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TRIBUNA DO NORTE

Os moradores do CDHU 
Cícero Prado, Liberdade e 
Terra dos Ipês, no Distrito 
de Moreira César, rece-
bem a partir de domingo 
(7), o projeto Nosso Bair-
ro. Uma tarde de lazer e 

atividades sociais, além 
de shows musicais, na rua 
Raul Rabelo, esquina com 
a avenida Benedito Ber-
nardo, 41, foi preparada 
para a população.

A Unidade Básica de Saú-
de da Família, do loteamen-
to Vila Verde, será entregue 
pela Prefeitura à população 
na quinta-feira (11), às 9 

horas da manhã. A unidade 
possui 334 m² de área cons-
truída, com dois consultó-
rios médicos, um odonto-
lógico, farmácia, salas de 

vacinação, inalação, curati-
vos e enfermaria, além de 
sala de espera, e sanitários 
acessíveis.

O jogador Luiz Gustavo desfilará em car-
ro aberto pelas ruas da cidade e será recep-
cionado pelo prefeito de Pindamonhangaba 
no sábado (6). Elogiado por Felipão e pela 

crítica esportiva devido à atuação na Copa  
das Confederações, o volante praticamente 
garantiu vaga no grupo que vai disputar a 
Copa do Mundo de 2014.
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CPTEC INPE

Esportes 15

L. Gustavo desfi la em carreata
Na fi nal, coube ao meia de Pindamonhangaba anular o jogador espanhol Andrés Iniesta

O mutirão de consultas 
de ortopedia e exames de 
eletrocardiograma vai bene-
ficiar cerca de 300 pessoas 
em Moreira César. O atendi-
mento de ortopedia para os 
pacientes agendados será no 
Pronto Atendimento, a partir 
de sexta-feira (5), com início 
às 7h30. Os eletrocardiogra-
mas estão marcados a partir 
do dia 13, no Cisas - Centro 
Integrado de Saúde e Assis-
tência Social, às 7h30.

Mutirão atende 300 
pessoas com consultas 
de ortopedia e exames 
de eletrocardiograma

Corrida 
Pinda vai 

reunir 6 mil 
pessoas no 

domingo

Moradores do Vila Verde 
ganham unidade de saúde

CDHU Cícero Prado 
recebe Nosso Bairro

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai finalizar até o 
mês de agosto a construção 
de mais três centros comuni-
tários: Vila São Paulo, Parque 
das Palmeiras e Mombaça.

Os prédios, que poderão 
ser usados pela comunida-
de e pela Prefeitura,  terão 
salão, cozinha, sanitários, 
palco, sala multiuso e área 
externa.

Pinda terá mais três centros comunitáriosHomem é 
preso com 
R$ 508 mil e 
100 pedras 
de crack

Uma ação da PM na 
manhã de sexta-feira (28), 
culminou na prisão de um 
indivíduo, que estava com 
R$ 710 em dinheiro, R$ 508 
mil em cheques e mais de 
100 pedras de crack. Ele foi 
encaminhado ao 1º Distrito 
Policial e ficará à disposi-
ção da justiça.

Prefeitura 
intensifi ca 
limpeza da 
cidade

Cultura & Lazer 8

Espetáculos 
levam arte 
para praça 
e Bosque da 
Princesa

Esportes 15

Divulgação

Polícia 4

Segundo Caderno Ortopedista da Prefeitura atende moradora no PA

O centro comunitário da 
Vila São Paulo é o mais 
adiantado

Célia Lima

Célia Lima
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Datas Comemorativas

Veja o que se comemora hoje, dia 5 
de julho, e nos dias seguintes:

5/7 – Início da Coluna Prestes, Dia da Preguiça.
6/7 – Dia do IBGE.
7/7 – Dia do Voluntário Social, Fundação de Pelotas-RS. 
8/7 – Dia do Padeiro e do Panifi cador, Dia Nacional da Ciência.
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PSF Santa Cecília recebe ações culturais

Tudo indica que o principal corredor econômico 
do país, o trecho São Paulo/Rio de Janeiro, deva 
precisar de uma nova rodovia e a construção de mais 
dois aeroportos. Pelo menos isso é o que apontam 
tendências da EPL - Empresa de Planejamento e Lo-
gística, órgão público criado em dezembro de 2012 e 
vinculado ao Ministério dos Transportes, com o obje-
tivo de estruturar e qualificar processos de logística 
no Brasil, no que diz respeito a portos, aeroportos, 
rodovias, ferrovias e hidrovias.

Durante pronunciamento na quarta-feira (3), o 
presidente da Empresa de Planejamento e Logísti-
ca, Bernardo Figueiredo, disse que se o TAV (Trem 
de Alta Velocidade) não for construído, com a linha 
Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, será preciso 
uma nova rodovia, até 2044, como a Presidente Du-
tra, além de mais dois aeroportos para dar conta do 
aumento da demanda por transporte entre os muni-
cípios de São Paulo e Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com estudos da EPL, que dentre 
outras funções celebra contratos e convênios com 
instituições científicas e tecnológicas e ser sócia na 
concessão do Trem de Alta Velocidade, há uma ex-
pectativa de acréscimo de 7,8 milhões para 53 mi-
lhões de passageiros ao ano, somando todos os mo-
dais disponíveis (rodoviário, aéreo etc.) na demanda 
por deslocamento entre as duas maiores cidades 
brasileiras.

Estes dados são as maiores bases para que o 
órgão coloque como extremamente necessária uma 
nova rodovia e os aeroportos.

Ainda assim, a própria Empresa de Planejamento 
e Logística defendeu a opção do trem-bala, devido 
ao custo. O investimento para o TAV seria de R$ 31,5 
bilhões, contra R$ 30,5 bilhões – que seriam empre-
gados em uma nova rodovia e dois aeroportos.

A manifestação de Bernardo Figueiredo ocorreu 
um dia após a própria EPL e a ANTT - Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres anunciarem alterações 
no edital do contrato do projeto do trem-bala. Basi-
camente, as principais mudanças beneficiam direta-
mente os investidores e os acionistas – aumentando 
suas margens de lucro.

Outro ponto modificado pelo governo foi a taxa de 
referência para o pagamento da outorga, o que signi-
fica uma espécie de imposto sobre a quilometragem 
percorrida.

A intenção do governo é deixar o projeto mais 
atrativo, porque até o momento, as empresas espe-
cializadas no processo não ‘embarcaram de cabeça’.

Após todo esse processo de licitação do projeto, 
se sair do papel, aí é que será feita uma nova esco-
lha da empresa que vai construir o Trem de Alta Ve-
locidade, com trilhos, estações, pátios de manobras, 
dentre outros.

Certo é que, se tivermos o TAV ou se a opção for 
uma rodovia, Pindamonhangaba está no entre-eixo 
e será diretamente beneficiada – como já é com os 
repasses percentuais de uma parte do pedágio da 
praça de Moreira César e com a rodovia cortando 
a cidade e facilitando o escoamento da produção, 
a chegada de indústrias e o transporte de pessoas.

Se for construída, nova 
rodovia passará por Pinda

Equipes da Secretaria de Educação se reuniram para apresentação de peça teatral

As equipes da Educarte Brinquedote-
ca, Projeto Escola Integrada e Projeto de 
Educação Ambiental “Casa Verde”, todas 
da Secretaria de Educação e Cultura da 
Prefeitura, se reuniram na terça-feira (2) e 
apresentaram a peça teatral “O Homem que 

Enxergava a Morte”, para os pacientes do 
PSF Santa Cecília e comunidade do entor-
no. A peça apresentada teve como base o 
conto de Ricardo Azevedo, retirado do livro 
“Contos de Enganar a Morte”, que mostrou, 
de uma maneira bem humorada, a história 

de um homem muito pobre, que procura 
um padrinho para seu sétimo fi lho, que está 
para nascer. A intenção da apresentação foi 
levar um pouco de distração e lazer para 
as pessoas que frequentam a unidade de 
saúde.

Delegados propõem melhorias na Educação
A primeira reunião de trabalho dos 

100 delegados eleitos na Conferência 
Municipal de Educação foi realizada 
na segunda-feira (1º/7). As discus-
sões foram calorosas e os delegados 
demonstraram muito conhecimento na 

área, com boas perspectivas de pro-
postas para a melhoria efetiva da Edu-
cação de maneira geral. A reunião foi 
organizada pela equipe da Secretaria 
de Educação da Prefeitura, Departa-
mento Pedagógico, gestoras regionais 

e Conselho Municipal de Educação. 
Na ocasião, foram definidas as datas 
das próximas reuniões de trabalho 
para os dias 22, 23 e 24 de julho, das 
19 às 22 horas, em local ainda a ser 
definido. 

Missa do 
Papa no 
interior da 
Basílica

De acordo com nota emitida 
pelo Santuário Nacional de Apare-
cida, a missa presidida pelo papa 
Francisco em sua estada em Apa-
recida, marcada para o dia 24 de 
julho, acontecerá no interior da 
basílica.

O local vai comportar 15 mil 
pessoas. Para os fi éis que fi carem 
do lado de fora, serão instalados 
telões para o acompanhamento da 
celebração. Não foram divulgadas 
informações sobre a escolha das 
pessoas que assistirão à missa 
dentro da basílica, entretanto, ha-
verá um forte esquema de segu-
rança, inclusive, com detector de 
metais.

Após a missa, o papa rezará 
com os romeiros na Tribuna Bento 
XVI, a céu aberto. 

III Festa 
Benefi cente  

A Associação Pindamonhanga-
bense de Equoterapia “Cavalgar” 
realiza neste domingo (7), a III 
Festa Benefi cente. O evento será 
no Sindicato Rural, com abertura 
às 10 horas. A programação conta 
com atrações como apresentação 
de equoterapia, almoço às 12 ho-
ras e show ao vivo, que contará 
com uma apresentação de volteio 
às 14 horas.

Pinda ganha 
“Igreja Bola 
de Neve”

Às 19 horas do próximo domin-
go (7), a comunidade Bola de Neve 
realizará um culto de inauguração 
para celebrar a nova sede, locali-
zada na rua Dr Fontes Júnior, 309.

Bola de Neve é uma igreja 
evangélica, cuja diferença está na 
inexistência da restrição dos ves-
timentas dos fi éis e por promover 
uma pregação “com uma lingua-
gem acessível”.

Músicas, telões que exibem 
cenas de esportes radicais são 
algumas das características dos 
cultos da linhagem.Todos estão 
convidados.

O Programa Pega Tudo, 
desenvolvido pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras/Departa-
mento de Serviços Municipais, 
está fi nalizando, nesta semana, 
a coleta de entulho nos bairros 
Jardim Eloyna, Triângulo, Delta, 

“Pega Tudo” retorna no dia 15

Beta, Vitória Park e Campininha. 
Com os feriados de 9 e 10 de ju-
lho, na próxima semana, a equipe 

aproveitará para realizar a manu-
tenção nesses bairros e, no dia 
15, iniciará a coleta no Morumbi, 
Água Preta, Parque das Palmei-
ras e Vila São Paulo. Será reti-
rado todo o entulho depositado 
na frente das casas, no período 
entre 15 e 18 de julho. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

De cara nova
A Casa do Caminho – Associa-

ção Espírita de Assistência Social 
agora tem um novo site. No ende-
reço eletrônico, é possível encon-
trar informações como o histórico 
da instituição, sua visão, missão 
e valores, bem como instruções 
para quem deseja ser voluntá-
rio. Além disso, a agenda com 
a programação dos  eventos a 
serem promovidos também está 
disponível.

Basta acessar www.casadocami-
nhopinda.org.br . Para contato e mais 
informações, envie um e-mail para 
contato@casadocaminho.org.br

Os organizadores da 1ª Caval-
roça Solidária Malacacheta, rea-
lizada no domingo (30), fi caram 
muito satisfeitos com o resultado 
do evento, que reuniu aproxima-
damente 150 pessoas. Com o 
sucesso da primeira edição, já 
começam as discussões para uma 

possível continuação da festa.
Montados em cavalos, mulas 

e também de charretes, além de 
grupos em veículos, os partici-
pantes saíram da Hípica Vigilatto 
(anel viário) em direção à fazen-
da do Vô Neneca, na Malacache-
ta, onde foram recepcionados 

com um almoço tropeiro, com 
linguiça, carnes de porco, como 
torresmo, e também angu, farofa 
de couve, dentre outras iguarias 
da comida caipira.

Nos braços, os participantes 
estavam com fitas pretas, em si-
nal de luto devido à morte de Ney 

da delegacia e Jair Saci, com a 
queda da estrutura da fogueira 
que estava sendo montada no 
Mombaça. 

Ainda sobre a 1ª Cavalroça 
Solidária Malacacheta, toda a ren-
da será revertida para Ecoterapia 
da Festa Cavalgar.

