-
cular, doença renal crônica, 
imunossuprimidos (incluindo 
pacientes oncológicos), anemia 
falciforme, obesidade mórbida, 
cirrose hepática e HIV.  

Grau de imunossupressão 
de adultos

Indivíduos que possuam: 
I - Imunodefi ciência primária 
grave; II - Quimioterapia para 
câncer; III - Transplantados 
de órgão sólido ou de células 
tronco hematopoiéticas (TCTH) 
em uso de drogas imunossu-
pressoras; IV - Pessoas vivendo 
com HIV/Aids com CD4 < 200 
cel/mm3; V - Uso de corticóides 
em doses ≥20 mg/dia de predni-
sona, ou equivalente, por ≥14 
dias; VI - Uso de drogas modi-
fi cadoras da resposta imune*; 
VII - Pacientes em terapia renal 
substitutiva (hemodiálise); VIII 
- Pacientes com doenças imu-
nomediadas infl amatórias crô-
nicas (reumatológicas, auto in-
fl amatórias, doenças intestinais 
infl amatórias);

*Drogas modifi cadores de 
resposta imune consideradas 
para fi m de elegibilidade a dose 
adicional da vacina para pesso-
as imunossuprimidas (checar 
no informe técnico).

Dados sujeitos a alterações, 
em caso de dúvida ligue: (12) 
3648-1912 (Sala de Vacina do 
Ciaf).

O telefone da ouvidoria da 
saúde é: (12) 3550-0605

A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba mantém a 
vacinação contra gripe e sarampo em diversos pontos da 

cidade até sexta-feira (dia 6). Na próxima semana 
haverá inclusão de novos públicos.

Até sexta-feira a vacinação contra gripe será aplicada 
em gestantes, puérperas, pessoas com 60 anos ou mais, 

trabalhadores de estabelecimentos de saúde e crianças de 
seis meses a menores de cinco anos; a imunização contra 
sarampo será para trabalhadores de estabelecimentos de 

saúde e crianças de seis meses a menores de cinco anos.
Todos os públicos devem levar documentos pessoais e carteira 

de vacinação. Quem for trabalhador da saúde ainda deve 
levar documentos que comprovem o vínculo de serviço.

Pinda mantém vacinação contra 
gripe e sarampo

CONFIRA LOCAIS, HORÁRIOS E PÚBLICOS DE CADA VACINA DURANTE A SEMANA.

Gripe e sarampo para todos os públicos 
contemplados pelo Governo do Estado

Locais: PSF Jardim, PSF Feital, PSF Eloyna, PSF 
Triângulo, PSF Santa Cecilia, UBS Azeredo, PSF Vale das 
Acácias, UBS Ipê II, UBS Vila São Benedito, PSF Arco Iris, 
PSF Araretama III, UBS Bem Viver, UBS Vila Rica, PSF 
Cruz Grande, PSF Bonsucesso, PSF Bela Vista e PSF Jardim 
Imperial.

Das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas

Gripe e sarampo
Local: sala de vacina central (Ciaf/Saúde da Mulher)

Crianças por faixa etária:
Quinta-feira: 3 anos
Sexta-feira: 4 anos

Gripe e sarampo
UBS Crispim
Até sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas
Para crianças de seis meses a menores de cinco anos

Gripe e sarampo

PSF Cidade Jardim
Até sexta-feira, das 13 às 16 horas:

Para todos os grupos contemplados nas campanhas 
de vacinação 

Apenas Gripe
Estacionamento Shibata Centro
Segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas
Para toda população a partir de 12 anos contemplados na 

campanha de vacinação contra gripe.

Atenção:
As pessoas devem levar documento de identifi cação e com-

provante de residência.

Quem trabalha em estabelecimentos de saúde deve levar 
documentos que comprovem o vínculo de emprego. Para os 
dos casos, é importante levar a careira de vacinação.
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Seleção Brasileira de Judô promove 
mais um treinamento de campo em Pinda

A Confederação Brasileira de Judô promove mais 
um treinamento de campo para as seleções 
brasileiras de judô (Principal e Transição) com 

participação de judocas de outros países. Participam do 
treinamento, atletas da Alemanha, Ucrânia, Espanha, 
Chile, Equador e El Salvador no camp que acontece em 
Pindamonhangaba, no período de 03 a 13 de maio. 

