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CPTEC INPE

Polícia 5
Esportes 12

Esportes 12

Odirley Pereira

A capacitação de 350 pro-
fessores da Rede Municipal 
em Pindamonhangaba vai 
aprimorar a qualidade do en-

sino de alunos das escolas 
públicas. O investimento em 
educação faz parte do "Pacto 
pela Alfabetização na Idade 

Certa", o qual recebe amplo 
apoio da Prefeitura. No sába-
do (27), foi realizada a aula 
inaugural do programa na Fa-

culdade Anhanguera e teve a 
participação de professores e 
gestores da Secretaria Muni-
cipal de Educação.

Capacitação de professores garante 
melhoria na qualidade do ensino

Pinda avalia casa 
de recuperação 
para dependentes 
químicos

Uma comitiva da cidade de Pin-
damonhangaba visitou uma casa de 
recuperação de dependentes quí-
micos, em Presidente Prudente na 
segunda-feira (29).

A intenção é conhecer as ativida-
des realizadas na instituição e desen-
volver trabalho semelhante em Pinda-
monhangaba, com a participação da 
igreja e organizações de combate ao 
consumo de álcool e uso de drogas.

Cidade defi ne 
detalhes da 
Semana do 
Meio Ambiente

A Prefeitura de Pindamonhangaba 
e seus parceiros começaram a defi-
nir os detalhes da Semana do Meio 
Ambiente 2013. Durante reunião rea-
lizada na sexta-feira (26), a comissão 
organizadora apresentou a identida-
de visual do evento, dados da progra-
mação e definiu os responsáveis por 
cada setor. 

Instituições podem 
desenvolver 
programas de 
assistência social

As instituições sem fins lucrati-
vos de Pindamonhangaba poderão 
realizar suas atividades e desenvol-
ver programas de geração de renda, 
capacitação profissional e prestar 
assistência às pessoas e famílias em 
situação de vulnerabilidade. Essas 
conquistas foram possíveis após re-
ceberem da Prefeitura o repasse de 
recursos federais, estaduais, munici-
pais e do Fundo Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente.

Corinthians de 
Pinda comemora 
83 anos 
de sucesso

O Corinthians de Pindamo-
nhangaba vai realizar uma grande 
festa para comemorar os 83 anos 
do clube nesta quarta-feira (1º de 
maio), no estádio Cardosão.

O Corinthians é uma das equipes 
mais tradicionais da região e sagrou-
-se bicampeão amador do Estado em 
1981 e 1982.

Karina e Ramos 
solicitam creche 
e cobertura 
da quadra

Os moradores dos bairros Karina 
e Ramos, no Distrito de Moreira Cé-
sar, participaram de uma reunião com 
a administração municipal na última 
semana e solicitaram algumas melho-
rias para a região. Dentre os pedidos, 
a construção de uma creche e a co-
bertura da quadra de esportes.

Ação do Exército 
constrói fossa 
séptica no Viveiro 
Municipal

O Viveiro Municipal terá uma fos-
sa séptica econômica, que está sendo 
construída pela equipe do Exército 
Brasileiro. A obra, que tem o apoio da 
equipe dos departamentos de Meio 
Ambiente e de Licenciamento Am-
biental, deve ser concluída até o final 
desta semana.

Rodada do Amador da 2ª Divisão 
é marcada por goleadas

Dança emociona público

Os jogadores estavam inspira-
dos no domingo e resolveram ba-
lançar a rede por três ou quatro 
vezes. Em todos os jogos estes nú-

meros foram marcas registradas no 
placar final. No grupo B dois times 
fizeram três gols e no C três equi-
pes driblaram o goleiro e quatro ve-

zes a bola foi para o fundo. As par-
tidas são realizadas aos domingos 
a partir das 10 horas em diversos 
campos da cidade.

Polícia prende 
assaltante com 
arma de brinquedo

A Polícia Militar prendeu uma das 
pessoas que estava praticando assal-
tos no pedágio da Dutra, na região de 
Moreira César. Com a mulher foram 
apreendidos vários objetos, entre 
eles, uma arma falsa.
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Cintia Camargo

André Nascimento

Professores da Rede Municipal de Ensino durante aula inaugural do treinamento do “Pacto pela Alfabetização na Idade Certa”

De pênalti, atacante marca primeiro gol do Araretama na vitória sobre o GE Bela Vista por 2x0

Morador durante reunião
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Veja as datas que se comemoram hoje (30/4) 
e nos próximos dias

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

30/4 – Dia do Ferroviário, Dia Nacional da Mulher, Dia de Santa Sofi a e 
São Pio V.
1/5 - Dia Mundial do Trabalho, Dia da Literatura Brasileira, Dia Muni-
cipal do Trânsito, Dia de São José Operário.
2/5 -  Dia do Ex-combatente, Dia Estadual do Imigrante Libanês, Dia 
de São Germano.

Maria Fernanda Munhoz

Educação no Trânsito nas escolas

Declaração 
do IR deve 
ser entregue 
até hoje

Quem ainda não entregou a de-
claração do Imposto de Renda (IR) 
tem até esta terça-feira (30), para 
enviá-la pela internet. Os cidadãos 
que não entregarem devem pagar 
multa de, no mínimo, R$ 165. A 
Receita Federal retirará do ar o sis-
tema de recepção das declarações 
às zero hora desta terça-feira (30), 
até quinta-feira (2), às 8 horas. 

O programa está preparado 
para receber as declarações com 
atraso e o contribuinte receberá, no 
envio, a notifi cação para pagamen-
to da multa. O valor é de 1% sobre 
o IR devido, com valor mínimo de 
R$ 165,74. O máximo é de 20% do 
IR devido. 

O primeiro lote de restituições 
será pago em 17 de junho para 
contribuintes com 60 anos ou mais 
de idade, os portadores de doen-
ças graves e os defi cientes físicos. 
Os demais serão pagos no dia 15 
de cada mês, até dezembro.

Cultura e gastronomia em Quiririm
Termina na quarta-feira (1º/5), 

mais uma edição da tradicional 
Festa de Quiririm, que une cultura 
e gastronomia. Os organizadores 
esperam um público de até 300 mil 
visitantes até o feriado. A 24ª Fes-
ta da Colônia Italiana de Quiririm 
possui uma programação cultural 
diversifi cada e conta com 24 barra-
cas gastronômicas.

Nesta terça-feira (30), o evento 
terá performance, desfi le da imigra-
ção italiana, contação de histórias 
pelas ruas, entre outras atrações. 
Encerrando a festividade, o público 
poderá conferir apresentações de 
dança, música e teatro.

A Gerdau, por meio de sua 
unidade em Pindamonhangaba, 
realizará no dia 7 de maio uma ofi -
cina de customização de Ecobags. 
Serão oferecidas 40 vagas para 
mulheres ligadas a instituições as-
sistenciais de Pindamonhangaba 

que poderão se benefi ciar do trei-
namento para uma atividade que 
pode contribuir com a melhoria de 
sua renda familiar.

Direcionada pelo comitê local 
do Instituto Gerdau, responsá-
vel pelas políticas e diretrizes de 

responsabilidade social da com-
panhia, a programação é alusiva 
ao Dia das Mães e acontecerá na 
Acip - Associação Comercial de 
Pindamonhangaba, rua Deputado 
Claro César, 44 – centro, às 14 
horas.

Dia das mães 

Gerdau realiza ofi cina de Ecobags

Desfi le 
benefi cente

A loja de moda infantil Pintando 
o Sete, de Pindamonhangaba, vai 
promover, no dia 29 de maio, um 
desfi le benefi cente.

O evento tem o objetivo de ar-
recadar alimentos e roupas para o 
Lar de Crianças Nova Esperança e 
vai apresentar a coleção de inverno 
da loja.

O desfi le será feito com crian-
ças da cidade. Para inscrever seu 
fi lho, as mães devem fazer inscri-
ções pelo telefone 3637-4619. As 
vagas são limitadas.

O evento vai acontecer no Es-
paço Fim de Tarde, em Moreira 
César. A entrada será franca, com 
a doação de um quilo de alimento 
não perecível ou um agasalho usa-
do, em bom estado.

Novo 
endereço 
do Conselho 
Tutelar

O Conselho Tutelar de Pinda-
monhangaba está funcionando em 
novo endereço. A instituição agora 
atende na  avenida Albuquerque 
Lins, 138 – no prédio da Incubadora 
de empresas, PAT e Junta Militar.

O Conselho Tutelar funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 17 
horas.

Mias informações pelos  telefo-
nes 3648-2210 ou 3643-1758.

Vai faltar água na próxima semana
A Sabesp informa que serão 

realizados serviços de limpeza e 
lavagem dos reservatórios locali-
zados no Vale das Acácias no dia 
7 de maio.

O fornecimento de água será 
interrompido entre às 22 horas do 
dia 7 e às 6 horas do dia 8, nos 
seguintes locais: São Vicente de 

Paula, loteamento Ramos, lotea-
mento Dom Bosco, Vale das Acá-
cias, loteamento Azeredo, Padre 
Rodolfo, loteamento Liberdade, 
Laerte Assumpção, Terra dos 
Ipês I, Terra dos Ipês II, Jardim 
Carlota, CDHU e Distrito de Mo-
reira César. 

A Sabesp recomenda a utiliza-

ção econômica da água nas caixas 
d’água e reservatórios residenciais, 
evitando-se desperdícios. 

Casos de emergência e pe-
didos de serviços podem ser 
informados pelo telefone 0800-
055-0195, com prioridade para 
hospitais, creches, asilos e de-
mais entidades desta natureza.

A seção Edutran, do Departa-
mento de Trânsito da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, iniciou no dia 21 
de abril as atividades em parceria 
com o Projeto Escola da Família, le-
vando atividades para os jovens que 
frequentam as escolas de seus bair-

ros aos fi nais de semana. O público 
pôde participar de atividades lúdicas 
relativas ao trânsito, trabalhando 
com a proposta de mais educacão 
e segurança para todos.

As atividades desenvolvidas 
foram a trilha e a cidade mirim. Na 

primeira, as crianças brincaram 
com frases certas e erradas sobre 
o trânsito e percorreram uma trilha. 
Os vencedores receberam brin-
des e medalhas de incentivo. No 
período da tarde, a atividade foi a 
cidade-mirim.

Financiamento de móveis 
e eletrodomésticos para 
Minha Casa, Minha Vida

Que o Programa Minha Casa, Minha Vida, do 
Governo Federal, facilitou e acelerou o acesso dos 
brasileiros ao imóvel e impulsionou a construção civil, 
ninguém pode negar.

Nos últimos anos, por meio do programa, milhares 
de famílias passaram a ter o sonho da casa própria à 
frente de seus olhos. O Programa acontece em par-
ceria com estados, municípios, empresas e entida-
des sem fi ns lucrativos. 

Na primeira fase do Minha Casa, Minha Vida fo-
ram contratadas mais de 1 milhão de moradias. Após 
esse sucesso, o programa pretende construir na 
segunda fase, 2 milhões de casas e apartamentos 
até 2014, de acordo com dados da Caixa Econômica 
Federal.

Para quem tem renda bruta de até R$ 5.000, ele 
oferece algumas facilidades, como, por exemplo, 
descontos, subsídios e redução do valor de seguros 
habitacionais. 

Não cabe aqui analisar a aquisição do imóvel. 
Agora a novidade é outra.

O Governo Federal deve subsidiar a compra de 
eletrodomésticos pelos benefi ciados do programa 
‘Minha Casa, Minha Vida’. Para o dia 1º de maio, é 
esperado que a presidente Dilma Rousseff  anuncie 
o subsídio para a compra de eletrodomésticos e até de 
móveis pelos benefi ciados do programa.

A ideia do Governo é que todos os benefi ciados te-
nham fogão, geladeira e máquina de lavar roupas, as-
sim que mudarem para uma das casas do programa.

Na última semana, a Caixa lançou o Cred Móveis 
– uma prévia desta nova fase do Minha Casa, Minha 
Vida. Com o programa, os benefi ciários podem ad-
quirir móveis e eletrodomésticos da linha branca com 
juros menores do que os oferecidos nas lojas e com 
maior prazo para quitação.

Na prática, além de oferecer um benefício aos 
mutuários, o Governo quer estimular a produção de 
linha branca. Desde a volta do IPI - Imposto Sobre 
Produtos Industrializados, a indústria nacional regis-
tra queda nos índices de produção (cerca de 1,87% 
no ano) – embora as vendas ainda apresentem pe-
quenas altas (2,32%).

A situação é, por outro lado, preocupante, se para 
a linha branca a tendência é de estímulo, para as 
automobilísticas não há muito o que comemorar. O 
setor – que é um dos mais robustos do país – amarga 
consecutivas baixas nos últimos 10 meses.

A continuar o imposto elevado e o aumento no 
preço do combustível – anunciado recentemente 
pela Petrobrás, pode ser que a economia não seja 
tão aquecida apenas pelas bocas do fogão e fi que 
numa gelada como o frezzer de um refrigerador.

Agora é aguardar o esperado anúncio do Governo 
e torcer por melhoras na economia em nossas casas, 
em nossas vidas.

O Bosque da Princesa rece-
beu, no domingo (28), mais uma 
edição do projeto Dança Circular, 
realizada pelo Departamento de 
Cultura da Prefeitura. O evento 
tem entrada gratuita e todos podem 
participar.

Coordenada pelos focalizado-
res Bebel Moraes e João Junquei-
ra, a dança circular tem o intuito 
de gerar inclusão, coletividade e 
diversão. Desenvolve o controle 

motor dos lados esquerdo e direi-
to do corpo, queima calorias, gera 
alegria, aumenta a capacidade car-
diorrespiratória e ajuda no controle 
da pressão arterial, entre outros 
benefícios.

A professora Maria Aparecida 
de Oliveira, de 56 anos, pratica a 
dança circular desde 2005 e hoje 
também se tornou uma focalizado-
ra. Ela participa dos eventos reali-
zados no Bosque da Princesa sem-

pre que pode e contou que a dança 
circular trouxe diversos benefícios 
a sua vida, como equilíbrio e segu-
rança e que, por causa da dança, 
hoje ela é uma pessoa mais feliz. 