Organizadores pensam na 2ª Cavalroça Solidária
Célia LimaCélia Lima

Culto em ação de graças pelo 
aniversário de Pinda

A Igreja Evangélica Assem-
bléia de Deus – Ministério Be-
lém de Pindamonhangaba vai 
realizar, na segunda-feira (8), 
um culto especial, em ação de 
graças aos 308 anos de Pinda-
monhangaba.

A solenidade religiosa será 
presidida pelo pastor Euclides 
Vaz Junior e contará com a pre-

sença de diversas autoridades 
da cidade.

Na ocasião, haverá a par-
ticipação de diversos grupos 
musicais da igreja e uma oração 
especial pelo município.

O culto festivo acontece no 
templo sede da igreja, que fi ca 
na rua Cônego Tobias, 168, Alto 
do Tabaú.

A Subprefeitura de Moreira Cé-
sar iniciou, no último dia 28, uma 
série de serviços para receber mais 
uma edição do Projeto Nosso Bair-
ro, que começa no domingo (7), 
no CDHU Cícero Prado. A quadra 
poliesportiva, onde será instalado 
o projeto recebeu limpeza e ma-
nutenção, para que a comunidade 
que frenquentará as atividades do 
“Nosso Bairro” tenha mais conforto 
e segurança. Além desse serviço, foi 
realizada a pintura do muro da esco-
la municipal Lauro Vicente de Aze-
vedo, também localizada no CDHU. 

Subprefeitura prepara CDHU para “Nosso Bairro”

Funcionário da Prefeitura aplica pintura em muro

Papa Francisco

Cerca de 150 pessoas participaram do evento Dia nublado facilitou percurso até Malacacheta
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Maria Fernanda Munhoz
 A sede do Conselho Tu-

telar - localizada na rua Dr. 
Aníbal de Jesus Pinto Mon-
teiro, no bairro Alto Cardo-
so - está recebendo diversas 
obras de melhorias. A inten-
ção é oferecer mais confor-
to e condições de trabalho 
à instituição que atende aos 
menores de idade da cidade.

No local, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba está exe-
cutando a troca do telhado e 
calhas, substituição das ja-
nelas, do piso cerâmico, dos 
azulejos e de todas as peças 
sanitárias e de metais dos ba-
nheiros. Também está sendo 
realizada a adaptação da an-
tiga cozinha para uma sala de 
atendimentos e a adaptação 
da sala dos fundos para rece-
ber a nova cozinha.

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Obras 

Conselho Tutelar recebe obras de melhorias

da Prefeitura, o valor total de 
investimento nessas melho-
rias é de R$ 63.541,64.

Atualmente, a obra está 
em fase de acabamento, com 
previsão para mais um mês 
de serviços.

Prédio recebeu novo 
telhado, além de outras 

melhorias, como azulejos 
nos banheiros

Cidade promove VI 
Conferência Municipal 
de Assistência Social

Marcos Vinício cuba
Pindamonhangaba vai 

promover no dia 12, a VI 
Conferência Municipal de 
Assistência Social. O tema 
de 2013 é “A gestão e o Fi-
nanciamento na Efetivação 
do SUAS”. A realização do 
evento é do Conselho Muni-
cipal de Assistência Social, 
que tem como presidente, 
Carmen Silvia de Paula Al-
ves. A atividade acontecerá 
no Educandário São Vicente 
de Paulo, ao lado da Casa 
Pia, localizado na rua São 
João Bosco, 49, Santana, 
das 13 às 17h30.

A conferência tem como 
objetivo analisar, propor e 
deliberar as diretrizes para 
a gestão e financiamento 
do  SUAS - Sistema Único 
de Assistência Social   com 

base na avaliação local, 
reconhecendo a corres-
ponsabilidade de cada ente 
federado. A abertura está 
programada para as 13h30. 
Os interessados em par-
ticipar poderão dirigir-se 
ao local e fazer a inscrição 
momentos antes do início.

De acordo com a progra-
mação definida pela equi-
pe organizadora, haverá 
uma palestra com o tema 
“Gestão e o Financiamento 
na Efetivação do SUAS”, 
com Marcela Purini Belem, 
formada em ciências sociais 
e doutoranda na área. Após 
às 15 horas, os grupos irão 
avaliar as deliberações e 
discutir as ações, poste-
riormente, acontecerá uma 
plenária e, na sequência, a 
eleição dos delegados.

cintia caMargo
Realizado às 4ªs feiras 

pela Rádio Princesa, no perí-
odo da manhã, o programa “O 
Prefeito e Você” é uma opor-
tunidade do munícipe fazer 
perguntas e tirar suas dúvidas 
sobre as questões da cidade.

No próximo encontro, o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba receberá o coman-
dante da 2ª Cia da Polícia 
Militar de Pindamonhanga-
ba, capitão Paulo Henrique 
Lourusso Cavalheiro, que 
falará sobre todo o esquema 
de segurança organizado 
para a realização da progra-
mação de eventos no Parque 
da Cidade, entre os dias 10 
e 14 de julho.

No encontro, o prefeito 
divulgará toda a programa-
ção de aniversário dos 308 
anos de Pindamonhangaba, 
que é aberta à população.

Segurança nas comemorações dos 308 
anos é tema do Programa ‘O Prefeito e Você’

Prefeito respondeu várias perguntas enviadas pela população

Parceria com a OAB
No último programa, o en-

trevistado foi o presidente da 
OAB - Ordem dos Advogados 
do Brasil de Pindamonhan-

gaba, subseção de Pindamo-
nhangaba, o advogado Marcel 
Afonso Barbosa Moreira.

O advogado esclareceu 
inúmeras dúvidas e salientou 

que a OAB é parceira da Pre-
feitura no encaminhamento 
da população para a resolu-
ção dos questionamentos de 
toda a população.

UBS do Vila Verde 
será inaugurada

daniela gonçalVes
Os moradores do Vila 

Verde receberão uma UBS 
- Unidade Básica de Saúde 
da Família. A obra foi exe-
cutada em parceria com o 
Ministério da Saúde, a um 
custo de R$ 669.308,58. A 
inauguração do novo pré-
dio será realizada na pró-
xima quinta-feira (11), às 9 
horas da manhã.

De acordo com infor-
mações do Departamento 
Técnico e Administrati-
vo da Secretaria de Obras 
e Serviços, a construção 

possui 334 m², com três 
consultórios médicos (sen-
do um odontológico), far-
mácia, salas de vacinação, 
inalação, curativos e enfer-
maria. Conta também com 
sanitários acessíveis e am-
pla sala de espera.

Segundo informações 
da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, a nova 
unidade terá os atendi-
mentos da equipe de visi-
ta domiciliar e também da 
equipe de saúde bucal, de-
senvolvidos pelo Progra-
ma Saúde da Família. 

Pindamonhangaba terá mais três 
centros educacionais municipais

Maria Fernanda Munhoz
 A população da Vila São 

Paulo, do Parque das Palmei-
ras e do Mombaça terá novos 
centros educacionais munici-
pais, popularmente conhecidos 
como centros comunitários. A 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está finalizando as obras 
nos três bairros e a previsão de 
entrega é para o próximo mês.

Os três locais seguem o 
projeto padrão, com 320m², 
contendo salão, cozinha, sani-
tários, palco e uma sala mul-
tiuso. O investimento total nas 
três obras é de R$ 1.239.000, 
sendo R$ 407 mil na obra da 

Vila São Paulo, R$ 397 mil 
na do Mombaça e R$ 435 mil 
no Parque das Palmeiras. De 
acordo com informações da 
Secretaria de Obras, os valo-
res diferem devido às datas em 
que foram realizadas as licita-
ções de cada obra. 

O Centro Educacional Mu-
nicipal da Vila São Paulo fica 
na rua José Lino de Macedo, 
110. O centro do Mombaça está 
localizado na rua Francisco Jo-
aquim de Oliveira Filho, 465 e 
o prédio do Parque das Palmei-
ras está sendo construído na 
avenida Amélia Prata Balarin, 
250, Água Preta. Centro Educacional Municipal Mombaça

Centro Educacional Municipal Vila São Paulo Centro Educacional Municipal Parque das Palmeiras

Célia Lima

Célia Lima Célia Lima

Associação Terapia e Lazer encerra 
atividades com festa julina

Marcos Vinício cuba
A Associação Terapia 

e Lazer, de Moreira César, 
encerrou as atividades do 
primeiro semestre de 2013 
com uma festa julina. O 
evento ocorreu na manhã 
de terça-feira (2), no Recin-
to São Vito e contou com a 
presença de membros da 
entidade e apoiadores. Os 
trabalhos serão retomados 
a partir da primeira terça-
-feira do mês de agosto.

A presidente da asso-
ciação, Ana Maria M. de 
Carvalho, diz que todas 
as atividades do primeiro 
semestre tiveram resulta-
dos muito positivos e que  
irão entrar em férias para 
dar descanso aos colabora-
dores. Ela afirma que para 
participar da Terapia e La-
zer, basta ter boa vontade 
e ir ao Recinto São Vito, às 
terças-feiras, a partir das 8 
horas.

“Agradeço a todos os 
participantes da Terapia 
e Lazer, porque cada vez 
que tentamos fazer algo dá 
certo devido à nossa união 
e também a todos que con-
tribuem conosco e a prefei-
tura”, disse Ana Maria.

Serão oferecidas ativida-
des físicas, palestras, ginás-
tica, passeios e eventos em 
geral. A Associação atende 
pessoas com idade a partir 
dos 20 anos e aceita vo-
luntários para desenvolver 
ações nas áreas social e de 
saúde. 

Irene Alves de Souza 
frequenta a Terapia e Lazer 
há mais de cinco anos e 
comenta que as atividades 
desenvolvidas fazem muito 
bem às pessoas. Ela afirma 
que está com 77 anos e sa-
lienta que os exercícios são 
importantes para a saúde e 
tem prazer em frequentar a 
Terapia e Lazer.

Evento foi realizado no recinto São Vito

Célia Lima

Célia Lima

Marcos Cuba

André Nascimento
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POLÍCIA
Divulgação Policia Militar

Divulgação Policia Militar

Divulgação

Em policiamento de ro-
tina pelo centro da cidade, 
a equipe da PM que realiza 
patrulhamento em bicicletas 
identificou dois rapazes com 
comportamento suspeito. O 
fato aconteceu na manhã do 
último dia 28. 

Quando perceberam a 
presença da polícia, eles se 
separaram, mas um deles foi 
detido.

Após ser preso, o rapaz, 

que estava com uma pedra 
de crack, informou ser usu-
ário de entorpecentes e que 
havia adquirido a droga com 
o outro homem, JAEN, 50 
anos, já conhecido no meio 
policial.

A PM saiu à procura do 
indivíduo, que acabou sendo 
encontrado em uma padaria.

Ao realizar a abordagem, 
foram encontradas três pe-
dras de crack e a quantia 

Homem é preso com drogas e mais de 500 mil reais

Na terça-feira (2), a PM foi 
acionada por uma agência ban-
cária do município para atender 
a uma ocorrência de furto.

De acordo com informa-
ções de um dos funcionários 
da agência, R$ 60 mil desa-
pareceram do cofre que fica 
no interior da agência.

As suspeitas são de que 
a ação ocorreu quando o 

funcionário saiu da sala ad-
ministrativa para atender a 
um cliente, que o aguarda-
va em outro setor. Quando 
ele retornou, outra funcio-
nária o informou que teria 
visto uma pessoa saindo da 
tesouraria com um embru-
lho nas mãos. O segurança 
da agência foi questionado 
sobre ter avistado alguém 

sair da agência carregando 
algum pacote, entretanto, a 
resposta foi negativa. As ruas 
ao redor da agência também 
foram percorridas, mas nin-
guém suspeito foi avistado. 
As imagens das câmeras de 
segurança serão utilizadas 
na investigação. Pelo que se 
suspeita, três pessoas esta-
riam envolvidas na ação.

Dinheiro some misteriosamente 
de cofre de banco

Material foi apreendido pela Polícia Militar

Ônibus ficou completamente destruído

Armas e munição estavam na residência

de R$ 710,70. Ambos fo-
ram conduzidos até o 1º DP,  
onde o homem informou so-
bre sua hospedagem em um 
hotel na cidade. 

