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previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     11ºC 
TEMP. MÁXIMA    23ºC

TEMP. MÍNIMA     13ºC 
TEMP. MÁXIMA    24ºC

TEMP. MÍNIMA     12ºC 
TEMP. MÁXIMA    24ºC

TEMP. MÍNIMA     12ºC 
TEMP. MÁXIMA    24ºC

SEXTA-FEIRA - 7/6

SÁBADO - 8/6

DOMINGO - 9/6

SEGUNDA-FEIRA 10/6
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O shopping de Pindamonhan-
gaba deve ser inaugurado no dia 
15 de novembro deste ano. O em-
preendimento terá 33 mil m² de 
área construída e contará com 
110 lojas, além de quatro salas de 
cinema, boliche, supermercado, 
parque de diversões, e complexo 
multiuso com torres comerciais 
e residenciais. Durante visita às 
obras, na quarta-feira (5), o prefei-
to de Pindamonhangaba destacou 
a geração de empregos, os inves-
timentos na cidade e a variedade 
de lojas de varejo, lazer, cultura e 
gastronomia.

Shopping fi cará pronto em novembro
Dia D contra a 
paralisia infantil 
é neste sábado

Este sábado (8), é o ‘Dia D’ 
de vacinação contra a poliomieli-
te (paralisia infantil.) As crianças 
entre 6 meses a 5 anos de idade 
devem ser vacinadas, independen-
temente de terem recebido doses 
ou não no calendário de rotina. 
Os pais devem levar a carteira de 
vacinação das crianças. Para este 
ano, a Prefeitura de Pinda dispo-
nibiliza mais de 30 locais para as 
imunizações, a partir das 8 horas.

Nosso Bairro 
terá gincanas

Feira de adoção 
acontece sábado

Ao estacionar, 
mulher tem carro 
e bolsa roubados 

Um homem roubou a bolsa e o 
carro de uma mulher na terça-fei-
ra (4), na avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso. O bandido fugiu 
sentido via Dutra.

Agricultores 
vão refl orestar 
mata e recuperar 
nascentes

Os produtores rurais de Pin-
damonhangaba que reflorestarem 
matas ciliares, áreas de preserva-
ção, recuperarem nascentes e de-
senvolverem outros projetos agro-
ambientais poderão receber auxilio 
financeiro. Para isso, eles deverão 
estar cadastrados no programa 
Produtor Sustentável, que terá sua 
assinatura nesta sexta -feira (7), no 
encerramento da Semana do Meio 
Ambiente.

Comercial e 
Independente 
decidem 
Quarentão

O Comercial Mombaça, do ar-
tilheiro Carlos Giovani, com 11 
gols, vai tentar furar a defesa do 
Independente, do goleiro Aldo 
Francisco, que levou apenas três 
gols. A final, que será disputada 
em partida única, acontece neste 
domingo (9), às 9 horas, no está-
dio Ramirão.

Inscrições abertas para corrida
O Dia dos Namorados (12 de junho) é considerada a terceira melhor 

data para o varejo, perdendo apenas para Natal e Dia das Mães. Assim, 
os comerciantes de Pindamonhangaba apostam nos casais de namora-
dos para elevar as vendas, que de acordo com a Associação Comercial 
da cidade, devem aumentar até 7% este ano. Os artigos mais procura-
dos devem ser roupas, bolsas, acessórios, calçados, perfumaria e cos-
méticos, eletroeletrônicos, flores, além de jantares românticos.

Os interessados em participar 
da corrida devem fazer as inscri-
ções pelo site www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br. A prova, que aconte-
cerá no dia 7 de julho, é realizada pela 
Prefeitura e pela Tenaris Confab.

Atividades de lazer e atendi-
mento social serão realizados pela 
Prefeitura no Araretama, benefi-
ciando seus moradores e região.

Dia dos Namorados aquece comércio 

Prefeitura 
oferece 42 
bolsas de 
estudo

Limpeza nos 
bairros benefi cia 
moradores
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Segundo Caderno

Evento acontece no Largo do Quartel

Prefeito comentou sobre a criação de novos postos de trabalho e desenvolvimento do comércio

Empreendimento é a realização de um grande sonho da população de Pindamonhangaba. Shopping gera empregos, mais investimentos e possibilita opções de entretenimento

Célia Lima

Maria Fernanda Munhoz

Célia Lima

Mapa 
Cultural inicia 
apresentações

Os trabalhos de Pindamonhan-
gaba concorrentes no Mapa Cultu-
ral Paulista já estão à disposição 
para apreciação da população. O 
Museu está sediando as exposi-
ções de artes visuais, literatura e 
vídeo.

Cultura & Lazer 8
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Datas ComemorativasDatas Comemorativas

Veja o que se comemora hoje, dia 7 
de junho, e nos dias seguintes:

7/6 – Dia da Liberdade de Imprensa.
8/6 – Dia do Citricultor.
9/6 – Dia do Tenista, Dia da Imunização, Dia do Porteiro, Dia do Pão.
10/6 – Dia da Associação dos Alcoólatras Anônimos, Dia da Artilharia, 
Dia do Pastor, Dia de Camões.
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Divulgação

Festa junina 
benefi cente  
no Lar Irmã 
Júlia

O Lar da Criança Irmã Júlia re-
aliza, no dia 16 de junho, a partir 
das 14 horas, sua festa junina. O 
evento terá barracas, brincadeiras, 
pratos típicos salgados e doces, 
bebidas e bingo, com a seguinte 
premiação: 1ª rodada – uma es-
cada de alumínio de três degraus; 
2ª rodada – um liquidifi cador; 3ª 
rodada – um relógio troca pulsei-
ra; 4ª rodada – um ferro a vapor, e 
5ª rodada – uma lavadora de alta 
pressão. O Lar Irmã Júlia fi ca na 
rua São João Bosco, 744, Santana. 

Arraiá da 
Solidariedade 
reúne 
instituições

O 1º Arraiá da Solidariedade 
será realizado no dia 15 de junho, 
a partir das 18 horas, na rua Pedro 
Amadei, 55, São Benedito. Diver-
sas instituições benefi centes es-
tarão reunidas no evento. Haverá 
quadrilha, comida e bebida típica, 
além de atração musical da região. 
A entrada será 1 kg de alimento 
não perecível. As trocas poderão 
ser feitas na academia Aerofi sic ou 
no dia do evento, na entrada. 

SOS promove 
segunda 
semana da 
festa junina

A festa junina do SOS continua 
neste fi nal de semana, a partir das 
18 horas, no Sindicato Rural. Entre 
as atrações, comidas típicas, con-
curso de quadrilhas e shows com   
Trio Multi Band Show, sexta-feira 
(7); Banda Gold, sábado (8); almo-
ço com banda Charles Anjo 45 e 
encerramento da festa com a ban-
da Frente de Varanda, domingo (9). 

Festejos de 
Santo Antonio 
e Santa Clara 
no Vila Rica

A igreja São Francisco de As-
sis – Paróquia Nossa Senhora da 
Assunção, no Vila Rica, realiza a 
Festa de Santo Antonio e Santa 
Clara, de 12 a 16 de junho. De 12 
a 15 haverá o tríduo preparatório. 
Missas às 19h30, dias 12, 13 e 14, 
e às 17 horas no dia 15. Também 
no dia 15, após a missa, haverá 
apresentação de capoeira com a 
mestre Moranguinho. No dia 16, 
Bingo Especial, a partir das 14 
horas, com os seguintes prêmios: 
bicicleta, panela de arroz, liquidifi -
cador, cesta básica e cobertor. As 
cartelas custarão R$ 5.

A Comunidade Nossa Senho-
ra da Aparecida (bairros Parque 
São Domingos, Vila Prado, lo-
teamento Santa Teresa e lotea-
mento São Sebastião) realizam, 
de sexta-feira (7) a domingo (9), 
o Arraiá da Comunidade, na Pra-
ça de Eventos “José Fonseca”, 
atrás da igreja de Nossa Senho-
ra da Aparecida, na Vila Prado. A 
festa terá barracas todos os dias, 
com várias atrações como bingo, 

caldinho, quentão, vinho quente, 
bolinho caipira, cachorro quente, 
doce de abóbora, pescaria e muito 
mais. Sexta-feira haverá o Festival 
de Quadrilhas; sábado (8), a Noite 
do Caldinho; e domingo (9), o Bin-
gão da Comunidade, com R$500, 
em prêmios. Venda antecipada de 
cartelas do Bingão e vales da Noite 
do Caldinho com os membros das 
pastorais ou no local, antes e du-
rante o evento. 

Noite da 
Pizza na 
Casa 
Transitória 

Sábado (8), a partir das 20 ho-
ras, rodízio de pizza a R$12,90 por 
pessoa. A Casa Transitória fi ca na 
rua Guaratinguetá, 555, Crispim.  
Mais informações pelo telefone 
3642-6277.

Arraiá da Comunidade 
neste fi nal de semana

Honra ao 
Mérito

Na noite da última segunda-
-feira (3), os alunos integrantes 
da diretoria do Grêmio Estudantil 
da escola municipal Padre José 
Orlando Siqueira do Amaral 
“Padre Zezinho” receberam di-
plomas de honra ao mérito pelo 
trabalho desenvolvido na esco-
la. A entrega foi feita na Câmara 
Municipal, em sessão especial 
para a entrega dos diplomas.

Inscrições para bolsas vão até dia 17

Fapi fi rma acordo com instituição internacional

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba vai conceder 42 bolsas de es-
tudo do Colégio Comercial Dr. João 
Romeiro, distribuídas nos cursos 
de segurança do trabalho, adminis-
tração, meio ambiente e logística.

Os moradores interessados po-
dem fazer as inscrições até o dia 17 
de junho. 

A concessão das bolsas tem 
como objetivo profi ssionalizar os 
moradores para atuarem nas diver-

sas áreas do conhecimento.
É necessário que o interessado 

esteja cursando ou concluído o 3º 
ano do Ensino Médio, em escola da 
rede pública. As inscrições devem 
ser feitas das 8 às 17 horas, no se-
tor de Protocolo da Prefeitura ou na 
Subprefeitura, em Moreira César. 
Após preencher a fi cha de inscri-
ção, o munícipe deve apresentar 
cópias dos seguintes documentos: 
RG, comprovar que mora na cidade 

por no mínimo dois anos ou mais, 
com comprovante de endereço 
referente ao ano de 2011 ou anos 
anteriores, comprovante de renda 
de todos os moradores da casa, 
certifi cado ou declaração escolar.

Os inscritos farão uma avaliação 
com questões objetivas de português, 
matemática e conhecimentos gerais, 
que será aplicada no dia 23 de junho, 
das 9 às 12 horas, na sede do Colégio 
Comercial Dr. João Romeiro.

Nesta sexta-feira (7), a Funda-
ção Universitária Vida Cristã realiza 
uma solenidade para assinar um 
acordo internacional de Cooperação 
Educacional e desenvolvimento com 

a DBU - Dallas Baptist Univesity.
A DBU é uma instituição de 

intercâmbio cristão, que possui 
diversos cursos nas áreas de gra-
duação, pós-graduação, mestrado 

e doutorado e está entre as 5 me-
lhores universidades do Texas. 

O evento acontece às 19h30 no 
salão Unesco, que fi ca no prédio da 
Faculdade de Pindamonhangaba.

Filme no cinema de Pinda
Assistir a um fi lme no cinema é completamen-

te diferente de ver em outro lugar. Embora não se 
encontre o mesmo conforto do sofá da sua casa, 
no cinema a tela é gigantesca e o som é bastante 
alto. Mesmo que você possua uma TV grande e 
um sofi sticado home teather, não é tão simples 
igualar a qualidade obtida em uma sala de cine-
ma.

As situações de tensão e de estresse vividas 
na hora da compra, com longas e demoradas fi -
las podem ser evitadas se os ingressos forem ad-
quiridos pela internet ou antecipadamente, ainda 
mais quando se trata de uma grande produção 
hollywoodiana, que dependendo da obra cinema-
tográfi ca chega a fi car até 6 ou 7 semanas em 
cartaz, como é o caso do Homem de Ferro 3 – 
líder absoluto de bilheteria em 2013.

Todavia, ainda que se tenha que esperar na 
fi la para conseguir as entradas, o esforço é logo 
recompensado pelo cheiro e sabor da pipoca en-
contrada no local – que também é diferente das 
outras. Trata-se disso, parte do encanto do cine-
ma.

O outro, e principal componente, é o fi lme.
Depois de alguns anos, tendo de  ir para Tau-

baté ou São José dos Campos, toda esta experi-
ência poderá voltar a ser vivenciada em Pindamo-
nhangaba a partir do dia 15 de novembro.

A inauguração do shopping traz diversos be-
nefícios para Pindamonhangaba. Sim traz. Com o 
verbo e no presente mesmo. Centenas de pesso-
as estão trabalhando da edifi cação deste grande 
sonho para a cidade.

Os principais acréscimos que um shopping faz 
ao município são ligados aos fatores econômicos, 
com aproximadamente R$ 150 milhões de inves-
timentos, novas receitas tributárias, retenção do 
dinheiro gerado na cidade, e cerca de 4 mil em-
pregos entre diretos e indiretos, de acordo com a 
empresa administradora da rede.

O shopping também gera desenvolvimento 
imobiliário, fortalecimento comercial, diversidade 
de opções para compras, possibilidades de novos 
negócios, gastronomia, alternativas de lazer e de 
cultura.

Dentre estas variedades, quatro salas de cine-
ma. Não haverá mais desculpas para se deslocar 
de Pindamonhangaba para outras cidades. Se 
antes os cinemas fecharam por falta de público, 
que preferia assistir fi lmes em locais instalados 
dentro de shoppings - como é uma tendência no 
mundo de hoje - agora isso passa a ser uma rea-
lidade de Pindamonhangaba.

Sim. Temos shopping e a magia do cinema 
está de volta.

Escola Municipal recebe projeto de Artes

Divulgação

Abrigo municipal na Semana Cultural da Etec

O Abrigo Municipal de Animais, em parceria com a Associação Centopeia, parti-
cipou, nos dias 27, 28 e 29 de maio, da Semana Cultural Paulo Freire, realizada na 
escola Etec João Gomes de Araújo. A participação se deu nos três horários, com 
orientação e distribuição de panfl etos com os temas: Castração, Posse Responsá-
vel, Vacinação e Minifeira de Adoção de Animais.

A escola municipal “Prof. Augusto César Ribeiro”, no Vila Rica, está dando continuidade ao projeto “Surrealis-
mo: da mente para o Muro”, que teve início no último mês por meio de uma palestra com a artista plástica Marlene 
Pereira. Na última semana, os alunos participaram de uma ofi cina de pintura com a artista, onde expressaram a 
arte por meio de cores, formas e movimentos na arte surrealista, tendo como tema o meio ambiente. 

O Sebrae-SP vai realizar na 
segunda feira (10), em Pindamo-
nhangaba, uma ofi cina para em-
presários interessados em parti-
cipar da 6ª Edição do MPE Brasil 
– Prêmio de Competitividade às 
Micro e Pequenas Empresas. Na 
ação, os consultores da entidade 
vão explicar como funciona e quais 
os objetivos do concurso, que visa 
valorizar as boas iniciativas de 
gestão nos negócios.

Durante a atividade, os inte-
ressados também poderão receber 

auxilio para preencher a fi cha de 
inscrição online para participar do 
MPE Brasil. O prazo para o preen-
chimento do cadastro se encerra 
no dia 31 de julho. 

O prêmio MPE Brasil foi cria-
do pelo Sebrae como uma forma 
de reconhecer as boas práticas 
de gestão das micro e pequenas 
empresas e é uma oportunida-
de de potencializar os negócios, 
aumentando a competitividade e 
incentivando a busca da melhoria 
em produtos e serviços. 

São premiadas oito categorias: 
indústria, comércio, agronegócio, 
serviços de turismo, serviços de 
TI, serviços de saúde, serviços de 
educação e outros serviços, além 
de destaques em responsabilidade 
social e inovação. 

A ofi cina para o 6º Prêmio MPE 
Brasil de Pindamonhangaba será das 
15  às 18 horas, no auditório da Etec 
João Gomes de Araújo, que fi ca na 
rua Professor José Benedito Cursino, 
75, bairro Boa Vista. Mais informa-
ções pelo telefone (12) 3132-6777.

Empresários de Pinda participam de 
ofi cina para prêmio de competitividade
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AnA CAmilA CAmpos
A Campanha Nacional de 

Vacinação contra a Poliomie-
lite começa neste sábado (8), 
que é denominado o “Dia D”. 
Para participar da campanha, 
Pinda vai disponibilizar mais 
de 30 locais para as imuniza-
ções, a partir das 8 horas. 

Todas as crianças entre 6 
meses a 5 anos de idade de-
verão ser vacinadas contra 
a paralisia infantil indepen-
dentemente de terem sido 
vacinadas ou não no calen-
dário de rotina. Para isso, é 
fundamental que as mães ou 
responsáveis levem a carteira 
de vacinação das crianças. 

Além das unidades de 
saúde, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Saúde, vai 
disponibilizar postos mó-
veis para facilitar o acesso 
da população aos locais. As 
escolas Alzira Franco, João 

Martins de Almeida, Mário 
de Assis, Dirce Marcondes, 
entre outras, serão alguns 
desses locais. 

A vacina que combate a 
paralisia infantil é a Sabin. 
A aplicação é feita em gotas, 
diretamente na boca da crian-
ça. A única contraindicação 
é para casos de pessoas imu-
nodeprimidas, como crian-
ças com o vírus da Aids, em 
tratamento contra o câncer, e 
aquelas que apresentem his-
tórico de alergia grave em 
doses que tenham sido inge-
ridas anteriormente.

A campanha será encer-
rada no dia 21 de junho e, 
de acordo com informações 
do Ministério da Saúde, a 
meta nacional é a vacinação 
de 12,2 milhões, o que cor-
responde a 95% da popula-
ção alvo de 12,9 milhões de 
crianças no país. Confira ao 
lado os locais disponíveis.