A intenção do projeto é levar 
essa arte tão inclusiva e simples, 
para o maior número possível 
de pessoas. Atualmente, a dan-
ça circular é realizada todo últi-
mo domingo do mês, no Bosque 
da Princesa.

A equipe do Exército Brasileiro 
iniciou, na segunda-feira (29), a 
construção de uma fossa séptica no 
Viveiro Municipal. A obra tem o apoio 
dos departamentos de Meio Ambien-

te e de Licenciamento Ambiental e 
Urbanismo, que possuem sua sede 
dentro do espaço do Viveiro. 

Serão necessários três dias 
para a fi nalização da obra, que en-

volve vários batalhões. A constru-
ção dessa fossa séptica, realizada 
pela equipe de engenharia do Exér-
cito, faz parte de um treinamento 
de pequenas obras que serão re-

alizadas pelos militares durante a 
missão no Haiti. 

A tropa do Exército Brasilei-
ro deverá partir para a missão 
no Haiti em duas semanas. 

Exército constrói fossa séptica no Viveiro Municipal

Dança Circular no Bosque da Princesa
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Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, deu início no sába-
do (27), ao curso de capaci-
tação do programa federal 
“Pacto pela Alfabetização na 
Idade Certa”, integrante do 
Plano Nacional de Educa-
ção, do MEC - Ministério da 
Educação. A aula inaugural 
foi realizada na Faculdade 
Anhanguera e teve a partici-
pação de cerca de 350 pro-
fessores da Rede Municipal 
de Ensino. 

Para realizar a capacita-
ção, 11 gestoras regionais da 
Prefeitura de Pinda partici-
param de um curso em São 
José dos Campos, na sema-
na do dia 13 de abril. Agora, 
essas gestoras farão o trei-
namento das professoras da 
Rede. O curso será realizado 
em dois anos, sendo as au-
las em um sábado por mês, 
durante oito horas diárias, 
iniciando pela formação 
em língua portuguesa. Para 
2014, o curso focará o ensi-
no da matemática. 

A abertura festiva do 
evento teve a participação 
da Camerata Jovem, do 
Projeto Jataí e que tem o 
apoio da Gerdau e da Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba. A orquestra apresentou 
temas de filmes, músicas 
de Tim Maia, entre outras 
peças, conquistando a pla-
teia.

Formação para alfabetização tem 
início com professores municipais

Munícipes da região 
do Karina e Ramos 
definem obras 

Cintia CaMargo
Moradores dos bairros 

Karina e Ramos participa-
ram de uma reunião com a 
administração municipal. No 
encontro, foram feitos vá-
rios questionamentos, entre 
os quais a regularização e o 
trabalho dos centros comuni-
tários em toda a cidade.

Como novas obras, os 
moradores presentes esco-
lheram a cobertura da quadra 
de esportes existente e uma 
nova creche.

Além disso, também se-
rão realizadas as obras da 
galeria de águas e asfaltadas 
as ruas Manoel de Jesus e 
Osmir José de Jesus.

Dados da alfabetização
A intenção do “Pacto para 

a Alfabetização na Idade Cer-
ta” é que até 2013 todas as 
crianças do país com até 8 
anos de idade estejam alfabe-
tizadas. Está programada uma 
segunda etapa do curso, vol-
tada para a alfabetização de 
adultos. O objetivo é erradicar 
o analfabetismo no país.

A Secretaria de Educa-
ção apresentou dados que 
mostram que a maior taxa 
de crianças com até 8 anos 
não alfabetizadas está na re-
gião nordeste do país, sendo 
o Maranhão com 34% desse 
índice. A região com menor 

taxa é o Paraná, com 4,9%. 
O resultado do estado de São 
Paulo é de 7,6%. De acordo 
com a Secretaria de Educa-
ção, esse programa federal é 
bem elaborado e trará subsí-
dios ao trabalho dos profes-
sores. 

Segundo dados do IBGE 
- Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística, com base 
em dados de 2011, o Brasil 
tem 12,9 milhões de pessoas 
analfabetas, com mais de 15 
anos e que não conseguem 
escrever sequer um bilhete. 
Melhorias para a Educação

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 

Educação, no dia 12 de 
abril foi entregue ao pre-
feito um plano de trabalho 
da Secretaria, que foi toda 
mapeada durante os 100 
primeiros dias da adminis-
tração municipal. A par-
tir dessa semana, os 1.802 
funcionários que compõem 
a Secretaria de Educação 
e Cultura e seus departa-
mentos começarão a sentir 
as mudanças que serão im-
plantadas para melhorar as 
condições de trabalho dos 
profissionais. A intenção 
é oferecer um serviço de 
cada vez mais qualidade 
para os munícipes.

A população escolheu as prioridades para os bairros

Mais de 300 professores da Rede Municipal participaram do primeiro dia do curso

Cidade integra programa ambiental do Estado
Maria Fernanda Munhoz

Pindamonhangaba é uma 
cidade que se preocupa com 
os temas socioambientais e 
está sempre desenvolvendo 
projetos para melhorar a qua-
lidade de vida da população. 
Prova disso é a participação 
da cidade, por meio do Depar-
tamento de Meio Ambiente da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, no programa Município 
Verde Azul, realizado pelo 
Governo do Estado. 

Na última semana, repre-
sentantes da administração 
participaram de mais uma 
etapa de capacitação do pro-
grama, realizado no Parque 
do Itaim, em Taubaté. O 
evento teve a presença do 
secretário estadual de Meio 
Ambiente, Bruno Covas, 

Capina e roçada são realizadas pelos bairros da cidade

Comissão de Empregos 
participa de capacitação

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba realiza o serviço de 
capina e roçada pelos bairros da 
cidade. Os serviços consistem 
de retirada de mato, ervas da-

ninhas, terra e lixo das sarjetas, 
para restabelecer as condições 
de drenagem, além do corte da 
vegetação em superfícies regu-
lares. A intenção desse serviço 
é oferecer melhores condições 

de segurança para o trânsito de 
veículos e pedestres, bem como 
a estética, segurança e salubri-
dade da cidade. 

Nas últimas semanas, os 
serviços foram realizados na 

praça Santa Terezinha,   praça 
Santa Edwirges, praça Cláudio 
M. Kano (na rua Governador 
Pedro de Toledo), Quadra do 
Alto do Tabaú, creche do Alto 
do Cardoso, escola municipal 

Gilda Piorini (no bairro São 
Judas Tadeu), creche Fleury, 
Núcleo Psicopedagógico no Bela 
Vista, estrada João Antonio da 
Costa Bueno, bairro Bela Vista 
e Vila Verde.

Cintia CaMargo
Com o objetivo de en-

contrar alternativas para a 
superação do problema do 
desemprego no município de 
Pindamonhangaba, a CME - 
Comissão Municipal de Em-
prego esteve em Paraibuna, 
participando de uma reunião 
para a capacitação de mem-
bros da comissão.

Estiveram presentes à 
reunião o secretário adjun-
to de Estado do Emprego e 
Relações do Trabalho (Sert), 
Aparecido Bruzarosco, a di-
retora regional da Sert, Mi-
lena Guimarães Coelho, e o 
representante da fundação 

Prefeito Faria Lima (Cepam), 
Eliseu Lira entre outros.

Para Bruzarosco, é muito 
importante a participação de 
Pindamonhangaba no encon-
tro. “Além da atuação das co-
missões, os prefeitos de uma 
forma geral, precisam incen-
tivar o microempreendedo-
rismo que, através da ação do 
banco do Povo Paulista, gera 
renda e emprego em todos os 
munícipios”, disse o secretá-
rio.

Participaram da reunião, 
representantes das CMEs 
de várias cidades do Vale 
do Paraíba e Serra da Man-
tiqueira.

Pinda visa superar problema do desemprego

além de representantes das 
regiões do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Serra da Man-
tiqueira.

No estado de São Paulo, 
um total de 645 municípios 

está participando do pro-
grama, que visa estimular 
e capacitar as prefeituras 
a implementarem e desen-
volverem uma agenda am-
biental estratégica e incen-

tivar a presença da variável 
ambiental na agenda do 
município, o que possibi-
lita a busca continuada por 
um desenvolvimento sus-
tentável. 

O programa, lançado em 
2007, visa também o desen-
volvimento e a aplicação de 
planos ambientais munici-
pais de curto, médio e longo 
prazo. Um outro objetivo é 
a melhoria das condições de 
vida de suas populações por 
meio de uma agenda de dez 
diretivas prioritárias: esgo-
to tratado, resíduos sólidos, 
biodiversidade, arborização 
urbana, educação ambiental, 
cidade sustentável, gestão 
das águas, qualidade do ar, 
estrutura ambiental e conse-
lho ambiental.

Representantes de Pinda e secretário estadual

Maria Fernanda Munhoz

André Nascimento

Divulgação

Divulgação

Pinda se aproxima da meta de imunização contra a gripe
MarCos Cuba

As pessoas que estão nos 
grupos prioritários deverão se 
imunizar contra a gripe até o 
dia 10 de maio.

Pindamonhangaba deverá 
vacinar 21 mil pessoas do grupo 
prioritário, que são os idosos, 
gestantes, mulheres até 45 dias 
após o parto, trabalhadores 
de saúde, pessoas com doen-
ças crônicas e crianças de seis 

meses a menores de dois anos 
de idade.

No último sábado (27), a 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
disponibilizou uma equipe para 
atender a população na praça 
Monsenhor Marcondes. Quem 
ainda não se protegeu contra 
os vírus da doença deve pro-
curar a unidade de saúde mais 
próxima, apresentando docu-
mento com foto. 

Maria Fernanda Munhoz



Aiandra Alves Mariano
A Mostra de Noivas We-

dding Day, que aconteceu no 
último final de semana (27 e 
28) em Pindamonhangaba, 
atraiu centenas de consumi-
doras e arrecadou mais de 
300 quilos de alimentos que 
serão doados a instituições 
filantrópicas em Pinda e em 
Taubaté. 

O evento foi promovido 
pela Yonezawa Assessoria e 
contou com a participação de 
20 empresas da região que atu-
am no setor de casamentos e 
festas em geral. Entre os expo-
sitores havia lojas de locação 
de trajes, buffets, orquestras, 
empresas de lembrancinhas e 
convites, foto filmagem, deco-
ração de festas, etc.

De acordo com a coorde-
nadora da mostra, Priscilla 
Yonezawa, o balanço do 
evento foi positivo. “O mo-
vimento foi intenso durante 

Aiandra Alves Mariano
A palestra sobre ‘Lideran-

ça Coach’ inaugurou as aulas 
de pós-graduação do progra-
ma de Educação Executiva e 
Empresarial Continuada da 
Funvic Soluções. 

A palestra, ministrada 
pelo jornalista Marcelo Pira-
ni, ocorreu no sábado (27) e 
contou com a participação dos 
alunos do curso de MBA em 
“Comunicação, Marketing e 
Mídias Digitais” e do curso 
de pós-graduação em “Ges-
tão Estratégica de Pessoas”.   

A aula inaugural abordou a 
formação de uma equipe ven-
cedora, aumento dos lucros, 
técnicas de coaching pessoal, 
diálogo de desenvolvimento, 
entre outros. “A palestra de 
liderança coach serve para 
dar um norte, um olhar para 
frente, pois a liderança pode 
ser a ponte para o sucesso 
profissional, independente do 
número de liderados e, prin-
cipalmente, do setor onde o 
líder atua”, ressaltou Pirani, 
que é professor da ICC (In-
ternational Coaching Com-

munity). 
Entre os cursos da Fun-

vic Soluções, destacam-se o 
MBA em Gestão de Qualida-
de; Controladoria e Finanças; 
Comunicação, Marketing e 
Mídias Digitais, bem como 
cursos de pós-graduação em 
Gestão Socioambiental e De-
senvolvimento Sustentável; 
Gestão Estratégica de Pes-
soas; Logística Empresarial 
e Estratégica e Marketing e 
Vendas, além de outros cinco 
cursos de extensão voltados 
ao negócio.

Mostra de Noivas e Festas atrai 
consumidoras e arrecada alimentos

Aiandra Alves Mariano
Mutuários da 

CDHU - Companhia 
de Desenvolvimento 
Habitacional e Ur-
bano que moram em 
Pindamonhangaba e 
que estão inadimplen-
tes tiveram a chance 
de renegociar suas dí-
vidas no sábado (27), 
durante um plantão 
especial montado pela 
Companhia na cidade.  

O plantão atendeu 
moradores dos con-
juntos habitacionais no 
Araretama e no Vale 
das Acácias. Ao todo, 
325  mutuários  foram 
convocados para a re-
negociação.

Os mutuários que 
atenderam ao chama-
do tiveram alternati-
vas e facilidades para 
regularizar débitos. A 
dívida pôde ser parce-
lada mediante amorti-
zação mínima de 10% 
do total, facilitados em 
até três vezes. Mes-
mo quem já efetuou 
algum acordo com a 

CDHU no passado e 
encontrou dificulda-
des em cumpri-lo teve 
uma nova oportuni-
dade para renegociar 
toda a dívida. 

A  ação  faz  par-
te da campanha “Fi-
que em Dia com a 
sua Casa” lançada em 
2011  para  promover  
a  regularização  finan-
ceira  e  contratual em 
todo o Estado.  

Quem está em dí-
vida com a Compa-
nhia mas não com-
pareceu ao plantão 
na cidade poderá 
se informar sobre a 
campanha pela nter-
net (www.habitacao.
sp.gov.br) ou pelo 
telefone 0800 880 
2146. O mutuário 
pode também pelo 
site obter informa-
ções sobre o financia-
mento, emitir boletos 
de pagamento, calcu-
lar o débito, parcelar 
dívida, fazer propos-
tas de renegociação, 
entre outros serviços. 

Mutuários do 
CDHU em Pinda 
renegociam dívidas

Palestra especial inaugura nova pós-graduação na Funvic

os dois dias. As noivas vie-
ram em massa e conversaram 
com todos os expositores. Es-
tamos muito contentes com o 
resultado. A receptividade da 
cidade foi impressionante”, 

contou ela.
A advogada Eduarda Le-

mos foi uma das visitantes da 
mostra e gostou do que viu. 
“Pretendo me casar no ano 
que vem e estou começan-

do as pesquisas para decidir 
como vamos fazer a cerimô-
nia. A feira está me ajudando 
porque consegui conversar, 
no mesmo dia, com profis-
sionais de diversos setores. 