Imediatamente, uma equi-
pe da polícia foi enviada ao 
local. Em revista no quarto, 
foram encontradas mais 100 
pedras de crack, 15 pinos 
de cocaína, uma máquina 
fotográfica, dois celulares, 
um canivete, uma folha de 

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção 

aos Riscos e Agravos à Saúde 
Faz saber que: 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO Nº 061 - B - Em: 04 de fevereiro 
de 2013 - Processo nº: 0239-13 -  Atividade: 
- COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS. Razão Social: DENTAL 
PINDA LTDA – ME - CNPJ: 042421690001-
09 - Endereço: Rua dos Expedicionários 
147 - Município: PINDAMONHANGABA -  
Responsável Legal: MARIA VANILDA NUNES 
- CPF: 111.775.188-05 - Auto de Infração  nº: 
1837 - DEFESA: NÃO APRESENTOU

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção 

aos Riscos e Agravos à Saúde 
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE 
DE PUBLICAÇÃO Nº 063 - Em: 04 de 
FEVEREIRO de 2013 - Processo nº: 0230-13
Atividade: - COMÉRCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. 
- Razão Social: UNIODONTO DE 
PINDAMONHANGABA COOPERATIVA 
ODONTOLOGICA - DENTAL - UNIODONTO 
PINDA  - CNPJ: 02064028-0004- 60 - 
Endereço: RUA DOS ANDRADAS Nº 
470 - Município: PINDAMONHANGABA - 
Responsável Legal: Acilia Aparecida Cesar 
Lourenço - CPF: 019528788-61 - Auto de 
Infração nº: 1836 - DEFESA: INDEFERIDA

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e 

Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO Nº 064 - Em: 1º de fevereiro 
de 2013 - Processo nº: 0223 - Atividade: - 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS. - Razão Social: HELCIO 
SALLES - ME - CNPJ: 03206558-0001-16
Endereço: CENTRO COMERCIAL 10 DE 
JULHO   68 - Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: HELCIO SALLES - CPF: 
019355458-50 - Auto de Infração  nº: 1835
DEFESA: NÃO APRESENTOU

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos 

e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE 
DE PUBLICAÇÃO Nº 057 - Em: 27 de 
dezembro de 2012 -  Processo nº: 1578-12 
-  Atividade: - CENTRO DE REABILITAÇÃO 
PARA DEPENDENTES QUÍMICOS COM 
ALOJAMENTO - Razão Social: CTRAD - 
CENTRO DE TRATAMENTO E ASSISTENCIA 
AO DEPENDENTE QUIMICO LTDA - EPP
CNPJ: 11.815.595/0001-50 - Endereço: 
ESTRADA MUNICIPAL GRAMINHA  nº15800
Município: PINDAMONHANGABA - 
Responsável Legal: Maria José Fernandes 
Camargo  - CPF: 040751728-64 - Auto de 
Infração  nº: 1834 -DEFESA: DEFERIDA

 AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos 

e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE 
DE PUBLICAÇÃO Nº 62 - Em: 16/04/2013 
- Processo nº: 0602-2013 - Atividade: 
ODONTOLOGIA - 
Razão Social: LUIS JOSÉ GONÇALVES 
DA SILVA  - CNPJ / CPF: 288424618-57 - 
Endereço: RUA  ELOISA VILELA RIBEIRO   
269 - Município: PINDAMONHANGABA - 
Responsável Legal: LUIS JOSÉ GONÇALVES 
DA SILVA  - CPF: 288424618-57 - Auto 
de Infração  nº: 1811 - DEFESA: NÃO 
APRESENTOU

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos 

e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE 
DE PUBLICAÇÃO Nº 61 - Em: 16/04/2013 
- Processo nº: 0601-2013 - Atividade: 
ODONTOLOGIA - Razão Social: LUIS 
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA  - CNPJ 
/ CPF: 288424618-57 - Endereço: RUA  
ELOISA VILELA RIBEIRO  269 - Município: 
PINDAMONHANGABA - Responsável Legal: 
LUIS JOSÉ GONÇALVES DA SILVA -  CPF: 
288424618-57 - Auto de Infração  nº: 1810
DEFESA: NÃO APRESENTOU

AUTO DE INFRAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos 

e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE 
DE PUBLICAÇÃO Nº 059 - Em: 20 de 
fevereiro de 2013 - Processo nº: 0265-13 - 
Atividade: - CABELEIREIROS - Razão Social: 
ANA HELOISA ZACCARO - ME - CNPJ: 
15.107.877/0001-53 - Endereço: RUA DR. 
MONTEIRO DE GODOY   nº 282 - Município: 
PINDAMONHANGABA - Responsável Legal: 
ANA HELOISA ZACCARO - CPF: 296583288 
- 22 - Auto de Infração nº: 1809 - DEFESA: 
NÃO APRESENTOU

AUTO DE INFRAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos 

e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO Nº 055 - Em: 22 de novembro 
de 2012 - Processo nº: 1464-12 - Atividade: 
- CABELEIREIROS - Razão Social: MARIA 
DE LOURDES DO PRADO SILVA - ME - 
CNPJ: 13.773.261/0001- 96 - Endereço: AV 
DOUTOR JORGE TIBIRIÇA 670  SALA (B 
/ 05) - Município: PINDAMONHANGABA - 
Responsável Legal: MARIA DE LOURDES 
DO PRADO SILVA - CPF: 098717578-59 
- Auto de Infração nº: 1806 - DEFESA: NÃO 
APRESENTOU

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos 

e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO Nº 053 - Em: 10 de setembro 
de 2012 - Processo nº: 1072-12 - Atividade: - 
CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL - Razão 
Social: MAGALI FERREIRA DE SOUZA 
PRADO - ME - CNPJ: 08874902-0001-69
Endereço: Rua SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 
nº 38 - Loteamento A. A. Flores. - Município: 
PINDAMONHANGABA - Responsável Legal: 
MAGALI FERREIRA DE SOUZA PRADO
CPF: 258204028-20 - Auto de Infração nº: 
1804 - DEFESA: INDEFERIDA

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e 

Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO Nº 058 - Em: 28 de novembro 
de 2012 - Processo nº: 1463-12 - Atividade: 
- Atividades funerárias - Razão Social: 
LUCAS CESAR RIBEIRO VELÓRIO - ME - 
CNPJ: 05790023/0001-60 - Endereço: RUA 
MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA  
570 - Município: PINDAMONHANGABA - 
Responsável Legal: Lucas César Ribeiro
CPF: 106180228-05 - Auto de Infração nº: 
1486 - DEFESA: NÃO APRESENTOU

AUTO DE INFRAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos 

e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE 
DE PUBLICAÇÃO Nº 060 - Em: 20 de 
fevereiro de 2013 - Processo nº: 0265-13 - 
Atividade: - CABELEIREIROS - Razão Social: 
JACQUELINE MARINHO DA CRUZ - ME
CNPJ: 15.730.066/0001-04 - Endereço: RUA 
FERDINANDO BOLIS  Nº 235 - Município: 
PINDAMONHANGABA - Responsável Legal: 
JACQUELINE MARINHO DA CRUZ -CPF:  
057414968 - 65 - Auto de Infração nº: 1487
DEFESA: NÃO APRESENTOU

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos 

e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO Nº 054 - Em: 10 de setembro 
de 2012 - Processo nº: 1073-12 - Atividade: - 
CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL - Razão 
Social: MAGALI FERREIRA DE SOUZA 
PRADO - ME - CNPJ: 08874902-0001-69
Endereço: Rua SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 
nº 38 - Loteamento A. A. Flores. - Município: 
PINDAMONHANGABA - Responsável Legal: 
MAGALI FERREIRA DE SOUZA PRADO
CPF: 258204028-20 - Auto de Infração  nº: 
1856 - DEFESA: INDEFERIDA

P O R T A R I A Nº 074/2013
Exonera ASSESSOR PARLAMENTAR II
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta 
Portaria RESOLVE :

Art 1º - Exonerar DANIELA APARECIDA BAIRROS ocupante do emprego de 
ASSESSORA PARLAMENTAR II do quadro de pessoal de provimento em comissão 
da Câmara de Pindamonhangaba, em 30 de junho de 2013.

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR                    Vereador RODERLEY MIOTTO

1 º Vice-Presidente                                       2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO              Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA

1° Secretário                                                            2° Secretário
Publicada no D R H.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

contabilidade do tráfico, três 
folhas de cheques do banco 
Bradesco, com um total de 

R$ 508 mil, além de uma fo-
lha de cheque em branco, do 
banco Santander.

O homem foi preso em 
flagrante por tráfico de 
drogas.

Na madrugada de quinta-
-feira (4), a PM informou 
que já havia recebido uma 
denúncia de que LN, de 27 
anos, portava uma arma de 
fogo. Então, em patrulha-
mento pela rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias, na altu-
ra do bairro Terra dos Ipês, 
avistaram o veículo do indi-
víduo seguindo sentido Mo-
reira César. Eles decidiram 
fazer o acompanhamento do 
automóvel e, em seguida, 
foi feita a abordagem. Em 
revista pessoal, nada foi en-
contrado. Além disso, ele foi 
questionado sobre estar por-
tando uma arma, e acabou 
negando.

Ao revistarem o veícu-
lo, a PM localizou um rádio 
de comunicação, que estava 
desligado. Entretanto, cons-
tataram que o aparelho estava 

sintonizado na frequência da 
polícia. Na caixa de fusíveis 
do veículo, foi encontrada a 
arma de fogo. Trata-se de um 
revólver “taurus”, calibre 32, 
em bom estado, que estava 
com cinco munições intactas. 
O indivíduo informou que 
havia adquirido o revólver de 
um zelador, cuja identidade 
não foi revelada. Ele justi-
ficou que o motivo do porte 
de arma seria em sua defesa, 
pois alegou que estaria sendo 
perseguido e ameaçado. A 
polícia então decidiu ir até a 
residência do rapaz, cuja en-
trada foi liberada pela esposa 
de LN. No quarto do casal, 
foi encontrado um colete à 
prova de balas.

O indivíduo foi levado ao 
1º DP, preso em flagrante por 
posse ou porte ilegal de arma 
de fogo de uso restrito.

Homem mantinha revólver 
e colete à prova de balas 

Na manhã do último dia 
29, um homem foi preso em 
flagrante após furtar peças de 
roupa em um estabelecimen-
to comercial localizado no 
centro da cidade.

A PM acompanhou a ação 
e deu voz de prisão ao rapaz, 
após avistá-lo saindo da loja 
com os produtos do furto.

Comércio 
é furtado à 
luz do dia

Ônibus é incendiado e 
causa prejuízo de 180 mil

A PM foi acionada para 
atender uma ocorrência de 
incêndio no início da noite de 
domingo (30). Quando chega-
ram, o Corpo de Bombeiros já 
se encontrava no local.

Um micro-ônibus, que es-
tava estacionado na garagem 
da empresa de transportes 
a qual pertence, estava em 
meio às chamas.

O incêndio teria iniciado 
por volta das 19 horas e acon-
teceu na rua Antônio Pinheiro 
Júnior, no bairro Campo Ale-
gre. Segundo informações, 

outros dois veículos que esta-
vam no local não foram atin-
gidos pelas chamas. 

Até o momento, a polícia 
não teve nenhuma informa-
ção sobre o início do incên-
dio, entretanto, acreditam 
que não exista ligação com 
as manifestações e protestos, 
que vêm acontecendo nas úl-
timas semanas.

O caso será investigado 
pela polícia. O veículo fi-
cou completamente queima-
do e causou um prejuízo de 
R$180 mil ao proprietário.

PM apreende espingarda
Também no dia 28, a 

PM encontrou um rapaz que 
transitava pelo bairro Jardim 
Bela Vista e que demonstrou 
comportamento suspeito. Se-
gundo informações, ele teria 
roubado três pessoas.

Em revista pessoal ao ra-
paz, nada foi encontrado pela 
polícia. Entretanto, a PM foi 
até a residência do suspeito, 
onde encontrou uma espin-

garda calibre 22 com duas 
munições intactas; uma caixa 
com quatro munições do mes-
mo calibre; uma espingarda 
de pressão; um recipiente 
com vários chumbinhos e 
uma cartela com 10 cartuchos 
de munição calibre 32. 

O rapaz foi preso e enca-
minhado ao 1º DP para prestar 
esclarecimentos, onde perma-
neceu à disposição da justiça.

Um acidente de trânsi-
to foi registrado na avenida 
Fortunato Moreira, no Alto 
do Tabaú, às 18h20 de quar-
ta-feira (3). Segundo ADN,  
61 anos,  ele trafegava com 
seu Uno Mile pela avenida, 
sentido centro/bairro, quan-
do um veículo que estava à 
sua frente, pronto para fazer 
uma conversão à esquerda, 
deu passagem para  JDFL, 22 
anos, fazer a travessia.

O motorista do Uno 
não viu o jovem, que aca-
bou sendo atropelado. Ele 
foi socorrido pelo Corpo de 
Bombeiros e levado para o 
Pronto-Socorro, onde foi me-
dicado e permaneceu em ob-
servação.

De acordo com a versão da 
vítima, ele estava atravessan-
do a rua quando um carro que 
vinha sentido centro/bairro 
não parou e o atropelou.