Do Brasil, foram convocados 38 atletas da seleção 
principal e outros 30 das equipes de transição (Sub-21 e 
Sub-18). Entre os judocas que treinam na cidade, estão 
os atletas olímpicos Rafaela Silva, Ketleyn Quadros, 
Rafael Godoy de Macedo e Mayra Aguiar, entre outros.

Bicampeã mundial e bronze em Tóquio, a ucraniana 
Daria Bilodid é um dos grandes nomes estrangeiros 
que estão no tatame de Pindamonhangaba. Depois de 
se firmar como uma das maiores 48kg da atualidade, a 
ucraniana enfrenta agora um novo desafio na categoria 
até 57kg e tem, em Pinda, a oportunidade de treinar 
com algumas das melhores 57kg do Brasil e do mundo, 
como a campeã Rafaela Silva e a campeã pan-americana 
Jéssica Lima.  

A Alemanha, por outro lado, participa do treino com 
sua equipe masculina principal completa, entre eles, 
o vice-campeão olímpico Edouard Trippel, prata em 
Tóquio, além de nomes conhecidos do circuito mundial, 
como Dominic Ressel (81kg), Karl-Richard Frey (100kg), 
entre outros liderados pelo brasileiro Pedro Guedes, 
head Coach da equipe masculina alemã.

Já o time feminino tem oito jovens atletas no 
treinamento e é acompanhado também pela brasileira 
Érika Miranda, retornando pela primeira vez ao Brasil 
desde que assumiu o posto de treinadora do centro de 
treinamento da Federação Alemã de Judô, em Munique.  

Os demais países participam com uma quantidade 
menor de atletas, mas ainda, assim, judocas de alto nível 
técnico. Alfonso Urquiza Solano (81kg), da Espanha, 
Mary Dee Vargas Ley (48kg), do Chile, Estefania Garcia 
(70kg), do Equador, são alguns dos destaques.  

Atletas da Alemanha, Ucrânia, Espanha, Chile, 
Equador e El Salvador treinam dez dias em 
Pindamonhangaba, com a seleção brasileira

Divulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação
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Nesta quinta-feira (5), é a vez da Biblioteca Araretama 
receber a Quintas de Histórias. A contação de história 
começa às 15 horas, e quem conduzirá o encontro será a 
contadora de história, Beatriz Araujo, com Chapeuzinho 
Amarelo, de Chico Buarque. 
Na narrati va, Beatriz traz a história de uma menina 
muito medrosa, amarelada de medo, ti nha medo de 
tudo! Não comia, não brincava, não fazia nada por 
conta do medo de que algo acontecesse, mas seu medo 
mais medonho é do Lobo. Porém, ao encontrá-lo, ela se 
descobre mais corajosa do que pensava, e vê que o lobo 
não parece assim tão assustador.
Nesta semana, a contação de história recebe os 
alunos da Escola Estadual Dr. Demétrio Ivahy Badaró, 
acompanhados pelo professor de geografi a, Felipe 
Marti ns Baginski. “Acredito ser muito importante a 
parti cipação dos alunos neste ti po de ação cultural, 
visto que além de complementar e enriquecer o 
processo de ensino-aprendizagem desenvolvido nas 
escolas, ações como esta também possibilitam e os 
incenti vam os alunos a terem maior contato com 
ati vidades de cultura”. 
O projeto Quintas de Histórias leva contações de 
histórias às bibliotecas públicas municipais de 
Pindamonhangaba, sempre às quintas-feiras. Os 
encontros acontecem quinzenalmente, em uma 
biblioteca por vez.

Quintas de 
Histórias 
acontece na 
Biblioteca 
Araretama

Pindamonhangaba está re-
tornando às competições, após 
o período mais grave da pande-
mia. Os primeiros a represen-
tarem a cidade em torneios de 
grande porte, foram os atletas 
da melhor idade, que participa-
ram dos Jomi – Jogos da Melhor 
Idade, organizados pelo gover-
no do estado.

Nossa delegação fi cou em 
terceiro lugar, atrás somente 
de São José dos Campos e Gua-
rulhos, e à frente de outros 30 
municípios. No total, os JOMI ti-
veram 1700 atletas inscritos. 