Dia D da vacinação contra a 
paralisia infantil é neste sábado
Centro de Saúde                                                         Das 8 às 17h
PSF Jardim Imperial                                          Das 8 às 17h
EEPG Professora Alzira Franco                         Das 8 às 11h30
Creche João Fleury (Rua Caraguatatuba, 435)             Das 13 às 17h
UBS Crispim                                                       Das 8 às 17h
PSF Castolira                                                       Das 8 às 17h
EEPG João Martins de Almeida                             Das 8 às 12h
REMEFI Prof. Félix Adib Miguel (Lessa)               Das 8 às 17h
Chico Alves/Mantiqueira/Sapucaia/Taipas            Das 13h às 17h
PSF Bela Vista - Centro Comunitário                             Das 8 às 17h
Praça Monsenhor Marcondes                             Das 8 às 12h
EEPSG Dirce Marcondes (Pq. São Domingos)               Das 8 às 17h
PSF Maricá (Posto)                                          Das 8 às 17h
PSF Santa Cecília                                                       Das 8 às 17h
PSF Triângulo (Posto)                                          Das 8 às 17h
PSF Jardim Eloyna (Posto)                                          Das 8 às 17h
PSF Feital ( Posto )                                          Das 8 às 17h
PSF Jardim Regina (Posto)                                          Das 8 às 17h
Supermercado Pão de Açúcar                           Das 13 às 17h
PSF Bonsucesso                                                       Das 8 às 17h
PSF Cruz Grande                                                     Das 13 às 17h
Cruz Pequena - Centro Comunitário                             Das 8 às 12h
REMEFI Pasin (Ayrton Senna)                             Das 8 às 17h
CISAS - Moreira César                                          Das 8 às 17h
Escola Joaquim Pereira da Silva (Mantiqueira)         Das13h30 às 17h
EE Mário de Assis - Padre Rodolfo                             Das 8 às 17h
REMEFI Raquel Loberto - Vale das Acácias             Das 13 às 17h
REMEFI Lauro Vicente (CDHU) - Moreira César  Das 8 às 12h 
UBS Vila São Benedito                                          Das 8 às 17h
EEPG Prof.ª Eloyna S. Ribeiro (Jd. Morumbi)             Das 13 às 17h
PSF Campinas (Posto)                                          Das 8 às 17h
PSF Nova Esperança ( Araretama)                                Das 8 às 17h
USF Araretama II                                                       Das 8 às 17h
PSF Cidade Jardim                                          Das 8 às 17h
PSF Cidade Nova (Posto)                                          Das 8 às 17h
PSF Goiabal                                                       Das 8 às 17h
Supermercado SEMAR - Santana                             Das 8 às 12h

LocaL                                                                      Horário

crianças entre 6 meses e 5 anos devem ser vacinadas

Abrigo de animais realiza encontro de protetores
mAriA FernAndA munhoz

O Abrigo Municipal de 
Animais realizou, no dia 26 
de maio, o 1º Encontro dos 
Protetores de Animais, em 
sua sede, com a presença de 
representantes de associa-
ções e protetores indepen-
dentes. O objetivo do evento 
foi encontrar soluções práti-
cas e acessíveis para melho-
rar a vida dos animais. 

Na pauta da reunião, temas 
como o que é proteção de ani-
mais, o que faz um protetor e 
o que está sendo feito no Abri-
go Municipal. Atualmente, o 
abrigo realiza feiras de adoção; 
conscientização da população 
por meio de palestras nas es-
colas; divulgação em redes so-
ciais e mídia dos animais para 
doação; parcerias com associa-
ções de proteção, como a Cen-
topeia, que conta com o serviço 
de veterinário e está iniciando a 
reforma de suas instalações. 

Importante ressaltar que o 
abrigo de animais é um local de 
recolhimento de animais de rua 
até eles encontrarem um lar.

Dentre as conquistas des-
te ano, a direção do abrigo 
destaca a abertura das portas 
para os protetores de animais 
e a mudança na maneira de 
administrar o local.

Participantes buscaram soluções em conjunto para melhorar a vida dos animais

Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

mAriA FernAndA munhoz
Na última semana, os 15 brigadistas da Prefeitura 

de Pindamonhangaba participaram de um treinamen-
to de combate a incêndio, realizado no Parque da Ci-
dade, com o Corpo de Bombeiros. Essa foi a primeira 
aula prática do grupo neste ano. Já foram realizados 
palestra e treinamento por meio de vídeo.

De acordo com os brigadistas do grupo, a prática 
é fundamental para complementar as aulas teóricas, 
já que os ensinamentos são muito importantes e 
podem ser usados na vida de cada voluntário.

Segundo informações da Defesa Civil do 
município, além deste treinamento, outros estão 
previstos para serem realizados. O objetivo dessas 
capacitações é preparar os brigadistas para casos 
de incêndios florestais, muito comuns na época de 
estiagem que inicia agora.

A Brigada de Incêndio é composta por  um grupo 
de funcionários treinados, organizados e capacitados 
de uma organização, empresa ou estabelecimento, 
neste caso a Prefeitura, para realizar atendimento 
em situações de emergência. Os treinamentos visam 
atuação na prevenção e combate de incêndios, 
prestação de primeiros-socorros e evacuação de 
ambientes.

Os brigadistas da Prefeitura de Pinda trabalham 
como apoio ao Corpo de Bombeiros e são integrantes 

Brigadistas da Prefeitura participam de treinamento

do quadro de funcionários, de diversas secretarias e 
departamentos da administração municipal, trabalhando 
como voluntários.

aula prática faz parte do treinamento dos voluntários

Sueli Salomão

mAriA FernAndA munhoz
A escola municipal Félix 

Adib, no Lessa, realizou, 
no dia 29 de maio, sua VI 
Feira Cultural, com a apre-
sentação de trabalhos de-
senvolvidos pelos alunos. 
Uma média de 300 pessoas 
participou da feira, realiza-
da nos períodos matutino e 
vespertino. 

A secretária de Educação 
da Prefeitura prestigiou o 
evento no período vesperti-
no apreciando a feira e dis-
se ter ficado muito conten-
te em ver que realmente as 
crianças se comprometeram 
com o projeto ao perceber 
elas próprias explicando 
sobre os assuntos aborda-
dos em cada sala. A gestora 
regional do Polo da escola 
Félix Adib também esteve 
presente e a Planeta Educa-
ção também contribuiu com 
o evento, montando uma 
sala com jogos matemáticos 
com os notebooks e a lousa 
digital.

Os pais e alunos ficaram 
muitos satisfeitos com o tra-
balho.

Desenvolvimento
O projeto educacional que 

culminou na feira teve início há 
3 meses, com o tema “Nossas 
riquezas, nosso patrimônio”. A 
meta de aprendizagem da esco-
la foi construir conhecimento 
através da pesquisa e análise do 
patrimônio cultural, científico, 
histórico, tecnológico e artísti-
co acumulado pela humanida-
de e novos experimentos. 

Durante os meses de março, 
abril e maio todas as turmas re-
alizaram trabalhos de pesquisa 
e sistematização de conheci-
mento acerca dos patrimônios 
socioculturais e ambientais que 
fazem parte da nossa história 
local e global. Cada turma re-
alizou o estudo sobre patrimô-
nios de acordo com os temas 
relacionados ao currículo esco-
lar para cada ano, sendo: Pré A 
e B: “Eu no Mundo”; 1º ano A 
e B: “Mata Atlântica -Conhecer 
para Preservar”; 2º ano A e B: 
“Brincadeira de Criança”; 3º 
ano A e B: “Lobato – Um con-
tador de histórias”; 4º ano A: 
“Lendas de um Vale Encanta-
do”; e 5º ano A e B: “Conexão 
– Africa/Brasil”.

Escola Municipal ‘Felix 
Adib’ faz feira cultural

Feira teve mais de 300 visitantes durante o dia todo

Divulgação

Além disso, todos os animais estão 
vacinados contra cinomose e são realiza-
das feiras de adoção, em conjunto com a 
Centopeia, durante três sábados todos os 
meses. Neste sábado (8), a feira será no 
Largo do Quartel, das 9 às 13 horas.  

Outro destaque é que o abrigo agora 
tem funcionários todos os dias da semana, 
que vão até o local tratar dos animais. O 
canil está separado por sexo e tamanho, 
com espaço para maternidade e isolamento 
para tratamento de saúde.

Agora também foi adaptado um gatil 
com caminha para os animais adolescen-
tes e filhotes que ainda estão esperando a 
idade de ser castrados, além da compra de 
ração específica para gatos. Os cães (adul-
tos e filhotes) também recebem alimenta-
ção adequada à sua idade.

O abrigo está realizando parceria com 

Feira de adoção

empresas da cidade. Recentemente, a 
Tenaris/Confab doou alambrado para o 
abrigo, que cercará o campo atrás do canil, 
adequando um novo espaço para os ani-
mais ficarem em segurança. 

Em breve, o abrigo deverá receber di-
versas reformas. 

Maria Fernanda Munhoz

Casal fica feliz ao adotar cadela
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POLÍCIA
Incêndio em caminhão 
de cilindro com oxigênio

Na noite de segunda-
-feira (3), um caminhão-
-tanque que transportava 
cilindro com oxigênio pela 
via Dutra, altura de Pinda-
monhangaba, pegou fogo. 
Eram quase 22 horas quan-
do o motorista do cami-
nhão percebeu o incêndio e 
encostou o veículo no acos-
tamento no km 88 da rodo-

via. O Corpo de Bombeiros 
foi acionado e, ao chegar 
ao local, interditou os dois 
sentidos da via para conse-
guir apagar o fogo.

De acordo com a equipe 
dos bombeiros que atendeu 
a ocorrência, o incêndio te-
ria começado a partir da lona 
de freio do veículo, que aca-
bou aquecendo o cilindro de 

gás, alastrando as chamas.
Por ter inalado uma quan-

tidade significativa de fuma-
ça, o motorista do caminhão 
foi levado ao Pronto-Socor-
ro da cidade, mas não teve 
maiores complicações. 

O oxigênio restante no ci-
lindro foi transferido para ou-
tro caminhão da mesma em-
presa que fazia o transporte. 

Na noite da última segun-
da-feira (3), um automóvel 
que levava 7 pessoas capo-
tou em Ubatuba, próximo ao 
mirante da Praia Grande. Os 
passageiros, que, segundo a 
PM já tinham passagem pe-
la polícia por roubo, seriam 
suspeitos de ter executado  

um delito em Pinda.
Eles perderam o controle do 

veículo ao passar por uma ba-
se da Polícia Rodoviária Fede-
ral na rodovia Rio Santos. Após 
ter avistado um dos guardas fa-
zer o sinal de parada, o moto-
rista  não obedeceu e fugiu, per-
dendo o controle do carro, que 

sofreu capotamento. O veículo 
foi apreendido.

Segundo a PM, estavam no 
veículo um homem, três meni-
nas e três meninos. Todos fo-
ram apreendidos. Uma das 
adolescentes, que estava no 
carro, ficou ferida e foi levada 
ao Pronto-Socorro da cidade.

Suspeitos de roubo capotam carro

Serralheria é assaltada por bandidos armados
Na tarde da última quar-

ta-feira (5), a vítima SCF, 35 
anos, informou que estava tra-

balhando em sua serralheria 
quando dois indivíduos des-
conhecidos, um deles arma-

do, entraram no estabeleci-
mento e anunciaram o assalto. 

Eles levaram 1 capacete, 

1 câmera digital, documentos 
da vítima e uma moto, que 
utilizaram para a fuga.

Segundo a vítima, 
TCPS, 34 anos, ela tran-
sitava pela avenida Rio 
de Janeiro no bairro Cida-
de Nova, às 22h30 da últi-
ma quarta-feira (5), quan-
do seu ex-companheiro, 
MAN, 35 anos, com quem 
viveu um relacionamento 
de dois anos e meio, a abor-
dou e a agrediu com tapas 
e chutes.

Além disso, ele teria ar-
rancado o celular da ví-
tima à força, juntamente 
com a capinha, que conti-
nha R$ 100, e jogado a bi-
cicleta da moça no chão, 
ocasionando danos. Se-
gundo TCPS, desde o final 
do relacionamento o rapaz 
a persegue. 

 A mulher teve pequenas 
lesões nas mãos e nos pés.

Mulher é 
agredida 
e roubada 
pelo ex- 
companheiro

Na noite de quarta-fei-
ra (5), a PM foi solicitada pa-
ra ir ao Pronto-Socorro veri-
ficar uma vítima de arma de 
fogo. Chegando ao local, os 
policiais tiveram conhecimen-
to que um rapaz de 18 anos te-
ria sido atingido por dois dis-
paros na região da panturrilha. 
Segundo informações do bole-
tim de ocorrência,  JVM levou 
os tiros por motivo desconhe-
cido, enquanto transitava pela 
avenida Nicanor Ramos No-
gueira, no Araretama. A polí-
cia investiga o caso.

Jovem é 
baleado

Por volta de 21h30 da úl-
tima terá-feira (4), FJR trafe-
gava com seu caminhão pe-

la via Dutra quando o veículo 
apresentou falha no funcio-
namento. Ao parar no acos-

tamento, a vítima foi aborda-
da por três indivíduos, dois 
deles armados, que levaram 

a quantia de 250 reais, uma 
mala com roupas, seus docu-
mentos e folhas de cheque.

Indivíduos assaltam caminhoneiro na via Dutra

Às 19h15 de terça-feira 
(4), BSG, 55 anos, informou 
que estacionou seu veículo 
na avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, em frente 
a um supermercado. Quan-

do ela desceu do automóvel, 
um indivíduo armado anun-
ciou o roubo, pegando as 
chaves do carro e sua bolsa. 
Ele entrou no veículo e fu-
giu, sentido via Dutra

Mulher tem veículo 
roubado em avenida

Por volta de 21 horas de 
segunda-feira (3),  foi regis-
trado um acidente na aveni-
da Sagrados Corações, próxi-

mo ao posto da PM. MCRS, 
36 anos, trafegava em sua bi-
cicleta pelo local quando, ao 
fazer uma travessia repenti-

na, colidiu com uma motoci-
cleta, conduzida por OLC, 58 
anos, ocasionando a queda de 
ambos.  MCR teve ferimen-

tos mais graves, sendo socor-
rida e conduzida  ao Pronto-
-Socorro, onde permaneceu 
em observação.

Mais um acidente na avenida Sagrados Corações

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
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 - Comprovante de experiência conforme 
exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas 
(recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 
a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 
6 a 14 anos).

Dia 14/06/2013 às 9:00 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 6

12º MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 466 – 
APTO. 61 – SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-030

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 e de curso específico, conforme exigido no edital do 
concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  14/06/2013 às 14:30 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

3º FABIANA SANTOS
RUA FRANCISCA BUENO DE REZENDE, 358 – INDEPENDÊNCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12031-350

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO 

Nº 01/2012
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 - CNH-Carteira Nacional 
de Habilitação profissional;

09 - Comprovante de 
escolaridade conforme 
exigido no edital do 
concurso;
10 - Comprovante de 
experiência conforme exigido 
no edital do concurso;
11 - Atestado de 
Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de 
residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 
coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento 
dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação 
dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de 
Escolaridade dos filhos (de 6 
a 14 anos).

Dia  14/06/2013 às 9:30 
horas

MOTORISTA 
ESPECIALIZADO

6º ADALBERTO LEME 
PINTO
RUA JUÓ BANANERI, 192 – 
ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-070

EDSON MACEDO 
DE GOUVÊA

SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO

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 - Comprovante de curso 
básico de informática 
conforme exigido no edital do 
concurso;
10 - Atestado de 
Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de 
residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 
coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento 
dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação 
(dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de 
Escolaridade (dos filhos de 6 
a 14 anos).

Dia 14/06/2013 às 14:00 
horas

ESCRITURÁRIO

14º MARCELO AUGUSTO 
CSUKA DA SILVA
AVENIDA JOSÉ OLEGÁRIO 
DE BARROS, 797 – VILA 
DAS GRAÇAS
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-400
 

EDSON MACEDO 
DE GOUVÊA

SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO

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 (técnico ou 
superior), conforme exigido
no edital do concurso;

09 - Comprovante de curso 
básico de informática, 
conforme exigido no edital 
do concurso;
10 - Comprovante de 
experiência conforme 
exigido no edital do 
concurso;
11 - Atestado de 
Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de 
residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 
coloridas (recentes);
14 - Certidão de 
Nascimento dos filhos e 
dependentes;
15 - Caderneta de 
Vacinação (dos filhos de 0 
a 5 anos);
16 - Declaração de 
Escolaridade (dos filhos de 
6 a 14 anos).

Dia  14/06/2013 às 14:00 
horas

OFICIAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

2º JOSÉ CARLOS 
GONÇALVES
AVENIDA CAMPINAS, 
563 – CHÁCARA DO 
VISCONDE
TAUBATÉ – SP
CEP 12050-760

EDSON MACEDO DE 
GOUVÊA

SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO

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  14/06/2013 às 10:00 horas

AGENTE DO CONTROLE VETOR

3º SYLVIO LUIZ MOREIRA
RUA JOÃO PAULO DE CAMARGO, 178 - 
CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-170

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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  14/06/2013 às 9:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

80º RENATA DA SILVA GARCEZ
RUA DEODATO PESTANA, 48 – ALTO DO 
CARDOSO
PINDAMONHANGABA –SP
CEP 12420-120

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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  14/06/2013 às 9:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

81º MONICA TEIXEIRA MARCONDES
RUA DR. FONTES JUNIOR, 337 – CASA 
2 – MARIA ÁUREA
PINDAMONHANGABA –SP
CEP 12420-560

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 e de curso 

específico, conforme exigido no edital do 
concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme 
exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho 
de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 
a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 
6 a 14 anos).

Dia  14/06/2013 às 14:30 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

1º MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA 
ANDRADE
RUA CARIOCA, 36 – MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-500

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 e de curso 
específico, conforme exigido no edital do 
concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme 
exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho 
de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 
a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 
6 a 14 anos).

Dia  14/06/2013 às 14:30 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

2º PAULO SÉRGIO FERNANDES
AVENIDA CINDERELA, 1686 – GURILÂNDIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-500

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Moradores detêm ladrão 
que caiu de bicicleta

Um homem, RFN, 28 
anos, que roubou a bolsa 
de uma mulher e caiu de 
bicicleta durante a fuga, 
foi imobilizado por pes-
soas que passavam pelo 
local. A polícia foi cha-
mada e o homem foi pre-
so em flagrante e enca-
minhado para a cadeia 

pública, onde está à dis-
posição da justiça.

Entenda o caso
De acordo com a ví-

tima, MN, de 39 anos, 
ela estava trafegando 
de bicicleta, no cruza-
mento das ruas Dr Fre-
derico Machado com 
Guilherme Shmidt, 

quando um homem, 
também de bicicleta, 
levou sua bolsa com 
documentos e R$ 14. 
Entretanto, na tentati-
va de fuga, o homem 
caiu, se machucou e foi 
‘preso’ por pessoas que 
precenciaram a cena do 
roubo.
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Cíntia Camargo
 A cidade de Pindamonhangaba, 

através da Secretaria de Governo e 
Departamento de Meio Ambiente, estará 
implantando no segundo semestre deste 
ano o programa Produtor Sustentável. A 
assinatura deste programa acontecerá 
nesta- sexta-feira (7), na Câmara de 
Vereadores, durante o encerramento da 
Semana do Meio Ambiente.

O programa será desenvolvido atra-
vés de uma parceria com a Associação 
Corredor Ecológico do Vale do Paraíba e 
envolvimento da Secretaria da Agricultura 
do Estado de São Paulo, através da Coor-
denadoria de Assistência Técnica Integral 
– Cati  Regional de Pindamonhangaba.

Este programa consiste em levar gra-

tuitamente investimentos até aos produ-
tores rurais do município que aderirem ao 
programa Produtor Sustentável que con-
siste em implantação de reflorestamento 
de matas ciliares, áreas de preservação 
permanente, recuperação de nascentes, 
práticas de conservação do solo e sanea-
mento ambiental, entre outros.

Trata-se de uma iniciativa voluntária de 
restauração do potencial hídrico e do controle 
da poluição do meio rural. O programa ainda 
prevê pagamentos aos produtores rurais que, 
por meio de práticas e manejos conservacio-
nistas e de melhoria da vegetação nativa, 
contribuam para o combate à erosão, au-
mento da infiltração de água no solo, pro-
teção de nascentes, melhoria da cobertura 
vegetal e aumento da biodiversidade.