Rapaz é atropelado

P O R T A R I A Nº 076/ 2013
Nomeia Assessora de Comunicação
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta
Portaria RESOLVE:

Art.1º - Nomear NATÁLIA LUGLI SPER para o emprego de ASSESSORA DE 
COMUNICAÇÃO do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, 
nos termos da Lei nº 5.543 de 27 de junho de 2013, a partir de 02 de julho de 2013, 
devendo cumprir oito horas diárias de trabalho de segunda a sexta-feira.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2013

Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR                    Vereador RODERLEY MIOTTO

1 º Vice-Presidente                                       2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO              Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA

1° Secretário                                                            2° Secretário
Publicada no D R H.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

P O R T A R I A Nº 075/2013
Nomeia ASSESSOR PARLAMENTAR II
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta
Portaria RESOLVE:

Art 1º - Nomear o Senhor GABRIEL CIORCIARI ZAMITH LOPES para o emprego de
ASSESSOR PARLAMENTAR NÍVEL II do quadro de pessoal de provimento em 
comissão da Câmara de Pindamonhangaba, de acordo com a legislação vigente, 
com salário de R$2.576,37 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta e sete 
centavos), a partir do dia 01 de julho de 2013, nos termos contratuais.

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR                    Vereador RODERLEY MIOTTO

1 º Vice-Presidente                                       2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO              Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA

1° Secretário                                                            2° Secretário
Publicada no D R H.
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Aiandra Alves Mariano
Diversos artistas de Pinda-

monhangaba vão participar, 
a partir da sexta-feira (5), da 
12ª edição do Revelando São 
Paulo Vale do Paraíba, no Par-
que da Cidade “Roberto Bur-
le Marx”, em São José dos 
Campos. O culinarista Sérgio 
Callipo; o grupo folclórico 
Congada São Benedito; as ar-
tesãs Maria Cecília Fonseca, 
Solange Verol, Teresa Jesus, 
Ana Maria Barros, Cristi-
na Somenci, Carmen Lucia 
Fernandes, Elisete Cardoso, 
Ivone Aparecida, Janete Mo-
reira, Luisa Davanno, Patri-
cia Braz e o artesão Felipe 
Callipo representarão Pinda-
monhangaba.

Até a terça-feira (9), o 
maior festival da cultura 
tradicional paulista vai le-
var a São José dos Campos 
artesãos, culinaristas e gru-
pos de manifestações cultu-
rais tradicionais de 130 mu-

nicípios de São Paulo.
Neste ano, o evento terá 

70 espaços de culinária, 120 
de artesanato, Rancho Tro-
peiro com 17 espaços, além 
das brincadeiras de todos os 
tempos.

Durante os cinco dias 
do evento, o público poderá 
prestigiar apresentações de 
150 grupos de manifestações 
artísticas tradicionais como 
congada, moçambique, fo-
lia de reis, catira, jongo, São 
Gonçalo, modas de viola, 
carros de bois e tropeiros.

Na terça-feira, o desta-
que será a cavalgada e apre-
sentação das congadas, com 
a presença do grupo de Pin-
damonhangaba, a partir das 
10 horas.

O Revelando São Paulo 
– Festival da Cultura Pau-
lista Tradicional é gratuito 
e acontece ao longo dos 
cinco dias, sempre das 9 às 
21 horas.

De acordo com anún-
cio feito pelo Ministério da 
Saúde, meninas que têm 10 
e 11 anos deverão ser vaci-
nadas contra o HPV a partir 
de 2014.

A vacina será gratuita e 
disponibilizada em cerca 
de 5 mil postos, que devem 
envolver escolas públicas e 
particulares (em forma de 
campanha) e unidades de 
saúde (de maneira perma-
nente).

Segundo dados da OMS 
- Organização Mundial da 
Saúde, há uma estimativa de 
que 291 milhões de mulheres 
sejam portadoras do vírus no 
mundo. De acordo com estu-
dos, 80% da população femi-
nina sexualmente ativa será 
infectada com o HPV.

Em Pindamonhangaba, a 
vacinação também ocorrerá 

A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo está 
oferecendo curso de atualiza-
ção para 713 agentes de or-
ganização escolar que atuam 
nas escolas da Rede Estadual 
no Vale do Paraíba. As ins-
crições devem ser feitas até 
a terça-feira (9), pela direção 
da unidade onde atua o pro-

fissional. Em todo Estado, 30 
mil servidores poderão pas-
sar pela capacitação. 

A formação, feita pela Es-
cola de Formação e Aperfei-
çoamento dos Professores do 
Estado de São Paulo “Paulo 
Renato Costa Souza” (EFAP), 
visa proporcionar ao agen-
te escolar uma visão global 

da Rede Estadual de Ensino. 
O curso será ministrado por 
videoconferência, em um só 
dia, com carga horária de oito 
horas. A capacitação será fei-
ta entre os dias 22 de julho e 
13 de setembro, em data a ser 
marcada no ato da inscrição. 

O curso de atualização 
orienta como promover o 

bom relacionamento no am-
biente escolar e mostra me-
canismos de interação com 
a comunidade. Além desta 
videoconferência, os agentes 
de organização passam por 
outras capacitações, entre 
elas a formação específica 
sobre a função, ministrada 
para ingressantes.

Por meio de um decreto 
sancionado pelo governo do 
Estado de São Paulo e pu-
blicado na última terça-feira 
(2), funcionários do magisté-
rio, apoio escolar e aposenta-
dos terão uma ampliação sa-
larial de 8,1%, válida a partir 
de julho deste ano.

O aumento vai benefi-
ciar 415 mil profissionais da 
Rede Estadual, que terão os 
acréscimos depositados no 

mês de agosto, referente aos 
dias trabalhados em julho. 
Além disso, no documento 
ainda consta uma determi-
nação que estabelece que o 
aumento salarial previsto até 
2014 terá novo valor, passan-
do de 42,2% para 45%.

A ressalva é para os pro-
fissionais que farão parte 
do quadro de apoio esco-
lar, cujo reajuste no período 
será de 69%.

Profissionais da Rede 
Estadual de Ensino terão 
reajuste de 8,1%

Estado capacita 713 agentes de escola

Garotas de 10 e 11 anos de idade 
serão imunizadas contra HPV

Artistas de Pinda participam do Festival 
Revelando São Paulo em São José dos Campos

A Congada São Benedito, de Pinda, participará da apresentação dos grupos folclóricos no dia 9 de julho

no próximo ano. O setor de 
infectologia da Secretaria 

de Saúde já foi informado 
do novo direcionamento.

O que é 
HPV?

Trata-se de  uma do-
ença sexualmente trans-
missível (DST) causada 
pelo Papilomavírus hu-
mano (HPV). Existem 
mais de 100 tipos do 
vírus. Destes, alguns 
podem ocasionar o cân-
cer, principalmente o de 
colo do útero e do ânus.

Como prevenção, mu-
lheres que têm a vida 
sexual ativa devem rea-
lizar anualmente o exa-
me papanicolau, que é 
capaz de  detectar alte-
rações precoces no colo 
do útero.

Acompanhados pelas 
professoras Simone 

Duarte e Mairina 
Cavalcante, as crianças 

Cathlen Isabele Guedes, 
Isaías Taylor Vitalino, 

Nicolas Allan Claro e 
Alexandre Gonçalves 

Soares conheceram as 
instalações do jornal 

e conversaram com 
profissionais para 
saberem como é a 

rotina de trabalho dos 
funcionários.

Crianças do Lar Irmã Júlia visitam jornal Tribuna do Norte

Divulgação

Vacinação será liberada em 2014

O benefício será depositado a partir de agosto

Arquivo TN

Célia  LimaCélia  Lima
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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

Diretoria De ComuniCação/CVP

Diretoria De ComuniCação/CVP

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

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

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

Vereador ricardo Piorino

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

Impaciente, o Presidente 
da Câmara, vereador Ricardo 
Piorino (PDT), cobra do Poder 
Executivo o encaminhamento 
do Projeto de Lei para a Câ-
mara Municipal, para votação 
e aprovação das tratativas para 
a assinatura do convênio, junto 
ao Governo do Estado de São 
Paulo, para a implantação da 
Atividade Delegada em nosso 
município.

De acordo com o parla-
mentar, a ação se faz neces-
sária, uma vez que a questão 
sobre segurança vem sendo 
um problema enfrentado por 
todos os municípios do país. 
“A Atividade Delegada é uma 
medida eficaz para combater 
os índices de violência regis-
trados no país, pois trata-se de 
uma parceria entre a Prefeitura 
e a Secretaria de Segurança 
Pública, ou seja, é a união 
entre os poderes, que visa levar 
mais segurança às cidades do 
Estado de São Paulo”, obser-
vou Piorino.

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) enviou ao Poder Execu-
tivo, bem como cópia às auto-
ridades públicas responsáveis, 
requerimento nº 1684/2013, 
que solicita a atual listagem 
dos CIDs (Códigos de classifi-
cação internacional de doenças 
e problemas relacionados a 
saúde) que estão sendo aceitos 
na atual gestão. 

Roderley e sua assessoria 
apuraram que alguns mora-
dores de Pindamonhangaba 
vêem questionando a retirada 
de algumas doenças desta lista, 
atrapalhando aos munícipes que 
têm a necessidade do benefício 
do transporte público. “É impor-
tante que fique esclarecido a toda 
a população as doenças inclusas 
no atual CID, para que não ha-
jam dúvidas e os moradores se 
sintam atualizados com a nova 
gestão de governo e os devidos 
benefícios”, explicou Miotto.

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), sempre 
atuante e participativo, conti-
nua sua luta para melhorar a 
saúde dos habitantes da nossa 
cidade. O vereador está co-
brando do Executivo estudos 
e providências para que sejam 
feitas as contratações de mais 
psicólogos para rede pública, 
visando aumentar o número 
de sessões de terapia indivi-
dual e grupal oferecidas aos 
munícipes.

Esta indicação foi feita 
para atender aos pedidos dos 
cidadãos, que relataram ao 
vereador a dificuldade que 
enfrentam para conseguir aten-
dimento psicológico. Muitos 
desses moradores apresentam 
problemas como depressão, 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicitou ao Execu-
tivo, estudos e providências 
para que sejam feitas me-
lhorias nas dependências do 
Campo de Futebol Benedito 
Urbano Santos - “Seu Urba-
no”, sito à rua Gabriela de 
Barros Lessa, no Loteamento 
Vila Rica, pois o mesmo se 
encontra em condições pre-
cárias, colocando em risco 
a segurança dos esportistas 
usuários. O vereador pede 
uma reforma completa nas 
dependências do vestiário 
que se encontra todo danifi-
cado, principalmente os sani-
tários, vestiários, bebedouro 
e telhado, como mostram as 
fotos do local.

Praça da Bíblia 
O vereador Martim Cesar 

reitera à Administração a 

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal  (PTB) está 
convidando a toda popula-
ção da nossa cidade para 
que participe das festivi-
dades de comemoração dos 
308 anos de Emancipação 
Polit ico-administrativa de 
Pindamonhangaba.

A abertura das festivida-
des aconteceu no dia 30 de 
junho e terminará no dia 31 
de julho.

A Programação das fes-
t i v idades  marca  even to s 
importantes como a “Corrida 
Pinda 2013” - com apoio da 
Empresa Tenaris Confab – 
cuja largada será no dia 7 
de julho, às 9 horas.

O ponto alto será no dia 
10 de Julho com as seguintes 
atividades:
-  Hasteamento das Ban-
deiras
8 horas - Obelisco da Praça 
Monsenhor Marcondes
- Missa em Ação de Graças
9 horas - Santuário Mariano 
e Diocesano Nossa Sra. do 
Bom Sucesso - Igreja Matriz
- Sessão Solene da Câmara 
de Vereadores de Pindamo-
nhangaba
10h30min .  -  Câmara  de 
Vereadores  de  Pindamo-
nhangaba
- Show da dupla João Bosco 
e Vinícius
22 horas -  Parque da Cidade

A festa contará ainda com 
eventos como o Festival de 
Balonismo (Night  Glow) 
nos dias 12 e 13 de julho; 
a apresentação do Maestro 
João  Car los  Mar t ins  e  a 
Orquestra Bachiana Filar-
mônica SESI – SP no dia 13 

Cal convida população 
para festividades dos 308 
anos de Pindamonhangaba

de julho, às oito da noite. 
Também estão programados 
shows especiais e gratuitos 
no Parque da Cidade: dia 11, 
a dupla Rony e Rangel às 22 
horas; dia 12, Detonautas a 
partir das 10 da noite e no 
dia 14, a dupla Caio César 
e Diego às 21 horas. 

Para os interessados, a 
programação completa das 
festividades se encontra dis-
ponível no site da Prefeitura 
de Pindamonhangaba : www.
pindamonhangaba.sp.gov.br

Missa em Coruputuba
A Dona Carminha está 

avisando que neste domingo, 
dia 07 de julho, haverá mis-
sa na igreja Nossa Senhora 
Aparecida, em Coruputuba. 
O ato religioso começa às 

10 horas e 30 minutos e será 
celebrada pelo Padre Furta-
do. Dona Carminha convida 
a todos e, principalmente, 
os jovens, pois a missa será 
uma ação de graças pela 
JMJ - Jornada Mundial da 
Juventude.