Pindamonhangaba foi re-
presentada em 14 modalidades, 
por 110 atletas, e obtivemos 
classifi cação para a fi nal esta-
dual dos jogos nas seguintes 
modalidades: atletismo mascu-
lino; bocha; coreografi a; dança 
de salão categorias b e c; domi-
nó feminino; natação feminino 
e masculino; tênis de mesa mas-
culino e voleibol masculino a e 
b. A fi nal estadual será realiza-
da em Presidente Prudente, de 
8 a 13 de julho. 

Os atletas classifi cados fo-
ram recebidos na manhã desta 

Atletas Classifi cados para a fi nal estadual 
dos JOMI são recebidos na Prefeitura

Nos meses de junho e julho, Pin-
damonhangaba recebe o 2º Festival 
Gastronômico de Inverno do Pira-
cuama e Ribeirão Grande. Iniciativa 
dos empresários destes bairros, o 
festival tem apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da Se-
cretaria de Cultura e Turismo e De-
partamento de Comunicação. O fes-
tival também tem o apoio do Comtur 
– Conselho Municipal de Turismo. 

Na terça-feira (3), foi realizada 
uma reunião com os donos de bares 
e restaurantes interessados, para fe-

char a programação, pratos princi-
pais e atrações do evento. Conforme 
aconteceu no ano passado, a pro-
posta é que o festival seja realizado 
novamente aos fi nais de semana, a 
cada dia em um estabelecimento. 

O início do evento está marcado 
para o dia 03 de junho e o encerra-
mento será no dia 31 de julho. O 
lançamento ofi cial da programa-
ção será no dia 26 de maio, às 10 
horas, no Palacete 10 de Julho. 

“Estamos retornando com os 
eventos na cidade após o período 

mais crítico da pandemia. Iniciati-
vas como essas, dos empresários, 
são muito bem-vindas para o fo-
mento do turismo em nossa cida-
de”, afi rmou o secretário adjunto 
de Cultura e Turismo, Ricardo Flo-
res. “Esse formato de festival dá 
visibilidade aos empreendimen-
tos e opções aos turistas locais e 
externos, que podem retornar em 
outras ocasiões a essas regiões, co-
laborando também para o aqueci-
mento da economia como um todo 
em Pindamonhangaba”, avaliou.

Prefeitura e empresários organizam 
2º Festival Gastronômico de Inverno do 
Piracuama e Ribeirão Grande

quarta-feira (4), no auditório da 
Prefeitura, onde participaram 
de uma reunião com o prefei-
to  Isael Domingues, secretário 
de Esportes, Everton Chinaqui, 
secretário adjunto de Esportes 

João Roberto de Castro e dire-
tora de Lazer, Marilda Oliveira, 
além dos técnicos e gestores da 
Semelp. 

Na ocasião, todos parabeni-
zaram os atletas, que também 
se manifestaram. O atleta Nico-

leti, do vôlei 70+, elogiou a or-
ganização da Semelp no aloja-
mento e relembrou momentos 
da competição, emocionando 
as autoridades. Ele também fez 
solicitações que já estão sendo 
providenciadas pela Secretaria, 

como um ônibus com sanitário 
e ar condicionado para levar a 
delegação até Presidente Pru-
dente. 

Ao fi nal do encontro, os atle-
tas puderam confraternizar e 
posar para fotos.

A Patrulha Rural da Secreta-
ria de Segurança da Prefeitura de 
Pindamonhangaba encontrou na 
manhã desta terça-feira (3) duas 
vítimas de homicídio na Estrada 
Municipal do Goiabal, próximo a 
uma capela.

O fato foi conferido pelos GCMs 
Henrique e Alex que estavam em 
patrulhamento pela área rural, 
e após passar pelos bairros Lago 
Azul, Cantagalo, Tanque entre 
outros, ao entrar na Estrada do 
Goiabal para acessar a região do 
Pouso Frio, depararam com dois 

indivíduos caídos 
pela ribanceira, sen-
do constatados que 
estavam sem vida.

A GCM acionou 
a Polícia Militar e 
a Polícia Civil que 
estiveram no local, 
através do Delegado 
Dr. Vinicius Garcia Vieira, inves-
tigadores e equipe do Instituto de 
Criminalística, sendo identifi ca-
do um jovem de 25 anos e outro 
de 19 anos, todos moradores de 
Moreira César, com perfurações 

no corpo causadas por disparo de 
arma de fogo.

