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Total investe R$ 15 milhões para
expansão da fábrica de Pinda
André Nascimento

O grupo francês Total, que detém as marcas Total e Elf, realizará
ampliação de sua planta em uma área
de aproximadamente 12 mil m². O investimento será de cerca de R$ 15
milhões e o novo layout prevê um
aumento no número de empregos
gerados. A empresa está instalada
na cidade há mais de 10 anos.

Com menos de seis meses
para sua inauguração na cidade,
as obras do Shopping Pátio Pinda
estão em ritmo acelerado. Mais
de R$ 100 milhões estão sendo investidos no empreendimento, que
deverá gerar cerca de três mil empregos diretos e indiretos.

Segundo Caderno

Novos
cadastrados
receberão
cartão de
gratuidade no
transporte
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Rua Bicudo
Leme recebe
novas calçadas
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Semana
Nacional
de Museus
termina com
palestra
Cultura & Lazer 8

Abrigo de
animais faz
doações
O abrigo municipal de animais
realiza, durante três sábados por
mês, a doação de cães e gatos recolhidos nas ruas. Todos são vacinados e, se não são castrados devido à pouca idade, estão na fila de
espera. O serviço é realizado gratuitamente. Todo o animal adotado
é monitorado. Animais de grande
porte também são recolhidos. A
população pode denunciar abandono e abuso.

Prefeito, secretário e representantes da empresa durante reunião de apresentação do novo projeto

Trânsito é alterado na praça Emílio Ribas
A rua em frente à igreja São Benedito será parcialmente fechada, com um calçadão em frente à residência paroquial, que será construído nos próximos dias. No final de semana, a equipe do Departamento de
Trânsito esteve trabalhando na região, realizando toda a troca de sinalização horizontal e vertical, para que
Página 3
os motoristas comecem a se acostumar com as modificações.

Abertura do “Nosso Bairro”
é sucesso de público
André Nascimento

Polícia 4

previsão
do tempo
TERÇA-FEIRA - 21/5
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
26ºC

Mc Nathan, prefeito e monitores no palco do Projeto Nosso Bairro, que iniciou domingo no Araretama

Milhares de pessoas participaram da abertura do novo projeto Nosso Bairro, que está atualmente no Araretama. Diversas atividades marcaram o domingo (19), como ações sociais para a população da região e show do
cantor Netinho de Paula e o grupo "Os de Paula", entre outras atrações.
Segundo Caderno

Quarentão segue para a semiﬁnal
Aiandra Alves Mariano

Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA 15ºC
TEMP. MÁXIMA 27ºC

Nublado e
pancadas de chuva
16ºC
22ºC

SEXTA-FEIRA - 24/5
Variação de
nebulosidade
14ºC
20ºC
CPTEC INPE

Fórum discute
combate à
pedoﬁlia

Mais de 150 pessoas participaram do I Fórum de Mobilização e
Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado na sexta-feira
(17). O evento integra a V Campanha Municipal de Enfrentamento
à Pedofilia e Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes,
que encerra no dia 25 de maio, na
praça Monsenhor Marcondes.

Pindamonhangaba conta com
nove unidades do Telecentro, que
realiza cursos de informática gratuitos para a comunidade. São 600
vagas destinadas às crianças, jovens, adultos e melhor idade.
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Pinda
representa
a região nos
Jogos Abertos
da Juventude

A equipe de futsal masculino de
Pindamonhangaba será a representante da região na fase estadual dos Jogos Abertos da Juventude, que devem ser realizados em
setembro, em Itatiba. A final, que
definiu Pinda para a competição,
foi realizada no domingo (19), no
ginásio do Alto Tabaú, contra São
Sebastião.

QUINTA-FEIRA - 23/5

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Segundo Caderno

Telecentros
realizam cursos
gratuitos

QUARTA-FEIRA - 22/5

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

As obras de revitalização na
rua Bicudo Leme, centro da cidade,
continuam nos próximos dias. As
calçadas estão sendo recuperadas
e todo o trecho, a partir da frente
da igreja Matriz, será recapeado.
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Vítima se
assusta com
ladrões e
capota veículo

Obras do
Shopping Pátio
Pinda avançam

Equipe do Estrela, uma das classiﬁcadas para a semiﬁnal.

Esportes 12

Esportes 11
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Editorial
De olho no futuro
Pindamonhangaba é a cidade das oportunidades. Com
seu desenvolvimento contínuo, a olhos vistos devido às obras
de infraestrutura que a cidade está recebendo e a quantidade
de carros pelas ruas todos os dias, Pinda está com seus imóveis valorizados, comércio cada vez mais aquecido e oportunidades de capacitação e de emprego.
A administração municipal iniciou, no domingo, uma ação
que irá colaborar ainda mais para o desenvolvimento da cidade. Que levará oportunidade de capacitação, lazer e atendimentos de saúde para mais perto da população que mais
necessita. Trata-se do Nosso Bairro, projeto que retorna com
o atual prefeito e que promete continuar o grande sucesso
que teve em anos anteriores.
O projeto volta remodelado e atualizado, com mais opções de ações sociais e de cursos de capacitação para a
comunidade. O mais importante é que tudo é gratuito e de
qualidade.
Durante cinco semanas, o Araretama, primeiro bairro a
receber o novo projeto, terá ações para pessoas de todas as
idades, movimentando a região.
Instituições como a OAB – Ordem dos Advogados do
Brasil apoiam e participam do projeto, mostrando a seriedade das ações. Durante a abertura, que contou com um show
de samba e pagode de artistas de renome, foram realizadas
ações de saúde como veriﬁcação de pressão arterial e medição de nível de glicose, além de diagnósticos odontológicos,
que identiﬁcaram os casos mais sérios e que necessitam de
tratamento ortodôntico e cirúrgico, para oferecer até mesmo
gratuitamente a solução. Outro destaque foi o atendimento
social, com a presença dos assistentes sociais da Prefeitura,
e as vagas de emprego do PAT – Posto de Atendimento ao
Trabalhador. O pessoal do trânsito também esteve presente
com a cidade mirim, realizando a educação no trânsito com a
comunidade desde a infância.
Atividades como corte de cabelo, manicure com unhas
decoradas e massagem de reﬂexoterapia também foram oferecidas para a população, além de recreação, lazer e shows,
levando a diversão como forma de unir a comunidade e diminuir os índices de violência.
Além de todas essas atividades, o ponto forte do projeto
é mesmo as oﬁcinas de capacitação, que comprovadamente
pela experiência em anos anteriores, cumprem seu papel de
dar uma formação proﬁssional e uma opção de renda para
as famílias. Neste ano, a comunidade pôde optar entre 20
cursos, todos gratuitos e oferecidos para pessoas a partir de
4 anos de idade, dando atividade para a avó, a mãe e os
ﬁlhos, juntos. As inscrições foram realizadas na semana anterior com grande procura dos moradores do bairro e região,
antecipando o sucesso da iniciativa e a necessidade que o
bairro tem de atividades como essa.
Após o término das aulas, daqui a cinco semanas, os participantes assíduos receberão certiﬁcado de participação, o
que é muito importante para a autoestima dessas pessoas.
Conhecemos muitos exemplos de pessoas que participaram
dos cursos nas edições anteriores e que até hoje se lembram
da cerimônia de formatura. Outras, utilizaram o que aprenderam para garantir uma renda extra para a família e acabaram
se especializando, evoluindo na área escolhida.
O Nosso Bairro é uma semente. É uma oportunidade de
abrir os olhos da comunidade mostrando que ela também
tem talentos e que pode melhorar de vida através do próprio esforço. Como projeto social tem uma abrangência muito
maior do que simplesmente a realização de atividades no dia
a dia para “matar o tempo”. Une a comunidade, fortalece a
autoestima e a família, estimula o desenvolvimento pessoal
das pessoas daquele bairro e de todos os outros bairros melhorando a cidade toda numa grande corrente do bem.

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram hoje (21 de maio)
e nos próximos dias
21/5 – Dia da Cachaça.
22/5 - Dia de Santa Rita de Cássia, Dia da Aviação de Patrulha, Dia
do Apicultor, Dia do Hóquei sobre Patins, Dia do Abraço, Dia do Economiário, Dia do Talento.
23/5 - Dia do Soldado Constitucionalista, Dia Internacional das Comunicações Sociais, Dia Nacional da radiodifusão livre e comunitária,
Dia Nacional da Defesa das Florestas Brasileiras.
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Abrigo de animais de Pinda realiza doações
Pindamonhangaba conta com
um abrigo de animais para fazer
doação de cães e gatos, além disso, faz o recolhimento de caninos,
equinos, bovinos e felinos abandonados em vias públicas. O órgão
funciona de segunda a sexta-feira,
para atendimento ao público, das 9
às 16 horas.
A equipe do Abrigo de Animais
é formada por ajudantes, veterinário e administrativo. O local
funciona 24 horas para proteger
os animais e a sociedade, pois, espécies de grande porte, soltas em
vias públicas, podem causar sérios
acidentes. As denúncias podem ser
feitas pelo telefone 3648-2959.
Atualmente, no abrigo há seis
equinos, 38 felinos e 81 caninos,
todos recolhidos nas ruas. Os em
interessados em adotar os cães e
gatos podem entrar em contato com
o abrigo pelo telefone para agendar
uma visita. Todos os animais estão
com carteira de vacinação em dia,
garantindo o bem estar dos animais
e para as famílias que o adotarem.

Maria Fernanda Munhoz

As doações são realizadas em três sábados por mês, em diversos locais

Durante três vezes por mês é
realizada uma feira de adoção de
animais. Nos segundos sábados
do mês, a ação é desenvolvida na

praça Padre João de Faria Fialho
(Largo do Quartel); nos terceiros,
na Estação Arteduvale, e nos quartos, na Praça da Bíblia (em frente

Meio Ambiente terá novo almoxarifado
A sede do Viveiro Municipal
está recebendo uma série de melhorias. Com isso, os funcionários
dos departamentos de Meio Ambiente e de Licenciamento Ambiental e Urbanismo da Prefeitura terão
mais conforto e espaço adequado
para a realização das suas atividades.
A equipe da Secretaria de
Obras está concluindo a construção do almoxarifado, já em fase de
acabamento. De acordo com informações do Departamento de Meio
Ambiente, o galpão será destinado
ao acondicionamento de equipamentos, ferramentas e insumos
agrícolas, como adubos, formicidas
e outros materiais de pequeno volume que são utilizados diariamente pelo departamento.
Após o término do serviço, a
equipe iniciará a segunda fase da

Maria Fernanda Munhoz

ao cemitério). Para adotar os cães
e gatos basta levar o RG e um comprovante de endereço, das 9 às 13
horas.

Pinda na
Canção Nova
Divulgação

Além do almoxarifado, também será construída uma fossa

obra de construção da fossa séptica, iniciada pelo Exército, durante
a manobra de treinamento para o
Haiti. A intenção do Departamento

de Meio Ambiente é que, futuramente, seja construído um novo
refeitório para os funcionários, com
vestiários e banheiros adequados.

O Dr. José Valdez de Castro
Moura, médico hebiatra (especialista em adolescentes) estará, nesta quarta-feira (22), na TV Canção
Nova, falando sobre a adolescência, seus desafios e problemas.
A entrevista será transmitida entre 9h30 e 10h20. O médico atua
em Pindamonhangaba há mais
de 30 anos.

Pinda presente na 36ª Aviestur Sorteio do Dia das Mães da Acip
Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

Nos dias 17 e 18 de maio, Pindamonhangaba participou da 36ª
Aviestur – Feira de Turismo do Estado de São Paulo. A feira, voltada
para agentes de viagem, foi realizada pela primeira vez em Holambra,
na região de Campinas, interior
de São Paulo. Organizada pela
Aviesp, a feira promove o encontro
dos proﬁssionais de turismo com os
principais fornecedores do mercado. Entre os expositores estiveram
presentes operadoras e companhias aéreas, cruzeiros marítimos,
hotéis e órgãos públicos. Pinda,
mais uma vez, esteve presente ao

evento no espaço do Circuito Mantiqueira, o qual nossa cidade faz
parte, ao lado de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, Santo
Antonio do Pinhal, Piquete, Monteiro Lobato e São Francisco Xavier
(São José dos Campos). A cidade,
representada pelo Departamento
de Turismo da Prefeitura, fez a divulgação de materiais do Circuito,
oferecendo a cidade como atrativo
turístico. O espaço ocupado pela
Prefeitura de Pinda foi cedido pela
Secretaria do Estado de São Paulo,
parceira dos circuitos turísticos pertencentes ao Estado.

No sábado (18), a Acip - Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba - realizou o
sorteio da Campanha Festival de
Prêmios “Dia das Mães”. O evento
aconteceu às 12 horas, na praça
Monsenhor Marcondes, com a presença da presidente da Acip, Elisabete dos Santos, diretores e da imprensa local. A campanha continua
agora com o Festival de Prêmios
“Dia dos Namorados”, com sorteio
no dia 15 de junho.
É importante salientar que os
cupons para o sorteio dos namorados devem ser colocados na urna

ONU abre inscrições para Escola de Verão
Uma parceria entre Unaoc
- Aliança de Civilizações das Nações Unidas e a organização de
intercâmbio internacional Education First (EF) vão realizar a Escola de Verão Unaoc - EF. O curso
acontecerá de 24 a 31 de agosto

em Tarrytown, Nova York. Segundo informações da ONU Brasil,
jovens entre 18 e 35 anos podem
se inscrever para participar de
discussões sobre desaﬁos globais
emergentes no contexto da diversidade cultural e religiosa. Serão 100

vagas para integrantes de todos os
países, que terão direito a passagens aéreas, alojamento, refeições
e acesso completo ao evento.As
inscrições podem ser feitas até o
dia 31 de maio pelo site no www.
unaocefsummerschool.org.

Loja Infantil promove desﬁle beneﬁcente
A loja de moda infantil Pintando
o Se7e, de Pindamonhangaba, vai
promover, no dia 29 de maio, um
desﬁle beneﬁcente.
O evento tem o objetivo de arrecadar alimentos e roupas para o
Lar de Crianças Nova Esperança e

vai apresentar a coleção de inverno
da loja.
O desﬁle será feito com crianças da cidade e vai acontecer no
Espaço Fim de Tarde, em Moreira
César. A entrada será franca, com
a doação de um quilo de alimento

não perecível ou um agasalho usado, em bom estado.
As doações poderão ser trocadas pelos ingressos na loja
Pintando o Se7e em Moreira
César, na rua Albert Sabin, 85,
Terra dos Ipês.

até as 18 horas, do dia 14 de junho.
Lembrando que os cupons que não
foram colocados na urna para o
sorteio do Dia das Mães, estão valendo para o próximo sorteio.
Os ganhadores da Campanha
das Mães foram:
- Francisca Antunes Tolentino - aspirador de pó
- Renata Aparecida Camargo - celular Samsung
- Robson Luiz Gabriel - lavadora de
roupa 9kg
- Silvana Inês Gil - refrigerador duplex

II Fórum de
Prevenção às
Drogas

Pindamonhangaba sedia, em
17 de junho, o II Fórum de Prevenção às Drogas, do projeto Coalizão
da cidade. O evento será realizado no auditório da Universidade
Anhanguera, das 8 às 17h30, e as
inscrições já estão abertas. Para
participar, é preciso enviar nome,
proﬁssão, setor ou instituição que
representa, cidade e telefone para o
e-mail coalizaopinda.br@gmail.com
ou telefone 3641-1928. Na ocasião
de inscrição, também é importante
conﬁrmar se pretende participar do
almoço, no valor de R$10.
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Lateral da igreja S. Benedito terá calçadão
MARIA FERNANDA MUNHOZ
Trecho ao lado da igreja
São Benedito receberá um
calçadão, em frente à residência paroquial. A medida
modiﬁcará o trânsito na região, levando mais ﬂuidez ao
tráfego.
No ﬁnal de semana passado, a equipe do Departamento de Trânsito da Prefeitura
iniciou a troca da sinalização
vertical e horizontal na região.
Com o fechamento da rua
em frente à casa paroquial, o
trânsito em frente à Secretaria
de Educação teve seu sentido
invertido, então agora, quem
passa em frente à igreja São Benedito só pode virar à esquerda
e, na sequência, à direita, em
direção à avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. Quem
vem do centro pela rua Campos Salles e vira para a praça
Emílio Ribas não poderá mais
passar em frente à Secretaria
de Educação, somente seguir
em frente para a avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso. A esquina da praça para a avenida,
sem ser a esquina do semáforo,
terá agora opção de saída para a
esquerda e para a direita.