Vereador cal

Dr. Marcos Aurélio 
cobra contratação
de mais psicólogos

síndrome do pânico, trans-
torno obsessivo-compulsivo 
e outros que, mesmo com a 
ajuda de medicamentos, são 
melhor tratados com o acom-
panhamento de um profissional 
da área de saúde mental e de 
sessões de terapia. A depressão, 
por exemplo, têm sido uma 
das grandes causas de faltas 
e de afastamento do trabalho, 
o que reforça a ideia de que 
a saúde mental necessita de 
muita atenção.

“A saúde dos pindamo-
nhangabenses sempre foi a 
minha prioridade. Fizemos este 
pedido pois, além do bem estar 
físico, é muito importante tam-
bém o bem estar psicológico 
dos nossos cidadãos”, enfatiza 
o Dr. Marcos Aurélio.

Martim Cesar pede 
melhorias para o vestiário 
do Campo do Vila Rica

realização de uma limpeza 
geral na Praça da Bíblia, na 
avenida Voluntário Vitoria-
no Borges, principalmente 
a poda da grama que se 
encontra com mato muito 
alto, situação que gera in-
festação de insetos, sujeira 
e desconforto aos usuários. 
O vereador pede ainda que 
seja feita a manutenção da 
AMI - Academia da Melhor 
Idade e do Parque Infantil. “O 
local encontra-se com alguns 
aparelhos e brinquedos total-
mente danificados, situação 
que gera desconforto e risco 
à segurança dos usuários”, 
comenta o vereador Martim 
Cesar.

o Vereador MartiM 
cesar (no destaque) 
Pede a reforMa  do 
caMPo de futebol “seu 
urbano”, no Vila rica. 
as fotos registraM 
o estado Precário e 
de abandono que se 
encontra os Vestiários.

Por meio de requerimentos, 
Roderley Miotto pede 
atenção à Saúde

Tratamento
Membro da Comissão Per-

manente de Saúde da Câmara, o 
vereador está preocupado com 
os pacientes que precisam dos 
atendimentos de quimioterapia 
e radioterapia, e que muitas 
vezes, com dificuldades, têm 
de se locomover até Taubaté, 
por Pinda não haver local para 
o devido tratamento. Por meio 
do requerimento nº 1635/2013, 
o parlamentar solicitou ao Pre-
feito e a Secretaria de Saúde os 
devidos estudos para esta im-
plantação, como também para 
que haja a contratação urgente 
de um médico neuro cirurgião 
infantil para o município. 
“Nossas crianças carecem de 
um atendimento digno. Passam 
por problemas, muitas vezes 
dificuldades, e quando chegam 
ao Pronto-Socorro ainda faltam 
médicos especializados”, sa-
lientou o vereador. 

Vereador roderley Miotto

Ricardo Piorino insiste 
na Atividade Delegada
“Estou cobrando o ProjEto do ExEcutivo”

A Atividade Delegada foi 
implantada na capital em 2009, 
com o objetivo de contribuir 
para o aumento do efetivo, 
buscando-se a redução da 
violência e melhora da segu-
rança, a qual possibilita que o 
policial militar trabalhe para 
a Prefeitura nos seus dias de 
folga e receba uma gratificação 
pelo serviço desempenhado, 
utilizando os equipamentos da 
PM e realizando policiamento 
preventivo, fiscalização de 
bares, comércios e transpor-
tes clandestinos, entre outras 
funções.

Segundo o Presidente do 
Legislativo: “O município 
possui todos os requisitos para 
a celebração do convênio, uma 
vez que Pindamonhangaba 
já possui aprovada a Lei nº 
5198/2011, que cria a grati-
ficação por desempenho de 
atividade delegada, a ser paga 
aos policiais que exerçam ati-
vidade municipal delegada ao 
Estado de São Paulo”.

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) esteve no dia 22 
de junho prestigiando a 
cerimônia de fundação do 
Grupo Escoteiro Evangélico 
Levi  – 361º/SP, que ocorreu 
na Base Comunitária da 
Policia Militar do bairro 
Vale das Acácias, sendo o 
primeiro Grupo Escoteiro 
em funcionamento no Dis-
trito de Moreira César, o 
qual é aberto a membros 
juvenis de todas as religiões 
cristãs de Pindamonhanga-
ba. A comemoração contou 
com a presença de diver-
sas autoridades de nossa 
cidade, como, o Capitão 
Paulo Lourusso Cavalhei-
ro - Comandante da 2º 
Companhia do 5º Batalhão 
da Polícia Militar “General 
Salgado”, os Grupos Esco-
teiros Itapeva, Oyaguara, 
Lerru, Mikael, Suboficial 

Professor Osvaldo 
prestigia fundação de Grupo 
Escoteiro em Moreira César

Palmeira, a Tropa Sênior 
Autônoma Abaeté, além dos 
escotistas Sebastião Lima, 
Fábio Pereira, Soraya Silva, 
Cláudia Sebe, o cabo Edu-
ardo Benedito Carvalho, 
parentes dos escoteiros e 
moradores dos bairros vi-
zinhos. A solenidade teve 
inicio com a saudação às 
Bandeiras do Brasil, de 
São Paulo e de Pindamo-
nhangaba, e em seguida o 
Hino Nacional e o Hino de 
Pindamonhangaba.

O propósito do movi-
mento escoteiro é contribuir 
para que os jovens assumam 
o seu próprio desenvol-
vimento especialmente o 
do caráter, ajudando-os a 
realizar suas plenas poten-
cialidades físicas, intelec-
tuais, sociais, afetivas e 
espirituais, como cidadãos 
responsáveis, participantes 
em suas comunidades.

Diretoria De ComuniCação/CVP
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O vereador Carlos Edu-
ardo de Moura – Magrão 
(PPS) protocolou nesta 
segunda-feira, dia 1º, uma 
“Indicação de Projeto de 
Lei” que propõe a criação 
do chamado “IPTU Verde” 
no município de Pinda-
monhangaba. O objetivo 
é fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o 
meio ambiente, mediante a concessão de benefício tributário 
ao contribuinte, ou seja, o desconto no IPTU. 

Segundo o vereador, “o IPTU Verde será um eficaz ins-
trumento de política pública capaz de motivar cada cidadão 
pindamonhangabense a executar ou participar efetivamente 
de ações em defesa do meio ambiente”.

Magrão afirma que é fácil entender o que é o IPTU Verde. 
O projeto consiste em um conjunto de benefícios fiscais 
concedidos à população, mediante a adoção dos princípios 
da sustentabilidade nas edificações. Os benefícios previstos 
na Indicação do Projeto de Lei nº 07/2013 são os seguintes:

- Plantio de árvores na calçada, em frente ao imóvel;
- Sistema de captação e de reuso de águas pluviais;
- Sistema de aquecimento solar;
- Material sustentável de construção e
- Área permeável não degradável, com cultivo de es-

pécies arbóreas nativas.
Para o vereador Magrão, “como se trata de uma Indica-

ção de Projeto de Lei, o documento será encaminhado ao 
Prefeito para análise e estudos, junto aos departamentos 
competentes. Vamos torcer para o prefeito acatar a nossa 
ideia. O IPTU Verde está sendo implantando em diversos 
municípios. É uma tendência, pois o munícipe/contribuinte 
colabora com o meio ambiente e a Prefeitura concede o 
desconto no IPTU”.

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) teve o Pro-
jeto de Lei n° 71/2013 – que 
“Denomina de José Estevam 
de Amorim a Rua 3 do Lotea-
mento Alto do Pira-
cuama”, aprovado 
por unanimidade 
pelo plenário na 
Sessão Ordinária 
do dia 24 de Junho. 

Janio disse que 
é importante as de-
nominações de rua, 
pois todos preci-
sam residir em uma 
rua reconhecida, 
com nome, número 
e CEP para que seja 
possível receber 
correspondências. 
O vereador tam-
bém salientou que 
o Loteamento Alto 
do Piracuama já é 
um local legalizado 
pela prefeitura, e 
que faltavam algumas ruas 
a serem nomeadas. Diante 
desta oportunidade, ele to-
mou a iniciativa de prestar 
uma homenagem a algumas 
pessoas que tiveram uma vida 
de muita atenção voltada à 
comunidade em que residiram. 
Uma delas é o José Estevam 
de Amorim que nasceu no dia 
05 de fevereiro de 1935 em 
Cachoeira Paulista. Filho de 
Antônio Estevam de Amorim e 
Olivia Bernardes de Amorim. 
José foi casado com dona Luzi 
(Já falecida) durante 42 anos 
e com ela teve sete filhos: 
Olivino, Terezinha, Jorge, Be-

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 Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

 Diretoria De ComuniCação/CVP

 Diretoria De ComuniCação/CVP

VereaDor Janio arDito lerario

VereaDor Felipe César - FC

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

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

Diretoria De ComuniCação/CVP

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

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

Foto: arquiVo De Família

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

VereaDor toninho Da FarmáCia

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

O vereador Felipe César – FC 
(PMDB) enviou solicitação ao 
prefeito pedindo a redução na 
tarifa do transporte coletivo em 
Pindamonhangaba.

De acordo com o vereador, e, 
atendendo solicitação da popu-
lação de Pindamonhangaba, em 
especial do munícipe Christian 
Alonso, que fez um estudo a 
respeito do assunto, faz esta justa 
reivindicação tendo em vista a 
desoneração do PIS e COFINS, 
realizada pelo Governo Federal, 
incidindo diretamente na tarifa 
do transporte público.

O vereador Felipe César – FC, 
enviou cópias desta solicitação 
enviada ao Prefeito, para as Se-
cretarias de Governo, Finanças, 
Ouvidoria e Jurídico. “Como em 
todas as cidades, as tarifas do 
transporte coletivo estão sendo 
reduzidas, pedimos ao prefeito 
que Pindamonhangaba também 
reduza, seguindo todas as demais 
cidades brasileiras”, enfatiza o 
vereador Felipe César – FC.

Casas Populares 
na Zona Rural
O vereador Felipe César – FC 

reitera ao Executivo a realização 
estudos visando a construção de 
casas populares na zona rural 
de Pindamonhangaba. “O Plano 
Minha Casa, Minha Vida tam-
bém contempla a Zona Rural, 
precisamos correr atrás para que 
nossa cidade também possa ser 
contemplada com este benefício”, 
diz Felipe César - FC.

O vereador pede a construção 
de casas populares principalmen-
te nos bairros: Cruz Pequena, 
Ribeirão Grande, Mandu, Bon-
sucesso, Piracuama, Pinhão do 
Borba, Goiabal, Macuco, Pouso 
Frio e Bairro dos Oliveiras.

“Precisamos fixar o homem 
no campo, dando condições dig-
nas para sua moradia. Até hoje, 

Vereador Toninho da 
Farmácia solicita Centro 
Esportivo para o Crispim

ORDEM DO DIA

24ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 

Alckmin”, no próximo dia 08 de julho de 2013, 
segunda-feira, às 8 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 61/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispensa 
os motoristas de táxi do uso de cartões da zona azul por até 30 (trinta) 
minutos e dá outras providências”.

II. Projeto de Lei n° 87/2013, do Poder Executivo, que “Altera dispo-
sitivo da Lei n° 5.146, de 15 de dezembro de 2010, que cria o Conselho 
Municipal de Políticas Públicas Antidrogas e Álcool”.

III. Projeto de Lei n° 92/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Executivo Municipal a fazer doação de uma área, com encargo, para o 
Serviço Social da Indústria – SESI, para instalação de Centro Educacional 
do SESI no Município”.

IV.  Projeto de Lei n° 93/2013, do Poder Executivo, que “Altera dispo-
sitivo da Lei n° 2.532, de 15 de maio de 1991, que Dispõe sobre o Con-
selho Municipal de Educação e a Conferência Municipal de Educação”.

Pindamonhangaba, 03 de julho de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Felipe César – FC 
reitera redução da tarifa 
do transporte coletivo

o que temos visto é a construção 
de casas populares na cidade. 
Precisamos também nos preo-
cupar com o trabalhador rural”, 
destaca o vereador.

Calçada de 
Moreira César
O vereador Felipe César - FC, 

recentemente foi procurado por 
moradores do Distrito de Moreira 
César, que praticam caminhada 
no calçadão da avenida José 
Adhemar César Ribeiro, pedindo 
para que o vereador intercedesse 
por eles junto a Subprefeitura, 
para que fossem consertados os 
buracos que estavam naquele cal-
çamento, buracos esses causados 
por caminhões que passam pelo 
local, danificando o calçamento, 
inclusive causando acidentes com 
pessoas que acabaram caindo por 
causa dos buracos.

O vereador Felipe César - FC, 
encaminhou o pedido dos muní-
cipes para o Subprefeito Manoel, 
que tomou as providências e 
encaminhou funcionários para 
execução do serviço. O vereador 
Felipe César – FC, em nome des-
tes moradores do Distrito, agra-
dece pelo imediato atendimento 
desta reivindicação que trará mais 
segurança aos caminhantes deste 
calçadão.