Segundo boletim de ocorrência 
da Polícia Civil, familiares das víti-
mas registraram boletim de desa-
parecimento dos mesmos no dia 
anterior ao encontro dos corpos.

Patrulhamento Rural da 
Prefeitura encontra vítimas 

de homicídio no Goiabal
ria de Segurança da Prefeitura de 
Pindamonhangaba encontrou na 
manhã desta terça-feira (3) duas 
vítimas de homicídio na Estrada 
Municipal do Goiabal, próximo a 
uma capela.

Henrique e Alex que estavam em 
patrulhamento pela área rural, 
e após passar pelos bairros Lago 
Azul, Cantagalo, Tanque entre 
outros, ao entrar na Estrada do 
Goiabal para acessar a região do 
Pouso Frio, depararam com dois 
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em pauta

Projeto Guri ainda 
dispõe de vagas para 
cursos gratuitos

Pinda abre inscrições 
para Projetos Culturais 
a partir da próxima 
segunda-feira (9)

O Projeto Guri do Interior e 
Litoral, programa de educação 
musical e inclusão sociocultu-
ral da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo, ainda 
dispõe de vagas para cursos 
gratuitos de música, inclusive 
para os polos de Pindamonhan-
gaba. 

Para participar, não é pre-
ciso ter conhecimento prévio 
em música, nem possuir ins-
trumento musical. Os interes-
sados devem entrar em conta-
to diretamente com o polo de 
sua preferência até o dia 31 de 
maio.

O programa oferece cursos 
gratuitos de música para crian-
ças, adolescentes e jovens de 6 a 

18 anos incompletos. O proces-
so é realizado de modo presen-
cial.

O polo do distrito de Moreira 
César está situado na Rua Dou-
tor Gonzaga, s/nº, Moreira Cé-
sar, e oferece aulas de violino, 
viola, violoncelo, contrabaixo, 
clarinete, flauta transversal, sa-
xofone e percussão. Seu horário 
de funcionamento é das 14h30 
às 17h30 nas segundas e quar-
tas-feiras.

O polo de Pindamonhanga-
ba, localizado na Rua Benedito 
Darci Monteiro, 160, no bairro 
do Araretama, funciona às ter-
ças e quintas-feiras, das 13h30 
às 17h30, e oferece aulas de co-
ral juvenil, iniciação musical e 
violão.

Informações importantes

Documentos para matrícula: 
RG ou Certidão de Nascimento 
do candidato, RG do responsá-
vel, comprovante de matrícula 
no ensino regular e comprovan-
te de endereço.

No formato de cadastro de in-
teresse online, via link, o respon-
sável preenche o formulário no 
site do Projeto Guri e aguarda a 
confirmação por e-mail do núme-
ro de matrícula e das instruções 
de acesso ao Portal do Aluno.

Após confirmação da matrí-
cula, o aluno acessa o Portal do 
Aluno e anexa os documentos 
solicitados. O preenchimento do 
Questionário Social é parte inte-
grante do processo de ingresso.

As aulas do Projeto Guri acontecem nos polos de Moreira César e Pindamonhangaba, no Araretama

Na próxima segunda-feira 
(9), o Edital Linguagens Ar-
tísticas, do Fundo Municipal 
de Apoio às Políticas Públicas 
(FMAPC), estará com inscrições 
abertas. O edital tem conformi-
dade com a Lei Municipal nº 
5400, de 6 de junho de 2012 e 
Regimentos Interno do Fundo 
Municipal de Apoio a Políticas 
Culturais e do Conselho Diretor 
do FMAPC - Decreto 5.496 de 05 
de fevereiro de 2018. 

Por meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo - Departamento 
de Cultura, as inscrições  vão até 
às 23h59 do dia 26 de junho de 
2022, e devem ser feitas no site 
https://www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br/secretarias/cultu-
ra-e-turismo acessando o botão 
“Linguagens Artísticas 2022”.

Este edital selecionará nove 
projetos titulares e nove proje-
tos suplentes, que busquem o 
fortalecimento das expressões 
artísticas e culturais, e premia-
rá em 15 mil reais cada titular, 
sendo cinco prêmios destinados 
a pessoa jurídica, e quatro a 
pessoa física. 