Ilustração

De acordo com informações do Departamento de
Trânsito, as mudanças estão
sendo feitas aos poucos. Primeiramente, iniciando pela
sinalização, desativação do
semáforo na esquina com a
Fontes Júnior para, em seguida, a construção do calçadão, para que os motoristas se
acostumem com as alterações.

Doações de agasalhos
podem ser feitas em
diversos postos de coleta
MARCOS CUBA

Pindamonhangaba está
na luta para aquecer as pessoas mais carentes. Começou no dia 6 de maio mais
uma Campanha do Agasalho. O trabalho desenvolvido
pela Prefeitura conta com
o apoio de inúmeros parceiros, entre eles, Exército,
Sabesp, Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros, entre outros.
De acordo com os coordenadores da campanha, a
parceria é fundamental.
A meta deste ano é
arrecadar 150 mil peças,
os materiais como: cobertores, agasalhos e calçados
podem ser entregues às
equipes que estão passando
de porta em porta. Além
disso, é possível procurar
um dos postos de coleta
para entregar a doação.

Maria Fernanda Munhoz

Ao fazer as doações, as
pessoas estão praticando
um ato de cidadania, ajudando o próximo e também
colaborar com o meio ambiente, pois, uma peça jogada no lixo pode demorar
até mesmo décadas para se
decompor.
De acordo com a Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de
Pindamonhangaba, todo o
material arrecadado será
destinado às entidades e
também às famílias em
estado de vulnerabilidade
social.
Prefeitura, Subprefeitura, Polícia Militar, Sabesp,
Unimed, Delegacia da Mulher e Diretoria de Ensino
são alguns dos postos de
coleta onde o morador pode
fazer a doação.
Marcos Cuba

O sentido do trânsito em frente à Secretaria de Educação foi invertido

Novos cadastrados vão receber cartão
de gratuidade em transporte coletivo
CINTIA CAMARGO
Serão entregues nesta
quinta-feira (23), às 9 horas, no prédio da Câmara de
Pindamonhangaba, mais 100
novas Cipes - Carteiras de
Identiﬁcação do Passageiro
Especial, que garante a gratuidade no transporte coletivo das 39 cidades da Região
Metropolitana.
A carteira de gratuidade
será emitida somente aos que
se enquadram nas categorias
de deﬁciências físicas, visual, mental e auditiva, e os que
tenham sua capacidade laborativa comprometida por doenças orgânicas como HIV e
tumores malignos. Com isso,
as emissões das carteirinhas
de gratuidade não serão mais
realizadas pelas empresas de
ônibus dos municípios.
Agilidade na emissão do
laudo eletrônico
Aconteceu na última semana, em São Bernardo do

Divulgação

Reunião realizada em SP com detalhes sobre evento

Campo, o Seminário de Implantação do Laudo Eletrônico na Região Metropolitana
de São Paulo que ocorreu no
Cecom - Centro de Controle
Operacional e Manutenção
– sede da Emtu - Empresa
Metropolitana de Transportes
Urbanos/SP, no município
de São Bernardo do Campo.
O evento contou com a pre-

sença do diretor operacional
Evandro Luiz Losacco, diretor operacional da Emtu.
O novo modelo, que foi
apresentado neste seminário
para cerca de 60 assistentes
sociais e técnicos da área da
saúde representantes dos municípios da região do grande
ABC, trará economia de tempo no processo de emissão do

laudo médico. A Prefeitura
de Pindamonhangaba também esteve presente através
da participação de representantes da Secretaria de Saúde
e Assistência Social, responsável pela pactuação deste
programa na cidade com a
Emtu.
O laudo eletrônico vai
agilizar o processo, melhorando a qualidade e a segurança no atendimento ao passageiro especial. Este sistema
desburocratiza várias etapas
do processo, pois, quando
o atendente do Centro de
Atendimento ao Passageiro
Especial digitar o número do
Laudo Eletrônico, todas as
informações do usuário serão
importadas automaticamente, o que vai permitir a emissão do benefício em cerca de
10 minutos. Agora os postos
conveniados terão prazo de
60 dias para se adequarem às
novas normas.

Fórum contra pedoﬁlia e exploração
sexual atrai grande público
MARCOS CUBA
Dezenas de proﬁssionais
de diversas áreas participaram
do I Fórum de Mobilização
e Enfrentamento ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na última
sexta-feira (17). O encontro
ocorreu no auditório da faculdade Anhanguera e contou
com a presença de palestrantes renomados, como: Viviane
Souza da Silva, Ariel de Castro Alves e Márcia Guerra.
Adriano Augusto Zanotti,
presidente da Comissão dos
Direitos da Infância e da Adolescência da OAB Pindamonhangaba, conta que considera
este crime um dos piores, porque acredita que ele acaba com
a personalidade da pessoa para
o resto da vida. “Os casos têm
aumentado muito e isso acontece porque as pessoas come-

André Nascimento

Mais de 150 pessoas prestigiaram o evento

çaram a ter mais conhecimento de onde denunciar e o outro
motivo é a impunidade, pois,
por falta de provas o abusador
não é preso”.
A doutoranda do programa de pós-graduação em Serviço Social, Márcia Guerra,
falou sobre os desaﬁos para
o fortalecimento do Sistema
de Garantias dos Direitos das

Crianças e dos Adolescentes
e diz que são por meio dos
fóruns, mobilizações e articulações que são colocados
todos os atores sociais para
fazer a diferença. Ela enfatiza que este é um problema
grave, absurdo e ﬁca indignada quando ouve os casos,
porque é um crime contra a
dignidade humana.

A professora Cidinha Pedroso comenta que trabalhar
diretamente com criança nas
escolas, não raramente, há
casos de vítimas de abuso sexual e a reﬂexão, discussão e
que ações devam ser tomadas
é essencial para evitar que
isto aconteça, desenvolvendo
um trabalho de conscientização e cidadania de combate à
pedoﬁlia.
Este fórum integra a V
Campanha Municipal de
Enfrentamento à Pedoﬁlia
e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes,
que teve início dia 7 de maio,
com abertura na Câmara de
Vereadores. As atividades da
campanha terminam dia 25
deste mês. O encerramento
ocorrerá na praça Monsenhor Marcondes, a partir das
9 horas.

Os cursos oferecidos nos Telecentros são gratuitos

Telecentros oferecem 600 vagas
para cursos de informática
MARCOS CUBA
Para combater a exclusão
digital a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio dos
Telecentros, está com as vagas
abertas para os cursos de informática básica. O objetivo é
oferecer qualiﬁcação aos munícipes, dando oportunidade
de adquirirem conhecimentos
nesta área através das atividades. São 600 vagas destinadas
às crianças, jovens, adultos e à
melhor idade.
Os interessados em frequentar as aulas podem procurar um dos seguintes Telecentros: Campinas, Feital, Jardim
Regina, Cícero Prado, Araretama (Casa do Jovem e na escola Elias Bargis), Castolira, Vila
Rica e na biblioteca do Sesi.
O horário de funcionamento é
das 8 às 21 horas, de segunda
a sábado.

Os alunos receberão um
certiﬁcado com carga de 60
horas e irão aprender noções
de Word, Excel, Power Point
e Internet.
Também estão abertas as
inscrições para o curso de
Técnicas Administrativas Informatizadas, com 100 vagas
distribuídas entre os nove Telecentros.
Para garantir a vaga em um
dos cursos é preciso apresentar
o RG e comprovante de endereço. Menores 18 anos deverão levar uma autorização ou
estar acompanhados com os
pais no momento da inscrição.
Os Telecentros são abertos
à comunidade e a população
pode utilizar o espaço para fazer pesquisas escolares, digitar
trabalhos, currículos e fazer
inscrições em concursos públicos, entre outras ações.

VEJA OS ENDEREÇOS DAS UNIDADES:

FEITAL: R. Aristides Pires, 92
CASTOLIRA: R. Regina Célia Pestana César, 229
ARARETAMA: Casa do Jovem - R. Benedito Darci Monteiro, 916
ARARETAMA: Remeﬁ Elias Bargis - R. Benedito Bacca Benega, 60
CÍCERO PRADO: R. Antonio Carlos Correa de Macedo, 36
JARDIM REGINA: R. cinco, nº 21
CAMPINAS: R. Jose Benedito Querino, 280
BIBLIOTECA SESI: Praça São Benedito
VILA RICA: Av. Abel Correia Guimarães, 1422
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Vítima se assusta com ladrões e capota veículo
Na madrugada do último
domingo (19), dois rapazes
que estavam dentro de um
automóvel na estrada municipal Antônio Marçon foram
abordados por dois desco-

nhecidos que portavam uma
arma de fogo. Eles foram
surpreendidos enquanto esperavam amigos que estava
em uma casa noturna próxima ao local.

Os autores entraram no
veículo e, ameaçando as
vítimas, ordenaram que o
carro fosse ligado e que o
condutor “pisasse fundo”
Apavorado, o motorista

Carro não respeita
sinalização e atinge ciclista Menino de 8 anos sofre queimaduras
Às 7h30 da manhã de
quinta-feira (16), a vítima
JRSM de 38 anos trafegava
de bicicleta pela rua Antonio Bicudo Salgado, que faz
cruzamento com a saída de
um condomínio fechado,
quando ERM, que transitava com seu veículo pela rua

Mário Joaquim Marcondes ,
sem respeitar a sinalização
de “pare” acabou atingindo a
bicicleta e causando a queda
da vítima.
JRSM foi socorrida por
sua patroa e levada ao Pronto-Socorro, onde foi medicada e liberada

Duas mulheres têm bolsas
roubadas na região central
Duas ocorrências de roubo a mulheres foram registradas no início da noite de
sexta (17).
A primeira aconteceu às
18 horas, na avenida Nossa Senhora do Bonsucesso.
AAO, 36 anos, estava fechando o estabelecimento
comercial onde trabalha e, no
momento em que ia até seu
veículo, foi abordada por um
indivíduo que portava uma
pistola. O autor levou a bolsa
da vítima que continha docu-

mentos, cartões de banco, um
celular, agenda com anotações da loja.
A segunda foi registrada
às 19h20, quando a vítima
SBA, 42 anos, transitava a pé
pelas imediações do viaduto,
na rua Jorge Tibiriçá, e foi
abordada por dois indivíduos
que estavam de bicicleta. Um
deles tinha uma faca. Ameaçando a vítima, levaram sua
bolsa, que continha cartões,
documentos e a quantia de
dois mil reais.

PM captura dois foragidos
Por meio de rondas do policiamento ostensivo, a PM
tem obtido bons resultados
em combate a diversos delitos pela cidade.
Na manhã da última quinta-feira (16), em mais uma de
seus patrulhamentos, a PM
conseguiu capturar um foragido da justiça. O indivíduo
transitava pelo bairro Parque

das Nações em atitudes suspeitas, quando foi abordado e
reconhecido.
A outra captura foi realizada de forma semelhante,
porém, o suspeito foi encontrado na região central da cidade.
Ambos foram levados ao 1°
DP, onde se encontram à disposição do Poder Judiciário.

Às 16 horas da tarde de
domingo uma assistente social foi acionada pelo Pronto-Socorro para realizar um
atendimento. Ela então foi

Polícia Militar
evita roubo
a posto de
gasolina

rasqueira com álcool.
A vítima, que teve queimaduras no rosto, tórax, abdômen, braços e mãos, ﬁcou
internada, em observação.

Enquanto
realizava
patrulhamento de rotina
na madrugada da última
quinta-feira (16), a PM
avistou um indivíduo com
comportamento suspeito
em um posto de gasolina
localizado no Alto do Cardoso.
Quando ﬁzeram aproximação, constataram que
se tratava de uma tentativa
de roubo, pois o rapaz estava com R$ 47, que acabara de retirar do frentista.
O autor foi preso em ﬂagrante e encaminhado ao 1°
DP.

Vítima tenta apartar briga e é golpeada
Por volta das 23h30 da
noite de sábado (18), CRLJ
de 39 anos passava com seu
veículo pela rua Francisco
Ivan Teixeira, no bairro Cas-

tolira, quando avistou uma
confusão entre algumas pessoas e resolveu parar para
ajudar.
Quando se aproximou,

foi atingido por um golpe de
faca no abdômen. O autor da
violência fugiu de bicicleta e
a vítima foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro.

Homem é agredido por 5 rapazes
A vítima LCS, 51 anos,
registrou boletim de ocorrência informando que sofreu
agressão provocada pelo ﬁlho

de sua ex companheira, juntamente com quatro amigos.
O fato aconteceu às 20 horas da noite de domingo (19),

População deve evitar
consumo de várias
marcas de leite
A população de todo o país deve evitar o consumo
de algumas marcas de leites longa vida. O produto de
quatro marcas foram adulterados e podem causar riscos
à saúde. Alguns dos suspeitos da fraude já foram detidos.
A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério
da Justiça, fez a notiﬁcação, na quarta-feira (8), para
as empresas Italac, Latvida, Líder e Mumu prestarem
depoimentos sobre as denúncias.

P O R T A R I A Nº 054/ 2013
Nomeia Assessor Parlamentar III
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta
Portaria RESOLVE:
Art 1º - Nomear LUIS ALEXANDRE LEITE SOUZA para o emprego de ASSESSOR
PARLAMENTAR NÍVEL III do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara
de Pindamonhangaba, de acordo com as Leis nºs 5.183/2011 e 5.510/2013, com salário
de
R$3.210,00 ( três mil duzentos e dez reais), a partir do dia 14 de maio de 2013,
nos termos contratuais.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba,13 de maio de 2013.

Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente
Vereador Professor ERIC DE
2° Secretário

Publicada no D R H.