Vereador Janio tem Projeto 
de Lei aprovado que denomina 
rua no bairro do Piracuama

nedita, Olivia Fátima, Vicente 
e Pedro. Chegou ao bairro do 
Piracuama  em 1958, com seis 
filhos, tendo o mais velho 13 

anos de idade, e o menor 2 
anos. Trabalhou durante 23 
anos na fazenda de João Saad, 
como lavrador, onde veio a se 
aposentar.

Faleceu no dia 22 de ou-
tubro de 1982, na Santa Casa 
de Misericórdia de Pindamo-
nhangaba. Janio ressaltou que 
estas razões aqui mencionada 
o credenciam a pleno direito 
em ver perpetuado o seu nome 
na referida rua. E a aprovação 
desse projeto é a forma de 
demonstrar uma singela ho-
menagem e gratidão por esse 
exemplo de ser humano.

O vereador Professor Eric (PR) 
encaminhou Requerimento ao Pre-
feito solicitando a criação de uma 
Unidade de Captação de Órgãos e a 
implantação de um Banco de Sangue 
em Pindamonhangaba. A ação do 
vereador foi motivada pelo fato da 
família do jovem Nilson de Oliveira 
Junior- de apenas 18 anos – ter feito 
a doação de todos os órgãos do rapaz 
após o seu falecimento, ocorrido na 
segunda-feira, dia 24 de junho. “O ato 
da família do  herói Nilson, chamado 
pelos amigos, carinhosamente, de 
“BULLY” foi um exemplo para to-
dos em Pindamonhangaba. Naquele 
momento de dor extrema, a família 
soube demonstrar solidariedade e 
compaixão comprovada pela doação 
de todos os seus órgãos”, afirmou o 
vereador Professor Eric.

Nilson de Oliveira Junior nasceu 
em 14 de junho de 1995, em São Pau-
lo, Capital, e veio aos 11 anos fazer 
sua história em Pindamonhangaba. 
Morando do Distrito de Moreira Cé-
sar, estudou na EE “Deputado Claro 
César - DCC, praticou esportes no 
Centro Esportivo Zito e jogou futebol 
nos clubes do Palmeiras e do Tija.

Aos 17 anos, concluiu o ensino 
médio e em seguida, obteve sua car-
teira de trabalho. No dia 15 de junho, 
em uma festa surpresa, 
comemorou seus 18 anos. 
No domingo, dia 16, du-
rante a realização da prova 
ETEC, Nilson sentiu-se 
mal apresentando fortes 
dores de cabeça e vômito 

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) encaminhou 
ao Prefeito Vito Ardito, requeri-
mento solicitando informações 
sobre o início da construção de 
um Centro de Atividades Espor-
tivas no bairro do Crispim, onde 
desde o ano de 2005 o vereador 
vêm cobrando este benefício 
para os moradores do bairro. 
“A construção de um Centro 
de Atividades Esportivas trará 
diversos benefícios para os 
moradores do Crispim e bairros 
vizinhos”, considera Toninho 
da Farmácia.

Centro de Controle
de Zoonoses
Toninho da Farmácia tam-

bém encaminhou ao Executi-
vo, requerimento solicitando 
informações atualizadas sobre 
a emenda nº 25320014, pro-
posta nº 83833/10, que trata 
sobre a liberação de verba para 

construção do CCZ (Centro de 
Controle de Zoonoses) no valor 
de R$ 200 mil, exercício 2010, 
liberado em 28/09/2010. “Faço 
esta solicitação pois segundo in-
formações, existem pendências 
em relação a Caixa Econômica 
Federal. Caso existam pendên-
cias, solicitamos informações 
de quais são elas e quais as 
providências estão sendo toma-
das para resolver essa questão. 
Já passou da hora de termos 
um parecer definitivo e uma 
solução para este benefício tão 
aguardado para nossa cidade, 
que é o Centro de Controle de 
Zoonoses”, finaliza o vereador.

Atenção, Denuncie!
Abandonar ou maltratar 

animais é crime.
Lei de Crimes Ambientais 

nº 9605/98 – Pena de 03 meses 
à 01 ano e multa

Vereador Magrão pede 
implantação de IPTU Verde 
em Pindamonhangaba

VereaDor magrão

Professor Eric quer criação 
de Unidade de Captação de 
Órgãos em Pindamonhangaba

Vereador também quer a implantação de

um banco de Sangue no município

e foi internado. Com a gravidade do 
caso, os médicos optaram por uma 
cirurgia de emergência.

Infelizmente, Nilson não resistiu 
e veio a falecer. A causa da morte foi 
um “Abscesso Cerebral”.

Diante da tragédia, a família, 
mesmo com muita dor pela perda de 
Nilson, mas num ato de solidariedade 
e amor, doou os órgãos do jovem, 
dando assim, uma segunda chance 
de vida à outras pessoas.

Nilson tornou-se um herói, pois 
em Pindamonhangaba foi o primeiro, 
nos 308 anos de existência da cidade 
a passar pelo processo de doação e 
captação de órgãos, procedimento 
realizado por equipe da UNICAMP 
que esteve presente em nossa cidade 
salvando, assim, muitas vidas.

Homenagem
Ainda como forma de homena-

gear Nilson Júnior e sua família, o 
vereador Professor Eric apresentou 
um Projeto de Lei n.° 90/2013, rei-
vindicando que a praça situada na 
Avenida Silvino Lourenço, no bairro 
Jardim Azeredo seja denominada de 
“Nilson de Oliveira Junior – Bully”. 
“É uma justa homenagem a quem em 
vida, construiu só o bem por onde 
passou”, concluiu o Professor Eric.

VereaDor proFessor 
eriC quer prestar 

Justa homenagem 
ao JoVem nilson De 

oliVeira Junior
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
Pindamonhangaba está 

prestes a receber um gran-
de projeto, que une diver-
sas formas de arte em um 
mesmo local, gratuitamente 
para a população. Trata-se 
do “Pinda em Cena”, criado 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Educação e Cul-
tura, que começa neste fi nal 
de semana. 

No sábado (6), o projeto 
será apresentado a partir das 
9 horas, na praça Monsenhor 
Marcondes. No domingo (7), 
o “Pinda em Cena” será das 
14 às 17 horas, no Bosque da 
Princesa. 

As outras apresentações 
serão nos dias 13 e 20, das 

‘Pinda em Cena’ estreia neste fi nal de semana

9 às 13 horas, na praça Mon-
senhor Marcondes; e dia 14, 
das 14 às 17 horas, no Bos-

Prefeitura recebe exposição 
de Renato San Martin

MARIA FERNANDA MUNHOZ
As inscrições para o XII 

Festival de Interpretação 
da Música Sertaneja “Luiz 
Carlos Cardoso” já estão 
abertas no Departamento 
de Cultura da Prefeitura 
e seguem até o dia 19 de 
julho. As apresentações 
integram a programação 
ofi cial de aniversário da 
cidade e serão nos dias 27 
e 28 de julho, no pátio da 
Arteduvale, antiga estação 
Central do Brasil.

Podem participar can-
tores solo, dupla e ban-
das de todo o país, nas 
categorias: Jovem Música 
Sertaneja (permitido uso 
de qualquer tipo de ins-
trumento musical), Música 
Raiz (letras com tema na-
tureza e homem que tra-
balha no campo, podendo 
ser usado somente violão, 
viola e acordeão) e Indivi-
dual (o candidato deverá 

tocar e cantar, não sendo 
permitido acompanha-
mento, podendo fazer uso 
de qualquer instrumento 
musical).  Cada candidato 
poderá inscrever-se como 
intérprete em apenas uma 
categoria, com apenas 
uma música. 

As fi chas de inscrição 
devem ser retiradas no De-
partamento de Cultura, rua 
Dr. Campos Salles, 530, 
São Benedito, ou solicita-
das pelo email cultura.pin-
damonhangaba@hotmail.
com, de segunda a sexta-
-feira, das 8 às 17 horas. 

No ato da inscrição o 
candidato deverá entregar 
quatro cópias (digitadas) 
da letra da música con-
tendo título, compositor 
e intérprete, cópia de seu 
RG e CPF. Sendo menor de 
idade, deverá apresentar 
também os documentos 
do responsável.

Festival de Música 
Sertaneja tem 
inscrições abertas

PREMIAÇÃO

CATEGORIA JOVEM MÚSICA SERTANEJA 
1º lugar: Troféu: Francisco Alves - Chico Viola           R$ 1.331,14 - (19,567 UFMP)
2º lugar: Troféu: Tar e Quar                                           R$ 998,34 - (14,675 UFMP)
3º lugar: Troféu: José Correa Cintra                        R$ 665,60 - (9,784 UFMP)
  
CATEGORIA MÚSICA RAIZ

1º lugar: Troféu:  Amácio Mazzaropi                  R$ 1.331,14 - (19,567 UFMP)
2º lugar: Troféu: Prof. Augusto César Ribeiro – Chico Frô   R$ 998,34 - (14,675 UFMP)
3º lugar: Troféu: Anacleto Rosas Júnior                       R$ 665,60 -  (9,784 UFMP)
  
CATEGORIA INDIVIDUAL

1º lugar: Troféu José Moreira da Silva - Galampito  R$ 998,34 (14,675 UFMP)
2º lugar: Troféu Vicente Alves de Jesus - Guarani      R$ 76,56 (11,415 UFMP)
3º lugar: Troféu Benedito Ap. Costa - Livinho     R$ 443,75 (6,523 UFMP)

Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga se apresentará no “Pinda em Cena”

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (6)

Horário: 9 às 13 horas
Local: Praça Monsenhor Marcondes
Atrações artísticas: Camerata Jovem; Grupo Só Pra Recordar (chorinho); Cia 
de Ballet Júlia Pyles; Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga; Grupo Maculelê 
Capoeira Vida; Cia TEP – Teatro Experimental de Pindamonhangaba com a peça 
vencedora do Mapa Cultural Paulista / Fase Municipal, “A Farsa do Advogado 
Pathelin”; feira de artesanato; exposição de artistas plásticos. 

DOMINGO (7)

Horário: 14 às 17 horas
Local: Bosque da Princesa
Atrações artísticas: Semeando Adoradores (gospel), Grupo Só Pra Recordar 
(chorinho), Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga; Grupo Maculelê Capoeira 
Vida; Cia TEP – Teatro Experimental de Pindamonhangaba, com a peça 
vencedora do Mapa Cultural Paulista / Fase Municipal, “A Farsa do Advogado 
Pathelin”; exposição de artes plásticas; feira de artesanato.

que da Princesa. E, no dia 
21 de julho, comemorando o 
Dia da Cultura e da Paz, será 
das 9 às 14 horas, na Praça 
do Cisas, em Moreira César. 

O Pinda em Cena está 
sendo preparado, dentro da 
política cultural da adminis-
tração municipal, visando 
não somente promover en-
tretenimento de qualidade, 
mas estabelecer o contato 
direto com as pessoas, des-
pertando o interesse tanto 
de assistir quanto de parti-
cipar de manifestações ar-
tísticas.

Na quinta-feira (4), o 
Departamento de Cultura 
realizou uma reunião geral 
com os artistas integrantes 
do projeto, para tirar todas 
as dúvidas, mostrar o layout 
do evento e ordem das apre-
sentações. 

Artistas participantes
Atualmente, integram o 

quadro de artistas partici-
pantes do “Pinda em Cena”, 
em teatro: Cia TEP - Teatro 
Experimental de Pindamo-
nhangaba, Cia Novos Atores 
e Cia Revela a Arte de Circo; 
em poesia: APL - Academia 
Pindamonhangabense de Le-
tras, com Rhosana Dalle; em 
dança: Cia Ballet Júlia Py-

les, Cia Mônica Alvarenga, 
Arteduvale, Projeto Saindo 
das Ruas, Congada de São 
Benedito e Grupo Maculelê 
- Capoeira Vida; em música: 
Camerata Jovem - Projeto 
Jataí, Corporação Musical 
Euterpe, Grupo Semeando 
Adoradores (gospel) e Gru-
po Só Pra Recordar (chori-
nho) e os artistas plásticos 
Felipe Calipo (escultura) e 
Ícaro Turra (desenho).

Em cada dia, as atrações 
serão diversificadas. Toda 
a população está convida-
da a conferir o trabalho dos 
artistas de Pindamonhan-
gaba. 

Em julho, o “Pinda em 
Cena” está integrando as co-
memorações dos 308 anos 
de emancipação político-
-administrativa de Pinda-
monhangaba. A partir de 
agosto, a intenção é levar as 
apresentações artísticas para 
todos os bairros da cidade. 

Reunião geral com os participantes do projeto

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba recebe, duran-
te todo o mês de julho, a 
exposição de telas do acervo 
particular da família do pro-
fessor José Renato Guaycuru 
San Martin. Estão expostas 
28 telas, sendo 14 em bico 
de pena e 14 em óleo sobre 
tela, estilo acadêmico. 