Semana do Meio Ambiente 
termina com doação de mudas

maria Fernanda munhoz
A Semana do Meio Am-

biente 2013 está sendo rea-
lizada em Pindamonhangaba 
desde a segunda-feira (3), 
com diversas atividades en-
volvendo a comunidade. 

Nesta sexta-feira (7), se-
rão realizadas, às 9 horas, 
palestra no Museu sobre avi-
fauna e, em seguida, obser-
vação de pássaros no Bosque 
da Princesa. À noite, a par-
tir das 20 horas, na Câmara 
Municipal, será realizada 
palestra, premiação dos pro-
fessores que participaram do 
concurso de projetos de edu-
cação ambiental, término do 
documento de intenções de 
melhoria para o meio am-
biente e assinatura do progra-
ma produtor sustentável. 

No sábado (8), a partir das 
9 horas, acontece a doação de 
mudas na praça Monsenhor 
Marcondes, encerrando o even-
to. 

A intenção do evento é pro-
mover a conscientização sobre 
a importância de todas as ações 
em defesa do meio ambiente, 
para garantia de um futuro me-
lhor às próximas gerações. 

Palestras, patrulha am-
biental, revitalização de pra-
ças, doação de mudas, visitas 
técnicas, entre outras ativida-
des, fazem parte da progra-

Pinda vai implantar programa 
Produtor Sustentável

Revitalização de praça no Feital com participação da comunidade do bairro

Sarau Ecológico na biblioteca do Bosque

Serviços da Prefeitura deixam ruas do loteamento em perfeito estado

Alunos semeiam em visitação ao local de implantação dos sistemas agroflorestais Plantio de árvores com crianças da Rede Municipal de Ensino

Célia Lima Divulgação

Divulgação

Célia Lima

O loteamento Mantiqueira recebeu os ser-
viços de limpeza e capina em diversas ruas, 
entre os dias 23 e 29 de maio. Além de re-
tirada de ervas daninhas e capim, de forma 
que não prejudiquem o trânsito de veículos e 

pedestres, bem como a estética, segurança e 
salubridade do local, também foi realizada a 
retirada de entulho de alguns locais. Os servi-
ços foram realizados pela equipe da Subpre-
feitura de Moreira César. 

Limpeza no ‘Mantiqueira’ 
beneficia moradores

mação, realizada em conjun-
to por diversas secretarias e 
departamentos da Prefeitura 
e iniciativa privada. 

O principal evento da Se-
mana foi realizado no dia 5 
– Dia Mundial do Meio Am-
biente. As ações foram centra-
lizadas na praça Monsenhor 
Marcondes, com a realização 
de atividades educacionais, 
doação de mudas, exposição 
de viveiro de mudas, horta 
orgânica e atividades recreati-
vas para as crianças. 

Patrulha ambiental
A ação foi feita no bairro 

das Campinas, Shangri-lá e 
Solo Rico, com a participação 
de 15 voluntários da Gerdau 
e dois guardas ambientais do 
Parque Trabiju. Além da pa-
trulha, foi realizado o plantio 

de mudas na escola municipal 
do bairro das Campinas.

Revitalização das praças
O Departamento de Li-

cenciamento Ambiental e o 
Instituto IA3 realizaram a 
revitalização de praças nos 
bairros Feital, Maricá, Arare-
tama e Cidade Nova, com o 
plantio de árvores e plantas, 
além do envolvimento da co-
munidade.

Sarau Ecológico
Um meio ambiente sau-

dável também envolve ativi-
dades culturais. Dessa forma, 
na quinta-feira (6), à noite, 
foi realizado o Sarau Ecoló-
gico, na Biblioteca do Bos-
que da Princesa, com música, 
declamação de poesias e dis-
cussão sobre literatura com 
temática ecológica. 
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Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

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

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador dr. Marcos aurélio Villardi

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

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

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

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

Diretoria De ComuniCação/CVP

Diretoria De ComuniCação/CVP

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Felipe césar - Fc

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Professor Eric 
(PR), durante 19ª Sessão Or-
dinária, encaminhou requeri-
mento ao Governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, e ao 
Executivo Municipal, solicitan-
do estudos para implantar uma 
Base do Corpo de Bombeiros no 
Distrito de Moreira César. Para 
o parlamentar, a solicitação é de 
extrema urgência, pois o Distrito 
está em constante crescimento 
populacional e, muitas vezes, os 
moradores necessitam acionar 
o serviço dos Bombeiros, que 
atualmente está localizado à 
Rua São João Bosco, no bairro 
Santana, o que provoca moro-
sidade no atendimento àqueles 
que residem em Moreira César. 
“Solicito ao Governo do Estado 
uma Base do Corpo de Bombei-
ros em Moreira César, já que 
na semana passada uma nova 
unidade de resgate foi entregue 
ao município, com objetivo de 
ampliar e renovar a frota do 
atendimento médico às vítimas 
de acidentes e violência”, res-
saltou o vereador. 

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB), que recebeu 
inúmeros pedidos de muní-
cipes que utilizam a piscina 
do Centro Esportivo José Ely 
Miranda – Zito para a prática 
de natação e hidroginástica, 
agradece a Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer de 
Pindamonhangaba (SEJELP) 
pela prestação e rapidez no 
conserto do aquecedor, que 
estava quebrado. 

Segundo relatado pelos 
usuários, no período noturno 
fica mais complicado entrar 
na piscina com a água fria, 
e com a estação do inverno 
tende a piorar. Por isso, após o 
grande empenho do vereador, 
que intercedeu pelo conserto 
do aquecedor, atletas já o in-
formaram que desfrutam deste 
benefício e está tudo certo. 
“Agradecemos a atenção 
da SEJELP pela rapidez do 
atendimento a estes usuários”, 
finaliza Felipe César – FC.

Hospital municipal
em Moreira César
O vereador encaminhou 

ao prefeito Vito Ardito um 
pedido reiterando a realiza-
ção de estudos e providên-
cias para a implantação de 
um Hospital Municipal que 
atenda a região do Distrito 
de Moreira César.

De acordo com Felipe Cé-
sar – FC, é importante ressaltar 
que o Distrito conta hoje com 
uma população superior a 50 
mil habitantes e o atendimento 
na área da saúde necessita de 
melhorias.

O Presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba, vere-
ador Ricardo Piorino, em 
respeito ao Requerimento 
nº 1.191/2013, de 13 de 
maio de 2013, de autoria 
do vereador José Carlos 
Gomes - Cal, concede os 
Diplomas de “Honra ao 
Mérito” aos alunos José 
Diogo Gonçalves  Is ido-
ro (Presidente), Gabriela 
Aparecida Dias da Silva 
(Vice-Presidente), Yasmim 
Vitória  dos Reis  Santos 
(Secretária), João Pedro de 
Lima Brito (Diretor Cul-
tural), Leonardo da Silva 

O vereador Dr. Marcos Aurélio 
(PR), preocupado com a saúde pú-
blica municipal, cobra promessa de 
campanha feita pelo atual Prefeito 
Vito Ardito Lerario (PSDB). O 
vereador alega que, por diversas 
vezes, o atual Prefeito, durante a 
sua campanha eleitoral, disse que 
seria feita a separação do Pronto 
Socorro Infantil, o que vêm a ser 
uma luta contínua do vereador. 

Desde o início do seu primeiro 
mandato, o Dr. Marcos Aurélio luta 
por melhorias na área da saúde 
de Pindamonhangaba, inclusive 
solicitou, na última Sessão Ordi-
nária da Câmara de Vereadores, 
realizada no dia 03 de Junho, a 
reiteração dos Requerimentos de 
nº 017/2009 e de nº 028/2013, de 
sua própria autoria, que solicitam à 
Prefeitura Municipal informações 
sobre os procedimentos que estão 
sendo tomados para a separação 
e implantação do Pronto Socorro 
Infantil. O vereador espera que o 
Prefeito honre seu compromisso 
com a população, pois entende 
que palavras dadas são palavras 
honradas. 

Além disto, a instalação de um 
PS Infantil desafogará o atendi-

O vereador Martim Cesar 
(DEM), encaminhou indicação ao 
Prefeito Vito Ardito, solicitando 
providências para que sejam fei-
tos estudos visando a colocação 
de caçamba em pontos que estão 
sendo utilizados como “bota fora”, 
no Loteamento Residencial Vila 
Rica, mais precisamente, ao lado 
do Campo de Futebol “Benedito 
Urbano Santos – Seu Urbano”, sito 
à Rua Drª Gabriela de Barros Lessa. 
O local encontra-se com muito mato 
e lixo, servindo de criadouro de 
animais peçonhentos, colocando 
em risco a saúde dos moradores 
da região.

Iluminação
Pública
O vereador Martim Cesar, 

enviou solicitação a administração 
municipal pedindo estudos visando 
providências no sentido de que seja 
feito a manutenção da iluminação 
pública na Estrada Municipal 
Professor Moacir de Almeida, 

Professor Eric reivindica 
implantação de Corpo de 
Bombeiros em Moreira César

UPA
O vereador Professor Eric 

também encaminhou ao Execu-
tivo requerimentos solicitando 
construção de UPAs (Unidades 
de Pronto Atendimento) 24 
horas nos bairros Araretama, 
Moreira César e região leste. 
“Esses locais possuem demanda 
necessária para receberem Uni-
dades de Pronto Atendimento 
24 horas, pois atualmente a 
população enfrenta morosidade 
nos atendimentos de urgência e 
emergência”, explicou. 

Bom Prato
Depois de reivindicar Unidade 

Móvel do Poupatempo para atender 
moradores de Moreira César, o 
vereador Professor Eric solicitou, 
por meio de requerimento, estudos 
para implantação do Programa 
Social “Bom Prato” em Pindamo-
nhangaba. “Nossa cidade possui 
hoje aproximadamente 200 mil 
habitantes, sendo certo que registra 
demanda necessária para que o Bom 
Prato seja instalado no município, 
que atenderá também moradores de 
Moreira César”, concluiu. 

Felipe César – FC agradece 
a SEJELP pelo aquecimento 
da piscina do Zito

Faculdade
Federal Pública
O parlamentar também 

reitera sua luta e pedidos 
para instalação no município 
de uma Faculdade Federal 
Pública. 

Segundo Felipe César – 

Cal homenageia diretoria 
do Grêmio Estudantil da 
E. M. “Padre Zezinho” 

Correia (Diretor de Comu-
nicação), Maria Fernanda 
Pedroso  Pena  (Di re to ra 
de Relações Acadêmicas), 
Samuel da Silva Gonçal-
ves (Diretor Financeiro), 
I s a d o r a  Vi e i r a  M o r a e s 
(Diretora Social) e Lucas 
de Paula Marine Fogaça ( 
Diretor de Esportes) pelos 
relevantes serviços presta-
dos na formação do Grêmio 
Estudantil da Escola Mu-
nicipal “Padre Zezinho” e 
pelo exercício da Cidada-
nia, Organização Social e 
Política dos estudantes de 
Pindamonhangaba.

a diretoria do GrêMio estudantil da escola Municipal “padre ZeZinho” e os 
Vereadores na hoMenaGeM da câMara de pindaMonhanGaba

diretor de coMunicação do GrêMio estudantil da 
escola Municipal “padre ZeZinho”, leonardo da silVa correia

FC, algumas tratativas neste 
sentido já foram realizadas, e 
as chances de nossa cidade ter 
um ensino federal de qualidade 
são muitas. “O ensino superior 
federal só tem nas capitais e 
estamos quase no centro de 
dois importantes estados da 
região sudeste. Nossa região 
tem capacidade e não conta 
com este tipo de ensino fede-
ral gratuito”, destaca Felipe 
César – FC. O projeto visa 
atender áreas prioritárias, 
como medicina, engenharia 
e matemática, beneficiando 
a demanda de estudantes que 
não têm condições de pagar um 
ensino superior de qualidade. 

Dr. Marcos Aurélio cobra 
promessa de campanha: 
“Pronto Socorro Infantil” 

mento no PS Central, já que este 
tem uma média de 600 consultas 
e atendimentos por dia. Na época 
do início de seu funcionamento, em 
1993, pelo então Diretor de Saúde e 
hoje vereador, Dr. Marcos Aurélio, 
a capacidade era para 200 atendi-
mentos diários, o que possibilitava 
uma melhor atenção aos enfermos. 
Para ele, a possibilidade da implan-
tação de um PS Infantil depende de 
negociações com a Santa Casa e 
do compromisso do atual Prefeito, 
que sabe da necessidade de uma 
decentralização de atendimentos. 
“Isto é muito importante, pois evi-
taria que as crianças presenciassem 
momentos chocantes, de pacientes 
terminais ou com ferimentos gra-
ves”, enfatiza.

O vereador Dr. Marcos Au-
rélio vêm se empenhando nesta 
luta e evidencia sua participação. 
“Me dedico a este projeto, pois 
com certeza, vai haver a melhoria 
da qualidade dos atendimentos 
infantis, desaglomerando o espa-
ço, e assim, proporcionando um 
ambiente saudável e agradável 
para todos que precisam de aten-
dimento de urgência”, finaliza o 
parlamentar. 

Martim Cesar solicita 
colocação de caçamba 
no Loteamento Vila Rica

Diretoria De ComuniCação/CVP

no bairro do Mandú. “A falta de 
iluminação adequada tem causado 
muitos transtornos, colocando em 
risco a segurança dos moradores”, 
comenta o parlamentar.

Martim Cesar solicitou ainda 
que também seja feita a manuten-
ção da iluminação pública na Rua 
Bicudo Leme, na altura do Nº 516, 
próximo à Padaria Nossa Senhora 
do Rosário, ao lado do Quartel, e na 
rua dos Andradas, na altura do Nº 
1182 e Nº 1280, próximo a entrada 
para o bairro Mombaça I. 

Segurança
Martim Cesar solicitou ao 

Poder Executivo, que seja feito ma-
nutenção na tampa de ferro da boca 
de lobo, que encontra-se quebrada, 
na Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, mais precisamente na 
altura do nº1109. “As condições 
que a mesma se encontra, coloca 
em risco a segurança dos pedestres 
e ciclistas que trafegam pelo local”, 
finaliza o vereador.

MartiM cesar 
(destaque) 

solicita 
proVidências 

Visando a 
colocação de 

caçaMba no 
loteaMento 
residencial

Vila rica

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

Preocupado com o aumento 
do número de veículos em 
Pindamonhangaba, o vereador 
Janio Ardito Lerario (PSDB) 
tem solicitado ao Prefeito 
várias lombadas visando a 
segurança das pessoas.

De acordo com o vereador, 
as instalações de obstáculos 
são alternativas para reduzir o 
número de acidentes que vem 
ocorrendo, devido ao grande 
fluxo de veículos. 

Janio disse que as lombadas 

Janio solicita ao Prefeito 
lombadas visando a 
segurança dos municípes

são permitidos pelo Código de 
Trânsito, mas precisam obe-
decer as normas técnicas, por 
isso devem ser instaladas em 
áreas de muita movimentação. 
Ele solicita também ao Prefeito 
Vito, que seja feita a manuten-
ção de sinalizações nas lomba-
das existentes. 

“Com placas de aviso e com 
pintura de solo bem conserva-
das, os redutores de velocidade 
irão tornar as ruas da região 
mais seguras”, finalizou.

Vereador Janio ardito lerario (destaque) teM solicitado ao preFeito Várias 
loMbadas Visando a seGurança de pedestres da cidade

Vereador proFessor eric e o GoVernador de são paulo, Geraldo alckMin
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Palácio legislativo Dr. geralDo José roDrigues alckmin

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

acesse: www.camaraPinDa.sP.gov.br

Departamento De ComuniCação

Diretora De ComuniCação:
natália lugli Sper

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

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

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

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

AssessoriA do VereAdor roderley Miotto/CVP

Fotos: diretoriA de CoMuniCAção/CVP
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VereaDor riCarDo piorino

O vereador Professor Os-
valdo (PMDB) se encontrou, no 
último dia 4, com o professor de 
Jiu-Jitsu, Daniel Ribeiro Alves 
do Nascimento, que ministra 
aulas da modalidade esportiva 
no bairro do Vila Rica. 

O professor, que conta com 
o apoio de toda a população do 
bairro para a realização e manu-
tenção do projeto, possui cerca 
de 100 atletas que recebem aulas 
de segunda a quinta-feira, das 19 
às 22 horas, e são divididos por 
idades, iniciando com as crianças 
e terminando com a turma adulta. 

Para o Professor Daniel, as 
atividades como esta permite que 
as crianças, jovens e adultos te-
nham a oportunidade de praticar 
uma modalidade esportiva bem 
próximo de sua casa. “Acredito 
que quando damos uma ocupa-
ção para cada um deles podemos 
formar não somente atletas, mas 
pessoas de bem, que poderiam 
estar na rua causando badernas 
e perturbando os moradores,” 
ressaltou.

O trabalho é voluntário, e 
os alunos recebem instruções e 
aulas sem custo 
algum, entretan-
to, com o au-
mento do número 
de atletas, foi 
constatado que o 
tatame utilizado 
para as aulas é 
de tamanho insu-

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) partici-
pou na última sessão (3), 
que aconteceu na Casa de 
Leis de Pindamonhanga-
ba, da mobilização que 
a população fez em prol 
de melhorias na saúde no 
município. O parlamentar 
parabeniza a ação da co-
munidade.

“Apesar do grande pro-
blema que foi discutido na 
tribuna, me felicita o fato 
da população ter ido até a 
Câmara exercer o seu papel 
de cidadão. Eu apoio os 
munícipes e estamos aqui 
para ajudar,  atento aos 
problemas e fiscalizando 
a situação”, ressalta o par-

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) pleiteia para 
o município um ônibus móvel 
de atendimento médico vete-
rinário. O mesmo, visa cuidar 
e beneficiar os animais aban-
donados, como também cuidar 
dos que vivem na Zona Rural 
de nossa cidade, prestando 
desde serviços mais simples, 
como consultas e cirurgias 
simples, até castrações de 
animais. O ônibus contará com 
instalações e equipamentos 
indispensáveis de condição 
mínima para o funcionamento 
dos serviços, como:

I - Sala de ambulatório;
II - Sala de antissepsia ou 

digermação;
III - Sala de cirurgia;
IV - Balança para pesagem 

Professor Osvaldo se
reúne com Treinador
de Projeto Social

ficiente – menor que o mínimo 
necessário – e grande parte dos 
alunos precisa esperar no chão 
frio para iniciar as atividades. 

Segundo constatado no últi-
mo dia 21 de maio, em reunião 
realizada no bairro, com o Exmo 
Sr. Prefeito, houve por parte da 
Secretaria de Esportes a promes-
sa de que o projeto receberia a 
devida atenção, e que medidas 
seriam prontamente tomadas 
por se tratar de uma iniciativa 
que beneficia diretamente a 
população, mas até o presente 
momento nada foi feito.

O vereador Professor Osva-
do acredita que projetos como 
esse precisam receber apoio por 
parte da Secretaria de Esportes. 
“Sabemos dos problemas que 
nossa  cidade enfrenta, mas essas 
iniciativas precisam receber a 
devida atenção e com certeza irei 
cobrar para que seja cumprido tudo 
o que foi prometido, já que estamos 
falando de pessoas que dedicam 
seu tempo de forma voluntária 
para melhorar o vida das pessoas 
de seu bairro”, finalizou Professor 
Osvaldo.