Eles tiraram muitas dúvidas 
que eu tinha e eu já agendei 
horário com algumas para 
conversar com mais calma”, 
afirmou ela.

A mostra, que teve o obje-

tivo de fazer uma ponte entre 
as noivas e empresários da 
região, abriu oficialmente a 
alta temporada de casamen-
tos, com a chegada de maio, 
o mês das noivas.

Aiandra Alves Mariano
Um grupo de 40 escotei-

ros do Grupo Itapeva, de Pin-
damonhangaba, visitaram, no 
sábado (27),  a Área de Soltu-
ra e Monitoramento de Ani-
mais Silvestres na Fazen-
da Nova Gokula, que fica no 
bairro Ribeirão Grande.

O coordenador da área de 
Soltura, Rama Putra Das, ex-

plicou todo o projeto para os 
escoteiros e em seguida, es-
colheu algumas crianças para 
ajudarem na soltura de cinco 
tucanos que estavam no vi-
veiro cumprindo o período 
de aclimatação. “Este mo-
mento da abertura das portas 
e janelas dos viveiros é sem-
pre muito emocionante, pois 
dá uma sensação de vitória 

ou dever cumprido”, desta-
cou o coordenador.

Os escoteiros participaram 
ainda de uma palestra minis-
trada pela equipe técnica da 
Área de Soltura e com o ana-
lista ambiental do Ibama, Da-
niel Nogueira e com vários 
membros da equipe da Área 
de Soltura. Durante a visita, 
o grupo foi surpreendido com 

um bando de jacutingas em 
cima das árvores, espécie que 
está na lista de extinção.

O projeto da Área de Sol-
tura de Animais prevê a edu-
cação ambiental e, segundo o 
coordenador do projeto, a vi-
sita dos escoteiros proporcio-
nou a oportunidade para que 
mais pessoas conheçam a im-
portância do viveiro.

Escoteiros visitam área de soltura de 
animais silvestres na Nova Gokula

Os interessados em conhecer a área podem procurar a fazenda Nova Gokula

A palestra abordou temáticas do mundo globalizado

O evento teve cunho social e 
contribuiu com as noivas que ainda 
estão em dúvidas

Aiandra Alves Mariano

Aiandra Alves Mariano

Aiandra Alves Mariano

Aiandra Alves Mariano

Tribuna do Norte4 Pindamonhangaba, terça-feira, 30 de abril de 2013



5Pindamonhangaba, terça-feira, 30 de abril de 2013  
Tribuna do Norte

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 001/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 042/2012

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Nipcable do Brasil Telecom Ltda. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração, manu-
tenção e suporte técnico de 01 (um) link de acesso à internet com velocidade mínima nominal de 20 
mbps (vinte megabits por segundo).
Vigência: prorrogado em 12 meses até 16/02/2014
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário    
Assina pela contratada: Marcelo Marques Pinheiro     
Data de assinatura: 16/02/2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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ATA nº 028/2013 Empresa:  MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES 
































      
           

         
        
 
          
       
        




















          
         
      
    
        
       
          
   
         

       
        
      
       
          

           
           

  

        

            
          
           












 
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2013. 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2012 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 343/2012 de “Aquisição de carteiras, 
cadeira, conjunto escolar infantil e conjunto coletivo infantil”, foi elaborada a Ata 
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 
20/02/2013: 
 
 
 

ATA nº 026/2013 Empresa:  AFF COMÉRCIO INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP 















 











      
          
         
       
          
           
         



        

        
        












 
 
 
 

ATA nº 027/2013 Empresa:  DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MÓVEIS EPP. 

 












 








        


        
           

      




         
           
          














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Polícia

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2012 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 288/2012 de “Aquisição de materiais 
elétricos para serem utilizados em manutenção, conforme solicitado pelo 
Departamento de Obras e Viação”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 05/02/2013: 
 

ATA nº 016/2013 Empresa:  ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP 
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ATA nº 017/2013 Empresa:  ELITE ELETRICIDADE TÉCNICA LTDA 
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ATA nº 018/2013 Empresa:  SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA. EPP 
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ATA nº 019/2013 Empresa:  TRILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME  
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 286/2012

Objeto: Aquisição de materiais de pintura para o Almoxarifado.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Autorização de Fornecimento nº 345/2013
Contratada: Anderson Christensem Pereira Ferramentas EPP.
Data da AF: 18/04/2013
Valor: R$ 4.509,50

Autorização de Fornecimento nº 346/2013
Contratada: Dezotti Com. de Ferramentas & Ferragens Ltda.
Data da AF: 18/04/2013
Valor: R$ 1.929,50

Autorização de Fornecimento nº 347/2013
Contratada: Fernando José Galvão Vinci ME. 
Data da AF: 18/04/2013
Valor: R$ 2.240,00

Autorização de Fornecimento nº 348/2013
Contratada: New Master Tintas Ltda. 
Data da AF: 18/04/2013
Valor: R$ 23.097,00

Pindamonhangaba, 24 de abril de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Ponte Preta foi vítima 
de um roubo no último final 
de semana. Há especulações 
de que os assaltantes teriam 
levado cerca de R$ 150 mil. 
Eles invadiram o estádio e 
renderam os jogadores da 
base. O jogo entre a Macaca 
e o Corinthians gerou ren-

Roubo de renda de 
jogo de futebol

da de aproximadamente R$ 
510 mil, sendo esta dividida 
entre os times. A Ponte Pre-
ta teria guardado o dinheiro 
no cofre do clube. De acor-
do com a Polícia Militar, um 
inquérito deverá ser instau-
rado para identificar os res-
ponsáveis.

Jovem é morto com tiros
disparos na altura do ombro, 
não resistiu aos ferimentos e 
faleceu no local.

De acordo com as infor-
mações obtidas, E.W.S.M.F. 
transitava pelo local e uma 
motocicleta aproximou-se e 
efetuou os disparos. O caso 
pode ter relação com um 
crime registrado no dia 20 
de abril.

Mulher é detida depois de assaltar pedágio na Dutra

Uma mulher foi detida 
após assaltar o pedágio que 
fica na rodovia Presidente 
Dutra, na altura de Morei-
ra César. O caso ocorreu na 

cor preta e placa adultera-
da. O carona estava com 
um simulacro de pistola e 
anunciou o assalto. Eles re-
colheram o dinheiro de sete 
cabines, somando R$ 5 mil.

A Polícia Militar foi 
acionada e localizou o 
casal no bairro Sapucaia, 
estrada que dá acesso a 
Roseira. A mulher que 
conduzia a motocicleta 
teria resistido à ordem de 
parada, e só após alguns 
metros a PM conseguiu 
fazer a abordagem. O ho-
mem que estava na garupa 

noite de quinta-feira (25). 
De acordo com as informa-
ções do Boletim de Ocor-
rência, um casal chegou 
ao local em uma moto de 

fugiu pelo matagal. Com 
a mulher, foi encontrada 
uma porção de maconha, o 
simulacro de pistola e dois 
celulares. O dinheiro do 
assalto foi levado pelo ho-
mem que conseguiu fugir.

Uma funcionária do pe-
dágio reconheceu o casal 
como autor de outros dois 
roubos em datas anteriores. 

O casal reside na cida-
de de Guaratinguetá e a 
polícia já sabe a identida-
de do homem foragido. A 
mulher está à disposição 
da Justiça.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os moradores do bairro do Bosque, através do presente edital todos os moradores  
interessados para a assembleia geral ordinária  que será realizada na  Dirce da Gloria  Bueno, s/n   
Bairro do Bosque, às 09 H 00 do dia 30 de maio  do corrente ano, para realização da Assembleia de 
Constituição, com vista para: 1 - Constituição da associação, aprovação da razão social e estatuto.
2- aprovação dos objetivos da associação  3 - eleição da diretoria 4 - adequação a lei municipal 5382.
O moradores interessados em participar do pleito deverão retirar e entregar a ficha preenchida até 
o dia 15 de maio, Rua Dr Eugênio Fortes Coelho 269  bairro do Bosque.

Alexandre Silva da Silva - Pindamonhangaba,30 abril  de 2013

Prazo de 
Pagamento

Banco Alfa
Banco 

Santander

Caixa 
Econômica 

Federal

Banco 
Bradesco

Banco do 
Brasil

Paraná Banco

12 meses 1,51% 1,55% 1,83% NÃO 
INFORMADO

NÃO 
INFORMADO

NÃO 
INFORMADO

24 meses 1,51% 1,55% 1,78% NÃO 
INFORMADO

NÃO 
INFORMADO

NÃO 
INFORMADO

36 meses 1,51% 1,55% 1,75% NÃO 
INFORMADO

NÃO 
INFORMADO

NÃO 
INFORMADO

48 meses 1,51% 1,55% 1,73% NÃO 
INFORMADO

NÃO 
INFORMADO

NÃO 
INFORMADO

Coordenadora de Recursos Humanos

Ricardo Galeas Pereira

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Relação das instituições financeiras credenciadas para concessão de crédito 

consignado em Folha de Pagamento dos servidores

Taxa Efetiva Mensal (incluindo impostos obrigatórios)

Chefe de Serviço Técnico de Serviço de Pessoal

Banco Alfa - contato: (12) 3519-4500 ou (12) 7812-2452

Banco Santander - contato: (12) 3642-9420 ou 3642-7931

Caixa Econômica Federal - contato: (12) 2126-5800
Departamento de Recursos Humanos, 29 de abril de 2013.

Rosangela Pedersoli Cesar Verdi Cosme

Um jovem de 23 anos foi 
morto a tiros na rodovia Pro-
fessor Manoel César Ribei-
ro, no bairro Cidade Nova, 
na madrugada de domingo 
(28). A Polícia foi acionada 
para atender uma ocorrência 
de disparo de arma de fogo e, 
chegando ao local, encontrou 
E.W.S.M.F caído na calçada. 
A vítima foi atingida por dois 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0115/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. GEREMIAS GERALDO DE ALMEIDA res-
ponsável pelo imóvel situado a Rua João Francisco da Silva, Feital, inscrito no município sob a sigla 
SE14.16.01.006.002, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0116/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. GERALDO ROSA NUNES responsável pelo 
imóvel situado a Rua Tung A Chih, Jardim Regina, Quadra 43, Lote 13, inscrito no município sob a sigla 
SE15.15.06.018.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz - iretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0117/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. JAIR FREIRE  responsável pelo imóvel situado a 
Rua Dos Funcionários Públicos Municipais, Santa Luzia, Quadra D, Lote 08, inscrito no município sob a sigla 
SE11.11.07.005.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0118/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. HEITOR CORREA GONÇALVES,  responsável pelo 
imóvel situado a Rua Regina Celi de Oliveira Santos, Vila Suíça, Quadra I, Lote 05, inscrito no município sob a 
sigla SE12.01.04.008.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0119/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a MULTIPLA IMOVEIS LTDA S/C,  responsável pelo 
imóvel situado a Rua Joaquim Machado, Morumbi, Quadra 09, Lote 175, inscrito no município sob a sigla 
NE12.08.06.001.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0120/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIETTA APPARECIDA AZEREDO,  responsá-
vel pelo imóvel situado a Rua José Francisco Machado, João T. Fernandes, inscrito no município sob a sigla 
NE16.09.05.017.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0121/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a ARAGUAIA CONSTR. BRAS DE ROD SA, responsável 
pelo imóvel situado a Rua José Lemes, Residencial Mantiqueira, Quadra 32, Lote 1049, inscrito no município 
sob a sigla NE26.01.03.012.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0122/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a CONSTRUTORA GWF LTDA, responsável pelo imóvel 
situado a Rua Antônio Alves Diniz, Residencial Vista Alegre, Quadra 13, Lote 0304, inscrito no município sob 
a sigla SE14.06.01.013.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0123/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a CONSTRUTORA GWF LTDA, responsável pelo imóvel 
situado a Rua Antônio Alves Diniz, Residencial Vista Alegre, Quadra 14, Lote 0305, inscrito no município sob 
a sigla SE14.06.04.009.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.

COMUNICADO
SR. ANTONIO CAETANO DA SILVA, COMPARECER COM URGÊNCIA A EMPRESA GASPAR & 
GASPAR CONSTRUÇÕES LTDA SITUADA  A RUA DR. FONTES JUNIOR Nº 898-SÃO BENEDITO-
-NESTA CIDADE DE PINDAMONHANGABA - PARA TRATAR DE ASSUNTO DE SEU INTERESSE

A Polícia Militar registrou um caso de tráfico de dro-
gas em flagrante na madrugada de sábado (27). Ao fazer o 
patrulhamento de rotina, os policiais receberam denúncias 
de que um indivíduo estava praticando o tráfico de entorpe-
centes na Vila São Benedito. 

Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram 
M.D.R., 18 anos, já  conhecido no meio policial. Após fa-
zer uma busca na residência do mesmo, foram apreendidos 
sacos de geladinho, dois celulares, R$ 10, seis pedras de 
crack, 32 trouxas de maconha e 20 pinos de cocaína.  O 
indiciado foi encaminhado ao CDP de Taubaté e ficará à 
disposição da Justiça.

Assaltantes abordam 
transporte coletivo

Um veículo de transporte 
coletivo foi assaltado na tar-
de de sábado (27). De acordo 
com as informações do Bo-
letim de Ocorrência, o veí-
culo trafegava pela rodovia 
Abel Fabrício Dias, na altura 
do bairro Vila São Benedi-
to, quando dois indivíduos 
entraram e anunciaram o as-

salto. Um deles estava com 
uma arma de fogo e exigiram 
que o cobrador entregasse o 
dinheiro do caixa, a quantia 
de R$ 110.

Um dos assaltantes possui 
uma tatuagem no pulso di-
reito, mas a testemunha não 
conseguiu identificá-la para 
informar aos policiais.