Desde que foi preparada 
pela equipe do Departamento 
de Cultura, a exposição só 
tem recebido elogios: dos 
familiares do homenageado, 
dos funcionários da Prefeitura 
e dos munícipes que passam 
pelo saguão diariamente. 

A exposição permanecerá 
aberta a visitação de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 17 
horas, até o dia 31 de julho, 
com entrada gratuita. 
Um pouco sobre o artista

Engenheiro, professor, 
pintor, José Renato Guaycuru 
San Martin nasceu 6 novem-
bro 1929, em Pindamonhan-
gaba e faleceu em 19 de 

julho de 2005. 
Em 1968, a pedido do 

prefeito Francisco Romano de 
Oliveira, fez, a título de cola-
boração, projeto e fi scaliza-
ção técnica do atual chafariz 
Padre Tobias; projeto da 
praça Dom Pedro II (praça do 
Sant´anna) e projeto da pri-
meira ampliação do cemitério 
municipal. Na época, o qua-
dro da Prefeitura não contava 
com o cargo de engenheiro. 

Começou a fazer trabalhos 

artísticos de bico de pena em 
1976 e, em 1994, voltou-se 
para a pintura a óleo sobre 
tela no estilo acadêmico. 
Entre seus trabalhos, está a 
autoria do logotipo da Univer-
sidade de Taubaté. 

De acordo com depoimen-
to de seus familiares, legou 
à sua família o exemplo do 
trabalho profícuo, competente 
e digno, e um amor profundo 
e eterno, perpetuado, hoje, 
na lembrança de seus netos. 

Telas em bico de pena integram a exposição

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba e o Conselho 
Municipal de Cultura reali-
zam, a partir de sexta-feira 
(5), reuniões para viabilizar 
a Conferência Municipal de 
Cultura. Essa primeira reu-
nião, na Secretaria de Edu-
cação, será voltada para os 

integrantes do Conselho e 
terá como meta formar uma 
comissão organizadora da 
conferência. Pindamonhan-
gaba está adiantada na re-
alização das conferências 
municipais, pois já teve 
duas edições do evento, vi-
sando a adesão ao Sistema 

Nacional de Cultura – do 
qual Pinda é uma das únicas 
cidades da região a integrar. 

A conferência deste ano 
será necessária para que 
Pindamonhangaba defi na os 
delegados representantes 
da cidade nas conferências 
estadual e nacional. 

Conferência de Cultura começa 
a ser preparada na cidade

Fabrício Carvalho

Divulgação

Célia Lima
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Transplante das Palmeiras

Marcos Vinício cuba
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde e Assistên-
cia Social, vai promover, em 
quatro dias, um mutirão de 
atendimento em ortopedia. 
Este trabalho será realizado 
no Pronto Atendimento de 
Moreira César e os pacien-
tes já estão sendo chamados. 
As ações terão início nesta 
sexta-feira (5), a partir das 
7h30. Este mutirão também 
será feito nos dias 12, 19 e 26 
de julho.

Os mutirões de eletro-
cardiograma estão marcados 
para os dias 13 e 27 de julho 
e acontecerão no Cisas, tam-
bém a partir das 7h30.

De acordo com as in-
formações da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social, 
a demanda de exames orto-
pédicos em Moreira César é 

Prefeitura promove mutirão de ortopedia 
e eletrocardiograma em Moreira césar

de aproximadamente 200 e 
eletrocardiograma é 100 por 
dia. O objetivo da Prefeitura 

é possibilitar que as pessoas 
tenham seus diagnósticos o 
mais breve possível, para as-

sim, realizarem os tratamen-
tos adequados e beneficia-
rem-se o quanto antes.

reunião no condephaat discute 
tombamento da serra da Mantiqueira

cinTia caMargo
Em uma reunião reali-

zada na sede do Condepha-
at - Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Ar-
queológico, Artístico e Tu-
rístico, em São Paulo, onde 
estiveram presentes o prefei-
to de Pindamonhangaba e a 
prefeita de Piquete, além de 
representantes de outras pre-
feituras e os secretários es-
taduais de Meio Ambiente e 
de Cultura do Estado de São 
Paulo, discutiu-se os possí-
veis impactos de um pedido 
em relação ao tombamen-
to da Serra da Mantiqueira 
Paulista.

Segundo informações do 
Condephaat, a solicitação 
foi apresentada pelo Instituto 
Oikos e diversas entidades 
não-governamentais e en-
globa áreas nos municípios 
de Pindamonhangaba, Gua-
ratinguetá, Lorena, Piquete, 
Queluz, São Bento do Sa-
pucaí, Lavrinhas e Cruzeiro, 
totalizando 45 mil alqueires. 
Condephaat fará a análise 
do processo, após o posicio-
namento de todos os partici-
pantes que, em sua maioria, 
colocaram-se contra o tom-
bamento.

Segundo informações da 
Secretaria de Governo e In-
tegração de Pindamonhan-

gaba, esse tombamento será 
tecnicamente prejudicial a 
qualquer atividade ou obra 
que possa ser realizada na 
Serra da Mantiqueira, já que 
todas as ações passarão a ser 

proibidas, sem uma prévia 
autorização do Condephaat. 
Pindamonhangaba tem 15% 
de área localizada na Serra 
da Mantiqueira.

Entre os argumentos apre-

sentados pelos técnicos do 
departamento da Prefeitura 
quanto ao não tombamento 
da Serra da Mantiqueira, está 
a recuperação pela qual a ve-
getação do local vem passan-
do, em razão da diminuição 
da atividade agropecuária 
na região. Além disso, atual-
mente cerca de 2 mil famílias 
moram na região da Serra 
da Mantiqueira, o que pode 
gerar um grave problema so-
cial.

Os representantes de to-
dos os municípios que têm 
áreas na Serra da Mantiquei-
ra – Pindamonhangaba, Gua-
ratinguetá, Lorena, Piquete, 
Queluz, São Bento do Sa-
pucaí, Lavrinhas e Cruzeiro 
– foram contrários ao pedido.

Após a posição de todos 
os municípios, será elabora-
do um documento solicitan-
do a paralização do processo 
de tombamento da Serra da 
Mantiqueira.

Tombamento
O tombamento é um ato 

administrativo realizado pelo 
poder público, com o objetivo 
de preservar, para a popula-
ção, bens de valor histórico, 
cultural, arquitetônico, am-
biental e até afetivo. A inten-
ção é impedir que esses bens 
venham a ser destruídos ou 
descaracterizados.Representantes dos municípios durante a reunião

Condephaat explica como é o tombamento

Os mutirões serão realizados no Pronto Atendimento e no Cisas

Abertura terá shows 
e tarde de lazer

Daniela gonçalVes
Uma grande festa 

iniciará as atividades do 
Projeto Nosso Bairro em 
Moreira César. A base 
do projeto, instalada 
no loteamento Cícero 
Prado/CDHU, além de 
atender os moradores da 
localidade, acolhe a co-
munidade do Liberdade 
e também do Terra dos 
Ipês II.

Durante um mês, os 
moradores poderão se 
especializar nos cursos 
gratuitos de Corte de 
Cabelo, Unha Decorada, 
Dança de Salão, Dança 
de Rua, Balé Infantil, 
Futsal, Voleibol, Ciclis-
mo, Basquetebol, Capo-
eira, Cestaria em Jornal, 

Amarradinho e Costura 
com Lycra, Arranjo Floral  
com meia, Bijuteria, Pin-
tura Tecido, Reciclagem 
com Pet, Trançado com 
Fitas, Mosaico, Crochê 
Decorativo em Tricô, Ma-
cramê, Biscuit, Pintura 
Artística, Massagem Re-
laxante, Atividade Física, 
Alongamento, Postura, 
Caminhada e Corrida de 
Rua.

A abertura desta 
edição acontecerá neste 
domingo (7), a partir 
das 13 horas, com uma 
tarde de lazer e ativi-
dades sociais, além de 
shows musicais, na rua 
Raul Rabelo, esquina 
com a avenida Benedito 
Bernardo, 41. 

Crianças da oficina de dança do Araretama

Maria FernanDa Munhoz
Nesta semana, as equipes de 

Serviços Municipais da Prefeitura de 
Pindamonhangaba realizaram a ma-
nutenção de diversas ruas e bairros 
da cidade. Pintura de guias, roçada, 
limpeza, varrição, retirada de mato e 
de galhos foram algumas das ações 
realizadas.

As guias do residencial Vila Ver-
de e da praça Monsenhor Marcondes 
receberam pintura, enquanto a praça 
Patriarca (entre as ruas Senador Dino 
Bueno e Dr. Monteiro de Godoy), 
também no centro, recebeu roçada 
e limpeza. Também foram realizadas 
roçada e limpeza nos seguintes locais: 
pista do Aeroclube; área verde da rua 
Argemiro Cipriano, no Crispim; valeta 
no Campo do Estrela; e na estrada da 
Campininha. 

As equipes da Prefeitura realizaram 

a retirada de vegetação no residencial 
Nossa Senhora do Socorro, no Jardim 
Mariana e residencial Mombaça. Tam-
bém foi feita a retirada de galhos no 
residencial Maricá.

A equipe de varrição esteve na 
av. Antônio Pinheiro Júnior – Campo 
Alegre –, residencial Maria Áurea e 
Alto do Cardoso, além das ruas do 
Carangola e na rua Ryoiti Yassuda 
(Crispim), onde também realizou a 
capina e retirada de areia.  Rece-
beram limpeza, ainda, o valetão na 
rua Simão Denis (Alto do Cardoso), 
a Praça do Quartel (centro), a escola 
municipal  Dulce Pedrosa (Boa Vista), 
a lateral da linha férrea na Vila São 
Paulo e o Parquinho do Castolira, que 
teve também retirada de entulho. 

Serviços no Araretama
A região do Araretama teve, nesta 

semana, os serviços de limpeza e 

roçada das ruas José Luiz Imediato, 
Anacleto Rosa Júnior, Jose Inácio e 
Benedito Pires César, além da Ten. Cel 
Manoel Pereira dos Santos e Wilson Pi-
res César, que tiveram ainda a retira-
da de entulho.

O Destacamento Policial do Arare-
tama, o Ginásio de Esportes e a estra-
da municipal do Socorro, também no 
Araretama, receberam os serviços de 
limpeza e roçada. 

Os serviços de manutenção da ci-
dade são realizados ininterruptamente 
pela Prefeitura, em todos os bairros 
do município. 

Cidade recebe serviços de roçada e limpeza

A Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de Governo/
Departamento de Meio Ambiente, 
está dando continuidade ao trans-
plante das cinco últimas palmeiras da 
avenida Nossa Senhora do Bom Su-
cesso, totalizando em vinte nesta eta-
pa. As árvores estão sendo retiradas 
da área que será duplicada e repostas 
na mesma avenida. O transplante era 
a única alternativa da Prefeitura para 
salvar as palmeiras. A ação tem apoio 
do Exército. 

Arquivo TN

Nosso Bairro

Arquivo TN

Edargê Marcondes

Edargê Marcondes

Pintura de guias, roçada, 
limpeza, varrição, retirada 
de mato e de galhos foram 

algumas das ações realizadas 
nesta semana na cidade

Divulgação

Divulgação



(José Ouverney é “Magnífico 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!)
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL TORNA PÚBLICO O RESULTADO 

DA SELEÇÃO DO PROCESSO CLASSIFICATÓRIO DOS CANDIDATOS A BOLSA DE ESTUDOS DO 

COLEGIO “DR. JOÃO ROMEIRO”. 

OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DEVERÃO COMPARECER À SECRETARIA DA ESCOLA, até dia 

18 DE JULHO, DAS 14h às 21h30, PARA EFETUAREM AS RESPECTIVAS MATRÍCULAS  

OS APROVADOS EM SUPLÊNCIA DEVERÃO PROCURAR A REFERIDA SECRETARIA PARA 

INFORMAÇÕES SOBRE DISPONIBILIDADE DE FUTURAS VAGAS. 