A proposta dos projetos se-
lecionados deve abranger uma 
ou mais áreas ou linguagens ar-

tísticas, entre Artes visuais, Mú-
sica, Teatro, Circo, Ópera, Dan-
ça, Literatura, Cultura popular, 
Arte digital, Audiovisual, Cultu-
ra da infância, Novas mídias e 
Patrimônio histórico.

A premiação do edital tota-
liza R$135.000,00, e os recursos 
financeiros estão consignados 
no orçamento de 2022. 

De acordo com a diretora de 
Cultura, Rebeca Guaragna, “ao 
longo dos últimos quatro anos, 
mais de 1 milhão de reais fo-
ram repassados aos projetos, 
com cerca de 500 profissionais 
envolvidos e quase 90 mil ci-
dadãos sendo contemplados 
com os resultados dos traba-
lhos finais. Isto é inédito para 
a história recente de Pindamo-
nhangaba, e como uma Política 
de Estado, por meio dos instru-
mentos legais, sua continuida-
de está garantida. Com isso po-
demos afirmar que na área da 
cultura em Pindamonhangaba 
está num novo patamar”.

Para conferir o edital com-
pleto, acesse o site https://www.
pindamonhangaba.sp.gov.br/
secretarias/cultura-e-turismo 
e clique no botão “Linguagens 
Artísticas 2022”.

As inscrições vão até às 23h59 do dia 26 de junho de 2022

Divulgação

Divulgação

Banda de rock faz homenagem às mães com música “Girassol”
No Dia das Mães de 2022, 

a banda de rock alternativo Ze-
mer preparou uma homenagem 
em forma de música às mães 
que se foram e àquelas que 
poderão passar mais uma data 
ao lado do filho com a música 
e videoclipe de ‘Girassol’, mos-
trando que a sensibilidade desta 
relação jamais se acaba.

‘Girassol’ ganha contornos 
ainda mais especiais ao com-
positor, o vocalista e guitarrista 
Emerson Lima Zemer – a letra 
é um tributo à sua mãe, Dona 
Márcia, que faleceu de câncer 
em 2015.

É uma conversa interna do 
Zemer com a sua mãe durante 
uma das constantes visitas ao 
cemitério onde está o túmulo 
de Márcia. Ela era apaixonada 
por Girassóis, inclusive ela apa-
rece um uma foto no videoclipe 
com um prendedor de girassol 
na cabeça.

“É o jeito que encontrei de 
cuidar dela e de mim. Levo gi-
rassol, converso ela, um cuida 
do outro de forma espiritual. Sei 
que ela está cuidando de mim 
onde quer que esteja”, revela 
Zemer.

A sonoridade de ‘Girassol’ 
mostra a Zemer cada vez mais 

madura e consciente da sua marca 
autoral: um rock com peso e ca-
dência e ambiência pop, que flerta 
com o pop punk e emocore. Para-

more e Supercombo são algumas 
referências.

‘Girassol’ é a segunda música 
que Zemer escreve para sua mãe. A 

primeira é “Dama de Aço”, lançada 
em 2015 pela sua antiga banda, 
a Fuzzi. O clipe traz emocionan-
tes depoimentos de mulheres que 

eram amigas de Márcia e con-
viveram com ela na luta contra 
o câncer.

O clipe de “Dama de Aço” 
estreou na época na TV Van-
guarda, no programa Vanguarda 
MIX, em uma matéria especial 
do Dia das Mães.

A banda

Zemer é uma banda de rock 
de Pindamonhangaba, no Vale 
do Paraíba formada por Emer-
son Zemer, César Pelogia, Viní-
cius Vilela e Pablo Alves. O gru-
po nasceu em 2021, durante 
a pandemia. No ano passado 
foram três lançamentos: o pri-
meiro single “Vício Virtual” e, na 
sequência, “Notas Tortas” e “Gol 
Bola 98”.

A banda foi criada após um 
período em que Zemer tocou 
apenas voz e violão em bares 
no Vale, mas logo percebeu que 
algumas das composições de-
mandavam e tinha energia de 
banda.

O videoclipe de Girassol está 
disponível no Youtube: https://
youtu.be/9A74edIpcSc. ‘Gi-
rassol’ também está disponível 
no streaming: https://onerpm.
link/357126812220.

Vinicius Cerchiari

‘Girassol’ é a segunda música que Zemer escreve para sua mãe. A primeira é “Dama de Aço”
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