VereaDor professor 
osValDo e o professor 

De Jiu-Jitsu, Daniel 
ribeiro alVes Do 

nasCimento

Vereador Roderley 
Miotto parabeniza 
mobilização da comunidade

lamentar.
Na última sessão tam-

bém foi proposto à reali-
zação de uma audiência 
pública sobre a saúde, com 
a participação do Secretário 
de Saúde e do adminis-
trador da Santa Casa de 
Misericórdia.

“Foi um grande ganho 
para a cidade a participação 
dos munícipes e gostaria 
que toda segunda-feira a 
Casa de Leis estivesse cheia 
e por isso deixo meu convi-
te à população para estar na 
próxima sessão ordinária, 
que acontecerá no dia 10 
de junho, às 18 horas, na 
Câmara de Vereadores“, 
finaliza o vereador.

VereaDor roDerley miotto parabenizou a mobilização que a população fez em prol De 
melhorias na saúDe em pinDamonhangaba

Toninho da Farmácia 
pleiteia ônibus móvel para 
atendimento veterinário

dos animais;
V - Kit de emergências para 

ressuscitação cardiorrespira-
tória e outros.

O vereador já mantém con-
tato com o Deputado Federal 
João Dado (PDT), para que 
o parlamentar o ajude com a 
doação do ônibus veterinário, 
que muito irá ajudar no abrigo 
de animais da prefeitura – que 
já presta um grande trabalho, 
na pessoa da competente ad-
ministradora, Natalia.

Toninho da Farmácia enfa-
tiza aos municípes que maus-
tratos aos animais é crime, e 
pede que os pindamonhanga-
benses denuncie à Delegacia 
de Polícia quando houver a 
necessidade. A pena e detenção 
varia de três meses a um ano.

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

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

O vereador Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão (PPS) apresentou 
o requerimento nº1368/2013, na 
última sessão ordinária solicitando 
a reabertura da unidade do “Acessa 
São Paulo”, no bairro do Ribeirão 
Grande. O documento foi aprovado 
por unanimidade.

O vereador afirma que “o Acessa 
São Paulo do Ribeirão Grande é o 
primeiro da zona rural e foi inaugurado 
em 09/09/2012 pelo Governador Ge-
raldo Alckmin. O “Acessa São Paulo” 
funcionou até final de dezembro de 
2012, e hoje encontra-se de portas 
fechadas para a comunidade. 

O programa é uma parceria entre o 
governo e o município, onde o Estado 
coloca a disposição da comunidade os 
computadores com acesso à internet e 
a Prefeitura disponibiliza um monitor 
para atender à população. Em visita 
a unidade do Ribeirão Grande, que 
funciona ao lado do posto de saúde, o 
vereador Magrão pôde constatar que 
a sala conta com sete computadores, 
sendo seis destinados à pesquisas da 
comunidade e um para o monitor. Ele 
informa que a estrutura está montada, 
com computadores e acesso à internet, 
faltando apenas o monitor disponibili-
zado pela Prefeitura para colocar em 
funcionamento o “Acessa São Paulo”. 

“Estou requerendo a abertura 
da unidade do Acessa São Paulo do 
Ribeirão Grande para atender todos 
os moradores que precisam ter acesso 
à Internet e não dispõe deste serviço 
tão importante na vida das pessoas, 
principalmente para os estudantes 
que precisam fazer pesquisas e os 
moradores que necessitam utilizar 
a internet. Nos dias de hoje muitos 
serviços são disponibilizados através 

Vereador Magrão cobra 
reabertura do “Acessa São 
Paulo” no Ribeirão Grande

da internet, como emissão de boletos, 
comunicação de ocorrências (Boletim 
de Ocorrência), pagamentos de contas, 
solicitação de documentos, elaboração 
de currículos, cadastros para vagas de 
empregos e muitos outros serviços. 
O acesso à internet é imprescindível 
para as pessoas. Não podemos retro-
agir no tempo. Vamos lutar para que 
a comunidade do Ribeirão Grande 
tenha a unidade do Acessa São Paulo 
reaberta” , disse o vereador Magrão.

 Programa 
Acessa São Paulo
O “Acessa São Paulo” é o progra-

ma de inclusão digital do Governo de 
São Paulo, coordenado pela Secretaria 
de Gestão Pública, com gestão da Pro-
desp - Companhia de Processamento 
de Dados do Estado de São Paulo/
Diretoria de Serviços ao Cidadão. 
Instituído em julho de 2000, o Pro-
grama “Acessa São Paulo” oferece 
à população do Estado, o acesso às 
novas tecnologias da informação e 
comunicação (TIC’s), em especial à 
internet, contribuindo para o desen-
volvimento social, cultural, intelectual 
e econômico dos cidadãos paulistas. 
Para atingir seus objetivos, o Programa 
“Acessa São Paulo” abre e mantém 
espaços públicos com computadores 
para acesso gratuito e livre à internet. 

VereaDor magrão 
(aCima, no Destaque) 
soliCita a reabertura 

Da uniDaDe Do 
“aCessa são paulo”, 

no bairro Do 
ribeirão granDe

ORDEM DO DIA

20ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 

Alckmin”, no próximo dia 10 de junho de 2013,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Proposta de Emenda à Lei Orgânica n° 01/2013, do Vereador 
Felipe César e outros, que “Dá nova redação ao § 2° do Artigo 8° 
da Lei Orgânica Municipal”.

II. Projeto de Lei n° 25/2013, do Vereador Felipe César, que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta 
de vacinação para matrícula anual na rede municipal pública e 
privada de ensino do Município de Pindamonhangaba”.

III. Projeto de Lei n° 55/2013, do Vereador Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão, que “Torna obrigatória a realização do Teste do 
Coraçãozinho (exame de oximetria de pulso) em todos os recém-
nascidos nos berçários das maternidades públicas e privadas do 
município de Pindamonhangaba”.

 Pindamonhangaba, 05 de junho de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição 
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

O Presidente da Câmara, vere-
ador Ricardo Piorino (PDT) alerta 
a população para comparecer em 
Audiência Pública para discutir 
as diretrizes para a implantação de 
uma Casa de Recuperação de de-
pendentes químicos no município, 
que será realizada no próximo dia 
12 de junho, a partir das 10h, na 
Casa de Leis. O evento acontece 
por intermédio do requerimento 
nº 1164/2013, de autoria deste ve-
reador, aprovado por unanimidade 
durante sessão de Câmara.

O vereador convidou para 
participar do encontro: o Prefei-
to Municipal; as Diretorias do 
Conselho Tutelar e do Conselho 
Municipal da Criança e do Ado-
lescente; o Juiz e Promotor da 
Vara da Infância e Juventude do 
município; Presidente da OAB; 
Delegado de Polícia, entre 
outras entidades afins.

Para Piorino, este é o mo-
mento para realizar a audiência. 
“O convite para participar da 
Audiência Pública, no dia 12 
de junho, se estende a toda 
população”. “É a hora de ini-
ciarmos um trabalho em prol 
dos dependentes químicos, 
pois Pindamonhangaba carece de 
iniciativas públicas diretamente 
voltadas e especializadas para esse 
setor, e dados apontam que o núme-
ro de usuários só vem aumentando 
no município, são mais de 140 
internos em clínicas particulares, 
que abrigam pessoas de diferentes 
localidades”, destacou o vereador.

Na ocasião, também partici-
parão do encontro membros da 
Diretoria do Instituto Mariana 
Braga, do município de Presidente 
Prudente-SP, que consiste em um 
movimento para recuperação de 
dependentes químicos, bem como 
o Promotor de Justiça daquela 
cidade, André Felício Tuffy, que 
participa ativamente da menciona-
da entidade. Durante a audiência, 

Vereador Ricardo 
Piorino alerta para 
Audiência Pública

“É hora de unirmos forças
em benefício de todos”

o Promotor fará uma apresentação 
sobre o instituto e a importância de 
viabilizar uma Casa de Recupera-
ção para dependentes químicos.

CEJUSC
No último dia 29, o vereador 

participou da inauguração do CE-
JUSC (Centro Judiciário de Solu-
ção de Conflitos e Cidadania) em 
nossa cidade, que será coordenado 
pela Juíza, Dra. Laís Helena de 
Carvalho Scamilla Jardim.

Segundo o parlamentar, “o 

CEJUSC é uma forma de alimen-
tar e direcionar a população no 
entendimento pacífico dos confli-
tos, e ao mesmo tempo representa 
uma grande conquista para toda 
a cidade, pois os operadores do 
Direito (Juízes, Promotores, Ad-
vogados, Serventuários da Justi-
ça, etc) passarão a ter um tempo 
mais significativo no trâmite de 
processos com maior relevância, 
e consequentemente possibilitará 
decisões mais rápidas e eficientes 
na justiça local”, explicou Piorino.

“Aproveito para agradecer a 
Exma. Sra. Dra. Laís pelo empe-
nho e dedicação na instalação do 
CEJUSC”, finalizou o vereador.
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Maria Fernanda Munhoz
As exposições do Mapa 

Cultural Paulista – fase muni-
cipal – tiveram início na última 
semana, com a mostra dos tra-
balhos inscritos em artes visu-
ais (artes plásticas, desenho de 
humor e fotografia), literatura 
(conto, poema e crônica) e ví-
deo. Toda a comunidade está 
convidada a conferir as obras 
inscritas a representar Pinda-
monhangaba na fase estadual 
do Mapa. Além da opinião 
do público, os trabalhos serão 
analisados por uma comissão 
julgadora, que definirá os fina-
listas da fase municipal. 

As exposições estão no 
Museu Histórico e Pedagógico 

Dom Pedro I e Dona Leopol-
dina, de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas, até o dia 22 
de junho. A entrada é gratuita.

O museu fica na rua Ma-
rechal Deodoro da Fonseca, 
s/n, centro. 

Fazem parte do Mapa 
Cultural Paulista Municipal 
as seguintes expressões: artes 
visuais, vídeo, canto coral, 
música instrumental, literatu-
ra, dança e teatro. 

A mostra de teatro será re-
alizada nos dias 21, 22 e 23 de 
junho, sendo dia 21 e 22 no 
centro comunitário do Bos-
que, às 20h30, e no dia 23, às 
10 e às 15 horas, no Bosque 
da Princesa, por se tratarem 

de espetáculos de rua. 
As mostras de dança e 

de música instrumental se-
rão no dia 23, a partir das 19 
horas, no centro comunitário 
do Bosque, quando, ao final, 
será feita a divulgação dos re-
presentantes de todas as mo-
dalidades para a fase regional 
do Mapa Cultural Paulista, 
de acordo com a avaliação da 
comissão julgadora. 

Todos os eventos têm 
entrada gratuita. O Depar-
tamento de Cultura da Pre-
feitura destaca que é muito 
importante a participação da 
população, assistindo, opi-
nando e prestigiando os artis-
tas da cidade.  

exibições do Mapa Cultural iniciam na cidade

Maria Fernanda Munhoz
A Biblioteca Municipal 

Vereador Rômulo Campos 
D’Arace (Bosque), através da 
Secretaria de Educação e Cul-
tura, realizou no dia 28 de maio 
o projeto “Uma Noite na Bi-
blioteca”, com alunos de 10 e 
11 anos, da Rede Municipal de 
Ensino.  A escola contemplada 
foi a “Professor Augusto César 
Ribeiro”, que escolheu uma 
turma para dormir na bibliote-
ca e passar uma noite diferente.

As atividades iniciaram-
-se às 19 horas, com a re-
cepção dos alunos. Partici-
param, ao todo, 25 crianças, 
que foram acompanhadas 

pela gestora da escola, duas 
professoras e funcionários 
da biblioteca.

A programação envolveu 
atividades como palestras so-
bre a história das biblioteca e 
sobre astronomia, contação 
de história e exibição de fil-
me. Todos receberam lanche 
à noite e acordaram com um 
café da manhã especial.

A avaliação dos organiza-
dores do evento, da bibliote-
ca, é positiva. A gerente de 
bibliotecas afirmou que as 
crianças se envolveram e dei-
xaram a noite mais alegre.

O projeto “Uma Noite na 
Biblioteca”  tem como ob-

jetivo proporcionar uma ex-
periência diferente, na qual 
leitura e diversão estão ga-
rantidas. A intenção é propi-
ciar às crianças maior contato 
com os livros, mostrando que 
a biblioteca é um lugar agra-
dável.

O sucesso do evento se deu 
graças ao comprometimento 
da Secretaria de Educação, 
da contadora de histórias do 
Departamento de Cultura e 
da parceria da Diretoria Re-
gional de Ensino, através do 
núcleo pedagógico, que levou 
a palestra sobre astronomia, 
além de empresas da cidade 
que apoiaram a  iniciativa. 

Maria Fernanda Munhoz
Dando prosseguimento à intenção de re-

vitalizar o espaço que os artesãos utilizam na 
praça Monsenhor Marcondes, centro da cida-
de, as equipes do Departamento de Cultura e 
Secretaria de Planejamento da Prefeitura se 
reuniram no local para a realização de um es-
tudo das alterações que deverão ser realizadas. 

O primeiro passo já havia sido dado na 
última semana, com a realização da poda de 
alguns galhos de árvores no local, em conjun-
to pelas equipes dos Departamentos de Meio 

Ambiente e de Cultura. Essa melhoria foi 
bem aceita pelos artesãos que expõem seus 
trabalhos na praça atualmente e mostra que 
a Prefeitura está empenhada em melhorar as 
condições de serviços também desses artistas.  

Agora, o Departamento de Cultura aguar-
da o projeto que a Secretaria de Planejamen-
to irá desenvolver para somente então se reu-
nir com os artesãos da cidade. A intenção é 
deixar o espaço mais confortável tanto para 
artesãos quanto para o público que admira o 
artesanato. 

Maria Fernanda Munhoz
A exposição “Benedito em 

Cores”, em cartaz no Museu 
de Pindamonhangaba desde o 
dia 3 de junho, traz os traba-
lhos do artista plástico Vicen-
te José de Sampaio Filho, com 
várias versões de São Benedi-
to, por meio de aplicações em 
tecido. A visitação é gratuita 
e aberta de segunda a sexta-
-feira, das 8 às 17 horas. 

A abertura da mostra foi 
realizada com grande suces-
so, tendo a participação de 
mais de 150 pessoas, apesar 
da noite fria de segunda-feira 
(3). Secretários e diretores 
municipais prestigiaram o 
evento, além de representan-
tes de conselhos municipais e 
admiradores de arte popular. 

O evento teve apresenta-
ção da Congada São Benedi-
to e das bailarinas da escola 
de balé Julia Pyles, de Pinda. 
O artista, de Guaratinguetá, 
foi trazido à cidade pelo Con-
selho da Comunidade Negra. 

A exposição segue até o 
dia 3 de julho. O Museu His-
tórico e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina fica 
na rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, s/nº, centro. 

Museu recebe exposição de artes visuais, literatura e vídeo

Pinda será representada no 
Festival de Dança de Joinville

Legenda

Exposição mostra Benedito em Cores

Área do artesanato na praça será revitalizada

Reunião foi realizada na praça Monsenhor Marcondes

Contação de histórias foi uma das atividades desenvolvidas com as crianças

Crianças participam do projeto 
‘Uma noite na Biblioteca’

Maria Fernanda Munhoz
As meninas do Bal-

let Cássia Ogata esta-
rão presentes no 31º 
Festival de Dança de 
Joinville, que será rea-
lizado de 17 a 27 de ju-
lho, em Santa Catarina. 
Considerado o maior e 
mais prestigiado festi-
val de dança do Brasil, 
o evento reúne com-
panhias de diversas 
cidades e países. Essa 
é a terceira vez conse-
cutiva que o grupo de 
Pinda se classifica para 
o Festival. 

As bailarinas que 
dançarão em Joinville 
são: Amanda Miranda, 
Carmem Toledo, Fabío-
la Rodrigues, Gabriela 
Pupio, Laura Renoldi, 
Maria Alice Gomes, 
Nathália Vieira e Nívea 
Teixeira.

Neste ano, as bai-

larinas da cidade 
apresentarão cinco 
coreografias. São elas: 
“O Bêbado e a Equili-
brista” (categoria Balé 
Clássico); “Eu sei que 
vou te amar” (Dan-
ça Contemporânea) e 
“Bandolins”, “Bohe-
mian Rhapsody” e “The 
Beatles” (categoria 
Jazz).

FESTiVAL 
O Festival de 

Joinville é realizado 
em sete gêneros: Balé 
Clássico de Repertório, 
Balé Clássico, Dança 
Contemporânea, 
Sapateado, Jazz, 
Danças Urbanas e 
Danças Populares. 
Grupos de todo o 
país se inscrevem 
para participar e a 
classificação é feita 
por uma curadoria 
artística, formada por 

jurados renomados. 
Os jurados também 
honram destaques com 
a premiação especial: 
troféu de Melhor Grupo 
e medalhas de ouro 
para Prêmio Revelação, 
Melhor Bailarino e 
Melhor Bailarina. O 
Coreógrafo Revelação 
recebe um certificado 
de classificação e 
ganha ainda uma 
viagem de uma semana 
para o exterior, onde 
deverá participar de 
evento relacionado ao 
gênero de atuação do 
profissional escolhido. 

O festival também 
é realizado na catego-
ria Meia Ponta, para 
bailarinos entre 10 e 
12 anos de idade. As 
apresentações são 
realizadas em teatros 
e palcos abertos pela 
cidade. 

Evento de abertura teve dança e congada

A exposição segue até o dia 3 de julho, no Museu

Célia Lima

Sônia Veloso

Sônia Veloso

Ana Camila Campos

Divulgação

Divulgação

Coreografia Bandolins
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AiAndrA Alves MAriAno
O Shopping Pátio Pinda 

já tem data para sua inau-
guração. O dia 15 de no-
vembro foi escolhido para 
a abertura do centro de 
compras, segundo anunciou 
Ricardo Sayon, principal 
investidor do empreendi-
mento, durante evento pro-
movido para empresários e 
autoridades do município, 
na quarta-feira (5).

O prefeito de Pindamo-
nhangaba também esteve 
no evento e comemorou o 
novo empreendimento, que 
deve gerar 1.500 empregos 
diretos no município. “A 
geração de empregos é uma 
de nossas prioridades, mas 
o shopping traz também ou-
tros benefícios como maior 
qualidade de vida, com um 
novo lugar de lazer, convi-
vência, segurança e comér-
cio para a população”, des-
tacou.

A presidente da Associa-
ção Comercial da cidade, 

Shopping será inaugurado em 
novembro e deve gerar 1.500 empregos

Em construção no bairro do Socorro, shopping terá 33 mil m² de área construída 
e aproximadamente 150 opções de compra entre lojas e restaurantes

Prefeito enfatiza investimento, geração de empregos, 
opções de entretenimento e compras

Célia Lima

Elisabete Santos, ressaltou 
a importância do novo em-
preendimento como parceiro 
comercial. 