Homem de 30 anos morre 
após colisão

Um motociclista faleceu 
na madrugada de domingo (28), 
após colidir com um poste de 
iluminação. A polícia foi cha-
mada para atender uma ocor-
rência e ao chegar na avenida 
Francisco Lessa Junior encon-
trou E.R.D.S, 30 anos, caído.

Levado ao Pronto-So-
corro, não resistiu aos feri-
mentos. Consta no Boletim 
de Ocorrência que a vítima  
trafegava pelo local quando 
perdeu o controle da direção 
de sua motocicleta e acabou 
sofrendo o acidente.

PM registra tráfico de drogas em flagrante

Divulgação

O dinheiro do assalto foi levado pelo homem que fugiu

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO Nº 010/2013
Contrato nº 022/2013
Objeto: Contratação de agência de turismo receptivo p/ prestação de serviços de monitorias de 
treinamento p/ oficinas culturais e de lazer, p/ atender o projeto nosso bairro.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Simbiose Aventura e Turismo Ltda. ME.
Data de assinatura: 26/03/2013
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 181.700,40
Assina pela contratante e gestor do contrato: Benedito Rubens F. de Almeida     
Assina pela contratada: Erika Corrêa do Nascimento     

Pindamonhangaba, 24 de abril de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2012 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 213/2012 de “Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de confecção de camisetas”, foi elaborada o 
primeiro aditamento para retificação e ratificação da Ata para Registro de Preços                
nº 078/2012, alteração dos valores registrados em atendimento a solicitação da 
Secretaria de Esportes e Lazer com parecer favorável da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, conforme abaixo: 
 






















  


        
        
        
    
 














  



          


    
   












 
 
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2013. 
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Diretoria De ComuniCação/CVPDiretoria De ComuniCação/CVP

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Tels. (12) 3644-2257 ou 3644-2258

e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Janio ardito Lerario

Acompanhe o trabalho do vereador e dê 
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com

Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

Vereador dr. Marcos auréLio ViLLardi, autoridades, confrades e consócias na sessão soLene 
que hoMenageou a sociedade são Vicente de PauLo

Fale com o vereador Professor Eric
Envie sua sugestão para o e-mail:

professoreric@camarapinda.sp.gov.br ou entre 
em contato com o gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.

facebook : Professor Eric

O  ve reador  J an io 
Ardito Lerario (PSDB) 
agradece ao prefeito 
pela construção de uma 
lombada  na  Av. Fon-
tes Júnior. O vereador 
disse que no local há 
muitos registros de aci-
dentes com frequência, 
comprometendo a vida 
de muitas pessoas que 
passam por ali e que 
por isto foi implantada 
a lombada.

O vereador encami-

Janio agradece ao Prefeito 
pela construção de lombada 
na Avenida Fontes Júnior

nhou o pedido que foi 
prontamente atendido 
pelo Executivo. Janio 
Lerario disse que “a re-
gião possui um grande 
fluxo de veículos, prin-
cipalmente nos horários 
de pico, devido a loca-
lização de um colégio”. 
Com a colocação desta 
lombada, os motoristas 
vão reduzir a velocidade 
de seus veículos, garan-
tindo mais segurança à 
todos.

O vereador Dr. Marcos Aurélio 
Villardi (PR) homenageou a Socie-
dade  São Vicente  de Paulo – SSVP  
na Sessão Solene realizada pela 
Câmara de Vereadores, no dia 23 de 
abril. Esta homenagem foi realizada 
atendendo ao Requerimento nº 
724/2013, de 25 de março de 2013, 
de autoria do Dr. Marcos Aurélio e 
subscrito pelo vereador Cal.

A Sociedade de São Vicente de 
Paulo, é uma conceituada organi-
zação e um movimento católico 
internacional de leigos fundado na 
França, há 180 anos, por Antônio 
Frederico Ozanam. A SSVP chegou 
ao Brasil, oficialmente, em 16 de 
novembro de 1872 e, em Pinda-
monhangaba, foi instalada em 27 
de abril de 1911. São 102 anos de 
trabalhos exemplares na cidade 
de Pinda. Prestar serviços aos que 
estiverem em dificuldades, levá-los 
a Deus, sempre que possível e 
aliviar o sofrimento e promover a 
dignidade e a integridade do homem 
são missões que fazem parte do dia 
a dia dos vicentinos.  A SSVP não 
somente procura mitigar a miséria, 
mas também descobrir e remediar 
as situações que a geram. 

Na Sessão Solene, foram 
homenageados os seguintes con-
frades e consócias: José Bento 
da Cunha (Conselho Central); 

João Bosco da Silva (Conselho 
Particular Sagrada Família); Ge-
raldo Salgado da Silva (Conselho 
Particular São Sebastião) Antônio 
Alves de Moraes Júnior (Conselho 
Particular Sagrado Coração de 
Jesus); Araci Monteiro (Conselho 
Particular de Moreira César); 
Juliana Rosa Silva (Conselho 
Particular de Pindamonhangaba); 
Maria Ramos Dias (Conselho 
Particular da Vila São Benedito); 
Nalva Celina Leite (Conselho 
Particular de Santo Antônio do 
Pinhal); Otávio Ribeiro da Silva 
(Conselho Particular de Campos 
do Jordão); João Izabel dos San-
tos (Conselho Particular de São 
Bento do Sapucaí); Bertino Sal-
gado (Conselho Particular Nossa 
Senhora do Bom Sucesso) e João 
Estevam dos Santos (Homenagem 
Póstuma).

O vereador Dr. Marcos Auré-
lio presidiu a Sessão e, falando em 
nome do Legislativo, observou 
que “a SSVP chegou à Pindamo-
nhangaba em 27 de abril de 1911 
e de lá até esta data só têm feito o 
bem às pessoas mais necessitadas. 
Por isso, é que os confrades e con-
sócias são merecedores de todas 
as honrarias, porque levantam a 
bandeira da caridade, do amor, da 
justiça e da fraternidade”.

Dr. Marcos Aurélio 
homenageia a Sociedade 
São Vicente de Paulo

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Vereador Professor 
Eric solicita Poupatempo 
em Pindamonhangaba

O vereador Professor Eric 
(PR) encaminhou requerimen-
to ao Governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, solicitando 
estudos para implantar em Pin-
damonhangaba, uma Unidade 
do Poupatempo, para benefi-
ciar moradores do Distrito de 
Moreira César e região leste. 
Para o vereador, os moradores 
enfrentam dificuldades em 
se deslocarem até a unidade 
mais próxima do Poupatempo, 
localizada em Taubaté, para 
requisitar a Carteira de Iden-
tidade (RG). “Diante dessa e 
de outras dificuldades, encami-
nhei a solicitação diretamente 
ao governador Geraldo Alck-
min porque, atualmente, há 
necessidade de se realizar um 
mutirão para emissão do RG 
em Moreira César”, explicou 
o vereador.

Em resposta à solicitação 
do vereador Professor Eric, a 
Secretaria de Estado informou 
que o governo estadual expan-
dirá o Programa Poupatempo, 
por meio da Secretaria de Ges-
tão Pública, e o município de 
Pindamonhangaba está entre as 
novas cidades que compõem o 
plano de expansão.

Visita
Na última semana, o vere-

ador Professor Eric recebeu 
a visita do Diretor de Saúde 
de Pindamonhangaba, Evan-
dro Gomes, que se colocou 
inteiramente à disposição do 
gabinete e agradeceu solici-
tação do vereador enviada 
ao Deputado Estadual André 
do Prado (PR) para aquisição 
de uma ambulância, afim de 
atender as Unidades de Saúde 
de Moreira César.

eVandro goMes (diretor de saúde) e Vereador Professor eric

Diretoria De ComuniCação/CVP

Felipe César – FC pede a 
construção de uma creche 
no bairro do Crispim

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) está solicitando 
ao Executivo estudos para 
viabilizar a construção de uma 
creche no bairro do Crispim.

O vereador alega em sua 
justificativa que este é um 
bairro que cresce a cada dia 
e carece deste beneficio, 
para que as mães possam ter 
tranquilidade para trabalhar, 
sabendo que seus filhos serão 
bem cuidados. “Hoje o bairro 
do Crispim está em franca 
expansão, com a construção 
de mais residencias, e não 
possui creche para que as 
mães possam deixar seus filhos 
enquanto trabalham. Desta for-
ma, pedimos ao prefeito, uma 
atenção para este bairro, e que 
este estudo seja o mais breve 
possível”, destaca o vereador.

Denúncia
O vereador Felipe César 

– FC recebeu uma denúncia 

que um “servidor da mais 
alta confiança” do prefeito 
municipal, está retendo docu-
mentos públicos. “Precisamos 
apurar isto urgentemente, já 
estamos tomando as devidas 
providências preliminares. 
Para isso, encaminhamos um 
Requerimento de Informações 
ao prefeito para que possamos 
averiguar as verdades dos fa-
tos”, disse Felipe César – FC.

Secretaria de Saúde
Outro requerimento do 

vereador Felipe César – FC 
encaminhado à Administração 
é um pedido de informações de 
todos os cargos comissiona-
dos, bem como as respectivas 
nomeações e a escolaridade 
de cada um.

“Estamos desempenhando 
nossa função de fiscalizar. 
Queremos saber os cargos da 
Secretaria de Saúde e quem 
são os seus ocupantes”.

Vereador
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O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está 
contente com a  instalação 
de duas bombas possan-
tes que foram instaladas 
no “Booster de Moreira 
César”, localizado no Lo-
teamento Ramos. Os equi-
pamentos irão possibilitar 
o aumento da pressão da 
água que atende os bairros 
Karina, Ramos, Azeredo 
e adjacências. Com isso, 
será eliminada a constante 
falta de água nesta região, 
principalmente, a baixa 
pressão nestes locais. Cal 
disse, ainda, que “a Sabesp 
acompanha o crescimento 
da cidade e está atenta aos 
novos investimentos imo-
biliários e industriais para 
melhoria no atendimento à 
população para que não falte 
água, principalmente, nesta 
época em que há escassez 
de chuva e aumenta consi-
deravelmente o calor, o que 
causa também a elevação do 
consumo de água”.

SP 62
O vereador José Carlos 

Gomes – Cal está solicitan-

do à Prefeitura, por meio 
da Subprefeitura, para que 
analise a possibilidade de, 
através do SINDAREIA de 
Pindamonhangaba (que re-
presenta os Portos de Areia 
do Distrito de Moreira Cé-
sar), manter livres de areia 
o trecho do acostamento da 
Rodovia “Vereador Abel 
Fabrício Dias - SP62” no 
trecho compreendido entre 
o bairro Mantiqueira até a 
Ponte da Vila São Benedito. 

Cal enfatizou que “essa 
é uma reivindicação dos 
moradores que sofrem com 
a areia que acumula nas la-
terais da rodovia, causando 
poeira que, por sua vez é a 
causa de doenças respirató-
rias. Além disso, a areia e a 
poeira sujam as residências 
e trazem perigo aos ciclistas, 
motociclistas e, até mesmo, 
aos automóveis”.

Homenagem ao
Trabalhador
O vereador Cal cumpri-

menta a todos os trabalha-
dores de Pindamonhangaba 
pela passagem do dia 1º de 
Maio – Dia do Trabalho.

Cal agradece à Sabesp 
por instalação do Booster 
no Loteamento Ramos

caL (no destaque) 
ficou contente coM a 
instaLação do Booster 
de Moreira césar

Diretoria De ComuniCação/CVP

Magrão realiza reunião 
com Diretor do Trânsito 
e pede melhorias

Diretoria De ComuniCação/CVP

Na manhã da quin-
ta-feira, dia 25, o vere-
ador Carlos Eduardo de 
Moura -  Magrão (PPS) 
visitou o Departamento 
de Trânsito do municí-
pio e participou de uma 
reunião com o Diretor, 
Edson Henrique dos 
Santos. O vereador 
foi dar as boas vindas 
ao novo diretor e na 
oportunidade tratou de 
temas de grande relevância para 
melhorar o trânsito da cidade.

Magrão aproveitou para apre-
sentar proposituras de sua autoria 
que visam aperfeiçoar os serviços 
do trânsito, como por exemplo: 
Lombadas, faixas elevadas para 
pedestres, instalações de sina-
lizações horizontais e verticais, 
semáforos, instalação de “guard 
rail” em alguns pontos da cidade e o 
problema dos carros abandonados 
em vias públicas.

Além disso, ele fez uma 
retrospectiva das ações e pro-
blemas apresentados no trânsito 
que precisam ser sanados, como 
no requerimento nº 976/2013, do 
vereador, requerendo a instalação 
de tachões, muretas ou “guard 
rail” para inibir a travessia de 
veículos na avenida Manoel César 
Ribeiro, próximo aos bairros do 
Beta e Delta. A finalidade é evitar 
acidentes, como o ocorrido no úl-
timo dia 13, onde um motociclista 
morreu. Outro requerimento é o 
nº 515/2013, no qual o vereador 
requereu providências e estudos 
para controlar o tráfego na avenida 
Monsenhor José de Azevedo, no 
Crispim, onde o trânsito é intenso 
e aumentará ainda mais, quando os 
proprietários dos 480 apartamentos 
que está em fase de acabamento se 
mudarem para o local. 

“Sugeri ao diretor fazer um 
estudo viabilizando melhorias 

no trânsito, pois nossa cidade se 
desenvolveu e precisa de um re-
manejamento de ruas e avenidas 
para que todos (veículos, ciclistas 
e pedestres) tenham o seu espaço 
delimitado, em prol da mobilida-
de”, disse o vereador Magrão.

O vereador enfatizou que vai 
estar atento as ações do Depar-
tamento de Trânsito no sentido 
das melhorias, mas destaca que 
todos tem o dever de cooperar, 
seja o motorista respeitando as 
sinalizações de trânsito, o pedestre 
atravessando sempre nas faixas e 
os ciclistas andando com cautela e 
precaução. “Cada um tem que fazer 
a sua parte”, observou o vereador.

Ainda preocupado com os 
ciclistas, Magrão pediu estudos 
para implantação de ciclovias e 
onde não for possível que se tenha 
uma faixa, pois muitas pessoas 
utilizam a bicicleta como meio de 
transporte, e elas merecem incen-
tivo e condições para transitarem 
com segurança, principalmente as 
crianças e idosos.