Leite Líder - UHT Integral
SIF 4182 - Fabricação: 17/12/12 - Lote: TAP 1 MB
Leite Italac - UHT Integral
Goiás Minas - SIF 1369
Fabricação: 30/10/12 - Lote: L05 KM3
Fabricação: 5/11/12 - Lote: L13 KM3
Fabricação: 7/11/12 - Lote: L18 KM3
Fabricação: 8/11/12 - Lote: L22 KM4
Fabricação: 9/11/12 - Lote: L23 KM1
Leite Italac - UHT semidesnatado
Goiás Minas - SIF 1369
Fabricação: 5/11/12 - Lote: L12 KM1
Leite Mumu - UHT Integral
Vonpar - SIF 1792 -Fabricação: 18/01/13-Lote: 3 ARC
Leite Latvida - UHT Desnatado
VRS - Latvida - CISPOA 661
Fabricação: 16/2/2013 Validade: 16/6/2013
O MP não divulgou o número do lote.

De acordo com o condutor da motocicleta, ele foi
atingido no momento em que
RFO estaria realizando uma
ultrapassagem a um outro
automóvel. MJRS, que estava no banco de trás da moto,
teve ferimentos leves e foi levada ao PS local.

na rua Barão Homem de Melo,
no centro. A vítima foi atingida
em várias partes do corpo e desconhece o motivo da atitude.

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
OLIVEIRA
1° Secretário

CONFIRA OS LOTES NÃO RECOMENDADOS
PARA CONSUMO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Colisão entre carro e moto
é registrada no domingo
RFO de 20 anos trafegava
com seu veículo pela avenida
Manoel César Ribeiro durante
a tarde de domingo (19), quando o condutor de uma moto,
VML de 48 anos, entrou na
frente do carro. A colisão não
pode ser evitada e ambos os
veículos tiveram danos.

informada que uma criança
de 8 anos havia sofrido queimaduras de terceiro grau no
momento em que o irmão, de
13 anos, acendeu uma chur-

AAB, 28 anos, perdeu o
controle do veículo e capotou, causando danos ao
automóvel e tendo o rosto
machucado. Os indivíduos
fugiram levando R$ 250.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP

Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

P O R T A R I A Nº 055 / 2013
Exonera Assessor Parlamentar II
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Exonerar o servidor JEAN CARLO GAMBOA do emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR II do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, em
14 de maio de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2013
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba





A Prefeitura comunica que no PPRP nº 040/2013 de “Aquisição de polpa de fruta congelada para atendimento à
alimentação escolar”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada
em 26/04/2013:



NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.





















         
         
        
       



           

             
             
        
       
           
           
          
          
        

           

 






         
        
         
         

         
           
         
          

           
        

          
           
          
          
       
          





























         
        
         
      
          
          

          

              
             
        
       
           
           
          
          
        

           

             


PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2013




Pindamonhangaba - SP

Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

ATA nº 043/2013 Empresa:

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250










         
        
        
      
           
         

          

              
             
        
       
           
           
          
          
        

           

             


Pindamonhangaba, 17 de maio de 2013.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 127/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Tecnolim Engenharia e Comércio Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de
obra para execução da urbanização do centro histórico na Rua Bicudo Leme. Assunto:
Prorroga-se o prazo do contrato em 150 (cento e cinquenta) dias até 18/06/2013.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Manoel Caetano Teixeira
Data de assinatura: 19/01/2013
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2013.


         
        
        
      

         

          

              
             
        
       
           
           
          
          
        

           

             







Portal: www.camarapinda.sp.go






PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 148/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: P.S. Engenharia, Construção e Comércio Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de
obra para execução da reurbanização da Rua Rubião Júnior.
Assunto: Prorroga-se o prazo do contrato em 120 (cento e vinte) dias até 27/06/2013.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Pedro Shigueo Yoshimoto
Data de assinatura: 27/02/2013







Pindamonhangaba, 17 de maio de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 127/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Tecnolim Engenharia e Comércio Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de
obra para execução da urbanização do centro histórico na Rua Bicudo Leme. Assunto:
Suprimindo-se o item 4.1 em 3,0410949% correspondente a R$ 8.971,23
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Manoel Caetano Teixeira
Data de assinatura: 07/05/2013
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2013.
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Maria Fernanda Munhoz

Procissão encerra
Festa do Divino 2013
Ana Camila Campos

Na tarde do último
domingo (19), mais de
cem pessoas se reuniram
em frente à Igreja Matriz
(Nossa Senhora do Bom
Sucesso) para participar da
tradicional procissão que
encerrou a edição da Festa
do Divino 2013.
Após a peregrinação dos
fiéis, que seguiram pelas
ruas da cidade unidos em
oração, foi celebrada uma
missa festiva. Inspirados
pelo tema “Como discípulos

missionários de Jesus Cristo,
iluminados e fortalecidos
pelo seu espírito, sejamos
testemunhas vivas da Fé”,
foram realizadas missas diárias seguidas por quermesse
na praça padre João de Faria
Fialho – Largo do Quartel
desde o dia 10 de maio.
A Festa do Divino acontece sete semanas após
o Domingo de Páscoa, no
Dia de Pentecostes, para
comemorar a presença do
Espírito Santo entre os doze
apóstolos.
Ana Camila Campos

As obras estão seguindo o cronograma e o empreendimento deverá ser inaugurado no final deste ano

Obras do Shopping Pátio
Pinda seguem a todo o vapor
Aiandra Alves Mariano
Faltando menos de seis
meses para a inauguração, as
obras do Shopping Pátio Pinda avançam a todo o vapor e
já estão em fase de telhamento. O empreendimento está
investindo mais de R$ 100
milhões e a previsão é a geração de aproximadamente três
mil empregos diretos e indiretos. A expectativa é que o
centro de compras seja inaugurado em outubro.
Mas quem passa pela
rodovia Amador Bueno da
Veiga (estrada velha Pinda/
Taubaté) já consegue dimensionar a imponência do novo
shopping, que garantirá à cidade seu primeiro centro de
compras de grande porte.
De acordo com a construtora responsável, as obras
estão seguindo a risca o cronograma e já está em fase
avançada a alvenaria, assim
como a estrutura metálica e
de lajes, além da montagem
de pré-moldado do hipermer-

cado e a execução de contrapiso.
Na área comercial, a evolução segue na mesma velocidade, com mais de 80% da
área locável comercializada
e a presença confirmada das
grandes marcas do varejo nacional e internacional.
O shopping terá área
construída de 33 mil metros
quadrados, com espaços variados de lojas, que vão desde
30m2 até mais 5.000m2.
O projeto prevê a instalação de mais de 110 lojas satélites, em um único pavimento. O Pátio Pinda ainda terá
quatro salas de cinema, 1.500
vagas de estacionamento, em
um complexo multiuso com
torres comerciais e residenciais. O shopping também
terá um supermercado, 12
operações de fast food, cinco restaurantes, um parque
de diversões e um boliche.
Serão quatro salas de cinema
Cineflix (Multiplex), sendo
duas delas 3D.

Ilustração

Creche faz homenagem às mães
Maria Fernanda Munhoz

Na última semana, a
equipe da creche escola
Caic fez uma homenagem
às mães das crianças matriculadas no local. A homenagem teve apresentações
das crianças do Berçário,
Infantil I e II, além de um
café da manhã, que as
mães saborearam junto
com seus filhos.
De acordo com a gestora
Luciana Simonetti, o objeti-

A gravação foi realizada no Bosque da Princesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 043/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 43/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada em prestação de cobertura securitária para os veículos oficiais da frota municipal e prédio
da sede da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em
favor da empresa (itens/lotes): Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais (01, 02, 04, 05 e 06). Item
impróspero: 03
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 028/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 088/2013, que cuida de “Aquisição de sacolas ecológicas em algodão cru 100%, com alças de mão, com impressão em silk screen em uma cor verde”, a
Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2013.

REGIMENTO DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE
Capítulo I – Dos Objetivos
Art. 1º - A 4ª Conferência Municipal da Cidade convocada
pelo Decreto Municipal nº 4.942, de 20 de fevereiro de 2013,
nos termos do Decreto Estadual nº 58.916, de 27 de fevereiro de
2013, do Decreto Federal nº 5.790, de 25 de maio de 2006 e da
Resolução Normativa nº 14, de 06 de junho de 2012 do Ministério
das Cidades, será realizada no dia 27 de maio de 2013, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba e terá as seguintes finalidades:
I – Propor a interlocução entre autoridades e gestores públicos dos três entes Federados com os diversos segmentos da
sociedade para assuntos relacionados à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.
II – Sensibilizar e mobilizar a sociedade para o estabelecimento de agendas, metas e planos de ação para enfrentar os
problemas existentes nas cidades do Estado, bem como das regiões metropolitanas.
III – Propiciar a participação popular dos diversos segmentos da sociedade para a formulação de proposições sobre as
formas de execução da Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano e suas áreas estratégicas.
IV – Avançar na construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.
V – Indicar prioridades de atuação ao Ministério das Cidades.
VI – Eleger delegados à 5ª Conferência Estadual das Cidades, conforme artigo 17 do regimento da Conferência Estadual.
Capítulo II – Da Realização
Art. 2º - A 4ª Conferência Municipal da Cidade será aberta
à participação de todos os cidadãos interessados e deverá contemplar em suas análises, formulações e proposições o temário.
Art. 3º - Os resultados da 4ª Conferência Municipal da Cidade e a relação de delegados para a 5ª Conferência Estadual das
Cidades deverão ser remetidos à Secretaria Executiva da Comissão Preparatória Estadual até cinco dias após a sua realização.

vo deste evento foi mostrar
que a equipe da creche,
através dessa homenagem,
valoriza essas mães guerreiras, batalhadoras e trabalhadoras de nossa cidade.
As mães ficaram muito
contentes com a homenagem e orgulhosas do desenvolvimento pedagógico que
seus filhos demonstraram
nas apresentações, elogiando o trabalho da gestora e
das professoras da creche.
Divulgação

Planta do shopping pode ser vista no site na internet
Creche-escola Caic homenageou as mães dos alunos

Jovens de Pinda gravam clipe para Jornada da Juventude
Aiandra Alves Mariano

Após procissão, festa foi encerrada no Largo do Quartel

Aiandra Alves Mariano
Um grupo de 48 jovens de
Pindamonhangaba, que irão
participar da Jornada Mundial da Juventude, em julho,
no Rio de Janeiro, participou,
no domingo (19), da gravação de um clipe especial referente ao evento.
Junto com a Banda
Kyrios, os jovens cantaram
a canção “Novo Sol”, hino
da Jornada da Juventude de
1987, em Buenos Aires. O
clipe será mostrado durante
chamadas especiais para a
Jornada, que serão transmitidos pela TV Aparecida até o
início do evento.
Ao todo, 184 jovens, a
partir de 12 anos, de quatro
paróquias da cidade partici-

Capítulo III – Da Organização e Funcionamento
Art. 4º - A 4ª Conferência Municipal da Cidade será presidida
pelo Prefeito Municipal e, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo Vice-Prefeito Municipal.
Art. 5º - A organização e realização da 4ª Conferência Municipal da Cidade estará a cargo da Comissão Preparatória Municipal.
Art. 6º - A Comissão Preparatória Municipal será integrada
por representantes dos diversos segmentos, conforme estabelecido no Artigo 17 do Regimento da 5ª Conferência Nacional das
Cidades.
Art. 7º - Compete à Comissão Preparatória Municipal:
I – Coordenar, supervisionar e promover a realização da 4ª
Conferência Municipal da Cidade, atendendo aos aspectos técnicos, políticos e administrativos.
II – Propor os critérios e modalidades de participação e representação dos interessados, bem como, o local de realização
da Conferência.
Capítulo IV – Do Temário
Art. 8º - A 4ª Conferência Municipal da Cidade terá como temática: “Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana Já!”.
Parágrafo Único – O tema deverá ser desenvolvido de modo
a articular e integrar as diferentes políticas urbanas de maneira
transversal.
Art. 9º - A 4ª Conferência Municipal da Cidade poderá ser
composta de mesas de debate, grupos de debate e plenária.
Capítulo V – Dos Participantes
Art. 10 – A 4ª Conferência Municipal da Cidade, em suas
diversas etapas, deverá ter a participação de representantes dos
segmentos constantes do Artigo 17 do Regimento Nacional.
Art. 11 – O delegado titular eleito na Conferência Municipal
da Cidade terá um suplente do mesmo segmento, que será credenciado somente na ausência do titular.
Capítulo VI – Da Conferência Municipal
Art. 12 – A primeira reunião para constituição da Comissão
Preparatória Municipal deverá ser convocada por Ato Público ou
edital do segmento responsável pela convocação da Conferência.

parão da jornada. Além disso, o grupo irá recepcionar
45 italianos que passarão 10
dias em Pinda antes da Jornada Mundial.
Para angariar fundos para
a viagem, o grupo de Pinda
está promovendo diversos
eventos. O próximo será uma
Noite do Caldinho, no dia 1º
de junho, na paróquia São
Cristóvão. No dia 7 de julho
haverá um bingo. Quem quiser participar dos eventos ou
ajudar o grupo com doações
deve entrar em contato pelo
telefone 9615-8647.
A 38ª Jornada Mundial da
Juventude será realizada em
julho, no Rio de Janeiro, e
será a primeira viagem oficial
do papa Francisco.

Parágrafo Único – A reunião para eleger e constituir a Comissão Preparatória Municipal deverá garantir a participação de
todos os segmentos por meio de ampla e comprovada divulgação
dos meios de comunicação local.
Art. 13 – Cabe à Comissão Preparatória Municipal:
I – Definir Regimento da Conferência Municipal, contendo
critérios para a eleição de delegados à Conferência Estadual, respeitadas as definições do Regimento Estadual e do Regimento
Nacional, bem como a proporcionalidade de distribuição dos segmentos estabelecida em seu Artigo 17.
II – Definir data, local, temário e pauta da Conferência.
Art. 14 – Serão exigidos os seguintes documentos para fins
de validação da Conferência Municipal:
I – Cópia do decreto municipal ou edital de convocação em
jornal local pela sociedade civil, comprovando a ampla divulgação, conforme disposto no § 2º do Artigo 21 do Regimento Estadual.
II – Cópia do ato de instituição da Comissão Preparatória
Municipal com sua composição.
III – Regimento da Conferência Municipal.
IV – Lista de presença, por segmento, dos participantes da
Conferência Municipal.
V – Relatório Final da Conferência, em formulário próprio.
VI – Relação dos delegados eleitos à Conferência Estadual.
§ 1º - A Comissão Preparatória Municipal deve enviar essa
documentação para a Secretaria Executiva da Comissão Preparatória Estadual em até cinco dias após a sua realização, sem
prejuízo da inserção desses resultados no site da 5ª Conferência
Estadual das Cidades.
§ 2º - A Comissão Preparatória Municipal deve enviar as
mesmas informações para a Comissão Executiva Nacional para
registro, obedecendo as formas e prazos definidos pelo Ministério
das Cidades.
Art. 15 – Os casos omissos e conflitantes deverão ser decididos pela Comissão Preparatória Municipal, cabendo recurso
somente à Comissão Preparatória Estadual.
COMISSÃO PREPARATÓRIA MUNICIPAL

PORTARIA GERAL N.º 4.043, DE 17 DE
MAIO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do art. 3º do
Decreto nº 4.942, de 20 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída a Comissão Preparatória da 4ª Conferência Municipal da Cidade de Pindamonhangaba, integrada pelos
seguintes representantes:
- Eduardo Kogempa da Costa
R.G. 29.910.206-3
- Jorge Ricardo Baruki Samahá
R.G. 9.256.083-0
- Rafael Goffi Moreira
R.G. 43.735.537-8
- José Carlos Gomes
R.G. 8.423.138
- Ricardo Alberto Pereira Piorino
R.G. 15.992.893-X

- Andreia Lopes Cathalá
R.G. 16.323.653-7
- Benedito Sérgio Irineu
R.G. 12.932.933
- Mauro R. Almeida
R.G. 16.142.650-5
- Liliane Isabel Lopes
R.G. 10.371.350-5
- Ney Marcondes
R.G. 368.560
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 17 de maio de 2013.