Durante o evento, os 
convidados também pu-
deram conhecer as obras, 
onde já estavam demarca-

das e serão instaladas as 
respectivas lojas, dando vi-
sibilidade às marcas e pos-
sibilitando a confirmação 
de que 82% do empreendi-
mento está comercializado.  

O Shopping Pátio Pin-
da investiu mais de R$ 100 

milhões nas obras, que estão 
seguindo o cronograma e se 
encontram em fase avança-
da de alvenaria. Ele terá área 
construída de 33 mil m², com 
espaços variados de lojas, 
que vão desde 30 até mais 5 
mil m2. 

O projeto prevê a instala-
ção de mais de 110 lojas saté-
lites, em um único pavimen-
to. O Pátio Pinda ainda terá 
quatro salas de cinema, 1.500 
vagas de estacionamento, em 
um complexo multiuso com 
torres comerciais e residen-

ciais. O shopping também 
terá um supermercado, 12 
operações de fast food, cin-
co restaurantes, um parque 
de diversões e um boliche. 
Serão quatro salas de cinema 
Cineflix (Multiplex), sendo 
duas delas 3D. 

dAnielA GonçAlves 
Os moradores dos bairros 

Araretama, Nova Esperança e 
Cidade Jardim, os primeiros 
beneficiados com a volta do 
projeto Nosso Bairro, além 
de participarem das oficinas 
de qualificação profissional 
disponibilizadas no projeto, 
poderão participar de diversas 
atividades nos finais de semana. 
Uma programação especial 
é agendada e divulgada aos 
moradores a cada semana, 
com atividades de cultura e 
lazer. Neste sábado (8), os 
munícipes podem participar 
do atendimento social a partir 
das oito horas. No domingo 
(9), os moradores podem 
curtir uma “Tarde de Lazer” e 
gincana, a partir das 14 horas, 
com a equipe de esportes da 
Secretaria de Juventude, Esporte 
e Lazer da Prefeitura. Todas as 
atividades são gratuitas. 

Atividade de lazer é atração no ‘Nosso Bairro’

Show circense foi atração do último final de semana para a população Oficina de crochê

Alunas da 
oficina de 
pintura em 
tecido. Oficinas 
culturais 
são muito 
procuradas 
pelos 
moradores dos 
bairros, em 
todas as edições 
do projeto

Diversos bairros recebem serviços de limpeza
MAriA FernAndA Munhoz

As ruas da cidade estão, 
constantemente, recebendo 
os serviços de manutenção, 
com limpeza, capina e roça-
da. Nesta semana, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Obras 
– Departamento de Serviços 
Municipais – realizou essas 
ações nos bairros Mombaça, 
Bosque, Parque São Domin-
gos, Santa Cecília, Cidade 
Jardim e Araretama.

A equipe do DSM reali-
zou a limpeza de vegetação 
das sarjetas e a pintura de 
guias na avenida Carlos de 
Castro, no Mombaça, e na 
avenida projetada do Shop-
ping. Também foi feita a lim-
peza nas ruas do Parque São 
Domingos e São Sebastião. 

No bairro do Bosque, o 
serviço foi bastante amplo, 
atendendo a solicitação da 
comunidade, para a festa 
de Santo Antônio, que terá 
início na igreja de mesmo 
nome. Foi feita a pintura de 
guias da praça Santo Antô-
nio e das ruas Padre Faus-
tino Belloti, Antônio Cae-
tano Júnior, Maria Benedita 
Matsuoka, Eugênio Fortes 

Coelho, Ten. Cel. Alexan-
dre Marcondes Monteiro, 
Deoclécio Marcondes e 
Alexandre Muassab. Nesses 
locais, também foi realizada 
a limpeza de vegetação nas 
calçadas, guias e sarjetas. 

Outro local que recebeu os 
serviços foi o bairro Santa Ce-
cília. Lá, foi feita a limpeza no 
entorno do campo de futebol e 
em diversas ruas do bairro, no 

centro comunitário, na creche 
municipal, na praça principal, 
na escola municipal e na ins-
tituição assistencial Lar Nova 
Esperança. 

No Cidade Jardim, a equi-
pe executou a roçada do cam-
po e da Academia da Melhor 
Idade, além da área verde 
próxima à AMI. A rotatória 
do Araretama também rece-
beu roçada, assim como o 

campo de futebol do bairro, a 
avenida Nicanor Ramos No-
gueira e a área verde do “Va-
letão” do Jardim América. 

Todos esses serviços são 
realizados ininterruptamente 
pela equipe da Prefeitura, vi-
sando levar mais segurança 
e conforto para pedestres e 
motoristas, além de melho-
rar a qualidade de vida nos 
bairros. 

Pintura de guias na rua Tenente-Coronel Alexandre Marcondes Monteiro, 
bairro Bosque, atendendo a solicitação da comunidade
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A primeira pré-confe-
rência de saúde será re-
alizada no centro comu-
nitário do bairro Cidade 
Nova, nesta sexta-feira 
(7), às 18 horas. Toda 
população, bem como 
representantes de institui-
ções estão convidados a 
participar do evento pro-
movido por meio de uma 
parceria entre o Comus 
- Conselho Municipal de 
Saúde e a Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

No dia 14, outra pré-
-conferência será realiza-
da, desta vez no Recinto 
São Vito, em Moreira Cé-
sar; dia 21, será no centro 
comunitário do Arareta-

ma; dia 28, no Colégio 
Bom Jesus.

Após a discussão nos 
bairros, Pindamonhangaba 
vai promover a 6ª Confe-
rência Municipal de Saú-
de, que está programada 
para o dia 20 de julho. 

As conferências têm 
objetivos de avaliar a situ-
ação da saúde e propor di-
retrizes para formular po-
líticas públicas nesta área. 
Mediante o resultado das 
conferências, as adminis-
trações públicas podem 
elaborar os planos de saú-
de e definir de ações que 
sejam prioritárias nos âm-
bitos municipal, estadual 
e nacional. 

Bairro Cidade 
Nova tem 
pré-conferência 
de Saúde

Divulgação
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“Era pra ser amor, mas só foi uma mistura de paixão e prazer, não 
sei dizer o que houve entre nós, de fato hoje eu nem sei mais quem é 
você... – Thaeme & Thiago

ATENÇÃO – Publique sua agenda gratuitamente, enviando para joao.
ouverney@terra.com.br
ALOHA MUSIC HALL Tremembé - 7/6 (sexta) – Festa do Farol. Apimentadas 
do Funk e Os Indomáveis. 14/6 (sexta) – Festa Pânico na Banda. 
ARENA 101 Pinda – 8/6 (sábado) – Vai Tomá no Fusca. Banda Arena. 14/6 
(sexta) – Munhoz & Mariano. Estrada Municipal Antonio Marçon, 4.900. 
www.arena101.com.br. Lista vip Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
ARRAIÁ DO ARARETAMA Pinda – 6/6 (quinta)  – Aline Quintão (gospel). 
7 (sexta) – Grupo Bom Talento (pagode). 8 (sábado) - Mc Preto  do Poder 
e Mc Lucas (funk). 9 (domingo) – Grupo Bom  Talento.  Ao lado do Centro 
Esportivo
ARRAIÁ DE SÃO JOÃO Aparecida – Pátio da Basílica -   8/6 (sábado) 
– Mathias & Christiano. 9/6 (domingo-  Trio Vella Bacage. 14/6 (sexta) – 
Christian & Cristiano. 15/6 (sábado) – Meninos de Goiás. 16/6 (domingo 
– Gino & Geno)
ASSOCIAÇÃO APOSENTADOS Guará: QUINTA-FEIRA -13/06 – Musical 
Arte. 20/6 – Pedro Romano.  SÁBADO  -  8/6 – Cheiro de Terra (Baile 
Namorados).15/6 – Alphavalle. Ingressos: R$ 15,00 (único). Tel (12) 3122-
3812
BAR DO SANTISTA Pinda –Som ao vivo todo domingo e véspera de 
feriados, 18h.   Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil). 
Funciona de terça e domingo a partir das 17h
CASARÃO ROSEIRA – Quinta Sertaneja.  Banda ao vivo  e funk 
(eletrônica). Elas free até 23h. Dois ambientes.  Estrada Roseira-Aparecida
CERVEJARIA DO GORDO Lorena  - 8/6 (sábado) – Thiaguinho.  www.
cervejariadogordo.com.br. Tel (12) 3157-6200
CHICKEN BEER Tremembé –  6/6 (quinta) – Douglas & Vinicius (Sertanejo). 
7/6 (sexta) – Videokê profissional e 2º ambiente. 8/6 (sábado) – Videokê e 
2º ambiente (funk). Tel (12) 9181-5704, 9235-8078. www.chickenbeer.com.
br. Estrada Tremembé/Taubaté, anexo ao Posto Alsan
CLUBE DA VILA São Benedito Pinda – Realiza mais três bailes no Recinto 
São Vito de Moreira César em junho: 9/6 (domingo) -  Pedro Romano e 
Banda. 16/6 (domingo) – Banda Gold. 23/6 (domingo) - Banda 3 Gerações 
de Silveiras. Clara Romão informa que já está sendo reformado o telhado 
do Sindicato da Vila São Benedito, e dentro de pouco tempo o baile estará 
de volta à Vila. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DE CAMPO Sapucaí Mirim – 8/6 (sábado) – Mcs Muleke e Menor. 
As 100 primeiras mulheres ganham caipirinha na faixa. Tel (12) 9778-2677 
e 9169-0122 
CLUBE DO LAZER Taubaté - QUARTA  - 5/6 – Alphavalle. 12/6 - aqueline. 
DOMINGO - 9/6 –  América Sound Machine. 16/6 – Banda Premium. 21/6 
- Baile de aniversário do clube: Banda Garcia (SP). Traje esporte fino. Tel. 
3633-5389/3011-0400
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  “Creix” - 8/6 – Não haverá baile. 
15/6 (sábado)  – Banda Tropicaliente.   O clube realiza também o Baile no 
Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com canja gratuita à 1h. Tel (12) 
3674-2413
CROZARIOL Tremembé – 7/6  (sexta 23h) – Bandas Arena e Forró & 
Country . 14/6 (sexta) – Bandas Arena e Pralana. Ronaldo Vielas, Douglas 
& Vinicius. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava –  7/6 (sexta) – Geovanny 
Reis & Fabrício. 8/6 (sábado) – Newton & Willians.  Magalhãeswww.
estancianativasertaneja.com.br. Via Dutra, km 133. Tel. 3955-9420.
EXPOGUARÁ 2013 – Recinto de Exposições de Guaratinguetá - 21/6 - 
Luan Santana. 22/6 - Michel Teló. 23/6 - Jeito Moleque
FERROVIÁRIA Pinda  - 7/6 (sexta) – Forró ao vivo. Anjinho do Vale e Josi.  
21/6 (sexta 19h) – Festa junina. Quadrilha, comidas e bebidas típicas, 
prêmio ao melhor traje caipira e show com César & Maycon. Tel (12) 2126-
4444
FESTA JUNINA DO SOS Pinda – No Sindicato Rural (antiga Expovap) - 6/6 
(quinta) – Banda Nova Dimensão.  7/6 (sexta) – Trio Multi Band Show. 8/6 
(sábado) – Band Gold. 9/6 (domingo) – Almoço e show do Grupo Charles 
Anjo 45. Encerramento com o Grupo Frente de Varanda
LOKKAL Pinda – 8/6 (sábado 18h) – Nei Lima (MPB e pop rock. Rua José 
Humberto Gomes Filho, Jardim Imperial, em frente à Vinil
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira,  22h,o melhor forró da região com 
a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté - 7/6 (sexta) – Banda Like a Box. Tequila Fever, double 
até 1h. 8/6 (sábado) – Mr. Burns. 9/6 (domingo_ Banda Like a Box. 
Tel (12) 3632-5540, 9184-4785 e 8134-9694. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:  6/6 (quinta) – Tributo a Pink Floyd. Telão com 
filmeThe Wall. 7/6  (sexta) – Tributo a Bob Marley. Banda Kink Marley. 8/6 
(sábado)  – Scorpions Cover. Banda Hurricane. Abertura com a Banda 
VRocks. Tel (12) 3648-4913.   www.cervejariaobvio.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: 7/6 (sexta) – Grupo Divã. 8/6 (sábado) - 
Grupo Ki Paquera (Pagodão). 9/6 (domingo) – Grupo Frequência.  15/6 
(sábado) - Os De Paula (Pagodão). R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  
Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126
RANCHO SANTA FÉ Aparecida - 7/6 (sexta) – Banda Jack Steel. 
Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br, e-mail 
ranchostafe@gmail.com
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 6/6 (quinta 21h) -  Marcos 
Henrique.  7/6 (sábado) – Wilson & Washington. 13/6 (quinta) – Washington 
dos Teclados. 15/6 (sábado) – André & Andreza. Tel.  (12) 3648-4036 e 
9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda –  Música ao vivo durante os almoços 
de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Um dos melhores 
restaurantes rurais do município. Tel. 3642-2120. www.restaurantecolmeia.
com.br
SANTO ANTONIO DO PINHAL Festa: 6/6 (quinta) – Banda Turne.  7/6 
(sexta) – Banda Bela Cruela.  8/6 (sábado) – Banda Lados Opostos.  9/6 
(domingo) – Priscila Couto.  20 h durante a semana, e 16h domingo. Praça 
do Artesão
SERRINHA BAR ECOLÓGICO Taubaté - 8/6 (sábado) - Mc Ralph (rap), 
Cabana Café  (rock), União Força da Fé (reggae) e Dj Juninho. Rod. 
Oswaldo Cruz, km 10. R$ 15,00 até 24h
VIA VALLE SHOW Pinda – Bailão funk sexta e sábado. A casa foi reformada 
e agora tem capacidade para 1.300 pessoas e camarote. Elas free até 1h. 
Av. N. S. do Bom Sucesso, em frente à Anhanguera. Tel (12) 9206-4666
VILLA DI PHOENIX Taubaté -  7/6 - (sexta) – Festa do Farol.  Jorge & 
Matheus, Humberto & Ronaldo e Israel Novaes.  8/6 (sábado) – Banda Mais 
QI E Djs Alex Alexandre, Marcelo Boto. Lista vip com Luzera (9171-8990 e 
7811-9776). contato@villadiphoenix.com.br  
VILA PRADO Pinda – 7 a 9/6 – Festa de N. Sra. Aparecida. 8 (sábado 
21h30) – Bailão show. 9/6 (domingo 21h) – Bailão com César & Maycon.
VINIL Pinda - 15/6 (sábado) – Festa do Preto, com atração famosa.  29/6 
(sábado) – Circuladô di Fulô. Tel (12) 3643-2300. www.vinilclube.com.br  

DESTAQUE DA SEMANA

O Concurso Garota Portal Lagoinha será realizado dia 21 de junho, início 
às 20h, no auditório Rafael Coelho, em Lagoinha. Serão 10 concorrentes 
disputando o título. A realização é do Portal Lagoinha com apoio da 
Prefeitura. O ingresso será R$ 3,00 ou 1kg de alimento não perecível.
As 10 candidatas, escolhidas por votos de internautas, são as seguintes:

Giovanna Mello, Letícia Isabela, Natacha Santos, Josi Oliveira, Claudia 
Campos, Rayany Oliveira, Carla Campos, Geisiane Santos, Julia Mara 
e  Maiara Santos.  Informações: www.portallagoinhasp.com.br 

DESTAQUE DA SEMANA

(José Ouverney é “Magnífi co Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa 
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandode-
trova.com.br  -  (o mais completo portal de trovas na Internet)

________________________________________

(Viva mais feliz: deixe uma Trova falar por você!)

Pinda brilha em 
Nova Friburgo

Na edição desta semana me reportarei a divulgar as trovas de 
autores pindenses que foram laureadas nos LIV Jogos Florais de 
Nova Friburgo, em brilhante solenidade realizada entre os dias 31 
de maio e 02 de junho. Foram três dias de puro encantamento, 
no encontro de irmãos-trovadores de  sete Estados brasileiros.  O 
grande destaque fi cou por conta da participação de nossa cida-
de na categoria “trovas humorísticas”. Entre os quinze trabalhos 
premiados, cinco deles são de autores locais, assim distribuídos: 
José Valdez de Castro Moura: Menção Honrosa (7º lugar), Mau-
rício Cavalheiro: Menção Especial (14º lugar) e José Ouverney, 
com três premaições: duas Menções Especiais (12º e 13º lugar) 
e o 1º lugar.  Além disso, em trovas líricas/fi losófi cas Maurício ob-
teve, coincidentemente, a mesma classifi cação que obtivera em 
humor: Menção Especial (14º lugar).  Eis as trovas:

Líricas/fi losófi cas   
Tema:  Preço

 Na busca de um recomeço
não esqueçamos jamais
que as escolhas têm um preço
e alguns são altos demais.
Maurício Cavalheiro - ME

Humorísticas  
Tema:  Truque

Pra sogra sumir de vez
o luso  a estudar magia
caprichou no truque e fez
mais uma da que existia.
Maurício Cavalheiro - ME

–“ Tudo truque! Enganação!“,
lamenta a franga em seus ais...
- O galo, na afobação,
cisca...cisca...e nada mais !
José Valdez de Castro Moura - MH

Meu “louro” gritou,  na sala:
“Corno” !  E – confesso – doeu,
pois este truque...esta fala...
quem lhe ensinou...não fui eu!!?
José Ouverney – ME

  
Seu “truque” rendeu-lhe vaia
ao furtar mamão da ceia:
- A fruta não é “papaia”?
Fiz o proposto; “papei-a” !!!
José Ouverney – ME

1 º Lugar
- “Nada de truque, safado,
que eu vi a vizinha à espreita!”
E ele, agora, interessado:
- “a da esquerda...ou da direita ?”
José Ouverney 

 Para 2014 os temas propostos, a nível nacional/interna-
cional são: PASSEIO (líricas ou fi losófi cas) e BALADA (humorísti-
cas).  Se você é trovador, vá, desde já, bolando suas trovas.  Se 
você é poeta mas ainda não é trovador, torne-se um. Procure-

José 
Ouverney e 
Maurício 
Cavalheiro

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

 
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Audiência Pública
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia  14 de junho de 2013, às 
15 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, para a Audiência Pública referente ao 1º quadrimestre de 
2013. Todos estão convidados.

LEI N.º 5.540, DE 04 DE JUNHO DE 2013.
Dispõe sobre a divulgação nos estabelecimentos bancários situados no município de Pindamonhan-
gaba da proibição de venda casada de produtos ou serviços.
(Projeto de Lei n° 49/2013, de autoria do Vereador Felipe César)
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 
45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam os estabelecimentos bancários, instituições fi nanceiras ou de créditos, e similares, situ-
adas no município de Pindamonhangaba, obrigados a divulgar em seus estabelecimentos a roibição 
de venda casada de qualquer produto ou serviço.
Art. 2° A divulgação deverá ser feita por meio de placas ou cartazes afi xados em locais de fácil visu-
alização e leitura, contendo no mínimo os seguintes termos: “É proibido exigir a abertura de contas, 
concessão de créditos, realização de empréstimos ou qualquer outro serviço à aquisição de outro 
produto ou serviço desta instituição”.
Art. 3° O descumprimento do que dispõe esta lei acarretará ao infrator multa no importe de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), os quais serão dobrados em caso de reincidência, além das penalidades 
previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Art. 4° Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 04 de junho de 2013.

VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE

Publicada no Departamento Legislativo.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 
3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 054/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 054/2013, que cuida de “Aquisição de materiais para atender 
as oficinas do Projeto Nosso Bairro”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, 
considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas 
alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 28 de maio de 2013.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 059/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 059/2013, que cuida de “Aquisição de água mineral em 
galão de 20 litros”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente 
licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 03 de junho de 2013.
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Jornal: TRIBUNA DO NORTE
Medidas: 1col - 4,5cm x 5cm alt.
Data de publicação: 07/06/13
Responsável: Ulisses Póvoa
Obs: Não alterar medidas e caso o material perca qualidade na publicação, fica o jornal responsável por
 repetir a divulgação sem custos na próxima publicação e em melhor qualidade.

www.leiloesjudiciais.com.br
 0800 LEILOES
 0800 5345637

Instalações p/ indústria e 

edificação 1.036m², 3.043m² a.t., 
Bosque da Princesa, Centro, 

Pindamonhangaba/SP. (MASSA FALIDA)

 Inicial R$ 856.346,00

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 033/2013

A Prefeitura comunica que no PP nº. 33/13, que cuida de “Aquisição de materiais para 
construção em geral para atender as obras de ampliação e construção”, a Autoridade 
Superior, ante parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nega provimento ao recurso 
interposto pela empresa Bertolini & Bertolini Comércio de Madeiras Ltda. EPP (proc. 
ext. 11655 de 30/4/13), mantendo sua inabilitação. E HOMOLOGA e ADJUDICA o pro-
cedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Comércio de Madeiras 
e Materiais para Construção 1906 Ltda. EPP (21, 39, 40 e 41); Infi bra S/A – (04); Lider 
Madeiras e Ferragens Ltda. EPP (62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 74 e 76); Martini Comério e 
Importação Ltda. (01, 07, 12, 13, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 68, 71, 72, 73, 75 e 79); Monteiro 
de Oliveira & Rocha Ltda. ME (05, 06, 08, 26 e 48); MP Distribuidora de Materiais Ltda. 
EPP (15, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38); Raul Rabello Neto EPP (09); Santos Gouvea 
Comercial Ltda. EPP – (02, 10, 11, 14, 27, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66, 77 e 78). * Itens 
fracassados: 03, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 80.
Pindamonhangaba, 03 de junho de 2013.

PREGÃO Nº. 051/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 51/13, que cuida de “Aquisição de uniformes para 
funcionários do Departamento de Trânsito”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a AD-
JUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/
lotes): Gustavo Rodrigues ME (01, 02, 05, 06, 08 e 10); Uniformes Campinas Eireli EPP 
(03, 04, 07 e 09). 
Pindamonhangaba, 28 de maio de 2013.

PREGÃO Nº. 057/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 57/13, que cuida de “Aquisição de tijolos de bar-
ro comum para serem utilizados em construção e manutenções nas galerias de águas 
pluviais do Município”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pre-
goeiro no procedimento licitatório em favor das empresa (item/lote): Raul Rabello Neto 
EPP (01). 
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2013.

PREGÃO Nº. 060/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 60/13, que cuida de “Contratação de empresa espe-
cializada para locação de caminhão trucado com carroceria de no mínimo 6,0 metros de 
comprimento, equipado com munck, para uso em manutenções de iluminação pública e 
nas galerias de águas pluviais”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do 
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresa (item/lote): Eco Plantas 
e Mudas Ltda. ME (01). 
Pindamonhangaba, 03 de junho de 2013.

PREGÃO Nº. 064/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 64/13, que cuida de “Aquisição de materiais elétri-
cos e hidráulicos”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Prego-
eiro no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): 7R Comercial Ltda. 
ME (07, 08, 11, 13, 21 e 47); Comercial Olimpia de Papéis e Materiais Ltda. ME (18, 19, 
20, 25, 26, 27 e 36); D L Ishizucka ME (03, 04, 14, 15, 22, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 
38, 39, 40 e 46); Luiz Antonio Lopes de Castro Ltda. ME (02, 06, 16, 24, 41 e 42). Itens 
Imprósperos: 01, 05, 09, 10, 12, 17, 29, 31, 43, 44 e 45. 
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2013.

DECRETO Nº. 4.974, DE 22 DE MAIO DE 2013.
Revoga o Decreto nº 4.934, de 27 de dezembro de 2013, que declara de utilidade pública, para 
fins de desapropriação, áreas localizadas no Loteamento São José dos Alpes, necessárias para 
preservação ambiental.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais,

D  E  C  R  E  T  A :
Art.1º Fica Revogado “in totum” o Decreto nº 4.934, de 27 de dezembro de 2013, que declara de 
utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas localizadas no Loteamento São José dos Alpes, 
necessárias para preservação ambiental.
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 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 22 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/  PMP_SAJ nº 1389/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.975, DE 27 DE MAIO DE 2013.
Retifica o Decreto nº 4.964, de 07 de maio de 2013 que designa servidor para Coordenação da 
Rede de Urgência.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com o inc. VIII do art. 14 da Portaria nº 342/GM/MS, de 04 de março de 2013, 

DECRETA:
Art. 1º Retifica o Decreto nº 4.964, de 07 de maio de 2013, onde se lê Coordenadora da Coordenação 
da Rede de Urgência, leia-se Coordenadora do Comitê Municipal da Rede de Urgência. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 07 de maio de 2013. 
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de maio de 2013.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.539, DE 23 DE MAIO DE 2013.
Dispõe sobre a realização da Semana da Liberdade em comemoração à assinatura da Lei Áurea. 
(Projeto de Lei nº 60/2013, de autoria do Vereador Ricardo Piorino)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica instituída anualmente a Semana da Liberdade em comemoração à assinatura da Lei 
Áurea, que deverá realizar-se no período semanal em que estiver incluído o dia 13 de Maio.
Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Elisabeth Cursino Rodigues - Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.046, DE 28 DE MAIO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve DESIGNAR 
a Sra. Karen Nemetala Fogaça, gerente, para substituir o Dr. Rodrigo Antonio Possebon Caetano, 
Diretor do Departamento de Negócios Jurídicos, durante o período em que o mesmo encontrar-se 
em gozo de férias, de 03 de junho a 02 de julho de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 de maio de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA INTERNA Nº 9.289, DE 27 DE MAIO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento na alínea “e”, §4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de 2009, 
RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho da servidora municipal, concursada, Sra. 
Lucivânia de Souza Silva França Pinheiro, assessora de serviço técnico, pelo prazo de 2 (dois) anos, 
a contar de 22 de julho de 2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa  - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba

Edital de Notificação
Controle 0156/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Srª. RENATA DA SILVA FERRAZ 
responsável pelo imóvel situado a Rua 
Benedito Leite de |Abreu, Andrade, Quadra 
A, Lote 09, inscrito no município sob a sigla 
NE12.09.11.006.000 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

PORTARIA GERAL N. º 4.044,  DE 27 DE MAIO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o inciso I do art.11 item I, da Lei n.º 2.626 de 19.12.92 e Lei n.º 4140, 
de 23.03.04, RESOLVE INDICAR os servidores municipais abaixo relacionados, para integrarem o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.
a) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:
TITULAR: Auxiliadora Rita de Toledo
SUPLENTE: Ivone de Jesus Marques Cinachi
b) REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE:
TITULAR: Tania Maria Siqueira 
SUPLENTE: Luciana Santos Cruz
c)  REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TITULAR:   Edson Fernandes Nogueira 
SUPLENTE: Ranta Bertoloto Serra de Carvalho Pimentel 
d) REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS:
TITULAR: André Marcos Pereira
SUPLENTE: Matheus de Lima Rezende 
e) REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS:
TITULAR: Viviane Aparecida Lopes Monteiro
SUPLENTE: Priscila Monteiro Rocha
f) REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
TITULAR: Robson Willians Soares da Silva
SUPLENTE: Andre Vinicius Viezzi Vera
g) REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS:
TITULAR: Soleane de Oliveira Isidoro Cunha
SUPLENTE: Urbano Reis Patto Filho 
h) REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS:
TITULAR: Simone Aparecida da Silva 
SUPLENTE:  Silvia Vieira Mendes
2- O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos, nos termos do §4 º do art. 11, contados a 
partir desta data.
3- Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Isael Domingues - Secretário de Saúde e Assistência Social

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Balthazar - 26)

História

Lembranças Literárias:    

Um Anúncio do Passado

Publicava-se no jornal Tribuna do Norte
 no início dos anos vintes...

“Vindos dos sítios, circulavam 
os carros de boi chiando e 

levantando poeira...”

Lembranças de Bal-
thazar de Godoy Moreira 
(1898/1969), conforme série 
de crônicas publicadas por 
ele em 1963 neste jornal.   

Continuando a relem-
brar como eram realizadas 
as atividades comerciais na 
Pindamonhangaba de antiga-
mente, Balthazar  menciona 
o tradicional carro de boi. 
Num tempo em que o veícu-
lo automotivo era raro, esse 
era o meio de transporte de 
cargas agrícolas e também 
condução acessível das fa-
mílias quando precisavam 
empreender  viagens a dis-
tâncias consideradas longas. 
Atualmente, por esse Brasil 
interiorano, há ainda lugares 
onde o carro de boi continua 
a executar suas funções pio-
neiras, não se limita somen-

te a ser a peça de folclore ou 
decoração lembrada em can-
ções sertanejas e populares. 

Assim contava Baltha-
zar sobre a existência desses 
veículos de tração animal na 
Pinda antiga:

“Vindos dos sítios, circu-
lavam os carros de boi com 
uma, duas ou três juntas, 
chiando e levantando poeira. 
Carro devia cantar; a honra 
do carreiro e até do candieiro 
que ia à frente, com ares dis-
plicentes, estava toda no can-
to do carro, no cocão encera-
do  do veículo. Carro que não 
cantasse não tinha qualifica-
ção; era desclassificada. Ma-
tava de vergonha o carreiro.”

Atrelada à doce reminis-
cência do carro de boi vem 
outra atividade de saudosa 
memória, a da lenha. Com-

bustível dos inesquecíveis 
fogões a lenha.  O gás veio 
substituí-los, no entanto, eles 
permanecem vivos, respei-
tados e cultuados nos sítios, 
nos restaurantes estabeleci-
dos na zona rural, nas casas 
de campo e até da cidade, 
principalmente em Minas 
Gerais.  Ainda que pese o 
fator positivo e benéfico que 
um fogão a gás contribui na 
redução das emissões de car-
bono e no consumo da ma-
deira, é fato (sou dessa opi-
nião) que a comida feita num 
fogão a lenha pode ser muito 
mais saborosa.

Mas retornemos a Baltha-
zar, que aqui não lembra os 
fogões, mas de como era fei-
to o comércio da lenha:

“Outros (referia-se aos 
vendedores de lenha) percor-

riam as ruas oferecendo a 
lenha de que vinham acumu-
lados, grandes paus chamus-
cado nas queimadas, rema-
nescentes das matas virgens 
e capoeirões que iam sendo 
abatidos. Valia cinco mil réis 
um carro de boa lenha. A le-
nha era recolhida ao quintal 
pelo portão, - as casas sempre 
tinham portão – e ali rachada 
em achas de mais ou menos 
um metro. Havia rachadores 
profissionais. Havia também 
a lenha em feixes, lenha de 
capoeira, inferior, seis ou oito 
paus de mais ou menos um 
metro de comprimento, amar-
rados com cipós. Acho que 
custava um tostão ou meia 
pataca o feixe. Tudo isso de-
pendia também da lei da ofer-
ta e da procura que regia o 
comércio livre daqueles tem-
pos e o regula ainda nos paí-
ses estáveis. Nada de tabela-
mentos nem de uniformidade 
de preços. Livre concorrên-
cia, lucrando o consumidor.

Assim, depois de percor-

rer as ruas por uma duas ou 
três horas, o vendedor que-
rendo tornar ao sítio com a 
claridade, despejava a lenha 
sem mais delongas pelo pre-
ço que lhe ofereciam.”

Outra atividade comum 
na época era a dos tropeiros.
Cavalos eles não usavam de-
vido à rigidez das marchas. 
Léguas e léguas diárias. Ca-
minhos maus. Atoleiros oca-
sionados pelas chuvas, passa-
gens perigosas, pirambeiras e 
mortais veredas. Era no lom-
bo da burrada o transporte da 
carga. Produtos que tinham 
como destino a estação, onde 
o ‘cavalo de ferro’, daria 
continuidade à tarefa. Cha-
péus de palha, roupa grossa 
e alpercatas de couro, gritos, 
assobios e muita animação. 
Eram os tropeiros descendo a 
Mantiqueira! E narra o poeta 
Balthazar sobre o transporte 
de fumo de São Bento a Pin-
damonhangaba...

 “Longas tropas entravam 
pela ponte, vinham pela Boa 
Vista (bairro) atravessam a 

cidade e iam à estação, car-
regadas de fumo. São Bento 
produzia bastante e bom fumo 
e pela Central, em Pinda, es-
coava a sua produção. A pro-
dução do fumo em São Bento 
entrou em colapso mais tarde, 
quando a Secretaria da Agri-
cultura quis traquejá-la em 
métodos modernos, esclare-
cendo erros dos produtores e 
instalando estufas para o tra-
tamento das folhas. Um erro 
de cálculo ou de psicologia e 
São Bento deixou de se inco-
modar com o fumo. Mas no 
começo do século a estação 
de Pinda vivia abarrotada de 
fumo que vinha da serra.”

O assunto seguinte diz 
respeito aos vendedores am-
bulantes de doces e salgados. 
O puxa-puxa, a empadinha, 
a pamonha. Guloseimas ca-
seiras que eram expostas em 
tabuleiros e salgadinhos que 
vinham acomodados em baús. 
Veja na próxima edição desta 
página dedicada às lembran-
ças de uma Pinda antiga.

olhares.uol.com.br

Meu coração é um velho alpendre em cuja
sombra se escuta pela noite morta,
o som de uns passos e o gonzo de uma porta
que a humildade dos tempos enferruja!

Quem vai passando pela estrada torta
que leva ao alpendre dessa entrada fuja!
Lá, só se encontra a fúnebre coruja
e a dor que à prece o caminhante exorta...

Se um dia, abrindo o casarão sombrio,
um abrigo buscasses contra o frio
e entrasse, doce criatura langue,

fugirias, tremente, vendo, a um lado,
a crença morta, o sonho estrangulado
e o cadáver do amor banhado em sangue!

 Coração vazio
myspace.com

João Vitor, jornal 7 Dias, 13/6/1954
Obs.: Neste anúncio percebe-se que: ou a gráfica da Tribuna andava com falta da 
letra “T” ou o gráfico cochilou na hora da composição e o revisor... também!!!
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ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0388/12 DATA PROTOCOLO: 04/04/2012 
Nº CEVS: 353800601-865-000075-1-0 DATA DE VALIDADE: 10/05/2014 
CNAE:   8650-0/04 Atividades de Fisioterapia 

RAZÃO SOCIAL:   FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA VIDA CRISTÃ 
CNPJ/CPF:   007.761.666/0001-01(001) 
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°: 316 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-010 UF: SP 
RESP. LEGAL: Luis Otávio Palhari CPF: 069.843.248-74 
RESP. TÉCNICO: Sandra Regina de Gouvêa Padilha Galera CPF: 270.075.908-70 
CBO: Fisioterapeuta CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 35688-F UF: SP 


O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo 
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  10/05/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

 
Pindamonhangaba, __10 de maio de 2013

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0717/13 DATA PROTOCOLO: 08/05/2013 
Nº CEVS: 353800601-863-000647-1-8 DATA DE VALIDADE: 23/05/2014 
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica 

RAZÃO SOCIAL:   SUZANA DA SILVA PALMA 
CNPJ/CPF:   325.168.058/70 
ENDEREÇO: Rua das Palmeiras N°: 44 
COMPLEMENTO: Térreo BAIRRO: Vila São Benedito 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12445-250 UF: SP 
RESP. LEGAL: Suzana da Silva Palma CPF: 325.168.058-70 
RESP. TÉCNICO: Suzana da Silva Palma CPF: 325.168.058-70 
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 93037 UF: SP 


O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo 
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  23/05/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

 
Pindamonhangaba, __23 de maio de 2013

 


 














ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0425/13 DATA PROTOCOLO: 19/03/2013 
Nº CEVS: 353800601-863-000259-1-7 DATA DE VALIDADE: 23/05/2014 
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica 

RAZÃO SOCIAL:   MARIA TERESA RISSO 
CNPJ/CPF:   860.794.766/49 
ENDEREÇO: Rua Dr. Gustavo de Godoy N°: 39 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-040 UF: SP 
RESP. LEGAL: Maria Teresa Risso CPF: 860.794.766-49 
RESP. TÉCNICO: Maria Teresa Risso CPF: 860.794.766-49 
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 54.491 UF: SP 


O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo 
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  23/05/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

 
Pindamonhangaba, __23 de maio de 2013

 


 














ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0515/13 DATA PROTOCOLO: 05/04/2013 
Nº CEVS: 353800601-863-000472-1-0 DATA DE VALIDADE: 24/05/2014 
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica 

RAZÃO SOCIAL:   JEFFERSON PEREIRA CARNEIRO 
CNPJ/CPF:   065.037.028/76 
ENDEREÇO: Rua Estado de Sergipe N°: 8 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Ipê I – M. César 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12443-380 UF: SP 
RESP. LEGAL: Jefferson Pereira Carneiro CPF: 065.037.028-76 
RESP. TÉCNICO: Jefferson Pereira Carneiro CPF: 065.037.028-76 
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 38065 UF: SP 


O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo 
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  24/05/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

 
Pindamonhangaba, __24 de maio de 2013

 


 














ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0655/13 DATA PROTOCOLO: 26/04/2013 
Nº CEVS: 353800601-865-000043-1-6 DATA DE VALIDADE: 27/05/2014 
CNAE:   8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise 

RAZÃO SOCIAL:   JORGE LUIZ LIMA COSTA 
CNPJ/CPF:   175.009.156/91 
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários N°: 389 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-370 UF: SP 
RESP. LEGAL: Jorge Luiz Lima Costa  CPF: 175.009.156-91 
RESP. TÉCNICO: Jorge Luiz Lima Costa CPF: 175.009.156-91 
CBO: Outros Psicólogos CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 06/23835-5 UF: SP 


O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo 
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  27/05/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

 
Pindamonhangaba, __27 de maio de 2013

 


 
 
 
 
 
 
 














ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0678/13 DATA PROTOCOLO: 06/05/2013 
Nº CEVS: 353800601-865-000025-1-8 DATA DE VALIDADE: 28/05/2014 
CNAE:   8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise 

RAZÃO SOCIAL:   SINARA MEDEIROS RANGEL 
CNPJ/CPF:   159.492.478/33 
ENDEREÇO: Rua Amador Bueno N°: 164 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Boa Vista 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-300 UF: SP 
RESP. LEGAL: Sinara Medeiros Rangel CPF: 159.492.478-33 
RESP. TÉCNICO: Sinara Medeiros Rangel CPF: 159.492.478-33 
CBO: Psicólogo em Geral CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 62471/06 UF: SP 


O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo 
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  28/05/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

 
Pindamonhangaba, __28 de maio de 2013

 


 
 














ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0327/13 DATA PROTOCOLO: 26/02/2013 
Nº CEVS: 353800601-863-000181-1-2 DATA DE VALIDADE: 28/05/2014 
CNAE:   8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 

complementares 
RAZÃO SOCIAL:   JOSÉ ROBERTO PUPPIO AGUIAR 
CNPJ/CPF:   138.499.458/04 
ENDEREÇO: Rua Carlos Koehler Asseburg N°: 18 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-060 UF: SP 
RESP. LEGAL: José Roberto Puppio de Aguiar CPF: 138.4993458-04 
RESP. TÉCNICO: José Roberto Puppio de Aguiar CPF: 138.4993458-04 
CBO: Médico Oftalmologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 92.452 UF: SP 


O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo 
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  28/05/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

 
Pindamonhangaba, __28 de maio de 2013

 


 
 
 
 
 














ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0033/13 DATA PROTOCOLO: 09/01/2013 
Nº CEVS: 353800601-863-000260-1-8 DATA DE VALIDADE: 28/05/2014 
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta 

RAZÃO SOCIAL:   PISANI PLASTICOS S/A 
CNPJ/CPF:   878.337.370-003/35 
ENDEREÇO: Av. Tobias Salgado N°: 461 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Distrito Industrial 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12412-770 UF: SP 
RESP. LEGAL: Arni Carlos Prass CPF: 441.397.480-87 
RESP. TÉCNICO: José Renato Couppê Schmidt CPF: 831.051.408-59 
CBO: Médico Urologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 46784 UF: SP 


O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo 
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  28/05/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

 
Pindamonhangaba, __28 de maio de 2013

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 06/2013

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0600/13 DATA PROTOCOLO: 16/04/2013 
Nº CEVS: 353800601-863-000452-1-7 DATA DE VALIDADE: 03/06/2014 
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta 

RAZÃO SOCIAL:   ROLAND HOTTE AMBROGI 
CNPJ/CPF:   073.278.788/23 
ENDEREÇO: Rua Pinheiro da Silva N°: 205 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Boa Vista 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-020 UF: SP 
RESP. LEGAL: Roland Hotte Ambrogi CPF: 073.278.788-23 
RESP. TÉCNICO: Roland Hotte Ambrogi CPF: 073.278.788-23 
CBO: Médico Psiquiatra CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 47254 UF: SP 


O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo 
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  03/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

 
Pindamonhangaba, _03 de junho de 2013

 


 

LISTA DE PRESENÇA CMDCA – REUNIÃO DO DIA:  04/06/2013

           Representantes da Sociedade Civil

1ºT Fernando Antunes Lima APAMEX

2ºT Adriano Augusto Zanotti OAB – 52ª Sub.