“A reunião foi muito útil, pois 
o Diretor falou um pouco das suas 
intenções para melhorar o trânsito 
e se comprometeu em fazer um 
estudo aprofundado para sanar 
alguns problemas. Desejo ao Di-
retor Edson Henrique dos Santos, 
uma ótima administração à frente 
do DEPTRAN da cidade”, conclui 
Magrão.

Vereador Magrão e diretor do dePtran, edson 
henrique dos santos
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Palácio legislativo Dr. geralDo José roDrigues alckmin

rua alciDes ramos nogueira, 860 - loteamento real ville - mombaça 
ceP 12400-900 - PinDamonhangaba/sP - telefone (12) 3644-2250

acesse: www.camaraPinDa.sP.gov.br

Departamento De ComuniCação

Diretora De ComuniCação:
natália lugli Sper

assistentes De imprensa parlamentar:
luiz CarloS pinto (mtb 32.783)

robSon luíS monteiro (mtb 18.021)
telefoneS: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

VereaDor professor osValDo

Diretoria De ComuniCação/CVP

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley Miotto
Twitter: @roderleymiotto

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
esteve em reunião com o 
Secretário de Saúde, Dr. Isael 
Domingues e o Diretor de Saú-
de, Dr. Evandro Carlos Gomes 
para tratar dos novos rumos 
da Saúde na cidade. Foram 
discutidos diversos assuntos, 
e o Secretário se prontificou a 
trabalhar incansavelmente para 
sanar os problemas na área da 
Saúde. Disse que regularizar 
as prioridades de atendimento 
através de critérios de gravida-
de será um dos primeiros atos de 
seu governo, isso segundo ele, 
irá desafogar os atendimentos 
emergenciais na medida em 
que os casos mais graves forem 
atendidos.

Um dos pontos levanta-
dos pelo vereador Professor 
Osvaldo foi a humanização 
do atendimento que segundo 
inúmeros munícipes tem dei-
xado a desejar, e para isso o Dr. 
Isael encaminhará ao Centro de 

Professor Osvaldo discute 
os rumos da saúde junto
ao Secretário da pasta

Referência em Saúde do Traba-
lhador – CEREST,  um plano 
de capacitação e humanização 
dos funcionários da Saúde 
no prazo máximo de 30 dias, 
essa capacitação diz respeito 
à transformação dos modelos 
de atenção, atendimento e 
gestão nos sistemas de Saúde, 
comprometendo o funcionário 
com a construção de uma nova 
relação dos usuários em sinto-
nia com melhores condições 
de trabalho.

Na mesma reunião, o Se-
cretário ressaltou que fez um 
contrato emergencial de quatro 
meses com a Santa Casa de 
Misericórdia. “É importante ter 
oportunidade de dialogar com o 
Secretário da Saúde para buscar 
soluções neste setor que carece 
de atenção em nossa cidade, 
pois devemos focar nossos 
pensamentos nas soluções e 
não somente nos problemas”, 
destaca o vereador Professor 
Osvaldo.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba em busca de 
aprimorar a comunicação com os munícipes criou o e-mail: 
ouvidoria@camarapinda.sp.gov.br, no qual a população 
poderá entrar em contato direto com os servidores da Casa. O 
intuito do novo canal é criar mais um espaço para estreitar a 
relação com a população, pois a participação dos munícipes 
nas ações do Legislativo é fundamental para melhorar, cada 
vez mais, os serviços em prol da comunidade.
O novo endereço eletrônico foi criado pela Divisão de 

Tecnologia da Informação e para o Coordenador de Infor-
mática, que atualmente ocupa o cargo de Chefe de Divisão, 
Marcelo Heleodoro, o espaço foi pensado como uma for-
ma de melhorar a relação com a população, beneficiando 
os próprios munícipes e o Legislativo local. “A Câmara 
ainda não possuía esse mecanismo de comunicação, e com 
certeza é um ganho para todos, tanto para a Casa como 
para a população, pois assim teremos ciência dos pontos 
de vista dos moradores em relação ao Poder Legislativo e 
poderemos atuar diretamente na esfera que for relacionada 
pelos mesmos”, destacou.
A Câmara de Pindamonhangaba vem desenvolvendo uma 

série de atividades visando o bom funcionamento da Casa, 
aprimorando assim, a relação com nossos munícipes. Mais 
uma vez o Poder Legislativo está cumprindo seu papel 
funcional, democrático e fiscalizador.

Câmara cria canal para 
estreitar a comunicação 
com os munícipes

Diretoria De ComuniCação/CVP

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Martim Cesar solicita 
melhorias para Travessa 
Gregório Casagrande

O vereador Martim Cesar (DEM) solicitou ao Poder 
Executivo, estudos para que seja feita melhoria asfáltica 
e a colocação de guias e sarjetas na Travessa denomi-
nada Gregório Casagrande, que liga a avenida Wilson 
Soares de Freitas, no Loteamento Campo Belo e a rua 
João Baptista Passos, no Residencial Jardim Aurora, 
pois a mesma ainda não tem asfalto e com as constantes 
chuvas, aumentam-se os buracos na rua, tendo em vista o 
acúmulo de água, que vêm servindo de criadouro para os 
mosquitos da dengue, causando transtorno e colocando 
em risco a saúde dos moradores, comenta o Vereador.

Cobertura da quadra do Alto do Cardoso
O vereador Martim Cesar encaminhou Indicação 

ao Executivo, solicitando providências para que sejam 
feitos estudos visando à construção de uma cobertura 
na quadra poliesportiva, localizada na esquina das ruas 
Papa João XXIII e Expedicionário Marcelino Machado 
Moreira, no bairro do Alto do Cardoso.

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

Roderley Miotto 
conversa com 
moradores do Andrade

O vereador Roderley Mio- 
tto (PSDB) realizou na última 
quinta-feira (26) uma reunião 
no bairro Andrade, que teve 
por objetivo levantar os 
problemas que o local tem 
enfrentado. Os moradores 
solicitaram ao parlamentar, 
fiscalização no asfalto, ilu-
minação e segurança.

Os munícipes ainda pedi-
ram que o vereador converse 
com o prefeito Vito Ardito 
(PSDB) para estudar a possi-
bilidade da realização de ati-
vidades esportivas na quadra 
do bairro para atrair os jovens.

“Nós estivemos no An-
drade e a população pediu 
diversas melhorias. Vamos 
fazer os documentos e pedir 
para o prefeito que olhe com 
carinho para a região. Tam-
bém vou estudar com o Vito 
a possibilidade de implantar 
atividades na quadra para 
levar lazer para a juventude”, 

frisa o vereador.
Segundo Roderley Miotto 

as reuniões são promessas de 
campanha e o intuito é ajudar 
a população.

Limpeza no Andrade
Os munícipes do bairro 

Andrade solicitaram ao vere-
ador Roderley Miotto que ele 
pleiteasse junto à Prefeitura 
a limpeza na rua Augusto 
Camilo de Souza. A sujeira 
estava afetando os moradores 
há muito tempo.

“As providências foram 
tomadas, o maquinário já está 
no local para a limpeza e eu, 
junto à população, agradeço 
a Prefeitura e a Secretaria 
de Obras pela realização do 
serviço”, ressalta o vereador 
Roderley Miotto.

O parlamentar já fez 
requerimentos solicitando 
outras melhorias no bairro 
como poda de mato e tapa 
buracos.

Diretoria De ComuniCação/CVP

VereaDor roDerley miotto ouVe população Do anDraDe

Diretoria De ComuniCação/CVP

VereaDor toninho Da farmáCia

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) solicita ao 
prefeito Vito Ardito Lerario 
a construção de uma RE-
MEFI na região do bairro 
do Bosque, para atender 
a demanda de alunos dos 
bairros Bosque, Crispim, 
Santana e Andrade.

O pedido leva em con-
sideração o aumento do 
número de crianças com 
idade escolar na região e 
também a escola de educa-
ção infantil Manoel César 
Ribeiro e a REMEFI An-
dré Franco Montoro estão 
trabalhando no seu limite 
máximo de alunos em sala 
de aula.

Lembrando que es te 
assunto foi abordado com 
a antiga administração e 
volta a pauta pois, com 
esta nova gestão a visão 
educacional é mais ampla, e 
a Prof. Beth Cursino, Secre-

Toninho da Farmácia solicita 
a construção de uma Escola 
Municipal no Bosque e Crispim

tária de Educação, estará 
atenta a esta revindicação.

No futuro situação vai 
se agravar ainda mais, pois 
já estão em fase de cons-
trução empreendimentos 
imobiliários nos bairros 
Crispim, com 15 torres de 
apartamentos e no Santana, 
com mais de 350 unidades 
habitacionais, nas proxi-
midades do supermercado 
SEMAR. 

“Faço esta solicitação à 
prefeitura pois são muitos 
os pais de alunos que estão 
sendo obrigados a matricu-
larem seus filhos na REME-
FI Dulce Pedrosa Romeiro 
Guimarães, no bairro Boa 
Vista, causando com isso 
um grande transtorno, já que 
nem todos podem acompa-
nhar seus filhos devido aos 
seus compromissos profis-
sionais”, disse Toninho da 
Farmácia”.

Diretoria De ComuniCação/CVP

O Presidente da Câ-
mara, vereador Ricardo 
Piorino (PDT), fazendo 
uso de suas atribuições, 
apresentou dezenas de 
requerimentos, merecen-
do destaque a solicitação 
para que a Administração 
finalize as obras que se 
encontram inacabadas na 
feira livre, do lado externo 
do Mercado Municipal 
(Praça da Liberdade).

“É necessário um cari-
nho especial no local, que 
foi abandonado pela Ad-
ministração anterior, sem 
o término das obras”. “Os 
feirantes e toda população 

Ricardo Piorino 
solicita conclusão 
das obras no mercado

“Os feirantes necessitam de um cuidadO 
especial da administraçãO”

continuam expostos à uma 
série de problemas, sem a 
devida e necessária prote-
ção, ocasionando diversos 
prejuízos, inclusive o pe-
recimento dos alimentos, 
sem falar do mau aspecto 
que o local vem apresen-
tando”, explicou Piorino.

Ciclovias
O vereador solicitou 

junto ao departamento 
competente a reforma e 
manutenção das principais 
ciclovias da cidade, enfati-
zando àquela existente na 
Rodovia Manoel César Ri-
beiro, a qual apresenta um 
grande fluxo de ciclistas.

VereaDor riCarDo piorino
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Tribuna do Norte Cultura & lazer8

Maria Fernanda Munhoz
As inscrições para a fase 

municipal do Mapa Cultura 
Paulista estão abertas até o 
dia 20 de maio. Artistas de 
Pindamonhangaba serão es-
colhidos para representar a 
cidade e concorrer a melhor 
do Estado de São Paulo em 
sua arte. 

Os artistas da cidade 
podem se inscrever nas se-
guintes opções: artes visuais 
(artes plásticas, desenho de 
humor e fotografia), vídeo, 
canto coral, música instru-
mental, literatura (conto, 
poema e crônica), dança e 
teatro. Lembrando que essas 
expressões serão desenvolvi-
das na fase municipal somen-
te se houver procura e ins-
crição por parte dos artistas 
locais. 

O Mapa Cultural Paulista 
é uma iniciativa da Secretaria 
de Estado da Cultura, realiza-
do pela Abaçaí Cultura e Arte 
– Organização Social de Cul-
tura, que objetiva identificar, 

Maria Fernanda Munhoz
O CMC - Conselho Municipal de 

Cultura está com inscrições abertas 
para as eleições dos conselheiros 
representantes da sociedade civil, 
nos segmentos: artesanato, música, 
literatura e cultura popular. As inscrições 
seguem até o dia 7 de maio, das 8 às 17 
horas, no Departamento de Cultura da 
Prefeitura. 

Para participar, o interessado deve 
apresentar comprovação de que atua 
na área escolhida há dois anos, além 
de atender aos termos da lei 5118/10 

(que criou o CMC) e regimento interno. 
As cópias estão à disposição no 
Departamento de Cultura. 

A eleição será coordenada pela 
comissão eleitoral do Conselho,   e 
será realizada no dia 20 de maio, às 19 
horas, no auditório da Prefeitura. 

A publicação dos habilitados será no dia 
10 de maio e a publicação dos represen-
tantes eleitos será no dia 24 de maio. 

Mais informações podem ser obtidas 
no Departamento de Cultura, que fica na 
rua Dr. Campos Salles, 530, São Benedito. 
Telefones 3642-1080 e 3643-2690. 

Maria Fernanda Munhoz
Resgatar a história de Pin-

damonhangaba por meio de 
depoimentos de quem viveu 
momentos importantes da ci-
dade. Esse é o projeto “Me-
mória Viva”, realizado pelo 
Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldi-
na, integrante do Departamen-
to de Patrimônio Histórico da 
Prefeitura de Pinda. 

As entrevistas estão regis-
tradas em vídeos, que podem 

ser assistidos a qualquer mo-
mento, bastando o interes-
sado se dirigir ao museu e 
escolher entre as mais de 45 
entrevistas e 15 vídeos de te-
mas especiais. Os vídeos de-
vem ser assistidos no próprio 
museu. 

E o trabalho de recolhi-
mento da memória da cidade 
não para. 

A equipe do Museu His-
tórico continua entrevistando 
pessoas que têm algo para co-

laborar com a montagem do 
mosaico da história da cida-
de. A próxima entrevista a ser 
preparada será com Paulo de 
Andrade. Outras ainda estão 
sendo agendadas. 

O museu fica na rua Ma-
rechal Deodoro, s/nº, centro, 
e está aberto a visitações de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas. Informações e 
agendamento de grupos mo-
nitorados pelo telefone 3648-
1779. A entrada é gratuita. 

Maria Fernanda Munhoz
Foram tantas emoções... 

A adaptação da famosa frase 
do rei Roberto Carlos pode 
facilmente ser utilizada para 
resumir a apresentação da 
Cia Focus de Dança em Pin-
damonhangaba, na última 
sexta-feira (26). Apresentan-
do o espetáculo “As canções 
que você dançou pra mim”, 
a Cia atraiu em torno de mil 
pessoas para a Quadra dos 
Salesianos, transformada em 
teatro pela equipe da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
com organização do Departa-
mento de Cultura. 