- Abdala Salomão Neto
R.G. 15.896.320

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

- Alex Miguel Bastos de Freitas
R.G. 40.615.983-X

SAJ/app/ Memo nº234/2013-SEP

PORTARIA GERAL Nº 4.042,
DE 16 DE MAIO DE 2013.

PORTARIA GERAL Nº 4.041,
DE 16 DE MAIO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições, NOMEIA o Sr. Henrique
Salgado Schmidt, para o emprego de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Esportes de Moreira César, a
partir de 17 de maio de 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do
Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições, Resolve EXONERAR,
o Sr. Luis Antonio Silveira do emprego de
provimento em comissão de Diretor do Departamento de Esportes de Moreira César, a
partir de 17 de maio de 2013.

Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.			
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2013.

Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
			
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração

Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 16 de maio de
2013.

Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 16 de maio de
2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PORTARIA GERAL Nº 4.039,
DE 15 DE MAIO DE 2013.

PORTARIA GERAL Nº 4.040,
DE 16 DE MAIO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições, NOMEIA a Sra. Janaina
de Almeida Pacca e Silva, para o emprego
de provimento em comissão de Coordenadora de Praças Esportivas, a partir de 20 de
maio de 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições, Resolve EXONERAR, o
Sr. Henrique Salgado Schmidt do emprego
de provimento em comissão de Diretor do
Departamento de Esportes, a partir de 17 de
maio de 2013.

Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
			
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2013.

Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
			
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração

Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 15 de maio de
2013.

Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 16 de maio de
2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/
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Dr. Marcos Aurélio solicita Martim Cesar pede
revitalização da
Academia para Pessoas
Praça do Lessa
com Deficiência Física

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Professor Osvaldo
participa de reunião e faz
reivindicações para o Maricá

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) apresentou, em Sessão na Câmara de
Vereadores, o requerimento nº
1130/2013 que solicita à Prefeitura e a seus órgãos competentes, estudos e providências
para a implantação de uma
Academia para Pessoas com
Deficiência Física, no Distrito
de Moreira César.
A prática de esportes e uma
vida ativa previnem e evitam
problemas de saúde ocasionados pelo sedentarismo, que
hoje é uma das maiores causas
de sérios problemas como
a obesidade, a hipertensão
arterial e o diabetes. O combate ao sedentarismo pode ser
feito com o apoio à prática de
esportes, ao lazer e à realização de atividades físicas, que
melhoram a qualidade de vida
dos cidadãos e proporcionam
uma vida saudável e ativa.
Esta academia terá aparelhos
adaptados que facilitarão a
prática de exercícios físicos

por pessoas com deficiência,
dando-lhes mais liberdade e
independência nos movimentos e, deste modo, elas poderão
conseguir resultados satisfatórios, como manutenção do
peso e melhorias musculares,
articulares e neuro endócrinas.
Acessibilidade
e Cidadania
O vereador Dr. Marcos
Aurélio apresentou também
o requerimento nº 1131/2013,
no qual solicita estudos sobre a
possibilidade de colocação de
acessibilidade na Escola Estadual Professor Rubens Zamith,
no Distrito de Moreira César.
Este pedido atenderá aos alunos
com deficiências físicas que
irão se locomover com mais
facilidade pela escola. Com a
implantação da Academia para
Pessoas com Deficiência Física
e da acessibilidade na referida
escola serão proporcionados
cidadania, mais qualidade de
vida, saúde e esporte aos moradores daquela região.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Professor Osvaldo

Vereador Martim Cesar,

no destaque, pede revitalização da

Praça Dr. Catioca,

no

Lessa

O vereador Martim Cesar
Infraestrutura
(DEM) pediu ao Executivo,
O vereador Martim Cesar,
que seja feito estudos e forma- encaminhou indicação ao Exelize projeto para revitalização cutivo, solicitando providênda Praça Antônio Rodrigues da cias para que seja feito estudos
Silva (Dr. Catioca), confron- visando a desapropriação de
tando com as vias públicas, uma área nas proximidades do
avenida Antônio Cozzi, rua Dr. Loteamento Beira Rio, aveniJosé Augusto Cesar Salgado e da Theodorico Cavalcante de
rua Alcides de Mello Ramalho, Souza e avenida Duque de
no Loteamento Residencial e Caxias, para construção de um
Comercial Dr. Lessa. “É ne- Campo de Futebol e um espaço
cessário que seja concluída a para construção da Igreja de
arborização e jardinagem, pois São Pedro, tendo em vista
o local esta com o mato muito que a Programação de Obras
alto e está servindo como a serem executadas em 2011,
ponto de “bota fora” devido já destinava uma verba para a
as obras inacabadas”.
referida construção.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Professor bém foi lembrado, devido ao
Osvaldo Macedo Negrão aumento do número de pais
(PMDB), participou de uma que trabalham fora.
O vereador Professor
reunião no Centro Educacional Municipal “Julio Osvaldo ouviu atento todas
Nunes da Motta”, no bairro as reivindicações, transMaricá, com a presença de formando-as em Requerimoradores e do prefeito mentos e Indicações, que
foram enviadas aos setores
Vito Ardito.
A população compare- competentes para as deviceu em grande número e das providências. “Temos a
colocou em discussão inú- certeza que nossas reivinmeras reivindicações, onde dicações serão analisadas
o destaque foi a ampliação e na medida do possível,
do serviço de transporte serão atendidas. Estaremos
público, que não atinge a lutando para que através dos
região em sua totalidade, meios legais, a população
obrigando uma parte dos tenha uma resposta aos seus
moradores a se deslocarem pedidos e possam também
à pé, para chegar ao ponto ter mais qualidade de vida”,
de ônibus mais próximo. O ressaltou o vereador Profespedido de uma creche tam- sor Osvaldo.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Roderley Miotto
Vereador Ricardo
Toninho da Farmácia pede
participa da abertura do Piorino solicita atenção melhorias para segurança dos
Projeto Nosso Bairro
à Guarda Municipal
alunos da escola Eurípedes Braga
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Roderley Miotto, o Prefeito Vito Ardito
do Projeto Nosso Bairro

e os

De Paula,

que se apresentaram na abertura

O vereador Roderley Miotto (PSDB) participou, neste domingo (19), da abertura do projeto Nosso Bairro, no Araretama.
O Cantor Netinho de Paula e o grupo “Os de Paula”, formado
pelos filhos do cantor, fizeram a abertura da comemoração.
“Foi maravilhoso o encontro, o bairro estava lotado. O projeto trará qualificação para toda a população que vai participar”,
frisa o parlamentar.
As oficinas começaram nesta segunda-feira (20) e estão
disponíveis para os moradores os cursos de: corte de cabelo,
unhadecorada, dança de salão, dança de rua, jazz, balé infantil,
modalidades esportivas, capoeira, pintura, tecido, amarradinho
com lycras, pintura artística com tela, crochê decorativo em
vestuário, tricô, macramê, biscuit, cestaria em jornal, reciclagem
com pet, trançado com fitas, corrida de rua e massagem relaxante.
As aulas são gratuitas e serão divididas em grupos de vinte
alunos. Ao final de cinco semanas, os participantes recebem
um certificado de conclusão da oficina.
“Com essas oficinas os moradores dos bairros se especializaram em alguma área e isso abrirá um leque de oportunidades de
empregos. Depois de executarem o projeto neste bairro, seguirá
para outras regiões da cidade”, enfatiza Roderley Miotto.

População

na abertura do

Projeto Nosso Bairro

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.RMR
Twitter: @roderleymiotto

“Desde a Administração passada solicito
melhorias para a classe”
Preocupado
com a segurança do município, o vereador
Ricardo Piorino (PDT) vem
solicitando,
desde a Administração Municipal anterior, benefícios
para a Guarda
Municipal,
como: aumento no efetivo;
compra de viaturas e armamentos; cursos
preparatórios;
remuneração
d o t r a b a l h o Vereador Ricardo
noturno; adicional de risco;
repouso semanal remunerado;
serviço extraordinário, desde
que não exceda os limites
estabelecidos na C.L.T. e a
imprescindível melhora salarial com a correção de sua
referência.
Para o parlamentar, essas
melhorias são fundamentais
para estimular a categoria,
para que possam desempenhar
um trabalho de qualidade, sem
contar, que reflete diretamente
na segurança de nossa cidade. “Os Guardas Municipais
precisam de suportes para
realizarem seus serviços de
forma plena, pois o trabalho
que executam é mais uma
alternativa para amenizar os
índices de ocorrência de nossa
cidade”, pontuou.
O vereador Ricardo Piorino também foi responsável
por organizar, no ano passado,

Diretoria de Comunicação/CVP

Piorino

duas reuniões com autoridades
civis e militares para tratar
da questão da segurança no
município. Os encontros aconteceram na Câmara de Vereadores, onde foram abordados
diversos pontos, dentre eles a
necessidade da reestruturação
da Guarda Municipal (aumento da corporação, melhoria nos
salários, reciclagem, compra
de armamentos e viaturas) e
uma ação conjunta de todas
as autoridades locais.
“Embora a Segurança
Pública seja matéria de competência das Polícias Civil e
Militar (Governo do Estado),
o problema também é nosso,
é de Pindamonhangaba e
devemos buscar, inclusive,
alterações na Lei Orgânica do
município, com a finalidade de
ampliar a esfera de atuação da
Guarda Municipal”, enfatizou
o vereador.

O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) enviou à Prefeitura Municipal, através do
Requerimento nº 1143/2013,
solicitação de estudos visando
a sinalização viária e pintura
da faixa de pedestres na avenida Monsenhor João José de
Azevedo, em frente ao nº 705,
no Crispim, para garantir a segurança dos alunos da Escola
Professor Eurípedes Braga.
O vereador diz que fez
esta solicitação a pedido da
diretora da escola, professora
Sueli Aparecida de Souza, pois
a falta de uma faixa de pedestres, redutor de velocidade e
sinalização adequada nesta
via esta gerando uma enorme
insegurança a todos, pois a imprudência de alguns motoristas
colocam em risco os alunos

O vereador T oninho da F armácia ( foto )
E scola E urípedes B raga , no C rispim

que estudam nesta escola e
também dos seus pais que os
aguardam na saída. “Peço que
o Prefeito e o Departamento
responsável nos ajudem com
estas melhorias, pois durante
a entrada e saída dos alunos,
a movimentação no local é
muito grande, alunos, pais e
professores correm o risco de
sofrerem algum acidente devido a imprudência de alguns
motoristas” finalizou o vereador Toninho da Farmácia.
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

pede mais segurança para os alunos da
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Vereador Magrão participa Vereador Professor
de reunião com moradores Eric: 100% pelo
esporte da cidade
do bairro do Pasin
Vereador Magrão participou de reunião
com moradores do Pasin; Requerimentos de
sua autoria, como a construção da
Praça do Pasin e a instalação do PSF,

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

foram aprovados

Diretoria de Comunicação/CVP

livre para crianças, adultos
e deficientes,
palco acústico,
pista de skate,
arborizada e
com iluminação moderna
e a instalação
de um Posto
de Saúde (com
uma unidade
Vereador Magrão participou de reunião no bairro Pasin
do PSF) em
O vereador Carlos Eduar- conjunto como o Núcleo
do de Moura – Magrão (PPS) de Apoio Psicopedagógico
esteve presente à reunião (NAP) que está instalado na
realizada pelo Prefeito com Avenida Polônia. Magrão
moradores do bairro do Pasin ficou muito feliz, pois estas
e adjacências. O evento ocor- duas reivindicações foram
reu no Centro Comunitário feitas por ele anteriormendo bairro e reuniu um bom te através da Indicação nº
número de pessoas.
61/2013 e Requerimento nº
Na oportunidade, o ve- 880/2013. “Estou muito feliz,
reador Magrão conversou pois havia feito o requerimencom moradores do local, to da Praça e do PSF e ver a
colocando-se à disposição comunidade sendo contemde todos para reivindicações plada com estas obras é uma
e solicitações que se fizerem conquista significante para
necessárias. Os participantes este vereador”, disse Magrão.
fizeram diversos questiona“É com muita satisfação
mentos, com destaque para que vejo estas obras serem
falta de vagas nas creches, fal- votadas pela comunidade e
ta de médicos no atendimento aprovada pelo Prefeito. Acho
do posto de saúde, construção muito importante a particida praça, nova entrada para pação da comunidade, onde
o bairro e instalação do PSF. a democracia prevalece. Sou
Após muitos debates, foi feita morador do bairro Pasin há
uma votação e os munícipes mais de 30 anos. Cresci aqui
escolheram duas obras priori- e, hoje, podendo contribuir
tárias para serem realizadas: a com as melhorias do bairro,
construção da Praça do Pasin para mim é muito gratificom pista para caminhada, cante”, conclui o vereador
playground, academia ao ar Magrão.
Fale com o vereador Magrão:

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Janio agradece por
colocação de lombada
na Estrada do Socorro

Vereador Professor Eric e Deputado
Estadual André do Prado (PR)

O vereador Professor Eric
(PR) têm demonstrado total
apoio ao esporte de Pindamonhangaba. O parlamentar
reivindicou a cobertura das
quadras esportivas dos bairros
Marieta Azeredo e Vale das
Acácias, em Moreira César.
“Encaminhei ofício ao Deputado Estadual André do Prado
(PR), solicitando liberação de
recurso, por meio de emenda
parlamentar, para execução
da obra”, explicou. Na última
semana, o vereador Professor
Eric recebeu a informação
de que os pedidos foram
encaminhados ao Secretário
Adjunto Estadual de Esporte,
Lazer e Juventude, Clóvis
Volpi, e ao Secretário Estadual
de Esportes, José Auricchio

Vereador Professor Eric reunido com
Secretaria de Esportes

a

de

Basquete

e diretores da

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

Vereador Cal recebe
Diretor do DER e
acompanha benfeitorias
Diretoria de Comunicação/CVP

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Cal (o

V ereador J anio
L erario ( destaque )
registra seu
agradecimento pela
construção das
lombadas no bairro
do

S ocorro

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) fez questão de
registrar o seu agradecimento à prefeitura pela colocação de
duas lombadas na Av. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
no bairro do Socorro próximo à Empresa Nora Congelados.
Janio disse que é um local de grande movimento onde
veículos trafegam em alta velocidade, e que, após a conclusão
da pavimentação asfáltica da avenida, aumentou ainda mais a
circulação de veículos no local. O vereador relata que no local
há um ponto de ônibus e as pessoas correm grande risco de
atropelamento. Janio solicitou a lombada que é um dispositivo
colocado na transversal. Seu formato trapezoidal permite que
o motorista passe suavemente pelo obstáculo evitando riscos
de danificar os veículos.
Dia da Assistente Social
O vereador Janio parabeniza a todos os assistentes Sociais pelo seu dia. Janio destaca que o trabalho dos assistentes
sociais é de fundamental importância na prática política e no
funcionamento ordenado da nossa sociedade. Ele reconhece e
parabeniza os esforços destes profissionais em fortalecer a rede
de proteção socioassitencial de nossa cidade que contribui
para a qualidade de vida de diversas famílias “O assistente
social é protagonista pela luta e pela consolidação dos direitos
e na construção deu uma sociedade mais justa e igualitária.
Portanto, é muito justo que se comemore esta data”, afirmou
o parlamentar.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Felipe César – FC pede a
implantação de um Poupatempo
para Produtor Rural

Junior. O parlamentar ficou
muito satisfeito com a notícia.
Sabemos que são evidentes os
benefícios que uma quadra
esportiva traz à comunidade,
pois incentiva a prática de
esportes e amplia o convívio
social e sabemos também que
as coberturas das quadras com
certeza vão beneficiar, e muito, os moradores do Marieta
Azeredo e Vale das Acácias”,
enfatizou o vereador.
Basquete
O vereador Professor Eric
esteve reunido com a Equipe
Masculina de Basquete, que
disputa a Liga Paulista. No encontro, que teve a participação
do Diretor de Esportes, Luis
Antonio Silveira, e do Gerente
de Obras da Secretaria de
Esportes, José Roberto de Oliveira, os jogadores relataram a
dificuldade de obter uniforme
oficial para as competições.
O vereador pediu agilidade
no processo de licitação para
confecção do uniforme da
equipe de Basquete Masculina. “Os jogadores de basquete
não estão solicitando bolsa
auxílio, apenas material
necessário
para treinos
e competições”, concluiu.