3ºT Lafayette Marcondes Sobrinho Coalizão

4ºT Ana Maria Rita Gomes IA3

5ºT Raquel de Oliveira Dias Cooperadores Salesianos

6ºT Demétrio Cabral Júnior Lar Irmã Julia 

7ºT André Gustavo Bevilacqua Piccolo Casa Transitória

8ºT Benedito Sergio Irineu Sind. Metalúrgicos 

1ºS José Augusto Engracina Projeto Parceiros do Amanhã

2ºS Maria Inês Ferreira Santana Obra Padre Vita

3ºS Isabel Cristina Santos Macedo Anhanguera

4ºS Erica Cristina Camilo Jacob de Freitas APAE

5ºS Ágata Irina Villani Liceu Coração de Jesus

6ºS Elaine Cristina da Silva Marcelino CRESS – 9ª região

7ºS Rosiane Tamires da Silva Projeto Guri

8ºS Maurílio Ribeiro Martins Templo dos Anjos

LISTA DE PRESENÇA CMDCA – REUNIÃO DO DIA: 04/06/2013

Representantes do Poder Público

01
Secretaria de Saúde - Titular Tania Maria Siqueira

Secretaria de Saúde - Suplente Luciana Santos Cruz

02
Secretaria de Esportes e Lazer -Titular Robson Willians Soares da Silva

Secretaria de Esportes e Lazer - Suplente Andre Vinicius Viezzi Vera

03

Departamento de Assistência Social – 
Titular

Edson Fernandes Nogueira

Departamento de Assistência Social 
Suplente

Ranta Bertoloto Serra de Carvalho 
Pimentel

04
Secretaria de Planejamento - Titular Simone Aparecida da Silva

Secretaria de Planejamento -Suplente Silvia Vieira Mendes

05
Secretaria de Finanças – Titular André Marcos Pereira

Secretaria de Finanças – Suplente Matheus de Lima Rezende

06
Secretaria de Educação e Cultura -Titular Auxiliadora Rita de Toledo

Secretaria de Educação e Cultura  
Suplente

Ivone de Jesus Marques Cinachi

07
Secretaria de Assuntos Jurídicos - Titular Viviane Ap. Lopes Monteiro

Secretaria de Assuntos Jurídicos - Suplente Priscela Monteiro Rocha

08
Secretaria de Obras – Titular Soleane de Oliveira Isidoro Cunha

Secretaria de Obras – Suplente Urbano Reis Patto filho

Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente

CONVOCAÇÃO - 10ª 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 “10ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:
Pauta: Informes :Leitura e aprovação de ata anterior, Deliberação do calendário das reuniões (local 
e horário), Constituição das Comissões e outros assuntos pertinentes. 
Dia: 04/06/2013 (terça-feira), Horário: 17h (dezessete horas), Local: CRAS Centro (Rua Euclides 
Figueiredo, 132)

Adriano Zanotti
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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA                     

Controle de Execuçao Orçamentaria
BALANCETE SINTÉTICO

05/06/2013

Exercício de 2013
11:15:42

Maio  de  2013

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
RECEITAS

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
DESPESAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
611000.001    Duodecimo Recebido 2.968.000,00 892.000,00 3.860.000,00 01    Legislativa 1.984.683,42 612.474,87 2.597.158,29

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 2.968.000,00 892.000,00 3.860.000,00 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.984.683,42 612.474,87 2.597.158,29

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
722110.001    INSS - TERCEIROS 10.882,20 2.857,36 13.739,56 621000.001    Devolução de Duodecimo do Exercicio Anterior 589.869,31 0,00 589.869,31
722110.002    INSS - SERVIDORES 72.213,60 21.835,35 94.048,95 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 589.869,31 0,00 589.869,31
722110.003    INSS - VEREADORES 17.851,72 4.574,90 22.426,62

722130.001    FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.995,22 1.312,76 6.307,98 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
722200.001    PENSAO ALIMENTICIA 14.888,61 3.907,35 18.795,96 721200.001    RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012 277.948,24 0,00 277.948,24

722310.001    IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 123.811,60 34.441,83 158.253,43 721200.002    RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2011 938,28 0,00 938,28
722420.001    RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 4.928,87 1.261,48 6.190,35 722110.001    INSS - TERCEIROS 10.882,20 2.857,36 13.739,56

722520.001    CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 26.235,08 7.111,16 33.346,24 722110.002    INSS - SERVIDORES 73.580,10 20.425,64 94.005,74
722520.003    CONTRIBUIÇAO SINDICAL 5.364,93 312,90 5.677,83 722110.003    INSS - VEREADORES 17.153,84 4.574,90 21.728,74
722540.003    CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 59.840,29 25.568,50 85.408,79 722130.001    FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.995,22 1.312,76 6.307,98
722540.004    CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A 29.438,70 6.181,04 35.619,74 722200.001    PENSAO ALIMENTICIA 14.888,61 3.907,35 18.795,96

722599.001    VALE TRANSPORTE 2.372,76 374,25 2.747,01 722310.001    IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 117.788,02 33.936,14 151.724,16
722599.002    CREDITO DE TERCEIROS 1.112,94 866,15 1.979,09 722420.001    RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 4.891,30 1.261,48 6.152,78

724530.001    RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 5.504,92 2.155,28 7.660,20 722520.001    CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 26.304,08 7.042,16 33.346,24
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 379.441,44 112.760,31 492.201,75 722520.003    CONTRIBUIÇAO SINDICAL 5.021,40 656,43 5.677,83

722540.003    CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 62.768,86 25.411,10 88.179,96
722540.004    CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A 29.645,99 6.181,04 35.827,03
722599.001    VALE TRANSPORTE 2.372,76 374,25 2.747,01
722599.002    CREDITO DE TERCEIROS 816,00 457,24 1.273,24
724530.001    RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 5.629,73 2.304,72 7.934,45

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 655.624,63 110.702,57 766.327,20

DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES
   TESOURARIA 0,00    TESOURARIA 0,00

   BANCOS    BANCOS
      COMUM 447.679,36       COMUM 506.924,85
      APLICAçãO 497.761,55       APLICAçãO 837.363,01
   TOTAL DOS BANCOS 945.440,91    TOTAL DOS BANCOS 1.344.287,86

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 945.440,91 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.344.287,86

TOTAL GERAL 5.297.642,66 TOTAL GERAL 5.297.642,66
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31 de maio de 2013

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA                     

Controle de Execuçao Orçamentaria
BALANCETE SINTÉTICO

05/06/2013

Exercício de 2013
11:15:42

Maio  de  2013

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
RECEITAS

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
DESPESAS

31 de maio de 2013

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

RG : 15.992.893

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS

CRA : 52015

FABIANO ROSA DO AMARAL 
CONTADOR 

CRC: 268781/O-4

Página: 2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/SP

JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA

 RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS   
                ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS E JULGADOS
     
  
 Nº PROC.       NOME                      RESULTADO 

 
  008/2013       JOSÉ AUGUSTO DE PAULA                                            INDEFERIDO 
 
  009/2013       JULIO CESAR FERNANDES BARSI   INDEFERIDO

  PA 152-1/2013   AMAURI PAULINO DOS SANTOS                                             INDEFERIDO

Ata da 22.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 28.05.2013.

Às dez horas do dia vinte e oito de maio de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 21.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
23.052013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ivair 
Marcos da Silva  INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0072/13 Sivanilde Navarro Kogempa. II– 
RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0080/13 
Antonio Lopes Amorim. III – EXPEDIENTE: Ofício 026/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal 
de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 28 de Maio de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 22.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 29.05.2013.

Às dez horas do dia  vinte e nove de maio de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar 
a Vigésima Segunda Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando 
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 22.ª Sessão Ordinária, realizada em 28.05.2013. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0073/13 Del Pozo Transportes Rodoviários Ltda. II 
– RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0069/13 Cleide dos 
Santo Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 28 de Maio de 2013. 

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 015/2013
Contrato nº 020/2013

Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de cobertura securitária 
para os veículos oficiais da frota municipal pelo período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A.
Data de assinatura: 26/03/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 1.900,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Benedito Rubens Fernandes de Almeida e 
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes         
Assina pela contratada: Paulo Roberto Martins 

Contrato nº 021/2013

Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de cobertura securitária 
para os veículos oficiais da frota municipal pelo período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Data de assinatura: 26/03/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 1.782,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Domingos Geraldo Botan         
Assina pela contratada: Fábio Alex Colombo e Joelson Renato Barbosa  

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo



Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

Arquivo TN

O exame será no dia 30 de junho

Tribuna do Norte 13Pindamonhangaba, sexta-feira, 7 de junho de 2013

Aiandra Alves Mariano
A proximidade do Dia dos 

Namorados, comemorado no 
dia 12 de junho, deve aumen-
tar as vendas no comércio de 
Pindamonhangaba nos próxi-
mos dias.

Segundo a presidente da 
Acip – Associação Comercial 
e Industrial de Pindamonhanga-
ba, Elisabete Santos, a expectati-
va é de que as vendas aumentem 
de 6 a 7% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

O Dia dos Namorados é 
considerado a terceira melhor 
data para o varejo, perdendo 

Dia dos Namorados aumenta 
vendas no comércio da cidade

apenas para Natal e Dia das 
Mães. Os artigos mais procu-
rados devem ser os de moda 
masculina e feminina, bolsas 
e acessórios, calçados, perfu-
maria e cosméticos, eletroele-
trônicos, flores e restaurantes.

Para esquentar ainda mais 
as vendas, a campanha Festi-
val de Prêmios da Acip terá 
mais uma etapa, distribuindo 
prêmios para os consumido-
res. A promoção teve início 
no dia 18 de maio e segue até 
o dia 15 de junho. Os cupons 
dessa campanha devem ser 
colocados na urna até o dia 

14 de junho, às 18 horas.
Quem participar da Cam-

panha dos Namorados estará 
concorrendo a dois celulares, 
a uma câmera fotográfica e a 
um tablet.

A Campanha Festival de 
Prêmios é uma campanha 
contínua e os cupons que não 
forem depositados na urna pa-
ra o sorteio dos namorados, 
poderão ser depositados em 
qualquer um dos próximos 
sorteios, que acontecem nos 
dias 17 de agosto (Campa-
nha dos Pais) e 19 de outubro 
(Campanha das Crianças).  

Nesta época do ano, a ne-
blina é um fenômeno muito 
comum em diversos trechos 
de rodovias da região. No Va-
le do Paraíba, oito pontos on-
de há neblina intensa foram 
detectados e merecem a aten-
ção dos condutores. Em dois 
deles, há trechos que compre-
endem Pindamonhangaba.

O primeiro, fica entre o 
km 87 e o 104, na altura de 
Pinda e Taubaté; o segundo, 
entre o km 80 e 84, entre Ro-
seira e Pinda.

A campanha
Com o objetivo de orien-

tar os motoristas que trafegam 
pela via Dutra sobre os cuida-
dos necessários em trechos de 
neblina, a concessionária que 
administra a rodovia lançou 
uma campanha de alerta e 

Motoristas devem ficar atentos 
com trechos de neblina em Pinda

Ana Camila Campos
Muitas pessoas depen-

dem do transporte público 
do município para fazerem 
suas atividades diárias, se-
jam elas ir ao trabalho, es-
cola, dentre outras ativida-
des.  Para isso, é preciso 
que a administração, por 
meio de seus convênios e 
parcerias, ofereça um ser-
viço de conforto, qualida-
de e eficiência.

Além disso, em vá-
rias regiões do país, exis-
te uma campanha ambien-
tal para que as pessoas 
utilizem mais o transpor-
te coletivo e diminuam a 
utilização de automóveis 
e motocicletas, visando 
menos emissão de gases 
poluentes na atmosfera e 
contribuindo com a quali-
dade do ar.

No dia 5 de junho é co-
memorado o Dia do Meio 
Ambiente. Alinhada às 
questões ambientais, a 
empresa Viva Pinda, res-
ponsável pelo transpor-

te público urbano, está in-
vestindo em melhorias na 
frota para atender às ne-
cessidades dos cidadãos 
e contribuir com a preser-
vação do meio ambiente.

Principalmente nesta 
época em que o clima es-
tá mais frio e existe maior 
incidência de doenças res-
piratórias, contribuir com 
uma menor emissão de ga-
ses que estimulam a polui-
ção permite uma melho-
ra na qualidade do ar, o 
que beneficia a comunida-
de. Cem por cento da frota 
possui motores eletrônicos 
ecológicos, que utilizam 
combustível do tipo S-10, 
uma alternativa que reduz 
os impactos de poluição 
ao meio ambiente. 

Além disso, vale lem-
brar que todas as instala-
ções da empresa, como 
prédios administrativos e 
oficinas, estão de acordo 
com a legislação vigente 
e respeito às normas am-
bientais.

População 
tem transporte 
urbano mais 
ecológico

Aiandra Alves Mariano
Termina na próxima ter-

ça-feira (11), o período das 
inscrições para o vestibular 
dos cursos da Fatec - Facul-
dade de Tecnologia de Pinda-
monhangaba para o segundo 
semestre de 2013.

As inscrições devem ser 
feitas exclusivamente pelo site 
www.vestibularfatec.com.br  
até as 15 horas do dia 11.  Para 
se inscrever é necessário pre-
encher a Ficha de Inscrição e 
o questionário socioeconômi-
co; imprimir o boleto e pagar 
a taxa no valor de R$ 70, (em 
dinheiro), em qualquer agên-
cia bancária. O exame será no 
dia 30 de junho.

Para concorrer a uma das 
vagas do Vestibular, o candi-
dato dever ter concluído ou 

Inscrições para vestibular da Fatec 
terminam na terça-feira (11)

estar cursando o Ensino Mé-
dio ou equivalente, desde que 
no ato da matrícula compro-
ve a conclusão do curso.

No município são ofere-
cidas 200 vagas para os cur-
sos superiores gratuitos de 
Tecnólogo em Soldagem (40 
vagas no período matutino), 

Processos Metalúrgicos (80 
vagas nos períodos vesper-
tino e noturno), Manutenção 
Industrial (40 vagas no perí-
odo noturno) e Projetos Me-
cânicos (40 vagas no período 
matutino). Os cursos de tec-
nologia da Fatec têm duração 
de três anos.

Ana Camila Campos
Com o objetivo de cons-

cientizar a sociedade e con-
tribuir com uma comunida-
de segura, saudável e livre 
de drogas, o Coalizão Pinda, 
em parceria com a Prefeitu-
ra, vai promover o II Fórum 
de Prevenção às Drogas no 
município. 

O evento vai acontecer 
no dia 17 de junho, das 8 
às 17h30, no auditório da 
Universidade Anhanguera – 

Pólo Pindamonhangaba. Na 
programação estão previstas 
palestras que abordam temas 
como “Saúde do Adolescen-
te” e “Justiça Terapêutica”. 
O missionário Dunga, da 
Canção Nova, também par-
ticipará do evento.

Segundo um estudo do 
Grupo Interdisciplinar de 
Estudos de Álcool e Drogas 
da Universidade de São Pau-
lo, a curiosidade é a motiva-
ção que leva nove em cada 

dez jovens a consumirem 
drogas pela primeira vez. 
Esse é um dos argumentos 
que ressalta a importância 
do investimento na preven-
ção do consumo de álcool 
e drogas por esse público. 
O fórum é um dos espaços 
abertos para a discussão de 
alternativas a fim de encon-
trar formas eficazes de pre-
venção. 

Qualquer pessoa que se 
interessar pelo tema pode 

se inscrever pelo e-mail co-
alizaopinda.br@gmail.com ou 
pelo telefone 3641-1928. É 
necessário informar nome, 
cargo, setor ou instituição 
que representa, cidade e te-
lefone para contato.

A inscrição é gratuita 
e as vagas são limitadas. 
Como o cronograma é ex-
tenso, existe a opção de so-
licitar almoço. A refeição 
completa com sobremesa 
custa R$ 10.

orientação sobre o tema.  
O fenômeno, muito co-

mum nesta época do ano, 
tem maior incidência du-
rante a madrugada, se esten-
dendo ao início da manhã. 
As ações consistem na dis-
tribuição de  panfletos expli-
cativos nas praças de pedá-
gio e faixas espalhadas em 
diversos trechos da via.

Orientações
Nos panfletos o condu-

tor pode encontrar informa-
ções do que deve e o que 
não deve fazer em caso de 
neblina, sendo que de acor-
do com a concessionária, 
duas delas são essenciais: 
na ocasião, utilizar somen-
te o farol baixo e não ligar 
o pisca alerta com o veículo 
em movimento.