O evento foi trazido para a 
cidade graças a uma parceria 
da Prefeitura com o Governo 
do Estado, por meio do Cir-
cuito Cultural Paulista. Esse 
é o segundo grande evento 
trazido para a cidade neste se-
mestre. O primeiro foi o show 
com o guitarrista Nuno Min-
delis, na Praça do Quartel.

A apresentação da Cia Fo-
cus foi um desafio aceito pela 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba. Primeiro, pela necessi-
dade de adaptação do espaço 
físico para receber um even-
to tecnicamente elaborado 

Cia Focus emociona plateia 
de Pinda com sua dança

como este. Segundo, pela 
importância de se atrair pú-
blico para um espetáculo de 
dança contemporânea, consi-
derada uma linguagem nova 
para a plateia pindense. De 
acordo com informações do 
Departamento de Cultura da 
Prefeitura, aceito o desafio, 
a equipe organizadora traba-
lhou durante um mês para o 
sucesso obtido na sexta-feira. 

E o público deu fortes de-
monstrações de que aprovou 
a iniciativa. Durante a apre-
sentação, houve duas ma-
nifestações espontâneas de 
aplausos por parte das pessoa 
presentes e, ao final, muitas 
delas procuraram a equipe 
do Departamento de Cultura 
para agradecer à administra-
ção municipal por ter trazido 
o evento para a cidade. 

De acordo com o coreó-
grafo e idealizador do espe-
táculo, o bailarino Alex Ne-
oral, “As canções...” nasceu 
de uma brincadeira com a 
trilha do rei Roberto Carlos, 
realizada durante as viagens 
da companhia, cantando as 
músicas e passando para a 
próxima com uma palavra 
em comum. O espetáculo 
apresentou, nessa linha, um 

pot-pourri com 73 músicas 
de Roberto Carlos. “Quando 
criamos o espetáculo, não 
esperávamos o sucesso que 
temos feito. Essa foi a nossa 
102ª apresentação e temos 
agenda lotada até 2014. Ago-
ra vamos para Goiânia-GO, 
Corumbá-MS, São Paulo, 
Portugal, Nova Iorque”, 
contou Neoral, que avaliou 
o público de Pinda como 
muito interessado e respei-
toso. “Foi muito bacana, do 
palco, perceber as reações 
legítimas do público. Essa 
espontaneidade estimulava a 
gente que estava dançando a 
fazer uma apresentação cada 
vez melhor”. 

Durante a coreografia, os 
bailarinos desceram do pal-
co e interagiram com a pla-
teia, de acordo com a música 

que estava sendo apresen-
tada. Ao final, os bailarinos 
jogaram rosas vermelhas 
para o público, assim como 
o ‘rei’ faria, emocionando 
ainda mais os pindamonhan-
gabenses. 

Programação continua
As atrações do Circuito 

Cultural Paulista continu-
am com mais dois eventos 
ainda para este semestre. 
No dia 11 de maio, o Bos-
que da Princesa receberá o 
espetáculo de rua “A Farsa 
dos Opostos”, de um grupo 
de Aracajú-SE. E no dia 30 
de junho, abrindo as come-
morações do aniversário de 
Pindamonhangaba, o Arare-
tama recebe um caminhão 
trapézio, numa apresentação 
circense que promete emo-
cionar a plateia.

Conselho de Cultura abre 
vagas para a sociedade civil

inscrições para Mapa Cultural 
Municipal continuam até dia 20

valorizar e promover o inter-
câmbio da produção cultural 
no Estado de São Paulo, e 
ao mesmo tempo estimular a 
participação de seus municí-
pios em atividades culturais.

A meta do programa é 
mapear a produção artística 
em todo Estado de São Pau-
lo, cabendo a cada municí-
pio incentivar seus artistas 

locais a participarem deste 
programa.

As inscrições podem ser 
feitas no Departamento de 
Cultura da Prefeitura, onde 
também pode ser retirado o 
regulamento completo. O 
departamento fica na rua Dr. 
Campos Salles, 530, São Be-
nedito. Telefones 3642-1080 
e 3643-2690.

Camerata Jovem, representante na categoria música

Museu resgata a memória da 
cidade por meio de entrevistas

daniela Gonçalves
Pindamonhangaba foi es-

colhida para fazer parte das 
visitas técnicas de um grupo 
de alunos da cidade de Apa-
recida. Cerca de 30 alunos 
da região do Vale do Para-
íba, estudantes do Cemep - 
Centro Municipal de Ensino 
Profissionalizante estiveram 
no município na manhã de 
segunda-feira (29).

O atrativo escolhido pelos 
visitantes foi o Museu Histó-
rico Pedagógico Dom Pedro 

I e Dona Leopoldina. 
No local, os visitantes fo-

ram recepcionados por repre-
sentantes do Departamento 
de Turismo de Pindamonhan-
gaba, que deu as boas-vindas 
para os alunos, e apresentou a 
cidade e seus roteiros para que 
os futuros guias possam traba-
lhar com grupos de turistas.

As visitas técnicas são 
de grande importância, pois 
mostram que a cidade está 
preparada para recepcionar 
os turistas. Além disto, a oca-

sião oferece a oportunidade 
de fomentar o turismo na 
cidade, mostrando o grande 
potencial turístico do muni-
cípio, que se reflete no inte-
resse de novos visitantes.

O grupo seguiu em um 
passeio pelo Circuito Turís-
tico Mantiqueira, roteiro este 
que engloba o município de 
Pindamonhangaba. A visita 
técnica foi organizada pela 
Agctur - Associação dos 
Guias do Circuito Turístico 
Mantiqueira.

Cidade recebe alunos de Aparecida 
para visita técnica de turismo

Os alunos foram recepcionados no museu e conheceram também o Circuito Mantiqueira

Cíntia Camargo

Cíntia Camargo

Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

Quatro casais de bailarinos se revezaram no palco dançando músicas de Roberto Carlos

Ao final, a plateia ganhou rosas dos bailarinos
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Tribuna do Norte Segundo Caderno

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da 

Secretaria de Obras, está realizando a adequação 
das calçadas da parte interna do Bosque da Princesa, 
onde diversos munícipes realizam suas caminhadas 
diariamente. As obras estão sendo realizadas respei-
tando o limite das raízes das árvores e visam levar 
mais segurança às pessoas que utilizam o local. 

Adequação das 
calçadas do Bosque 
leva segurança 
para caminhada

Pessoas de todas as idades caminham no BosquePrefeitura discute programação da 
Semana do Meio Ambiente 2013

Maria Fernanda Munhoz
Na última sexta-feira (26), 

a comissão organizadora da 
Semana do Meio Ambiente 
2013 se reuniu para discutir a 
programação do evento, que 
será realizado de 3 a 8 de ju-
nho em Pindamonhangaba.

Durante a reunião, foi 
apresentada a identidade vi-
sual do evento e detalhados 
os eventos que irão compor 
a agenda, designando os res-
ponsáveis de cada um. Fa-
zem parte da programação a 
realização de um fórum de 
debates que irá gerar uma 
carta de intenções, um con-
curso de projetos desenvolvi-
dos pelos professores da rede 
municipal, a realização de 
palestras, patrulha ambien-
tal, exposições dos trabalhos 
desenvolvidos na cidade, 
blitz educativa, sarau com 
temas ligados à preservação 
do meio ambiente e uma ati-
vidade esportiva no encerra-
mento do evento. 

A intenção da Prefeitura, 
ao realizar esta programação, 
é levar a conscientização para 
a população de que cada um 

Programação terá atividades esportivas, culturais, técnicas e pedagógicas

deve fazer a sua parte para 
preservar o meio ambiente, 
através de simples ações que 
geram consequências para 
toda a comunidade. Também 
é intuito da administração 
municipal incentivar e valori-
zar as iniciativas já existentes.

Participaram da reunião 
representantes do Departa-
mento de Meio Ambiente, 
Departamento de Licencia-
mento Ambiental, Parque 
Municipal do Trabiju, De-
partamento de Comunicação, 
Secretaria de Educação e 

Cultura, Departamento Peda-
gógico, Casa Verde, Secreta-
ria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Sabesp, Ong IA3, 
Ong Agroquintais, Gerdau, 
Faculdade Anhanguera, Co-
légio Comercial, Polo Regio-
nal Apta e Confab. 

 Adriano Cocco

Comitiva de Pinda conhece modelo de 
recuperação de dependentes químicos

João Carlos                      
ribeiro salGado

Uma comitiva da cidade 
de Pindamonhangaba esteve 
na segunda-feira (29,) em 
Presidente Prudente-SP, visi-
tando um local de recupera-
ção de dependentes químicos 
na entidade denominada Ma-
riana Braga, que leva o nome 
de uma jovem que faleceu ví-
tima de uma bala perdida na 
briga entre traficantes. A casa 
atende cerca de 100 pessoas 
entre jovens, homens e mu-
lheres.

A visita foi organizada por 
Dunga da Canção Nova e o 
objetivo é construir uma casa 
nos mesmos moldes em Pinda.

Prefeito, vereadores e re-
presentantes de entidades, 
além de secretários, foram 

recebidos pelo prefeito de 
Presidente Prudente. O grupo 
visitou a promotoria, parceira 

da cidade em várias ações, e 
se colocou à disposição para 
a construção. 

Em Presidente Prudente, a 
instituição conta com o apoio 
de entidades religiosas que 
deverão atuar também em 
parceria. Os grupos Coalizão 
e  Amor Exigente, também 
de Pindamonhangaba, foram 
representados e ficou acerta-
do que será desenvolvido um 
trabalho em parceria.

Será realizada uma audi-
ência pública em Pinda para 
discutir a implantação da 
casa, bem como ações pre-
ventivas com a participação 
de toda a sociedade.

A comitiva de Pinda esteve em Presidente Prudente

Maria Fernanda Munhoz
O “Pega Tudo”, realizado 

pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba por meio da Se-
cretaria de Obras, está per-
correndo todos os bairros da 
cidade. 

Nesta semana, devido 
ao feriado de quarta-feira 
(1º/5), a equipe estará rea-
locada para outro serviço, 
mas para a próxima semana, 
a partir da segunda-feira (6), 
os trabalhos serão realizados 
no Mariana e Mombaça I, 

até o dia 9 de maio.
Com o “Pega Tudo”, a 

Prefeitura de Pindamonhan-
gaba disponibiliza para a 
população um meio de se 
livrar de entulhos sem sujar 
as ruas da cidade. A equipe 
é formada por funcionários, 
um caminhão e uma retroes-
cavadeira, que passam a cada 
semana por um bairro do mu-
nicípio. 

Na última semana, estive-
ram no Aurora, Campo Belo 
e Mombaça II. 

‘Pega Tudo’ segue 
para bairros Mariana 
e Mombaça i

A equipe trabalha para manter a cidade limpa

Instituições recebem verbas para 
desenvolver programas sociais

CinTia CaMarGo
Entidades sociais sem fins 

lucrativos de Pindamonhan-
gaba receberam da Prefeitura 
Municipal o repasse de recur-
sos federais, estaduais, muni-
cipais e do Fumcad – Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
Este repasse é destinado para 
execução de projetos sociais 
que essas entidades desen-
volvem junto à comunidade. 

Já foram beneficiadas com 
os repasses às seguintes enti-
dades:   Projeto Crescer, As-
sociação Criança Feliz São 
Gabriel, Associação do Cen-
tro de Convivência para Ido-
sos Francisca Inácio Ribeiro, 
Apae de Pindamonhangaba, 
Entidade Espírita de Assis-
tência Paulo do Amaral, Es-
quadrão Vida, Instituto de 
Acolhimento e Apoio do Ado-

lescente IA 3, Lar da Criança 
Nova Esperança, Lar Irmã 
Terezinha, Lar São Vicente 
de Paulo e Instituto Profissio-
nal Salesiano, Lar Irmã Júlia, 
Lar São Judas Tadeu, Centro 
de Convivência de Idosos Cô-
nego Nestor José de Azevedo, 
Casa São Francisco de Assis, 
Apamex, Centro de  Convi-
vência de Idosos de Moreira 
César, Associação de Carida-
de Santa Rita de Cássia e SOS 
- Serviço de Obras Sociais. 

Para o recebimento deste 
repasse as entidades apresenta-
ram os documentos nos termos 
da Instrução n°02/08 de Tribu-
nal de Contas e Lei Federal 
8.666/93 e foram autorizadas 
pelas leis municipais 5507 de 
26 de fevereiro de 2013, 5511 
de 5 de março de 2013, 5520 
de 2 de abril de 2013 e 5525, 
de 9 de abril de 2013.Padre frei Laércio, do São Judas Tadeu, recebe verba

João Carlos Ribeiro Salgado

Maria Fernanda Munhoz

Arquivo TN

Daniela Gonçalves
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Tribuna do Norte

Altair Fernandes

A animação ficou por conta do Madrigal Metodista, de Moreira César

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 
 

Página - 1 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 342/2012 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 342/2012 de “Aquisição de materiais de consumo diversos”, foi 
elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 19/03/2013: 
 

ATA nº 036/2013 Empresa:  COMERCIAL CENTER VALLE LTDA 





























  1.016.001.006716 - papel alumínio, med. 30 cm largura,7,5 m comprimento    

  1.016.001.006721 - copo descartável poliestireno, cap.200 ml, peso mínimo 
p/100 unid. 220 gr 

   

  1.016.001.006722 - copo descartável poliestireno, cap.50 ml, peso mínimo 
p/100unid. 75gr    

  1.016.001.006730 - lenços de papel 100% de fibras virgens medindo 
(14,8x21,5) cm (caixa com 50 folhas) 

   

  1.016.001.006731 - luva para limpeza látex, grande, c/superf. externa 
forrada antid 

   

  1.016.001.006732 - luva para limpeza látex, media, c/ superf. externa 
forrada antid.    

  1.016.001.006733 - luva para limpeza látex, pequena, c/ superf. externa 
forrada antid. 