Equipe Masculina

segundo da esq. para a dir.) em reunião com dirigentes do

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) recebeu em seu
gabinete na Câmara de Vereadores o Diretor do Departamento
de Estradas de Rodagem – DER/
Taubaté, eng. Antonio Moreira
Júnior e toda a sua equipe para,
juntos, discutirem vários assuntos referentes aos pedidos do
vereador.
Ficou estabelecido que algumas benfeitorias serão realizadas
brevemente, como a implantação
de lombada na região de travessia do bairro Vila São Benedito.
Já outras melhorias, como a da
entrada do Mantiqueira, travessia
do Pasin, Vila São José, Morumbi
e Parque das Palmeiras serão
estudadas tecnicamente junto ao
Diretor de Trânsito do município,
Tenente Edson Henrique.
Durante a reunião, Cal ficou
contente ao saber que, de acordo
com o Diretor do DER, já está
sendo licitada a obra de galeria
na rodovia SP-62, que visa eliminar os constantes alagamentos.
O pedido foi dos moradores da
Vila São Benedito, que trafegam
no trecho de entrada da rua Jofre
Macedo até a altura da rua Cassiano da Palma e também engloba
o percurso da rua Venezuela até a
rua Paraguai, próximo ao Posto
Guerreiro, na Vila São José.

DER Taubaté

O vereador agradeceu ao
engenheiro Júnior e a equipe do
DER pelos serviços já prestados,
como o recapeamento da rodovia
Engenheiro Luiz Dumont Villares e a duplicação da Avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Cal aproveitou também para
questioná-los quanto à construção de uma ciclovia junto a
duplicação, por já ter observado
as obras iniciadas e não constar
esta melhoria. Cal considera
que se existisse uma ciclovia, a
mesma facilitaria a vida de todos
os munícipes.
O vereador cobrou também a
rotatória da rodovia Engenheiro
Luiz Dumont Villares com a rua
José Achilles Machado Ribas,
nas proximidades da Empresa
Martifer. A construção da melhoria, se bem estruturada e com
apoio da Prefeitura, daria melhor
acesso à aquela empresa. Foram
discutidas, ainda, outras informações, como a duplicação da
rodovia Manoel César Ribeiro e o
recapeamento da rodovia SP-62,
do trecho do bairro Taipas até a
cidade de Aparecida, nas quais
o vereador está solicitando os
projetos para que seja possível
incluir as ciclovias. A reunião
foi registrada em ata e assinada
por todos os presentes.

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal
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Vereador Felipe César - FC

O vereador Felipe César – FC (PMDB) enviou solicitação
ao Governador Geraldo Alckmin, pedindo a instalação de um
Poupatempo para o trabalhador rural, com os mesmos serviços
oferecidos pelo programa, de modo a facilitar o atendimento para
o “homem do campo”. Em sua justificativa, o vereador alega
que o trabalhador rural não pode deixar seus afazeres por muito
tempo, e um atendimento direto e diferenciado a ele, facilitará
em muito para que possa regularizar sua documentação.
Melhorias para o Bonsucesso
O vereador Felipe César – FC reitera ao Executivo a extensão
da rede de esgoto do bairro Massaim até o bairro do Bonsucesso. “Precisamos dar melhores condições de infraestrutura
aos nossos bairros rurais e nossos pedidos visam dar melhores
condições ao homem do campo”, diz o vereador.
Quadra coberta no Cruz Pequena
O vereador Felipe César – FC pede a administração municipal estudos visando a construção de uma quadra poliesportiva
iluminada, com cobertura, no bairro da Cruz Pequena. Em
sua justificativa, o vereador alega que este é um bairro rural
muito populoso e carente de lazer, principalmente esportivo.
“A construção desta quadra vai proporcionar mais lazer para a
população do Cruz Pequena e bairros vizinhos”.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Portal da Câmara
amplia serviços
oferecidos à população
A Divisão de Tecnologia da
Informação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
implementou, o novo Portal do
Legislativo (www.camarapinda.
sp.gov.br) com a ampliação de
serviços aos cidadãos da cidade
e a integração do SAPL - Sistema
de Apoio ao
Processo
Legislativo.
De acordo com o
Chefe da
Divisão
de TI da
Câmara,
Marcelo
Heleodoro,
o portal
terá um visual mais agradável e intuitivo,
disponibilizando, através do
SAPL, as consultas – em tempo
real - do processo legislativo
tais como acervo completo das
Leis Municipais (Ordinárias,
Complementares e Decretos
Legislativos), tramitação das
matérias legislativas e outros
documentos oficiais de interesse
da população.
O SAPL e o Portal são produtos
oferecidos pelo INTERLEGIS,
que é um programa desenvolvido
pelo Senado Federal que visa a
modernização e integração do
Poder Legislativo nos seus níveis
federal, estadual e municipal e de
promoção da maior transparência e interação desse Poder com
a sociedade.
Segundo o site do Senado Federal, “os meios utilizados são as

novas tecnologias de informação
(Internet, videoconferência e
transmissão de dados), que permitem a comunicação e a troca
de experiências entre as Casas
Legislativas e os legisladores
e entre o Poder Legislativo e
o público, visando aumentar a
participação
da população
no processo
legislativo”.
O Assistente
de Tecnologia da Informação João
Rodrigo,
que também
integra a divisão de TI,
enfatiza que
“o Portal e
o SAPL são softwares livres,
amplamente utilizados em
Câmaras de todo Brasil, com
uma comunidade bastante ativa
visando sempre o desenvolvimento desses produtos. Isso
gera independência tecnológica
e possibilidade de melhorias de
acordo com nossa Casa de Leis.”
O Departamento Legislativo
explica que “a partir da implantação do novo Portal e do
sistema SAPL, todo o processo
legislativo será disponibilizado
a todos os munícipes, o que não
ocorria no sistema antigo”. Com
isso, segundo o Departamento
Legislativo, “o novo portal
oferecerá maior transparência
nas consultas e decisões da Casa
de Leis de Pindamonhangaba,
assim, havendo uma participação
mais efetiva da população”.

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

D i r e to r a d e C o m u n i c a ç ã o :
Natália Lugli Sper
A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
L u i z C a r l o s P i n t o (MT b 32.783)
R o b s o n L u í s M o n t e i r o (MT b 18.021)
T e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Semana Nacional de Museus termina
com palestra sobre práticas educativas

Ana Camila Campos
Uma palestra atrelada a
uma oficina gratuita e aberta
ao público foi a atração que
encerrou a programação da
edição de Pinda na 11ª Semana Nacional de Museus, realizada desde o dia 13 de maio,
no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina. Abordando o
tema “Práticas educativas em
museus e locais de memória”,
o evento foi ministrado pelas
profissionais Andrea Paula
dos Santos e Suzana Lopes
Salgado Ribeiro, na manhã
de sexta-feira (17).
A primeira Semana Nacional de Museus aconteceu
em 2003. Em Pinda, a participação vem desde 2009.
Entretanto, essa é a primeira
vez em que a semana da cidade está sendo promovida com
uma programação específica
para o evento e não somente
com exposições já existentes
no acervo. O Ibram - Instituto Brasileiro de Museus fica responsável por propor o
tema e cada unidade elabora
a programação de acordo
com o estipulado pelo órgão.
Em 2012, a semana nacional reuniu 5 mil participantes
em 17.500 eventos espalhados pelo Brasil. De acordo
com informações do Departamento de Patrimônio Histórico, que cuida do museu, a
expectativa desse ano é ainda
maior e a meta é mobilizar
os museus de todo o país a
desenvolver exposições, pa-

Divulgação

Evento teve oficinas
gratuitas para a população
Maria Fernanda Munhoz

Artistas levam visitantes para uma viagem ao tempo do visconde da Palmeira

lestras, oficinas, seminários
e ações educativas em torno
de um tema gerado. Isso vai
estimular a visitação e incentivar a participação da sociedade, tendo o museu como
um difusor de cultura.
O tema
Sobre as práticas educativas, as palestrantes comentaram sobre suas experiências
na monitoria e desenvolvimento de trabalhos em museus e na produção de livros
didáticos.
Elas discorreram sobre
formas de criar situações
para envolver crianças e adolescentes nas atividades realizadas nos museus e como
elaborar ferramentas educativas para que todo o material não seja tocado e ainda

Foram oficineiros, o fotógrafo Maurício Campello e o
responsável pela oficina de
conservação, Klau Cassiano.
As visitas artísticas, quando os atores vestidos de
visconde e viscondessa da
Palmeira levaram os visitantes pelas dependências do
museu – que fica no Palacete
Visconde da Palmeira –, foram coordenadas por Camila
Lescura. A palestra que finalizou o evento foi coordenada
por Suzana Ribeiro.
A coordenação geral do
evento foi da equipe do Departamento de Patrimônio
Histórico da Prefeitura.

Divulgação

Divulgação

Oficina de conservação de fotos

Momento da oficina de fotografia

assim, exista uma interação
com o público.
Suzana acrescentou que
os adultos também são lúdicos e que todas essas estraté-

adaptadas para os portadores
de necessidades especiais.
“Precisamos buscar maneiras em que as pessoas possam experimentar formas de

Dia do Brincar será no sábado
O Dia Internacional do Brincar, instituído pela Unesco e comemorado em centenas de cidades pelo mundo, será também
lembrado em Pindamonhangaba. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação
/ Educarte Brinquedoteca, promoverá um
dia especialmente para brincadeiras educativas, para pessoas de todas as idades.
Será no dia 25 de maio, na praça Monse-

Durante a Semana Nacional dos Museus, encerrada na sexta-feira (17), o
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina desenvolveu uma
programação de visitações
artísticas e oficinas gratuitas de fotografia e conservação de fotografia, para a
população.
As oficinas e visitas
foram realizadas durante
a semana, visando levar a
população para dentro do
museu, tornando o espaço
o local para troca e atualização de conhecimento.

nhor Marcondes, das 9 às 13 horas. Haverá
cantinhos lúdicos, brinquedos de encaixe,
casa de bonecas, pintura, jogos cooperativos, entre outras atividades, em que pais
e mães poderão brincar com seus filhos.
A atividade do brincar é importante para
estreitar laços afetivos e estimular várias
habilidades, tanto em crianças como em
adultos e idosos.
Divulgação

gias são válidas para sensibilizar os visitantes. Destacou
também seu trabalho no Memorial da Inclusão, local em
que todas as exposições são

arte de um modo diferente.
Muitas vezes é por meio disso que o público vai internalizar os valores transmitidos
pela mostra”, salientou.

Bailarinos de Pinda participam de
workshop de dança contemporânea
Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba
recebeu, no sábado (18), o
Workshop de Dança Contemporânea “Técnica, Criação e
Diálogo”, da Oficina Altino
Bondensan, do Governo do
Estado. O evento foi trazido
à cidade pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação e
Cultura / Departamento de
Cultura, e realizado na Escola de Ballet Júlia Pyles, ao
lado da Matriz. O espaço foi
gentilmente cedido pela escola para o Departamento de
Cultura, para a realização do
evento.
As coordenadoras do
workshop foram as bailarinas
e coreógrafas Carolina Natal
e Ana Gabriela Dellias Pereira, com o objetivo de oferecer

aprimoramento e formação
para os bailarinos da cidade.
O evento foi gratuito.
De acordo com as professoras Gabriela Dellias e
Carolina Natal, o workshop
foi bastante positivo. “Delícia de encontro! Pessoas
com diferentes experiências
corporais e disponíveis para
receber a vivência proposta,
enriquecendo a dinâmica do
trabalho. Foi gratificante ver
a transformação destes seres
dançantes durante o percurso
do workshop. Ficamos encantadas!”, afirmou Gabriela.
Para a participante do
curso, Rosana César, que é
massoterapeuta, o workshop
superou suas expectativas.
“Trabalhar com a liberdade e
expressão do corpo foi simplesmente fantástico. Saí to-

talmente diferente de quando
entrei. Uma experiência muito rica para o meu lado pessoal e também profissional”,
declarou.
De acordo com o bailariano Wilson Santos, a experiência foi bastante rica. “Foi
impressionante e diferente de
tudo que já vivenciei. É algo
profundo, onde o “Eu” transborda e vai de encontro ao
outro. Uma experiência muita
rica que deixou uma vontade
de quero mais”, concluiu.
O Departamento de Cultura da Prefeitura ficou satisfeito com o resultado do
trabalho e pretende trazer outros cursos e workshops para
aprimoramento dos artistas
da cidade, não só na área da
dança, mas também em outras manifestações artísticas.
Sônia Veloso

Artista plástica faz palestra para alunos sobre a arte surrealista

Escola Municipal realiza
projeto sobre surrealismo
Maria Fernanda Munhoz
A escola municipal Augusto César Ribeiro está realizando o projeto “Surrealismo: da mente para o muro”,
com os alunos e a comunidade. Como parte do projeto, na
sexta-feira (17), a escola recebeu a visita da artista plástica Marlene Pereira, escolhi-

da para ser homenageada.
A artista, que expressa em
suas obras a arte surrealista
por meio das cores, formas e
movimentos, fez uma exposição de algumas telas para os
alunos e conversou com eles a
respeito de sua carreira e profissão. Ela falou, ainda, aos
estudantes, sobre o movimen-

to artístico surrealista e como
o sonho de cada um pode ser
importante nesse movimento.
O surrealismo é um movimento artístico que tem como
característica a visão mágica
da realidade e exaltação do
imaginário. Tem como um de
seus expoentes o artista plástico catalão Salvador Dalí.