Redobre a atenção e diminua 
a velocidade;
Ligue o ar ou abra as janelas 
para não embaçar os vidros;
Caso o vidro embace, não 
use as mãos ou pano para lim-
par; ligue o desembaçador

Mantenha distância maior 
e segura do veículo à frente;
Nunca pare na pista e evite 
o acostamento;
Em caso de necessidade, 
procure o posto mais próxi-
mo para sua parada.

MAis diCAs

Pinda terá segunda edição de Fórum Antidrogas

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  14/06/2013 às 10:00 horas

AGENTE DO CONTROLE VETOR

2º ADALBERTO VALENTIN
RUA DR FREDERICO MACHADO, 42 – 
APTO. 1 - CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-040

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

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 - Comprovante de Curso específico na área e registro no CRO ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  14/06/2013 às 15:00 horas

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

2º MARIA GUILHERMINA DA SILVA
RUA JOÃO THIERS FERNANDES LOBO, 117 – PQ. SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-550

3º CAMILA CRISTINE FERREIRA SOUZA
RUA NATAL, 35 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-200

4º ELISABETE APARECIDA BONIFACIO
R. MARIA CONCEIÇÃO FRUTUOSA BARBOSA, 141 – FONTE IMACULADA
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-440

5º SIMONE FABIANA DE OLIVEIRA GOUVÊA
RUA AGNALDO VARELA, 170 – JD. CONTINENTAL
TAUBATÉ – SP
CEP12092-804

6º MELISSA SILMARA DA SILVA
AVENIDA DAS ORQUÍDEAS, 112 – LIBERDADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-010

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Expectativa da Associação Comercial é aumentar em 7% o volume de vendas
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Feliz aniversário
Para o amigo Poul Albert Hansen, que comemorou 
aniversário no dia 4 de junho, com a esposa Maria 
Aparecida Hansen, na foto com ele. O casal é 
coordenador diocesano da Campanha da Mãe 
Rainha de Schoenstatt da Diocese de Taubaté. Poul 
recebe os cumprimentos dos amigos, familiares e 
missionários e coordenadores da Mãe Rainha. 

Parabéns
Para a aniversariante 
do dia 10 de junho, 
Nazaré Muassab, 
que recebe os 
cumprimentos dos 
familiares e do 
namorado Fabrício.

Parabéns
O aniversário é da Maria Estela Alves Tavares, que 
assoprou velinhas no dia 5 de junho. Ela recebe 
abraços do marido Marcos, das filhas Leandra e 
Luana e da Netinha Sofia.
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Duplo aniversário
Parabéns para Clara Fernandes e Saulo 
Fernandes, que assopraram velinhas no dia 
3 de junho. Eles receberam o carinho dos 
familiares e amigos.

Dupla felicidade
A coreógrafa e bailarina Júlia Pyles está 
duplamente feliz, com a chegada de seu 
aniversário no dia 11 de junho e a comemoração 
do 1º aninho de sua filha Valentina, ocorrido no dia 
22 de maio. Felicidade às duas aniversariantes, que 
recebem o carinho do orgulhoso maridão/papai 
Thiago, demais familiares e amigos. 

Parabéns
Tudo de bom 
para Filipe Cuba, 
aniversariante do dia 
7 de junho. Recebe o 
abraço dos familiares e 
amigos. 

Felicidade
Parabéns para 

Rodrigo Teberga, 
aniversariante do dia 

2 de junho. Ele recebe 
os cumprimentos dos 
familiares e amigos. 

Tudo de bom
Parabéns para 
Alexandre Callipo, que 
comemorou aniversário 
no dia 2 de junho. 
Recebe o abraço do 
filho Pietro e de seus 
familiares.

Felicidade
Tudo de ótimo para Inês 
Marques, aniversariante 

do dia 2 de junho. Ela 
recebe os cumprimentos 
dos familiares e amigos. 

Feliz aniversário
Quem assoprou 
velinhas no dia 2 de 
junho foi o Nadinho 
Cafalloni, que recebe 
os cumprimentos da 
Família Cowboy e Cia 
e familiares.

Felicidade
Para Erika Flauzino, 
que comemora 
aniversário no dia 
9 de junho. Ela 
recebe abraços 
especiais do noivo 
Júnior, dos familares, 
amigos e dos 
colegas da 
Equipe de Liturgia 
Geração Jesus. 
Parabéns.

Festa Junina do Colmeia
O Restaurante e Pizzaria Colmeia realizou, 
no último sábado (1º/6) sua tradicional festa 
junina, com apresentações musicais, comidas 
e bebidas típicas, touro mecânico e muita 
animação. 

Lançamento do Shopping Pátio Pinda
A equipe do Shopping Pátio Pinda anunciou, na quarta-feira (5), a inauguração do em-
preendimento para o dia 15 de novembro. O evento contou com a presença de diver-
sas autoridades municipais, como o prefeito de Pindamonhangaba, além da imprensa. 

Boi no Rolete
O grupo Tropeiros da Paz realizou, no domingo 
(2), o famoso Boi no Rolete, no campo de 
futebol do bairro Cidade Jardim. O evento 
contou com a presença da comunidade e 
autoridades. 
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Esportes

Célia Lima

Arquivo TN

Marcos Cuba

TN: Quais foram os últi-
mos eventos que partici-
pou e quais suas classifi -
cações?
Silvio Prado: Até o fi nal de 
2012 nunca tive o objetivo 
de ser competitivo, encara-
va o esporte apenas como 
forma de me tornar uma 
pessoa melhor e mais sau-
dável, sendo que meu único 
objetivo era poder vencer 
todos os dias apenas meus 
próprios limites.
Quando o triathlon entrou 
na minha vida esta minha 
visão mudou, acabei enxer-
gando neste esporte uma 
chance real de poder brigar 
por conquistas e quem sabe 
um dia até títulos.
No começo do ano, junto 
com minha equipe, traça-
mos algumas metas, sepa-
ramos os campeonatos que 
achávamos viáveis disputar 

Esporte transforma vida de Silvio Prado
MARCOS CUBA

Está comprovado por inú-
meros estudos que a prática 
de exercícios físicos contri-
bui com a qualidade de vida 
dos indivíduos. Uma prova 
pindense destes estudos é 
Silvio Prado. Ele é advogado 
de profi ssão e atleta de cora-
ção. Ele está com 26 anos e 
conta que sua relação com 
a atividade física é recente. 
Começou a praticar corrida 
de rua em junho de 2011, a 
fi m de perder peso, uma vez 
que pesava 140 kg.

Prado afi rma que queria 
mudar de vida, mas para isto 
precisava de algo que o fi zes-
se começar e que não o dei-
xasse desanimar ao longo do 
processo de emagrecimen-
to, e encontrou a corrida de 
rua. “Após a minha primeira 
participação em uma corrida 
ofi cial me apaixonei e a evo-
lução foi natural, aos poucos 
as distâncias foram aumen-
tando e os tempos diminuin-
do. Quando concluí minha 
8ª meia maratona (21km) 
em novembro de 2012, já 
com 60 kg a menos, decidi 
que estava na hora de procu-
rar algo novo e que também 
desafi asse meus limites, foi 
neste momento que resolvi 
me inscrever em uma prova 
de triathlon”.

A trajetória de Prado é 
rica em detalhes e serve de 
estímulo para quem deseja 
emagrecer e praticar exercí-
cios. Em dezembro de 2012, 
ele encarou a primeira prova 
ofi cial de triathlon, em San-
tos, e frisa que o resultado foi 
mais do que animador para 
alguém que a pouco mais de 
um ano era apenas um obeso 
sedentário, porque foi o 18º 
colocado com o tempo de 
1h18min. Prado conta que a 
prova tinha 750 m de nata-
ção, 20km de bicicleta e 5km 
de corrida. Atualmente ele é 
triatleta, com registro aceito 
na CBtri - Confederação Bra-
sileira de Triathlon.

de forma competitiva e nos 
dedicamos apenas a eles.
As nossas metas no ano 
são: Troféu Brasil de Tria-
thlon, no qual, após duas 
etapas realizadas, sou o 10º 
colocado;  SP Open de Bia-
thlon, onde fui vice campeão 
da 1ª etapa e 4º colocado 
na segunda, assumindo a 2ª 
colocação no campeonato 
até o momento; Copa USP 
de Mountain Bike, lidero o 
campeonato após ter sido 3º 
colocado na 1ª e 2º coloca-
do na 2ª etapa.
À parte das competições, 
também fi guro no ranking 
da SPtri - Federação Paulis-
ta de Triathlon, como o 4º 
melhor triatleta na catego-
ria 25-29 anos, que procuro 
manter e melhorar, a fi m de 
estar credenciado no fi nal 
do ano a disputar o Campe-
onato Brasileiro em 2014.

TN: O que representa o 
esporte para você?
Silvio Prado: Tudo! O es-
porte simplesmente me deu 
a oportunidade de voltar a 
viver, de renascer.
Foi através dele que rea-
lizei em dois anos e meio 
coisas que nunca haviam 
passado de longínquos de-
vaneios e não apenas na 
questão competitiva dele.
O esporte me mudou pro-
fi ssionalmente e pesso-
almente. Foi através dele 
que conheci minha noiva, 
e foi por ele que descobri o 
mundo. 

TN: Qual é a próxima 
prova que vai partici-
par?
Silvio Prado: Agora no 
inverno as provas dão um 
tempo, porque não é nada 
fácil encarar o mar ou re-
presas às 7 da manhã...
(risos). Mas meu próximo 
objetivo é a Seletiva Na-
cional de Duathlon (10k de 
corrida,40 k de bike e 5k de 
corrida) que está prevista 
para o dia 4 de agosto, em 

Barueri-SP. Nesta prova vou 
tentar o índice para brigar 
por uma vaga no Mundial 
de Duathlon de 2014, que 
acontecerá em Pontevedre, 
na Espanha.

TN: Como se sente repre-
sentando a cidade nas 
competições?
Silvio Prado: Na verda-
de represento a cidade 
apenas por paixão. É bom 
quando em meio aos me-
lhores atletas do Brasil se 
ouve o locutor dizer o nome 
da nossa terra.
TN - Como se prepara 
para participar dos even-
tos? Quantas horas de 
treinos por dia ou como 
concilia trabalho com o 
esporte?
Silvio Prado: Embora es-
teja longe de ser um atleta 
profi ssional a preparação é 
séria e bem trabalhada, or-
ganizada por profi ssionais 
competentes.
Realizamos ciclos de trei-
namento de acordo com as 
provas-alvo, chegando a 

treinar até 6 e 7 horas por 
dia, em dois ou três turnos, 
afi nal, se treinar para um 
esporte já não é fácil, para 
três é três vezes mais com-
plexo.
Como sou advogado, meus 
horários são fl exíveis e isso 
acaba me ajudando muito, 
consigo conciliar o programa 
de treinos com meus horá-
rios.

TN: Existe alguém que 
lhe motiva ou serviu de 
inspiração para praticar 
esportes?
Silvio Prado: Minha ins-
piração e motivação desde 
o inicio foi a balança. Foi a 
obesidade que me levou ao 
esporte e é o medo de re-
tornar a ela que me mantém 
ativo. Confesso que levantar 
todos os dias, ainda de madru-
gada, seja para pedalar, nadar, 
correr ou malhar, não é tarefa 
fácil, mas faço com satisfação 
e todo fi nal de competição, 
quando alcanço um novo ob-
jetivo, tenho a certeza de que 
estou no caminho certo.

ENTREVISTA COM O ATLETA

Por terem melhor campa-
nha na fase de classifi cação, 
a Ferroviária e o Colorado jo-
gam com ‘vantagem do em-
pate’ contra Etna e Novelis, 
respectivamente, nas semifi -
nais do sub 13.

No sábado (8), às 8h30, a 

Ferroviária faz o primei-
ro jogo contra o Etna, em 
Moreira César. Ao mesmo 
tempo, Novelis recebe o Co-
lorado.

O Sub 13 é um dos cam-
peonatos com maior média 
de gols da região. As partidas 

são emocionantes e vários jo-
gadores se despontam para o 
cenário do futebol.

De acordo com a Liga de 
Futebol, jogadores de vários 
clubes são sondados para as-
sinarem contratos com equi-
pes de fora da cidade.

Ferroviária e Colorado jogam 
por ‘dois resultados iguais’

Equipe de basquete 
do Paineiras participa 
de torneio em Lorena

A equipe sub 15 de basquete do Paineiras Country 
Club irá participar, neste sábado (8), de um torneio trian-
gular  no Clube Comercial de Lorena.

Acompanhados do treinador Vinicius Zola, dez jo-
gadores do Paineiras disputarão dois jogos na manhã do 
sábado, um contra o time do Comercial, de Lorena, e o 
outro contra a equipe do   Itaguará, de Guaratinguetá.

Atleta chegou a pesar 140 quilos, com o esporte emagreceu e mantém vida saudável

Invicta na competição, Ferroviária leva favoritismo à decisão do sub 13

Estão abertas as inscri-
ções para a III Etapa do XIV 
Circuito Valeparaibano de 
Xadrez, até o dia 22 de ju-
nho, às 14 horas. O evento 
será realizado no dia 23 de 
junho, no Paineiras Country 
Club, a partir das 9h30, nas 
categorias Absoluto, Femini-
no e Sub-18. 

Para se inscrever, é pre-

ciso enviar nome completo, 
data de nascimento e clube 
que representa, para o e-mail 
avpx.avpx@hotmail.com. 

Moradores de Pinda e 
vencedores da 2ª etapa do 
circuito são isentos de pagar 
a taxa, que é de R$10. 

A premiação será entre-
gue do 1º ao 10º do Abso-
luto, 1º ao 5º do Feminino e 

1º ao 5º do Sub 18. Também 
será premiado o melhor joga-
dor de Pinda e a equipe com 
maior delegação. 

O evento está sendo reali-
zado pelo Clube de Xadrez de 
Pindamonhangaba, Secretaria 
de Esportes da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Associa-
ção Valeparaibaba de Xadrez 
e Paineiras Country Club. 

Inscrições abertas para etapa 
do Valeparaibano de Xadrez

Moradores de Pinda e vencedores da 2ª etapa são isentos de pagar taxa de inscrição

Time do Joinville 
treina no “João do Pulo”

A equipe do Joinville-SC vai treinar no campo do 
Centro Esportivo João carlos de Oliveira, na segun-
da-feira (10), às 15h30. O treino será aberto à população. 
O Joinville, que é o segundo colocado na série B, enfren-
ta o Guará (18º), no estádio da Garça (Dario Rodrigues 
Leite), na terça-feira às 19h30, pela sexta rodada da se-
gundona do Campeonato Brasileiro.
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O Etna vai enfrentar o Jar-
dim Eloyna na primeira par-
tida das semifi nais do Cam-
peonato Sub 17, no sábado 
(8), às 10 horas, no Macha-
dão. O outro confronto será 
entre Corinthians e Ramos, 
também no sábado, às 10 ho-
ras, no estádio Cardosão.

A Liga Pindamonhanga-
bense de Futebol enviou nota 
informando que houve uma 
falha na tabela de segunda-
-feira – a qual continha a 
desclassifi cação da equipe 
do Alto Cardoso e avanço do 
Colorado. Com a correção na 
tabela, o Corinthians segue 
na competição.

A Liga Pindamonhanga-
bense de Futebol antecipou a 
fi nal do Campeonato Quaren-
tão para este domingo (9), às 
9 horas, no estádio José Ra-
miro dos Santos ‘Ramirão’.

O jogo será entre Comer-
cial Mombaça FC e Indepen-
dente FC.

Embora o Comercial 

Mombaça leve um peque-
no favoritismo, por ter feito 
melhor campanha na fase de 
classifi cação, a tendência é 
que seja um jogo equilibra-
do, pois as duas equipes tra-
balham bem a posse de bola, 
possuem jogadores rápidos e 
defesas sólidas.

Para chegar à fi nal, o Co-

mercial Mombaça eliminou 
o Estrela com duas vitórias 
nas semifi nais. Já o Indepen-
dente jogou com o regula-
mento e aproveitou a melhor 
campanha – quando venceu 
uma partida e perdeu ou-
tra – se classifi cando com a 
vantagem de ‘dois resultados 
iguais’.

O Independente tem uma 
missão difi cílima para chegar 
às semifi nais da Segunda Di-
visão. O time precisa vencer 
o Castolira no domingo (9), 
às 10h30, no Bosque, por 3 
ou mais gols de diferença. 
Qualquer outro resultado 
classifi ca o Castolira, que 
venceu o primeiro jogo por 
2 a 0.

Também no domingo, às 
10h30, mais três jogos agi-
tam a segundona.

O Rosário só precisa de 
um empate contra o Cidade 
Nova, no Vila Verde, para 
avançar. O primeiro jogo 

MARCOS CUBA
Pindamonhangaba irá 

comemorar 308 anos de 
emancipação política e 
um evento esportivo vai 
integrar as festividades. A 
Corrida Pinda 2013 é des-
tinada a pessoas de todas 
as idades e de ambos os 
sexos. Os adultos poderão 
participar de uma das se-
guintes provas: 10 km ou 4 
km. Na categoria infantil, 
o percurso será de 1 km; 
na mirim, 600 metros; pré-
-mirim, 200 metros. Tam-
bém haverá a opção da ca-
minhada de 4km.

As inscrições estão dis-
poníveis no site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br, 
basta clicar no banner Cor-
rida Pinda e preencher a fi -
cha. A prova acontecerá no 

dia 7 de julho e a largada 
será na praça Padre João 
de Faria Fialho, Largo do 
Quartel. Os organizadores 
esperam que se inscrevam 
para o evento seis mil par-
ticipantes.

De acordo com Emer-
som Iser Bem, coordena-
dor da prova, os organiza-
dores resolveram adotar o 
1º domingo de julho para 
fazer a corrida para pro-
mover a participação das 
crianças, que a cada ano 
vem aumentando. Ele re-
vela que a Corrida Pinda 
é organizada pela Liga 
Coneleste de Atletismo, 
com apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e patro-
cínio da Tenaris Confab, 
por meio da Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte.

Comercial e Independente decidem título no domingo

Inscrições abertas para Corrida Pinda 

Segundona

Quarentão

Independente precisa vencer 
Castolira por 3 gols de diferença

foi 0 a 0. O resultado foi o 
mesmo entre Araretama e 
Piauí – que jogam no es-
tádio do Colorado. Para 
conseguir a vaga, o Piauí 

só precisa de um empate.
Quem também joga por 

um empate é o Jardim Eloyna, 
que recebe o Cem Nome. No 
jogo de ida o placar foi 1 a 1.

Corinthians recebe Ramos 
no Cardosão, pela Sub 17

Inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura. Kits serão retirados no ginásio Juca Moreira

Comercial aposta nos gols de Carlos Giovani e nas defesas de João Godoy

Na Segundona, times apostam na atuação dos goleiros

Com 11 gols, Carlos Giovani, do Comercial, é o artilheiro da competição. Ele tentará superar o goleiro Aldo Francisco, 
do Independente, que levou apenas 3 gols. João Godoy, do Comercial, também é destaque por ter levado apenas 6 gols

Timão contará com força da torcida para bater o Ramos

Odirley Pereira

Célia Lima

Célia Lima
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