   

  1.016.001.006735 - filme p/embalagem alimentos,plástico PVC, 28 cm x 
15m, 10 micras.    

  1.001.001.000094 - talco perfumado uso infantil composto de talco, 
carbonato de magnésio, fragança ph (6,5-7,5) embalada em frasco plástico 
com tampa 
dosadora contendo 200 gramas 

   

  1.003.003.001839 - hastes flexíveis p/ limpeza auricular, emb. cx. c/ 50 
unid. (tipo cotonete)    

  1.003.003.001812 - algodão hidrófilo 500gr conf. 100% algodão natural 
antialérgico, c/ boa absorção, emb. indiv., cor branca, s/ impurezas 

   

  1.003.003.001878 - luva de procedimento, tam. m, est., alta resist., formato 
anatômico, emb. cx. c/ 100un., c/ dados ident./proced.    

  1.011.002.004857 - luva descartável para manipulação de alimentos    

  1.022.002.008772 - touca sanfonada descartável simples, com elástico 
duplo, fabricado em 100 % polipropileno, atóxico, na cor branca. Cx com 
100 unid. 

   

  1.006.002.002654 - bobina de saco plástico picotada, medindo aprox. 
35x50 cm, com capacidade para 4 kg    

   
1.006.002.002652 - acendedor de fogão, multiuso 
 

   

  1.001.001.000096 - condicionador neutro cabelo normal uso infantil 
essência; água metolsulfato de behenil trimetil, amonioalcool, 
cetoestearilico, ciclometicone; cloreto de hidroxietil; behenamidopropil, 
dimoniopolisorbato 20, edta dissodio; embalagem frasco plástico de 250 ml. 

   

  1.001.002.000120 - curativo adesivo acrílico. Antimicrob. hidroat. 2x7cm, 
embalagens com 35 un.     

  1.003.002.001193 - creme dental com flúor, contendo de 900 a 1500 PPM 
de flúor, estável e reativo, que não escorra fora da embalagem e não 
endureça na ponta do tubo, apresentação tubo contendo aproximadamente 
90 g. provido de tampa plástica que permita controle de escape do produto 
e promova perfeita vedação. validade mínima de 02 anos da data de 
entrega 

   

  1.001.001.000098 - esponja para banho em espuma, uso infantil retangular 
aproximadamente medindo (115 x 77x 23 mm espessura). 

   

  1.001.001.000097 - fixa fralda tamanho 19 mm x 20 m, na cor amarela ou 
branca.    

  1.001.001.000093 - óleo hidratante infantil embalagem 100 ml.    

  1.001.001.000095 - shampoo neutro composto de cocoamidopropil bateina 
glicerina, edta, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem 
álcool de ph balanceado, embalagem frasco plástico de 250 ml. 
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ATA nº 037/2013 Empresa:  ORLANDO ABUD JUNIOR EPP 





























  1.016.001.006717 – papel toalha, gofrado, picotado, fl. dupla, rolo, 70 
fls, (26,2x20), branca. pct com 02 (duas) unidades. 

   

  1.016.001.006718 - pano copa cozinha, 100%algodão, 
aproximadamente (30x60) cm, c/ bainha, c/ estampa, branco 

   

  1.016.001.006723 - guardanapo de papel, 
(22x20) cm, fl.simples, gofrado, branco (pacote c/ 100) 

   

  1.016.001.006727 - pilha, tipo alcalina, 1,5v, pequena (AA). pct c/ 02 
(duas) unidades.    

  1.016.001.006728 – pilha, tipo alcalina, 1,5v, palito (AAA). pct c/ 02 
(duas) unidades.    

  1.016.001.006729 - saquinho de geladinho, embalagem c/ 100 unid.    

  1.016.001.006734 - palha de aço em aço carbono numera 01, para 
limpeza e brilho.    

  1.016.001.006963 - pilha,tipo alcalina,1,5 v, mediam (c) pct c/ 02 
(duas) unidades.    

  1.016.001.006964 - pilha, tipo alcalina, 1,5 v,grande(d) pct c/ 02 duas) 
unidades. 

   

  1.006.001.002603 - pano de copa, cozinha, 100 % algodão, aprox. 20 
x 60 cm, com bainha, com estampa, branco    

  1.003.003.001811 - álcool etílico 70º, emb. 1000 ml    

  1.001.001.000076 - sabonete líquido cremoso perolado, hidratante e 
emoliente, cor azul, viscosidade: 4690 cps (spindle 03, rotação 20), 
aroma infantil tipo mamãe e bebê, para banho infantil - galão de 05 
litros 

   

  1.006.002.002653 - saco plástico para amostra de alimentos frios e 
quentes, esterilizado, com tarja branco, medindo aprox. 12 x 30 cm . 
embalagem com 500 unidades. 

   

  1.022.002.008787 - germicida em pó para 
desinfecção de verduras, legumes e frutas. composição: 
dicloroisocianurato de 
sódio, estabiliante, sequestrante e carga 
inerte. principio ativo: dicloroisocianurato de sódio 4,02 (+/-0,2%). 
embalagem plástica com 1 kg do produto. 

   

  1.001.002.000129 - lixeira plástica em polipropileno com pedal 
plástico. capacidade: 60l. medidas aproximadas: 69 cm (altura) x 44 
cm (largura) x 40 cm (profundidade). 
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ATA nº 038/2013 Empresa:  TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 





























  


   

          
           


   

 
 
Pindamonhangaba, 25 de abril de 2013. 
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar 
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 Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  07/05/2013 às 14 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

63º BEATRIZ SILVANA ISIDORO DIAS
RUA OLIMPIO CORREA PENINA, 95 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-145

64º APARECIDA MARIA DOS SANTOS
RUA ALEXANDRE MORAES, 84 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-210

65º VALÉRIA CORREA DA SILVA
AV.NILCEIA APARECIDA BORGES DE FREITAS, 198 – LAERTE ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-570

66º LUCIANA NOGUEIRA MONTEIRO DA SILVA
RUA CAPITÃO VITORIO BASSO, 1304 – PARQUE SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-010

67º MARILDA DAS GRAÇAS COSTAS BORDON
RUA BELMIRO CLARO CORTEZ, 117 – VILA SÃO PAULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-598

68º MARIA VICENTINA RIBEIRO
RUA ELPIDIO SALLES DUARTE, 192 – JARDIM IMPERIAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-370

69º MARIA SOLANGE PORTES CAVALCANTE DE SOUZA
AVENIDA ESPANHA, 395 – PASIN
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-610

70º ROSELY BICUDO RAMOS
RUA FAUSTO DOS SANTOS, 226 - ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-540

71º ANDREIA FERNANDO CORREA RODRIGUES
AV. MONS. JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO, 181 – APTO. 14 BLOCO B - CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-010

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Posse e lançamento de  livro em plenária da APL
Escritora assume cadeira que pertenceu ao  fundador da Academia 
Pindamonhangabense de Letras e lança livro de poesia

Vice-presidente da APL, Luiz Carlos Loberto, exibe o livro ao lado da autora Juraci e de 
sua filha Marina (responsável pela ilustração) Juraci recebe diploma de acadêmica titular das mãos da colega acadêmica Carmen

Na noite de sexta-feira 
(26), o Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, a APL – 
Academia Pindamonhanga-
bense de Letras realizou sua 
2ª plenária solene do ano, 
com a posse de Juracy Con-
ceição de Faria ao quadro de 
membros titulares e noite de 

Componentes da mesa dos trabalhos, presidida por Alberto Marcondes Santiago

autógrafos do lançamento de 
seu livro de poesia Manto Sa-
grado.

Apresentada pela acadê-
mica Neila Cardoso,  a poeti-
sa, professora  e historiadora 
Juraci de Faria assumiu a ca-
deira nº 40T, que tem como 
patrono o fundador da APL, 
Dr. Paulo Emílio de Alessan-

dro. Coube à nova acadêmica 
titular discorrer sobre a vida e 
obra deste inesquecível  mé-
dico literato (poeta, cronista, 
historiador), e colaborador da 
imprensa local, que dedicou 
sua vida de profissional  da 
medicina em favor dos pin-
damonhangabenses.

Manto Sagrado – 
PoeSia

Prosseguindo o evento li-
terário e cultural que se rea-
lizava no histórico Palacete 

do Visconde da Palmeira, os 
acadêmicos Neila Cardoso e 
Ricardo Estevão de Almei-
da fizeram a apresentação 
do livro que, segundo a au-
tora, “abre o sacrário de sua 
alma “.  Obra dividida em 
três tomos: Amor Sagrado, 
Amor Tangenciado e Amor 
Consagrado.

“Juraci abre seu coração 
terno e luminoso, estende 

suas mãos gentis e prodigio-
sas e nos oferece se ‘Manto 
Sagrado’: é a forma que en-
controu para nos ajudar a 
bordar o tecido indecifrável 
do viver, por todos os nossos 
dias”, exalta o romancista, 
professor Ricardo Estevão.  

A qualidade do conteúdo 
poético do livro divide o êxi-
to da obra com as ilustrações 
de autoria de sua filha, Ma-
rina Oliveira, a menina artis-
ta. “As iluminuras de Marina 
Oliveira revelam as origens 
dessa menina. Seus desenhos 
são registros do mundo poéti-
co que habita seu imenso co-
ração. Legado dos pais, artis-
tas da imagem e da palavra”, 
complementa a poetisa e arte
-educadora Neila Cardoso.

Público lota 
o Palacete 

Foi uma das mais con-
corridas reuniões solenes 
da APL, com presença de 
amigos e familiares da aca-
dêmica Juraci. Entre às au-
toridades presentes foram 
convidadas a compor a mesa 
dos trabalhos as seguintes: 
presidente da APL – Al-
berto Marcondes Santiago; 
vice – Luiz Carlos Loberto;  
coordenadora de bibliotecas 
municipais, Luciane Bustos 
(representou a Secretaria 
Municipal de Educação e 

Cultura); desembargador 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, Dr. 
Thiers Fernandes Lobo; Dr. 
Paulo de Andrade (OAB 
– seção e Pindamonhanga-
ba); presidente da seção lo-
cal da União Brasileira de 
Trovadores, Dr. José Val-
dez de Castro Moura; pro-
fessora Déa D’Alessandro 
(representou a família do 
homenageado, seu pai, Dr. 
Paulo Emílio de Alessan-
dro); professora Juraci (a 
escritora e   nova acadêmi-
ca titular).

Madrigal 
MetodiSta

Durante o evento literá-
rio, destaque para as apresen-
tações  do coral de Moreira 
Cesar, Madrigal Metodista, 
sob a regência do maestro 
Gerson Martins. Entre os 
números musicais apresen-
tados, o coral homenageou 
a maestrina Cynira Novaes 
Braga, a Irmã Cecília (1924 
– 2012), Irmã Franciscana da 
Terceira Ordem Seráfica.  

Em Pinda, a musicista é 
lembrada pelo famoso coral 
que regia e por ter sido fun-
dadora da Faculdade de Mú-
sica local (Fasc) em 1973, 
onde foi responsável pela 
formação musical de inúme-
ros alunos.  

CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DE 2013

Convocamos todos os Conselheiros e Conselheiras, titulares e suplentes do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Pindamonhangaba – Gestão 2012/2013, para a 3ª Reunião Extraordinária de 
2013, a realizar - se:
Dia:   29/04/2013                     
Horário:   17h 
Local:   CRAS Centro
Pauta:
 — Apresentação da renúncia da atual Presidente ao Conselho e posse da vice-presidente.
Lembramos aos conselheiros titulares e suplentes que é muito importante a sua participação e aque-
les que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) pedimos que justifiquem sua falta 
através dos emails: conselhospinda@gmail.com ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Sonia Rejane de Campos 
 Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 332/2012
A Prefeitura comunica que no PP nº. 332/12, que cuida de “Aquisição de microcomputa-
dor completo com monitor, impressora, máquina copiadora e fragmentadora de papel”, 
ante a análise do Departamento de Informática, a Autoridade Superior HOMOLOGA e 
ADJUDICA o procedimento licitatório em favor das empresas (item/lote): Leandro Mou-
tinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. EPP (02); Simptec Co-
mércio de Máquinas Ltda. (04). Item deserto: 05. Itens cancelados: 01 e 03.
Pindamonhangaba, 18 de abril de 2013.

Roberto Faria – Portal R3

Roberto Faria – Portal R3Roberto Faria – Portal R3

Roberto Faria – Portal R3
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Esportes

Os atletas da equipe Monteiro de Judô foram premiados como melhores de 
2012 pelo circuito Shiran, e ainda conquistaram várias medalhas no torneio 
Jarbas Ferreira, disputado dia 21 de abril, em São José dos Campos. O técnico 
agradeceu aos judocas pelo desempenho e afirmou que o sucesso é fruto da 
dedicação dos lutadores.

Pindamonhangaba subiu 
ao pódio no último sábado 
(27), no Paulista de Judô. A 
competição ocorreu em Mogi 
das Cruzes, participaram 
atletas das categorias de base 
da Secretaria de Esportes da 
cidade. A medalha veio com 
Luís Antônio Nunes da Silva, 
3° colocado na classe Sub 21, 
categoria pesado.

A próxima competição 
dos judocas das categorias de 
base será no próximo dia 18,  
em São José dos Campos, 
quando será realizada a fase 
regional dos Jogos Abertos 
da Juventude e, em Mogi das 
Cruzes, pelo Campeonato 
Estadual do Interior, Sub 11, 
Sub 13 e Sub 15.

Atletas de Pinda são 
destaques em torneio de judô

Marcos cuba
A bola vai rolar na quadra 

do Alto Tabaú nesta quinta-
-feira (2), a partir das 20 ho-
ras. Pela categoria principal, 
o Salonão chega a fase de 
semifinais. O primeiro jogo 
será entre Mantiqueira e Ara-
retama; o segundo confronto 
acontece entre Ipê II e Sejelp.

O Mantiqueira carimbou 
o passaporte para esta etapa 

depois de empatar em 2 a 2 
com Os Canalhas e vencer por 
1 a 0 na prorrogação. O Ipê II 
mandou a bola para o fundo da 
rede seis vezes, contra três do 
Bar do Zé do Café A. A vaga 
da Sejelp foi conquistada ao 
golear o Estrela por 4 a 0, e o 
Araretama derrotou o Unidos 
do Araretama por 3 a 2.