Workshop mostrou técnicas e novidades sobre a dança contemporânea

Segundo Caderno
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Projeto Nosso Bairro começa
com festa no Araretama
Daniela Gonçalves
Os moradores do Araretama, Nova Esperança e
Cidade Jardim, receberam
com muita alegria a volta do
Projeto Nosso Bairro. O início do projeto, realizado na
manhã do último domingo
(19), contou com a presença
do prefeito, dos monitores
do projeto, de autoridades
locais, do deputado estadual Fernando Capez, além do
show do cantor Netinho de
Paula e o grupo Os de Paula.
A abertura do projeto foi
marcada por um dia de ação
social, com a mostra de algumas oficinas, como: corte
de cabelo, unhas decoradas,
massagem relaxante, dentre
outras. Todos os “oficineiros” foram apresentados à
comunidade e cada um deles
exemplificou o objetivo de
sua oficina.
Na abertura do evento, os
moradores puderam fazer verificação de pressão e diabetes;
diagnósticos odontológicos;
atendimento social das equipes do Cras e do Creas, Pat,
OAB dentre outras atividades
e shows de artistas locais.
O Projeto Nosso Bairro
percorrerá toda cidade levando palestras, oficinas de
capacitação e ações sociais,
durante sua execução. O objetivo da Prefeitura é levar
a capacitação profissional a
todos, oferecendo ao indivíduo uma oportunidade de se
recolocar no mercado de trabalho.
A edição deste ano contará com 20 oficinas dos eixos
de esporte, lazer e artesanatos, destinados a pessoas de

André Nascimento

Maria Fernanda Munhoz
As obras na rua Bicudo
Leme, centro da cidade, continuam sendo realizadas pela
Secretaria de Obras da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Até o final da semana, estão
sendo feitas guias e sarjetas.
Cada acesso de garagem ou
estacionamento recebeu a colocação de bica corrida.
De acordo com informações da Secretaria de Obras,
no local já foi feito todo o
preparativo para a repavimentação asfáltica, por meio
do levantamento topográfico
marcando o nível de todo o
trecho. Haverá reasfaltamento de todo o trecho, iniciando

em frente da igreja Matriz.
O trecho entre a Praça do
Cruzeiro e o Largo do Quartel terá as calçadas recuperadas, seguindo o padrão de
piso do primeiro trecho (que
compreende o espaço entre a
Matriz e a Praça do Cruzeiro). Este serviço será realizado numa segunda etapa.
Para a realização do serviço, está sendo utilizada a
equipe da Secretaria de Obras,
com três caminhões basculantes e duas retroescavadeiras.
Enquanto estiverem sendo
realizadas as intervenções, o
trânsito na travessa Marquês
do Herval permanecerá com
o sentido de via alterado.
Divulgação

Grande público compareceu aos shows de abertura do projeto no Araretama

todas as idades. Estão disponíveis para os moradores as
seguintes oficinas: corte de
cabelo, unha decorada, dança
de salão, dança de rua, jazzbalé infantil, modalidades
esportivas, capoeira, pintura, tecido, amarradinho com

lycras, pintura artística com
tela, crochê decorativo em
vestuário, tricô, macramê,
biscuit, cestaria em jornal,
reciclagem com pet, trançado com fitas, corrida de rua e
massagem relaxante.
As aulas gratuitas serão

divididas em grupos de vinte alunos. Ao final de cinco
semanas, os participantes
recebem um certificado de
conclusão da oficina, mediante frequência ativa. Após
este período o projeto seguirá
para outros bairros da cidade.

Diversas oficinas já começam a ser desenvolvidas no ‘Nosso Bairro’
André Nascimento

Oficina de unhas decoradas

Os inscritos no Projeto Nosso Bairro iniciaram as aulas nessa segunda-feira (20). Os
“oficineiros” de corte de cabelo, unhas decoradas, cestaria em jornal, reciclagem no PAT,
jazz, balé infantil, dança de rua, massagem
relaxante, modalidades esportivas e corrida de
rua, já ministram seus cursos, com os devidos
horários previamente agendados.
Além das oficinas, são oferecidos aos participantes do projeto palestras com temas variados.
Na terça-feira (21), será abordado o tema
dengue, com uma apresentação teatral da
equipe de teatro Cotepi, a partir das 19 horas.
Já na quinta-feira (23), os participantes poderão prestigiar uma palestra sobre reciclagem,
também às 19 horas. No domingo (26), muitas
atividades serão oferecidas; os participantes
poderão prestigiar a Tarde Gospel, com o espetáculo teatral e musical Incendeart e show com
a banda Semeando, a partir das 14 horas.
Todas as atividades são gratuitas.

Ampliação da Total Lubrificantes do Brasil
vai dobrar a capacidade de produção
Cintia Camargo
Instalado em Pindamonhangaba há mais de 10
anos, o grupo francês Total,
que detém as marcas Total e
Elf, vai dar início à ampliação de sua planta em uma
área de aproximadamente
12 mil m², o que vai dobrar
a capacidade de produção da
empresa estimada, atualmente, em 35 milhões de litros de
óleo por ano.
Segundo informações da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura,
a instalação da Total Lubrificantes na cidade aconteceu
através do trabalho do atual
prefeito quando estava à frente
da administração municipal.
“Acreditavámos que a
vinda da Elf, comprada no

Obras na ‘Bicudo Leme’
têm continuidade

ano 2001 pelo Grupo francês
Total, para Pinda seria uma
oportunidade de crescimento
e visibilidade para a cidade.
E isto se confirmou agora

com essa nova expansão”,
afirmou o prefeito.
A Total Lubrificante do
Brasil conta com um portfólio de produtos de alta tecDivulgação

A empresa está há mais de dez anos em Pinda

nologia e performance que
atende às normas mais exigentes do mercado europeu.
A Total Lubrificantes ainda informou que serão investidos cerca de R$ 15 milhões
na expansão da empresa que
ainda prevê um novo layout
de todas as áreas já existentes e um aumento do número
de empregos. Remodelada,
a Total Lubrificantes deverá
operar em sua plena capacidade a partir de 2015.
A apresentação do novo
projeto à Prefeitura foi feita
pelo diretor de operações da
Total, Rogério Schunck, e
pelo gerente de projetos, Fernando Giampauli, que estiveram com o prefeito e esclareceram algumas dúvidas sobre
a expansão.

Após as calçadas, será feita a repavimentação

Prefeitura realiza capina
e roçada em diversos
bairros da cidade
Maria Fernanda Munhoz
A equipe da Secretaria de
Obras da Prefeitura realizou,
na última semana, limpeza,
capina e roçada em diversos
bairros da cidade. O serviço
é realizado continuamente,
atendendo a toda a cidade.
Nesta semana, as equipes
do Departamento de Serviços
Municipais passaram pela
praça Santa Therezinha, no
Campo Alegre, praça Santa Edwiges e praça Claudio
Kano (na rua Governador
Pedro de Toledo), no Parque
São Domingos e Quadra do
Alto do Tabaú.
O serviço também é realizado nas unidades educacionais do município. Nesta
semana, a equipe esteve nas

creches Iolanda Immediato e
João Fleury, ambas no Alto
Cardoso; na escola municipal
Gilda Piorino, localizada no
loteamento São Judas Tadeu,
além do Núcleo Pedagógico,
no Bela Vista.
A estrada João Antonio da
Costa Bueno também recebeu
os serviços. Foi realizada, ainda, limpeza geral nos bairros
Bela Vista e Vila Verde, com a
roçada e retirada de vegetação
em guias e calçadas.
Esse trabalho de limpeza
e manutenção das calçadas e
vias da cidade é muito importante para a garantia de higiene e segurança dos pedestres
e motoristas, pois melhora as
condições das estradas e de
visibilidade.
Divulgação

Serviço realizado na Vila Prado

Departamento de Trânsito alerta motoristas sobre multas na Área Azul
Diante dos inúmeros questionamentos que a população
pindense vem apresentando sobre
o estacionamento rotativo da
Área Azul, a Prefeitura destaca
algumas informações importantes
para prestar esclarecimentos.
Muitos motoristas descumprem
as normas da Área Azul, deixando
de pagar as tarifas. É importante
lembrar que a empresa responsável pelo sistema, denominada
Hora Park, não aplica multas. Ela
apenas fiscaliza e notifica o usuário que utiliza as vagas de forma

irregular. A autuação é efetuada
pela autoridade de trânsito da
própria cidade, ou seja, pelos
profissionais conhecidos como
“marronzinhos”.
Para evitar esse tipo de desconforto, basta que o motorista
pague a tarifa após 10 minutos de
estacionamento ou a tarifa pós-utilização, que custa R$ 5.
O Departamento de Trânsito
salienta que a falta de pagamento
das taxas configura infração de
trânsito, que além da multa implica em 3 pontos na CNH e destaca

que existe uma preocupação das
autoridades locais, que reconhecem a importância do sistema de
estacionamento rotativo. Segundo
a diretoria do departamento, a
Área Azul Digital é uma ferramenta indispensável para a organização do espaço público e democratização das vagas nas ruas
mais movimentadas da cidade.
Atualmente, a cidade conta com
600 vagas inclusas nesse sistema
e uma equipe de 11 orientadoras.
A fim de proporcionar um sistema prático ao usuário, a empre-

sa responsável utiliza um sistema
de parquímetros, que são pontos
de venda fixos e visíveis. Ao todo,
são 30 espalhados pelo município.
Para retirar o tíquete, basta
que a pessoa insira moedas com
valor referente ao tempo que
deseja utilizar a vaga ou por meio
da utilização de um “cartão inteligente”, que permite o fracionamento do tempo de uso.
Além disso, o cartão oferece vantagens como a opção de
recarga em valores que vão de
R$ 0,05 a R$ 30. Também, ao

recarregá-lo, o motorista ganha
ainda 10% de tempo adicional
para estacionar. Esse cartão é
disponibilizado gratuitamente na
central de atendimento da empresa responsável pela Área Azul.
Vale lembrar que 15,07% da
arrecadação bruta da Área Azul é
destinada para projetos sociais,
por meio do Fundo Social de
Solidariedade do município, o que
implica que a cada R$ 1 que o
motorista insere no parquímetro,
R$ 0,15 será destinado a algum
projeto social.
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 21 de maio de 2013

Plenária solene da
Academia de Letras

Será nesta sexta-feira (24), às 20 horas, nas dependências do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, a plenária solene da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras referente ao mês de maio. Na
programação, a posse da da historiadora Suzana Lopes
Salgado Ribeiro ao quadro de membros honorários. Suzana vai assumir a cadeira Nº 11 H, que tem como patrono
Professor Vicente de Paula Salgado. Animando o evento,
haverá apresentação musical. A plenária será conduzida
pelo presidente da APL, Alberto Marcondes Santiago.

Festival de sonetos

Até o dia 30 de junho a Academia Jacarehyense de Letras, com o apoio da Fundação Cultural de Jacarehy “José
Maria de Abreu” e do jornal Diário de Jacareí realiza o 7º
Festival de Soneto Chave de Ouro. O objetivo é incentivar à prática da modalidade poética soneto, em sua forma
clássica. Cada autor pode concorrer com até três sonetos
(inéditos), que não tenham sido publicados por meio impresso. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail
sonetoajl@hotmail.com. Será necessário o envio em dois
arquivos, um para a ficha de inscrição (anexo I) devidamente preenchido; outro contendo somente o soneto com
o título (sem o nome do autor) apenas com pseudônimo.
Haverá premiação de R$ 1.000, mais Troféu Chave de
Ouro para o1º lugar; R$ 800, mais Troféu Chave de Prata
para o 2º lugar; R$ 500, mais o Toféu Chave de Bronze
para o 3 º lugar. Para informações completas e copiar ficha de inscrição visitar o site www.ajletras.com.br (Prêmios academia Jacarehyense de Letras). Os 50 melhores
sonetos integrarão a coletânea referente ao 7º Festival de
Sonetos “Chave de Ouro”.

Neopoetisa
princesadoamor2013.blogspot.com

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0136/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS,
responsável pelo imóvel situado a Rua Waldomiro Antunes, Araretama, Quadra G, Lote 22,
inscrito no município sob a sigla SO23.03.03.003.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Internet e Adolescentes
O uso da internet pelas pessoas, em especial,
pelos adolescentes é um meio de treinar o cérebro, e, segundo alguns cientistas ligados à Neurociência esse exercício propicia a neurogênese cerebral, ou seja: o surgimento de novos neurônios e novas conexões. Entretanto, tal
exercício também é um meio de fornecer avalanches de
informações, o que difere de conhecimento, visto que, para
que isso ocorra se torna necessário introjetar e contextualizar um fato. O grande problema é a exposição exaustiva
desses cérebros ao bombardeio de repetidos flashes, imagens luminosas, sem conteúdo e sem estrutura. Tudo já
vem feito, sem reflexões, sem questionamentos, transformando-se,pois, em “ inteligência cristalizada”, desprezando aquelas instruções que se aprendem pela experiência
e por importantes fatores de origem socioambiental.Dessa maneira, imaginemos o adolescente que permanece
longas horas diárias em frente a uma máquina, para ele,
fantástica, sem contato físico, sem diálogo,sem a palavra
oral (a linguagem é a morada do Ser, como já escreveu o
grande filósofo alemão Martin Heidegger),sem olhos nos
olhos,ficando ,pois, distante das situações que exigem coragem, iniciativas,tomadas de decisões tão importantes
nessa fase do desenvolvimento humano.
Preocupa-nos, deveras, como médico, como professor, enfim, como ser humano, observar que os adolescentes presos a tão somente dois sentidos: visão e audição,
naquelas infindas horas, comprometendo o seu desenvolvimento cerebral. Não é preciso ser PhD para saber que
esse cérebro tem o seu funcionamento totalmente modificado e comprometido. E,nem vamos falar do estímulo (cerebral) à violência gratuita proporcionado pelos games que
a banalizam.
Estudos científicos apontam para o efeito deletério
causado pela exposição prolongada à internet, que, bem
sabemos,dá origem à sensação de prazer nas pessoas,
em especial, aos jovens. O desafio é substituir o momento
prazeroso por outro. A Academia Chinesa de Ciências, em
2012, divulgou um trabalho mostrando que os jovens que
navegam longos tempos na internet mostram mudanças
cerebrais, isso demonstrado por ressonâncias magnéticas funcionais do cérebro, semelhantes às observadas em
pessoas em compulsivos jogos de azar. O mecanismo é o
mesmo: são estimulados neurônios, que pedem cada vez
mais estímulos, tornam-se insaciáveis, exigindo “ doses
crescentes “, tornando os seres altamente viciados e dependentes.
É importante que todos nós: pais, pediatras, hebiatras (médicos de adolescentes) atentemos a esse fato tão
importante. Temos que mostrar aos nossos jovens que o
computador não pode ser prioridade absoluta, que eles
precisam cursar outras etapas para o desenvolvimento deles, envolvendo-se em outra atividades que proporcionam
prazer, tais como: dedicar-se a esportes,curtir a música, a
natureza e fazer amigos reais.Temos que refletir seriamente sobre esse assunto,senão, com tristeza,assistiremos o
surgir de uma geração de jovens que serão incapazes de
pensar em si mesmos e nos seus semelhantes.
*O autor é médico, professor universitário, mestre e
doutor pela USP Professor de Medicina do Adolescente da
Faculdade de Medicina de Taubaté - SP.

Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 034/2013 de “Aquisição de mistura em pó para preparo de bebida
para atendimento à alimentação escolar”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com
validade de 12 meses, assinada em 10/05/2013:
ATA nº 044/2013


A metamorfose se aproxima...
forças inexplicáveis me envolvem
e ameaçam o casulo irromper.
Me sentirei ameaçada?
Pequena demais quando a transformação acontecer?
Minhas asas ainda que lindas e exuberantes,
ao dar o primeiro voo, não vão se perder
ou temer a imensidão do céu azul?
Por que esta liberdade conquistada,
me apavora e me excita?
Mesclada de sentimentos de alegria, medo e prazer,
ainda assim, sei que devo enfrentar e obedecer
Quão divino é este momento!
Da pequenina janela já posso ver,
fontes de luz iluminando meu caminho,
o qual agora devo percorrer.

BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
























1.005.002.013939 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR CÔCO
COM ABACAXI, enriquecida com vitaminas (A,C,B1, B2, B3 E B6) e minerais
(cálcio, ferro e zinco), formulada a partir de matérias primas selecionadas.
ingredientes: açúcar, leite em pó integral, maltodextrina, espessante natural, aroma
idêntico ao natural de coco e abacaxi (aromatizantes), sal, corante natural,
vitaminas e minerais. proteína: aproximadamente 12%. Devendo ser de fácil
preparo pela diluição em água e apresentar fluidez característica da bebida. o
produto deverá ter validade mínima de 6 meses a contar da data da fabricação e
não poderá ser fabricado antes de 45 dias da entrega. embalagem primaria: saco
de polietileno opaco ou saco de poliéster metalizado/pebd, atóxico,
hermeticamente selado, contendo 1 kg do produto. embalagem secundaria: caixa
de papelão reforçado contendo 12 kg do produto.











1.005.002.013940 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SHAKE FRAPE
SABOR AVEIA, BANANA E MAMÃO, enriquecida com vitaminas (A, C, B1, B2, B3 E
B6) e minerais (cálcio, ferro e zinco), formulada a partir de matérias primas
selecionadas. ingredientes: açúcar, leite em pó integral, maltodextrina, farinha de
aveia, espessante natural, aroma idêntico ao natural de banana, e mamão
(aromatizantes), sal, corantes, vitaminas e minerais. proteína: aproximadamente
12%. devendo ser de fácil preparo pela diluição em água e apresentar fluidez
característica da bebida. o produto deverá ter validade mínima de 6 meses a contar
da data da fabricação e não poderá ser fabricado antes de 45 dias da entrega.
embalagem primaria: saco de polietileno opaco ou saco de poliéster
metalizado/pebd, atóxico, hermeticamente selado, contendo 1 kg do produto.
embalagem secundaria: caixa de papelão reforçado contendo 12 kg do produto.











1.005.002.002499 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO, enriquecida com vitaminas (A, C, B1, B2,
B3 E B6) e minerais (ferro cálcio e zinco), formulada a partir de matérias primas
selecionadas. ingredientes: açúcar, leite em pó integral, maltodextrina, aroma
idêntico ao natural de morango com chocolate branco (aromatizante), espessante
natural, sal, corantes artificiais. não deverá conter glúten. proteína:
aproximadamente 12%. devendo ser de fácil preparo pela diluição de água;
apresentar fluidez característica da bebida; produto deverá ter validade mínima de
6 meses da fabricação e não poderá ser fabricado antes de 45 dias da entrega.
embalagem primaria: saco de polietileno opaco ou saco de poliéster
metalizado/pebd, atóxico, hermeticamente selado, contendo 1 kg do produto.
embalagem secundaria em caixa de papelão reforçado contendo 12 kg do produto.







Vivo num casulo só meu,
na companhia da agonia e da felicidade
de uma larva em transformação.
Tempo precioso, presente divino,
preparação para um novo amanhecer.

Empresa:







1.005.002.002477 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR
CHOCOLATE COM MALTE E OVOS, enriquecida com vitaminas (A, C, B1, B2, B3 E
B6) e minerais (ferro cálcio e zinco), formulada a partir de matérias primas
selecionadas. ingredientes: açúcar, leite em pó integral, maltodextrina, extrato de
malte, cacau em pó solúvel, albumina desidratada, aroma idêntico ao natural de
baunilha (aromatizante), sal, espessante natural, vitaminas e minerais. proteína:
aproximadamente 12%. devendo ser de fácil preparo pela diluição de água;
apresentar fluidez característica da bebida; produto deverá ter validade mínima de
6 meses da fabricação e não poderá ser fabricado antes de 45 dias da entrega.
embalagem primaria: saco de polietileno opaco ou saco de poliéster
metalizado/pebd, atóxico, hermeticamente selado, contendo 1 kg do produto.
embalagem secundaria em caixa de papelão reforçado contendo 12 kg do produto.











1.005.002.002475 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR
BAUNILHA COM MALTE, enriquecida com vitaminas (A, C, B1, B2, B3 E B6) e
minerais (ferro cálcio e zinco), formulada a partir de matérias primas selecionadas.
ingredientes: açúcar, leite em pó integral, maltodextrina, extrato de malte, aroma
idêntico ao natural de baunilha (aromatizante), sal, espessante natural, corante,
vitaminas e minerais. proteína: aproximadamente 12%. devendo ser de fácil
preparo pela diluição de água; apresentar fluidez característica da bebida; produto
deverá ter validade mínima de 6 meses da fabricação e não poderá ser fabricado
antes de 45 dias da entrega. embalagem primaria: saco de polietileno opaco ou
saco de poliéster metalizado/pebd, atóxico, hermeticamente selado, contendo 1 kg
do produto. a .embalagem secundaria em caixa de papelão reforçado contendo 12
kg do produto.







Pindamonhangaba, 17 de maio de 2013.
* Publicar 01 Vez

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Mas, algo me trava no espaço,
esqueço por um instante
que já não preciso de passos,
o meu destino me chama,
o infinito me pertence...
Posso agora voar
mas, não me afasto, nem me despeço,
nos jardins hão de me encontrar,
sem as flores eu não fico
porque não sei viver sem amar.
Meire Carvalho — maio de 2013
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 029/2013
Objeto: Aquisição de peças de reposição a serem aplicadas em equipamentos pré-misturador de
asfalto a frio, modelo 35d, ano 2002, pertencente a esta municipalidade
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 523/2013
Contratada: Felipe Franco Nunes Equipamentos ME.
Data da AF: 14/05/2013
Valor: R$ 7.769,44
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2013.
ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 154/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Gaspar & Gaspar Construções Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para
construção da portaria do Parque da Cidade.
Assunto: Prorroga-se o prazo do contrato em 90 (noventa) dias até 11/07/2013.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Manuel do Amaral Gaspar
Data de assinatura: 12/04/2013
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0138/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ARAGUAIA CONSTR. BRAS DE ROD
SA responsável pelo imóvel situado a Rua Angelo Paz da Silva, Mantiqueira, Quadra 28,
Lote 921, inscrito no município sob a sigla NE26.01.02.029.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0139/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ARAGUAIA CONSTR. BRAS DE ROD
SA responsável pelo imóvel situado a Rua José Monteiro Romão, Mantiqueira, Quadra 16,
Lote 474, inscrito no município sob a sigla NE25.04.06.002.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0140/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ARAGUAIA CONSTR. BRAS DE ROD
SA responsável pelo imóvel situado a Rua José Monteiro Romão, Mantiqueira, Quadra 16,
Lote 475, inscrito no município sob a sigla NE25.04.06.003.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0141/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ARAGUAIA CONSTR. BRAS DE ROD
SA responsável pelo imóvel situado a Rua Adriano Ruivo, Mantiqueira, Quadra 14, Lote 427,
inscrito no município sob a sigla NE35.16.01.012.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0142/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. DECIO ALVES DOS SANTOS responsável pelo imóvel situado a Rua Adriano Ruivo, Mantiqueira, Quadra 15, Lote 442, inscrito
no município sob a sigla NE35.12.01.001.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0143/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a N. PINDA C. PRADO U.D. IMOB.
LTDA responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Bicudo Siqueira, Laerte Assumpção,
Quadra L, Lote 31, inscrito no município sob a sigla NE15.11.03.001.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0144/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a N. PINDA C. PRADO U.D. IMOB.
LTDA responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Bicudo Siqueira, Laerte Assumpção,
Quadra L, Lote 39, inscrito no município sob a sigla NE15.11.03.009.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0145/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. ANA LETICIA CORNETTI DA
CRUZ responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Carlos Salvador, Loteamento São
Vicente de Paulo, Quadra F, Lote 05, inscrito no município sob a sigla NE16.09.19.009.000
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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 146/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR. ANTONIO PEREIRA LOPES,
responsável pelo veiculo GM – Monza SL/E Placa DBZ 1768 abandonado na Rua Marechal
Floriano, Campo Alegre, para que efetue a retirada do mesmo no prazo 48 horas a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26 item IV º da Lei
1.411 de 10/10/1974
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretora do Departamento de Administração.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Encerramos a coluna de hoje com uma colaboração da
leitora do jornal Tribuna do Norte, Meire Carvalho. Com
“Voo Inaugural”, ela está ensaiando os seus primeiros
voos poéticos, apreciemos:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0137/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ARAGUAIA CONSTR. BRAS DE ROD
SA responsável pelo imóvel situado a Rua Angelo Paz da Silva, Mantiqueira, Quadra 28,
Lote 912, inscrito no município sob a sigla NE26.01.02.020.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0147/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. CARLOS ANTONIO MACIEL BRAGA responsável pelo imóvel situado a Rua Conceição Garcia, Laerte Assumpção, Quadra
I, Lote 24, inscrito no município sob a sigla NE15.11.06.024.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0148/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. CARLOS ANTONIO MACIEL BRAGA responsável pelo imóvel situado a Rua Conceição Garcia, Laerte Assumpção, Quadra
I, Lote 23, inscrito no município sob a sigla NE15.11.06.023.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0149/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a N. PINDA C. PRADO U. D. IMOB.
LTDA responsável pelo imóvel situado a Rua Conceição Garcia, Laerte Assumpção, Quadra
I, Lote 15, inscrito no município sob a sigla NE15.11.06.015.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0150/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. BRUNA LUIZA DA S. GOMES E
OUTROS responsável pelo imóvel situado a Rua Teotonio Gomes Céu, Vista Alegre, Quadra
23, Lote 587, inscrito no município sob a sigla SE24.02.08.073.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0151/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. ELAINE GARCIA DOS SANTOS
responsável pelo imóvel situado a Rua Teotonio Gomes Céu, Vista Alegre, Quadra 23, Lote
588, inscrito no município sob a sigla SE24.02.08.073.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0152/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. VANESSA FORTES LOBO MARTINEZ responsável pelo imóvel situado a Rua Teotonio Gomes Céu, Vista Alegre, Quadra 23,
Lote 594, inscrito no município sob a sigla SE24.02.08.066.000 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 Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
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Futsal de Pinda representa a região
nos Jogos Abertos da Juventude
Marcos Cuba
A equipe de futsal masculino de Pindamonhangaba será a representante da
região na fase estadual dos
Jogos Abertos da Juventude. Para conquistar esta
vaga os atletas passaram
pelas fases sub-regional e
regional. A final foi contra
a equipe de São Sebastião
e os jogadores pindenses
aplicaram 4x3. A partida
foi realizada no ginásio do

Alto Tabaú, no domingo
(19).
Na fase sub-regional, Pindamonhangaba encontrou as
equipes de Caçapava, Taubaté e Campos do Jordão. Os
resultados foram os seguintes: Pinda 5x1 Caçapava;
Pinda 2x1 Taubaté, e Pinda
7x0 Campos do Jordão. Na
regional, Pinda marcou 6 a
4 em São José dos Campos,
na semifinal. A fase estadual
está prevista para o mês de

setembro e poderá ser realizada em Itatiba.
Os atletas de Pindamonhangaba treinam de segunda
a sexta-feira e fazem condicionamento físico. No segundo semestre, além da fase
final dos Jogos Abertos da
Juventude, a equipe participará do Campeonato Paulista
Sub 20 e será base da seleção
que representará a cidade nos
Jogos Regionais, no mês de
julho, em Caraguatatuba.
Divulgação

A equipe surpreendeu os adversários e com estratégia neutralizou os rivais
ATA DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE
CIVIL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA – GESTÃO 2013/2015
Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e treze, no auditório da Prefeitura Municipal, às dezoito
horas e dez minutos deu-se início o processo de eleição para a Gestão 2013/2015. A representante
da comissão eleitoral, sra. Eliana Wolff e atual presidente do CMDCA cumprimentou aos presentes
e notificou a ausência de alguns candidatos que após contato, informaram que chegarão com atraso. Em seguida convidou dois voluntários para a vistoria das cédulas, ratificando que as mesmas
encontram-se em branco, num total de dezenove cédulas.
Todos decidiram pela não leitura do Edital, pois todos possuem o conhecimento do mesmo. Na seqüência, um a um, os candidatos foram chamados a se apresentar. Os candidatos eleitores presentes assinaram a lista de presenças. Conforme o edital, cada candidato deverá votar em oito candidatos. As cédulas com mais de oito votos serão tornadas nulas. Por ordem de chamada os candidatos
foram se dirigindo à mesa. Os candidatos presentes à assembléia são: Adriano Augusto Zanotti,
Ágata Irina Villani, Ana Maria Rita Gomes, Andre Gustavo Bevilacqua Piccolo, Benedito Sergio Irineu,
Demétrio Cabral Junior, Elaine Cristina da Silva arcelino, Erica Cristina Camilo Jacob de Freitas, Fernando Antunes Lima, Isabel Cristina Santos Macedo, José Augusto Engracina, Lafayette Marcondes
Sobrinho, Marcos Denir Gonçalves, Maria Inês Ferreira Santana, Maurílio Ribeiro Martins, Raquel de
Oliveira Dias, Rosiane Tamires da Silva e Valdo dos Santos Ferreira. Consultada a assembléia para a
permissão das candidatas Ágata e Isabel votar e se retirar antes do término, por motivo de aulas na
faculdade, após aprovado, passou-se para o início da votação. Cada candidato recebeu uma cédula.
Uma cédula, correspondente a uma candidata ausente foi anulada. Após a votação a omissão fez
a apuração dos votos, conforme registrado abaixo. Conforme edital, os conselheiros foram convocados a comparecer no dia vinte e um de maio, próximo vindouro, às dezessete horas, na reunião
ordinária do CMDCA, no CRAS Centro, para a posse dos mesmos e eleição da diretoria. Lembrando
que há necessidade de 2/3 (dois terços) dos conselheiros ntre titulares e suplentes para que haja a
eleição da diretoria. Nada a mais a se tratar a assembléia foi encerrada, às dezenove horas e trinta
minutos. Eu, Maria Cristina Pereira da Luz, secretária, lavrei e li a presente ata que foi aprovada por
todos os presentes e será assinada por mim e pela comissão eleitoral, devendo a lista de presença
também ficar anexa a ata.
Pindamonhangaba, catorze de maio de dois mil e treze.
Maria Cristina Pereira da Luz
Comissão eleitoral: Demétrio Cabral Junior, Luiz Amauri Prado de Jesus, Sonia Rejane da
Campos, Simone Aparecida da Silva, Eliana Maria Galvão Wolff.
Apuração dos votos:

Judô conquista medalhas e
garante boas classificações
Judocas de Pindamonhangaba
conquistaram
seis vagas para a fase final
dos 30º Jogos Abertos da
Juventude. Dos 11 judocas
que formaram a seleção da
cidade, quatro subiram ao
pódio. A competição ocorreu no último sábado (18),
na cidade de São José dos
Campos.
No feminino, a judoca
Tamires Brandão foi campeã nas categorias meio
médio e absoluto. No masculino, os judocas Dennis
Salomão, na categoria leve;

Sub 11, Sub 13 e Sub 15 e
voltaram com seis medalhas, garantindo as classificações para o Campeonato
Paulista. Subiram ao pódio:
Tanaís Borges, campeã no
Sub 11 meio médio; Bianca
Marcelino, campeã no Sub
13 pesado; Nicole Yamamoto, vice-campeã no Sub 11
pesado; Samantha Alves,
terceira colocada no Sub 11
meio médio; Maria Gabriela Lemes, terceira colocada
no Sub 13 leve; e Edilaine
Costa , terceira colocada no
Sub 15 leve.
Divulgação

Os judocas pindenses enfrentarão mais desafios e estão treinando diariamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL Nº. 01/2013 – BOLSA DE ESTUDO
Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo de ensino técnico
na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”.
A Diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
Sra. Maria Conceição Bispo, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso IV do Artigo 2º da Lei
nº 3.775 de 05 de março de 2001, resolve tornar públicos os critérios de inscrição e seleção de
alunos para concessão de Bolsas de Estudo dos Cursos Técnicos de Administração, Segurança do
Trabalho, Meio Ambiente e Logística na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio
Comercial “Dr. João Romeiro”, nas quantidades, a saber:
CURSO

Fabrício Evangelista, na categoria meio pesado; e Luís
Antônio Nunes, nas categorias pesado e absoluto
foram os campeões. A fase
final dos Jogos Abertos da
Juventude será realizada no
mês de setembro, na cidade
de Itatiba.
Também no sábado
(18), os 15 judocas das categorias de base da Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba estiveram em
Mogi das Cruzes - na disputa do Campeonato Estadual do Interior das classes

VAGAS DISPONÍVEIS

Administração

10

Segurança do Trabalho

12

Meio Ambiente

10

Logística		

10

As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos da taxa de matrícula
e material pedagógico.
Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de deficiências, as quais não possuam
características que as impeçam de cumprir as exigências do curso.
No caso de dependência de disciplina, o custo relativo ficará a cargo do próprio aluno.
1- DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba sito
à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira
César, no período de 27 de Maio à 17 de Junho de 2013.
2- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Poderão se inscrever os interessados que:
- possuírem Ensino Médio concluído ou estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio;
- residirem no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos, e;
- possuírem renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo vigente.
3- DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
:
3.1. - RG
- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos;
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso esteja cursando a 3ª série
do Ensino Médio, ambos em escola pública;
- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, CPTS);
- Declaração de renda individual no caso de desempregado ou autônomo;
- Ficha de inscrição retirada no Protocolo, devidamente preenchida.
3.2. Os requerentes que não preencherem a ficha de inscrição de forma correta, completa e fidedigna, ou que não apresentarem toda a documentação necessária, terá seus pedidos indeferidos,
automaticamente.
3.3. As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar sua condição no ato da inscrição, para
fazer jus à vaga reservada, bem como, indicar a necessidade de prova ampliada e/ou acessibilidade.
DA SELEÇÃO
44.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades.
4.2. A avaliação será realizada no dia 23 de Junho de 2013, nas dependências do Colégio Comercial Dr. João Romeiro, localizado na Rua Senador Dino Bueno, 119 – Centro, com início às 9h
e término às 12h.
4.3. Os inscritos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado de acordo com a disponibilidade
de turma do colégio, devendo indicar ainda, no ato da inscrição, primeira e segunda opções.
5- DA TRIAGEM SOCIAL
Os classificados na avaliação serão submetidos a uma triagem social realizada pelo Departamento
de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba, cujos critérios serão:
- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo;
- Não ser, no momento, beneficiário de outra bolsa de estudo;
- Não possuir outro curso técnico;
- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola.
6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
6.1. O resultado classificatório será o de maior para a menor pontuação obtida na avaliação, observando ainda, a análise dos critérios da triagem social.
6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado na Secretaria do Colégio
Comercial Dr. João Romeiro no dia 05/07/2013.
6.3. Do resultado caberá recurso no prazo máximo de 10 (dez ) dias contado da publicação.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo com
as normas deste Processo, bem como serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele
prestadas.
7.2. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos cujas turmas iniciantes completem número mínimo de 25 (vinte e cinco) matriculas previstas para a viabilidade da sua efetiva abertura e
autorização para início das atividades.
7.3. Caso o aluno beneficiário desista do curso após iniciadas as aula, a bolsa de estudo correspondente poderá se transferida para o classificado suplente até 30 (trinta ) dias do início das aulas ou,
decorrido este prazo, para classificado suplente que esteja
regularmente matriculado no Colégio na mesma turma e curso do
desistente ou, classificado suplente regularmente matriculado em curso distinto, obedecida à opção
indicada na avaliação.
Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba..
Pindamonhangaba, 20 de Maio de 2013.
MARIA CONCEIÇÃO BISPO - Diretora do Departamento de Assistência Social

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 28/05/2013 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
77º ISABEL CRISTINA MONTEIRO
AVENIDA BENEDITO PIRES CESAR, 995 - ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-200
78º ELAINE CARISE PENQUES DA COSTA
RUA JOSÉ MARIA MORGADO, 126 – MARIA ÁUREA
PINDAMONHANGABA –SP
CEP 12420-570
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a CÂMARA
DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a população m geral, para participar
da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao projeto de Lei n° 51/2013, que “Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2014 e dá outras providências”, a ser realizada no dia 27 de maio
do corrente ano, às 9h, no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”, na sede da Câmara Municipal, localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, n° 860 – Loteamento Real Ville, Bairro Mombaça.
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2013.
Vereador Martim Cesar
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Rua Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609/3643-1607
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO - 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data e
local abaixo, para a realização da “9ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
Posse dos novos conselheiros municipais do CMDCA – Gestão 2013/2015
—
Eleição de diretoria CMDCA – Gestão 2013/2015
Dia:
21/05/2013 (terça-feira)
Horário:
17h (dezessete horas)
Local:
CRAS Centro
(Rua Euclides Figueiredo, 132)
Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL N.º 4.034, DE 10 DE MAIO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e nos termos do §2º do art. 7º da Lei nº 2.939, de 22 de novembro de 1993, Resolve NOMEAR os
senhores abaixo relacionados para constituírem a Junta de Recursos Fiscais:
- Denise Monteiro - Contadora
- Engº Sylvio Pedro Prudente Nóbrega - Engenheiro
- Dr. Antonio Florêncio Alves Neto - Advogado Municipal
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 10 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 10 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº208/2013-SEP
PORTARIA GERAL Nº 4.035, DE 15 DE MAIO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve EXONERAR, a Sra. Solange Caxias do emprego de provimento em comissão de Coordenador de
Projetos Sociais, a partir de 15 de maio de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 15 de maio de 2013.
Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
PORTARIA GERAL Nº 4.036, DE 15 DE MAIO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve CESSAR a designação do Prof. Marcio Jacinto da Silva para exercer a
função de Gestor de Atividades Esportivas e Lazer a partir de 15 de maio de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
PORTARIA GERAL Nº 4.037, DE 15 DE MAIO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
Resolve DESIGNAR o Prof. Marcelo Xavier de Alvarenga para exercer a função de Gestor de Ativida-

des Esportivas e Lazer a partir de 1º de maio de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2013.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2013
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
PORTARIA GERAL Nº 4.038, DE 15 DE MAIO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
Resolve DESIGNAR o Prof. André Vinicius Viezzi Vera para exercer a função de Gestor Geral de Atividades Esportivas e Lazer a partir de 1º de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2013.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2013
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Domingo tem semiﬁnal do Quarentão
MARCOS CUBA
O Campeonato Quarentão está chegando ao ﬁm e
quatro equipes carimbaram o
passaporte para a semiﬁnal.
O jogo da primeira rodada
acontece dia 28 de maio, nos
campos da Vila São José e do
Bosque. Independente e Vila
São José se encontrarão no
estádio Vicente de Oliveira,
às 8h30; Estrela e Comercial
Mombaça, no estádio Vito
Ardito Lerário, no mesmo
horário. A 2ª rodada será dia
2 de junho.
Pelas quartas de ﬁnal, o
Independente enfrentou o
Imperial, o placar foi 0x0,
no campo do Maricá; o Vila
São José marcou 3 x 1 no
Santa Luzia. O Comercial
Mombaça empatou com o
Bandeirante em 3 a 3 e a
equipe do Estrela fez 1 a 0
no Mombaça.
De acordo com o regulamento da competição, na fase

de quartas de ﬁnal e semiﬁnal, no caso de empate em
número de pontos e saldo de
gols nos dois jogos, passará
para a fase seguinte a equipe com melhor classiﬁcação
dentro da sua chave na primeira fase. Na fase semiﬁnal
será o mandante do segundo
jogo (jogo de volta) a equipe
com melhor campanha na 1ª
fase. Em caso de empate vai
ser utilizado o mesmo critério
de desempate da fase anterior.
A ﬁnal está prevista para
o dia 2 de junho e vai ser decidida em uma única partida.
Caso o jogo termine empatado, será cobrada uma série de
cinco pênaltis e serão cobradas penalidades alternadas
quantas forem necessárias
até que se deﬁna um vencedor. O local da partida e
horário serão deﬁnidos pela
Liga Pindamonhangabense
de Futebol em reunião com
os ﬁnalistas.

Aiandra Alves Mariano

Coincidência ou não, os jogadores do Estrela enfrentarão novamente os representantes do Mombaça

Sub 17 entra nas
Amador 2ª Divisão
quartas de ﬁnais Etna e Cidade Nova golearam
MARCOS CUBA
Os atletas da categoria
Sub 17 entraram nas quartas de ﬁnais do campeonato
promovido pela Liga Pindamonhangabense de Futebol.
Neste sábado (25), os jogadores estarão nos seguintes
campos: Cidade Nova, Jardim Eloyna, Morumbi Pindense e Vila São Benedito, a
partir das 10 horas. A 2ª rodada acontece dia 1º de junho.
O primeiro do grupo A, no
momento é o Ramos, seguido da Ferroviária, Colorado e

São Paulo; no grupo B o Etna
domina. Apenas um ponto
separa o Corinthians do primeiro do grupo; em seguida, está o Jardim Eloyna e
a equipe do Cidade Nova.
Lembrando que o Corinthians, por ter utilizado o
jogador Webster Henrique
Machado irregularmente,
foi considerado perdedor no
jogo contra o Etna no dia 11
de maio.
No jogo de sábado (18),
as equipes do Jardim Eloyna
e São Paulo estavam de folga.

Equipes juvenis de
malha de Pinda
conquistam títulos
Divulgação

Pindamonhangaba subiu ao pódio duas vezes no torneio

O time juvenil de malha
de Pindamonhangaba/Ferroviária, atual Campeã Paulista, conquistou outro título
para cidade no último sábado
(18), em São Sebastião. Os
dois times da “Princesa do
Norte” ﬁzeram lances certeiros na casa do atual Campeão
Brasileiro, São Sebastião,
conquistando o título e o 3º
lugar, com o time B.
A Seleção Juvenil de Pindamonhangaba levantou a
taça de forma invicta, passando pelos time de São José
dos Campos, Ilhabela e venceu as duas equipes de São
Sebastião. O time B de Pindamonhangaba também participou. Foi derrotado apenas
por São José dos Campos
na fase de classiﬁcação e na
semiﬁnal, pela Seleção de
Pindamonhangaba. Na decisão do terceiro lugar, o time
derrotou São Sebastião, que

acabou ﬁcando com o vice e
o quarto lugar do torneio.
“Agradeço à Prefeitura de
Pindamonhangaba pelo apoio
e à Associação Atlética Ferroviária, que através de uma
parceria com a Liga de Malha,
acreditou no nosso trabalho e
o resultado está aí, com essa
maravilhosa conquista para
nossa cidade”, disse o técnico
Luis Antonio Soares “Ico”.
Após a conquista da primeira etapa do regional juvenil, a escolinha continuará treinando forte para as outras duas
etapas (São José dos Campos
e Pindamonhangaba) e no segundo semestre o Campeonato
Paulista, onde a cidade tentará
o tricampeonato.
A equipe campeã é formada por Emerson, Eduardo,
Alex, Bruno, Manoel e Gú,
o time B tem em seu elenco
Lucas, Adriano, Tite, Marquinhos, Wesley e Ceará.

Aiandra Alves Mariano

O Araretama venceu o Cícero Prado por 1 x 0

MARCOS CUBA
O ﬁnal de semana foi inspirador para as equipes do
Etna e da Cidade Nova. Os
jogadores balançaram a rede
pelos campeonatos Sub 13
e 2ª Divisão do Amador. O
placar no campo Ramirão foi
Etna 7x2 Inter Pinda, pelo
Sub 13; em casa, o Cidade
Nova marcou 8 contra 0 do
Azeredo, na ‘segundona’.
Outros times que também marcaram muitos gols
na categoria Menor foram:
Colorado 4x1 Bela Vista, e
Ferroviária 4x1 Corinthians.
A partida entre São Paulo e
ADC Novelis ﬁcou em 0x0.
No grupo A da segundona o Unidos do Castolira
venceu o Andrada por 2 x 1

e Galáticos e 10 de Julho
empataram em 1x1. No B, o
Unidos Azuis marcou 4x3 no
Santa Cecília; Aﬁzp e Tipês
ﬁcaram no zero a zero; Rosário fez 1x0 Independente.
Pelo grupo C, um jogo
não foi realizado por falta de árbitro, União São
João e River Junior ficaram de folga ‘forçada’. Piauí mandou a bola
para o fundo da rede do
Resenha Beer três vezes,
enquanto este fez 1. Cem
Nome encarou Moreira
César e o placar foi 2x1.
Nas partidas do grupo
D, Bela Vista 2x1 Santa
Cruz; Santa Luzia 1x1com
Jardim Eloyna; Araretama
1x0 Cícero Prado.

Corrida em homenagem a “João
do Pulo” acontece neste sábado
MARCOS CUBA
Os interessados em participar da 5ª Corrida em
Homenagem a João Carlos
de Oliveira “João do Pulo”
podem fazer as inscrições
antecipadamente ou no dia
da prova. O evento acontece
neste sábado (26), a partir das
8h30 na praça Cícero Prado,
no bairro Vila São Benedito.
Para participar, basta encaminhar um e-mail para
gradubsky20mil@gmail.
com ou stesejelp10@gmail.
com. O objetivo desta prova
é homenagear o atleta que,
com muita luta, conquistou
vitórias e alegrias para o
país. Os classiﬁcados entre
o 1º e 3º lugares receberão
troféus, os demais serão
premiados com medalhas.
Também haverá sorteio de
diversos brindes, doados
por comerciantes da cidade
e apoiadores do evento.
Mais informações podem
ser obtidas pelos seguintes
telefones (12) 3642-1998 e
9223-7758.

Arquivo TN

O evento acontece na praça Cícero Prado, no bairro Vila São Benedito, a partir das 8h30