Categoria Sub 11
O ginásio da Associação 

Atlética Ferroviária vai re-
ceber mais uma rodada do 
Sub 11. Os jogos terão início 
às 19 horas. O primeiro con-
fronto da noite vai ser entre 
EC Agenor e Alviverde, se-
guido de OS Grêmio União 
contra o Projeto Viva, Famí-
lia Futsal Lorena e Grêmio 
União. Os times Nova Espe-
rança e Ferroviária encerram 
a noite de jogos.

Salonão chega às semifinais do Principal

Pinda conquista bronze 
no Paulista de Judô

Marcos 
Monteiro 
vence 
brasileiro de 
jiu-jitsu

Marcos Cuba

CADASTRO ÚNICO. É ASSIM QUE O GOVERNO FEDERAL 
SABE AO QUE VOCÊ E SUA FAMÍLIA TÊM DIREITO. 
NA HORA DA ENTREVISTA, INFORME SEUS DADOS CORRETAMENTE.

Mantenha o seu cadastro atualizado. 
Procure o CRAS ou a prefeitura do seu município.

Mais informações: 0800 707 2003 / www.mds.gov.br

MUDAMOS DE 
ENDEREÇO

AUMENTEI
MINHA RENDA

EU ME CASEI E 
ESTOU GRÁVIDA

EU CONSEGUI UM 
NOVO EMPREGO

O atleta Marcos Mon-
teiro conquistou o título de 
Campeão Brasileiro de Jiu-
-jitsu no dia 20 de abril, no 
campeonato disputado em 
São Lourenço-MG. Marcos 
Monteiro venceu várias lu-
tas com muita técnica e ver-
satilidade.

O lutador, que faz parte 
da equipe Pulga Jiu-jítsu, de-
dicou o título a todos da aca-
demia, aos alunos e demais 
pessoas que acreditam no 
seu trabalho. Marcos Mon-
teiro, que também é lutador 
e professor de judô, está se 
preparando para outras com-
petições que serão realizadas 
nos próximos meses.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

01 - Adriano Augusto Zanotti - Ordem dos Advogados do Brasil – 52ª Subseção
02 - Ágata Irina Villani - Liceu Coração de Jesus
03 - Ana Maria Rita Gomes - IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente
04 - André Gustavo Bevilacqua Piccolo - Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba
05 - Benedito Sergio Irineu - Sindicatos dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba
06 - Demétrio Cabral Júnior - Lar da Criança Irmã Júlia
07 - Elaine Cristina da Silva Marcelino - Conselho Regional de Serviço Social
08 - Erica Cristina Camilo Jacob de Freitas - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 
09 - Fernando Antunes Lima - APAMEX – Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente
10 - Isabel Cristina Santos Macedo - Anhanguera Educacional

O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba na pessoa de sua Presidente, no uso de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal 2.626/91 e de acordo com o artigo 6º do Edital de processo eleitoral, publica abaixo os HABILITADOS 
à participação na Assembléia para a eleição a se realizar em 14 de maio de 2013, no auditório da Prefeitura Municipal, às 18 horas, dos representantes 
da sociedade civil do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para o biênio 2013/2015:

11 - José Augusto Engracina - Projeto Parceiros da Amanha
12 - Lafayette Marcondes Sobrinho - Coalizão Comunitária Antidrogas de Pindamonhangaba
13 - Marcos Denir Gonçalves - Lar da Criança Nova Esperança
14 - Maria Inês Ferreira Santana - Obra Padre Vita
15 - Maurílio Ribeiro Martins - Entidade Assistencial Templo dos Anjos
16 - Raquel de Oliveira Dias - Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba
17 - Rosiane Tamires da Silva - Associação Amigos do Projeto Guri
18 - Sonia Cristina Rossi - Lar São Judas Tadeu
19 - Valdo dos Santos Ferreira - Ass para Aux da Criança e Adolescente – Projeto Crescer

PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

PINDAMONHANGABA - GESTÃO 2013/2015
HABILITADOS PARA A ELEIÇÃO

O atleta pindense é o primeiro da direita para esquerda

Os jogos da categoria principal do Salonão iniciam sempre às 20 horas
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Esportes

Divulgação

Arquivo TN

GRUPO A  
10 DE JULHO FC   0 X 2 AA CIDADE NOVA
ESTÁDIO BENEDITO URBANO SANTOS - VILA RICA

EC ANDRADA  2 X 1 SE AZEREDO
ESTÁDIO NELSON AVELAR - SANTA CECILIA  

EC GALÁTICOS  0 X 3 EC UNIDOS DO CASTOLIRA
ESTÁDIO LUIZ BRAZ FERREIRA GONÇALVES-JARDIM REGINA
  
GRUPO B  
INDEPENDENTE FC   1 X 1 EC UNIDOS AZUIS
ESTÁDIO NUNO MAIA VEIGA FILHO – MARICÁ
  
GE AFIZP  3 X 1  GE SANTA CECILIA
ESTÁDIO DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA - HARAS PAULISTA
  
EC ROSÁRIO  3 X 0  GE TERRA DOS IPÊS
ESTÁDIO JOSÉ RAMIRO DOS SANTOS (RAMIRÃO ) - VILA  VERDE (WO)
  
GRUPO C  
EC MOREIRA CESAR 4 X  2 RESENHA BEER FC
ESTÁDIO JOÃO BATISTA MACHADO (MACHADÃO) - MOREIRA CESAR
  
AE UNIÃO SÃO JOÃO  1 X 4   PIAUI EC
ESTÁDIO AMADEU ROSSI - VILA SÃO BENEDITO
  
EC  CEM NOME  4 X 1  RIVER JUNIOR FC 
ESTÁDIO TIO NÊ - FEITAL    
  
GRUPO D  
AA ARARETAMA  2 X 0  GE BELA VISTA
ESTÁDIO JOSÉ RAMIRO DOS SANTOS (RAMIRÃO) - VILA VERDE
  
GER SANTA LUZIA  3 X 0  SANTA CRUZ FC 
ESTÁDIO JOÃO DEMÉTRIO SALGADO (MANCRÉZÃO) – SANTA LUZIA
  
CICERO PRADO FC  2 X 4 GER JARDIM ELOYNA
ESTÁDIO VICENTE DE OLIVEIRA (CARRAPATÃO) -VILA SÃO JOSÉ

Confira os resultados do Amador da 2ª Divisão

Marcos cuba
O handebol de Pindamo-

nhangaba está participando 
de diversos campeonatos. 
Os atletas da casa entram 
em quadra para jogar em 
diversas competições. No 
dia 24 de abril a equipe fez 
o primeiro jogo pelos Jo-
gos Abertos da Juventude, 
contra Taubaté. A partida 
ocorreu no Ginásio Alto 
Tabaú. Placar final foi de 
26 a 21 para os taubateanos. 

De acordo com as infor-
mações da Secretaria de Es-
portes, no primeiro tempo, a 
equipe de Pinda estava um 
pouco dispersa, cometen-
do alguns erros, isso fez 
com que Taubaté abrisse 

uma vantagem de nove 
pontos no placar. No se-
gundo tempo os pindenses 
voltaram mais concentra-
dos e defenderam muitos 
lances, diminuindo a van-
tagem, que chegou a ficar 
apenas em dois pontos 
atrás no placar e levantou 
a torcida. 

Já no dia 25, no segundo 
jogo pelo mesmo campeona-
to, novamente contra Taubaté 
e na casa do adversário, vitó-
ria taubateana por 28 a 26. 
Defendem a camisa da “Prin-
cesa do Norte” os atletas: To-
niel Felix, Alex, Bruninho, 
Jonathan, Jeferson, Paulinho, 
Igor, Caio, Pedro, Daniel, Vi-
nício, Victor Hugo, Luisinho 

e João Victor.
Com o ritmo acelerado de 

competições, no sábado (27), 
o handebol pindense entrou 
em quadra, desta vez, pela 
Liga do Estado de São Pau-
lo. O jogo foi em Jundiaí, 
contra a equipe da casa. 
A equipe Juvenil fez uma 
partida equilibrada, mar-
cando e atacando com mais 
eficiência. Pinda terminou 
o primeiro tempo com uma 
bola à frente de Jundiaí. No 
segundo tempo, continuou 
marcando, porém, no início 
desse período teve um jo-
gador expulso e um contun-
dido. A perda desses dois jo-
gadores abalou a equipe que, 
mesmo desfalcada, manteve 

o jogo acirrado, mas no final 
permitiu que Jundiaí passas-
se a frente, abrindo quatro 
pontos de diferença, placar 
final foi 27x23.

Nesta categoria estão os 
jogadores: Toniel Felix, 
Alex, Bruninho, Jonathan, 
Jeferson, Paulinho, Cesar, 
Mateus, Pedro, Daniel, 
Vinício, Victor Hugo e 
Alexandre. O próximo 
jogo, pela Liga de Han-
debol do Estado de São 
Paulo, acontece dia 5 de 
maio, a partir das 13h30, 
no ginásio do Alto Tabaú. 
Haverá partidas das cate-
gorias Cadete Feminino, 
Infantil Masculino e Juvenil 
Masculino.

GRUPO A
COMERCIAL MOMBAÇA FC 4X 0 EC RAMOS
ESTÁDIO PEDRO ALVES APOLINÁRIO – BONSUCESSO

IMPERIAL FC 1x0 GE MOMBAÇA
ESTÁDIO DA ADC NOVELIS – FEITAL

GER SANTA LUZIA 6x0 GER TERRA DOS IPÊS
ESTÁDIO JOÃO DEMÉTRIO SALGADO – MANCREZÃO 

GRUPO B
GE AFIZP 0x1 INDEPENDENTE FC 
ESTÁDIO  DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA – HARAS  
PAULISTA

EC VILA SÃO JOSÉ 6x1 AER FIM DE CARREIRA
ESTÁDIO VICENTE DE OLIVEIRA – VILA SÃO JOSÉ

EC ESTRELA 0x0 BANDEIRANTE FC
ESTÁDIO VITO ARDITO LERÁRIO – BOSQUE

Veja o placar da rodada do Sênior 40

Marcos cuba
As equipes do Piauí EC e 

EC Cem Nome golearam na 
segunda rodada da 2ª Divisão 
do Amador, ocorrida domin-
go (28). Por coincidência, o 
placar de ambos foi 4 x 1 em 
seus adversários. 

A Liga Pindamonhanga-
bense de Futebol convida a 
torcida para acompanhar as 
competições aos sábados e 
domingos. Aos sábados são 
realizadas as partidas do Sub 
13 e Sub 17, já aos domingos 
é a vez do Sênior 40 e Ama-
dor entrarem em campo. Os 
jogos têm início a partir das 
8h30. 

O Piauí EC enfrentou a 
AE União São João no está-
dio Amadeu Rossi, na Vila 
São Benedito, já o estádio 
Tio Nê, no Feital, recebeu o 
jogo entre River Junior FC e 

EC Cem Nome. 
Desta vez o EC Galáticos 

ficou com a função de frear 
o volante Mica, do EC Uni-
dos do Castolira, no campo 
do Jardim Regina. O placar 
não foi tão elástico como na 
estreia, mas o Castolira ven-
ceu por 3 a 0 e permanece em 
primeiro no grupo A.

Sênior 40
No Sênior 40 haverá um 

jogo no dia 1º de maio, às 9 
horas, no campo do Esporte 
Clube Ramos.

O dono da casa vai en-
frentar o Imperial FC para 
decidir a ordem de classifica-
ção do grupo A.

Na última rodada, o GER 
Santa Luzia goleou o Tipês 
por 6 a 0, no grupo A. No B, 
o chocolate foi da Vila São 
José em cima do Fim de Car-
reira, 6 a 1.

Piauí e Cem Nome 
goleiam na segunda 
rodada do Amador

Handebol de Pinda participa 
de diversos campeonatos

Marcos cuba
A atividade física con-

tribui com o corpo e a men-
te de todos os indivíduos, 
sabendo disso, a Melhor 
Idade de Pindamonhanga-
ba participa das aulas ofe-
recidas pela Secretaria de 
Esportes e Lazer da Prefei-

tura. Os representantes da 
“Princesa do Norte” estão 
se preparando para os Jori 
-Jogos Regionais do Idoso, 
fazendo partidas amistosas.

A competição será em 
setembro, Pindamonhan-
gaba já está “aquecendo os 
motores” para dar exemplo 

de vida nas quadras. Os 
atletas das equipes mascu-
lina e feminina de voleibol 
convidam a população para 
prestigiar um jogo de vo-
leibol adaptado amistoso 
nesta terça-feira (30), no 
ginásio do Alto Tabaú. 

Os atletas entrarão em 

quadra a partir das 8h30, 
contra o time de Cruzeiro.

O voleibol adaptado 
para a Melhor Idade tem 
por objetivo melhorar a 
coordenação motora, força 
muscular, o equilíbrio, o 
sistema vascular e promo-
ver a integração.

Atletas da Melhor Idade participam 
de jogo amistoso de vôlei

O clube do Corin-
thians de Pindamonhan-
gaba completa 83 anos 
na quarta-feira (1º de 
maio). A direção do clu-
be vai realizar uma gran-
de festa com participação 
de diversos associados e 
atletas no estádio Cardo-
são – sede do clube.

O Corinthians de Pin-

damonhangaba é uma 
das equipes mais tra-
dicionais da região e 
já conquistou diversos 
títulos, dentre eles o bi-
campeonato amador do 
Estado em 1981 e 1982.

Hoje, o Corinthians 
possui categorias de base, 
a equipe do goró, time de 
veteranos, dentre outras. 

Corinthians de Pinda completa 83 anos

Os associados e jogadores do clube estão convidados a comparecer no aniversário do Corinthians

Os atletas de handebol convidam a população para prestigiar a próxima partida e torcer por Pinda


	TTDN3001
	TTDN3002
	TTDN3003
	TTDN3004
	TTDN3005
	TTDN3006
	TTDN3007
	TTDN3008
	TTDN3009
	TTDN3010
	TTDN3011
	TTDN3012