ADMINISTRAÇÃO 
CLASSIFICADOS 

Nome Completo 
1º Angélica Aparecida dos Santos Antunes 

2º Daniele Aparecida Soares 

3º Michele Aparecida Rosa 

4º Elvin Rosário Cezarino Vieira 

5º Caroline Francisco Soares 

6º Dalila Kelen Santos 

7º Eduarda Cristine Marcondes de Oliveira 

8º Aline Karine Leal de Paula 

9º Katiuscia Cezario dos Santos 

10º Arlete Aparecida de Oliveira 

ADMINISTRAÇÃO 
SUPLENTES

Nome Completo 
1º Michelle Oliveira Damacena 

2º Eslaine Thamires dos Santos 

3º Helen dos Santos Mendes 
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4º Maria Lídia dos Santos Figueiredo 

5º Paloma Antunes Gorrera 

6º Bruno Martins Lemes 

7º Priscilla Cesário Teixeira César 

8º Ana Carolina Lameu Marques 

9º Vanessa Paula Vicente da Silva 

10º Clayton Batiston de Jesus 

11º Daiane Santos de França

12º Maicon Martins  

13º Kathiely Fernanda Correa da Silva 

14º Nicole Gonçalves Duque Aparecido 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
CLASSIFICADOS 
Nome Completo 

1º Flavio De Oliveira Lazarin 

2º Wesley dos Santos Moraes 

3º Ariane Aparecida Pessoa e Dionísio 

4º Aurelina Abreu Reis 

5º Claudemir Alberto do Espírito Santo 

6º Caíque Otávio Menezes Avelar 

7º Roseli da Silva Franco 

8º Renata Daniela Lourenço 

9º Maria Tatiana de Jesus 

10º Milena de Souza Santos 

11º Jonas Fabiano da Conceição 
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SEGURANÇA DO TRABALHO 

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
12º Rhobner Santiago de Castro 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
SUPLENTES

Nome Completo 
13º Gustavo de Mendonça Machado 

14º Ana Letícia Antunes de Oliveira 

15º Meire dos Santos Rocha 

16º Sonia Lopes Pereira  

17º Amanda Timóteo de Lima 

18º Christiano de Paula Mello 

19º Wellington Francisco de Melo 

20º Jenifer Rafaela dos Santos 

21º Karen dos Santos Costa 

22º Deiane Pereira Silva

23º Rosiane Pereira da Silva 

24º Matheus Cesarino de Figueiredo 

25º Karen Lucia Alvarenga 

26º Cesaleris Dorotheo 

27º Andréia de Fátima da Silva Matias 

28º Talita Correard Ataíde 

29º Maysa Maria Mantovane de Carvalho 

30º José Norberto Vieira Júnior 
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SEGURANÇA DO TRABALHO 

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
12º Rhobner Santiago de Castro 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
SUPLENTES

Nome Completo 
13º Gustavo de Mendonça Machado 

14º Ana Letícia Antunes de Oliveira 

15º Meire dos Santos Rocha 

16º Sonia Lopes Pereira  

17º Amanda Timóteo de Lima 

18º Christiano de Paula Mello 

19º Wellington Francisco de Melo 

20º Jenifer Rafaela dos Santos 

21º Karen dos Santos Costa 

22º Deiane Pereira Silva

23º Rosiane Pereira da Silva 

24º Matheus Cesarino de Figueiredo 

25º Karen Lucia Alvarenga 

26º Cesaleris Dorotheo 

27º Andréia de Fátima da Silva Matias 

28º Talita Correard Ataíde 

29º Maysa Maria Mantovane de Carvalho 
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31º Luis Fernando da Silva 

32º Jéssica Moreira dos Santos 

33º Glenda Kellen Ferreira Nascimento 

34º Raquel Cristiana Cassiano 

35º Katiele Cesarino Brito Cardoso 

36º Paola Vieira de Moura 

37º Maisa Breda dos Santos 

38º Aires Ferreira dos Santos 

39º Gislene Aparecida Aleixo Machado 

40º Jôse da Silva Mendes Rosa 

41º Luciana de Carvalho Juvencio 

42º Helio Ferreira Quadra Filho 

43º Maria Fernanda Marcondes Vieira 

44º Eliana Sales Andrade 

45º Willian César Macedo 

46º Pámela Santos de Paula 

47º Adriana Sales de Arruda 

48º Juliana Aparecida Matheus 

49º Vanessa Fiorelle Oliveira 

50º Eduardo Domingues Fioruci 

51º Luiz Roberto dos Santos 

52º Tiago Alves de Souza 

53º José Rodrigo Rodrigues Feitoza 

54º Ilma Arlindo Godoi de Sá 

55º Celita Claro Bicudo 

56º Vanessa da Silva Martins 

57º Danielle Vicente dos Santos 
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58º Luis kleber de Sousa 

59º Ítalo Lobo de Freitas 

60º Bruna Luiza Zanin 

61º Michele Velozo Rosa de Souza 

62º Ana Carolina de Souza Apolinário 

63º Vagner Bacelar dos Santos 

64º Daiana Carolina Candido Vitorino 

65º Isaias Camilo Miguel 

66º Carolina Florentino dos Santos 

67º Luiz Fernando dos Santos Macedo 

68º Íris Stefani da Cruz Modesto 

LOGÍSTICA 
CLASSIFICADOS 

Nome Completo 
1º Fúlvio Henrique Vieira Godoy 

2º Marcus Vinicius de Lima 

3º Bianca Moraes de Souza 

4º Diana Ferreira Dias 

5º Thais Cristina de Melo 

6º Paulo Sergio de Freitas Santos 

7º Michele dos Anjos Lima 

8º Reisa Cristina Pereira de Oliveira Alves 

9º Robson Donizeti Claudiano 

10º Rodrigo Benedito de Campos 

LOGÍSTICA - SUPLENTES 
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NÃO HÁ SUPLENTES 

MEIO AMBIENTE 
CLASSIFICADOS 

Nome Completo 
1º José Antonio Donizetti dos Santos 

2º Marcio Gois 

MEIO AMBIENTE 
SUPLENTES

NÃO HÁ SUPLENTES 

PINDAMONHANGABA, 05 DE JULHO DE 2013. 

MARIA CONCEIÇÃO BISPO 
DIRETORA DA ASSISTENCIA SOCIAL 

NÃO HÁ SUPLENTES
MEIO AMBIENTE
CLASSIFICADOS

MEIO AMBIENTE
SUPLENTES

NÃO HÁ SUPLENTES
PINDAMONHANGABA, 05 DE JULHO DE 2013.

MARIA CONCEIÇÃO BISPO  -   DIRETORA DA ASSISTENCIA SOCIAL

CIAS – CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Rua Euclides de Figueiredo, nº 92, Alto do Cardoso. 
CEP: 12443-630 – Pindamonhangaba – SP. Fone: (12) 3643-1607 / Fax: (12) 3643-1609.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0157/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSÉ BENEDITO ROSA responsável 
pelo imóvel situado a Rua Wilson Pires Cesar, Cidade Jardim, Quadra 17, Lote 33, inscrito no 
município sob a sigla SO22.15.12.004.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0158/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a MULTIPLA IMOVEIS LTDA S/C responsá-
vel pelo imóvel situado a Rua Pedro Angelo Foroni, Cidade Jardim, Quadra 26, Lote 57, inscrito 
no município sob a sigla SO22.15.09.057.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0159/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a MIRANTE ENGENHARIA E COMERCIO 
responsável pelo imóvel situado a Rua José Lopes de Medeiros, Araretama, Quadra D-05, Lote 
01, inscrito no município sob a sigla SO23.04.07.001.000 para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0160/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o CLUBE DOS VINTE  responsável pelo imó-
vel situado a Rua São João Bosco, Alto Tabaú, inscrito no município sob a sigla NE11.13.08.013.001 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publica-
ção. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da 
Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0161/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o CLUBE DOS VINTE  responsável pelo imó-
vel situado a Rua São João Bosco, Alto Tabaú, inscrito no município sob a sigla NE11.13.08.013.002 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publica-
ção. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da 
Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0162/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o CLUBE DOS VINTE  responsável pelo imó-
vel situado a Rua São João Bosco, Alto Tabaú, inscrito no município sob a sigla NE11.13.08.013.003 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publica-
ção. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da 
Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0163/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o CLUBE DOS VINTE  responsável pelo imó-
vel situado a Rua São João Bosco, Alto Tabaú, inscrito no município sob a sigla NE11.13.08.013.004 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publica-
ção. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da 
Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0164/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o CLUBE DOS VINTE  responsável pelo imó-
vel situado a Rua São João Bosco, Alto Tabaú, inscrito no município sob a sigla NE11.13.08.013.005 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publica-
ção. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da 
Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

“VEM ME DIZER ONDE errei que eu te peço perdão, quero sentir 
suas mãos e o seu beijo de novo... eu quero provar pra você a força 
do meu amor, amor que não aceitou uma outra mulher...” - Adalberto 
& Adriano

 
ATENÇÃO – Publique sua agenda gratuitamente, enviando para 

joao.ouverney@terra.com.br

ANIVERSÁRIO DE PINDA - Estão confirmados os shows para o ani-
versário de 308 anos da cidade de Pinda, que serão realizados no Parque 
da Cidade. 10/07 – (terça) - João Bosco e Vinícius. 11/07 – (quarta) - Rony 
e Rangel. 12/07 – (quinta) – Detonautas. 13/07 – (sexta) - Banda Mul-
tishow / Garotos do Vale. 10/07 – (sábado) - Caio César e Diego.

ANJINHO DO VALE & JOSY MATOS - Agenda do mês de junho
18h30. Mais informações: www.anjinhodovale.com.br
ALOHA MUSIC HALL Trambmbé  – 5/7 (sexta) – Luxúria, Noite 

Delas, mulher vip a noite toda. MCs Chaparral, Matheus e Dada.  8/7 
– (segunda véspera de feriado) - Sou Muleke e Soweto. Estrada Nova 
Tremembé-Taubaté, Vale do sol. Tel (12) 9159-3534

ARENA 101 Pinda – 6/7 (sábado) – Banda 8 Segundos. 8/7 (segunda 
véspera de feriado) – Arraiá Arena. Mineiro & Marcelo.13/7 (sexta) – 

Estrada Municipal Antonio Marçon, 4.900, ou  Rod. Pres. Dutra, km
101. www.arena101.com.br. Tel (12) 3424-7676. Lista vip com Luzera 

– 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS Guará:
QUINTA-FEIRA - 4/7 – Voo Livre. 11/7 – Som da Terra. 18/7 – Pedro 

Romano. 25/7 – Musical Arte.
SÁBADO - 6/7 – Banda 5 Estrelas (festa julina). 13/7 – Mix 80. 20/7 – 

Alexandre Vilela. 27/7 – NovaTropical.
 Ingressos: R$ 15,00 (único). Tel (12) 3122-3812
BAR DO SANTISTA Pinda – 6/7 (domingo 18h) – Manassés. 8/7 

(véspera de feriado) – André Toledo.  Som ao vivo todo domingo e véspe-
ra de feriados, 18h.   Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura 
Brasil). Funciona de terça e domingo a partir das 17h

CASARÃO ROSEIRA –  Baile toda quinta-feira.  Djs Djs Digão e Ju-
ninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois ambientes.  Estrada 
Roseira-Aparecida

CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda –Baile todo sába-
do com início às 18h. Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro Vila Rica. Domin-
go passado foi realizada a festa junina, com muita animação;.

CERVEJARIA DO GORDO Lorena  -  6/7 (sábado) – Bnegão e Se-
letores de Frequência. www.cervejariadogordo.com.br. Tel(s): (12) 3157-
6200

CHICKEN BEER Tremembé –  4/7 (quinta) – Sertanejo. 6/7 (sábado) 
– Videokê profissional e 2º ambiente (funk).  13/7 (sábado) – Rock in roll. 
Twyla. Stinky Dogs. Elas free até1h.  Tel (12) 9181-5704. Av. Luiz Gonza-
ga das Neves, 2.500 (anexo ao Posto Alsan)

CLUBE DA VILA São Benedito Pinda realiza mais dois bailes no Re-
cinto São Vito em julho, confira: 7/7 (domingo) – Banda Nova Dimensão.

21/7 (domingo) – Banda Gold. Clara Romão informa que dentro de 
pouco tempo o baile estará de volta à Vila. Tel (12) 3642-2087

CLUBE DO LAZER Taubaté - QUARTA - 10/7 – Anjinho do Vale. 17/7 
– Quarta – Feira – Pedro Romano. 24/7 – Quarta - Feira – Anjinho do Vale

31/7 – Jaqueline. DOMINGO - 7/7 –Kubanacan – SP. 14/7 –Cinco 
Estrelas – SP. 21/7 –Garcia Music Show – SP. 28/7 – Domingo – Tropica-
liente – SP (Baile dos Aniversariantes). Traje esporte fino (proibido tênis, 
sapatênis e camiseta).  Tel. 3633-5389/3011-0400

CLUBE DOS OFICIAIS CAVEX Taubaté -  13/07 (sábado 20h) - Noite 
Árabe. Dj Beto Cavalcante, Kanis, Joelma Brasil, Luanara Sharira, Teo 
Versiani e outros. Ingresso R$ 30 mais 1 kg de alimento

CONEXÃO SHOW Aparecida – Toda quinta-feira,  bailão funk. Elas 
vip a noite toda. Av. Itaguassu, 4.285. Tel (12) 8825-2162. Ingressos: Pin-
da (NetoJeans)

CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  “Creix” - Baile  todo sábado 
(23h) com as melhores bandas ao vivo.  A direção do clube realiza tam-
bém o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa 
canja gratuita à 1h. Tel (12) 3674-2413

 CROZARIOL Tremembé – 5/7  (sexta) – Banda Rodeio. Tel. (12) 
3672.2576. www.crozariol.com.br

ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava – 5/7 (sexta) – Roger 
7 Rogério. 6/7 (sábado) – William Marque & Robinho.  8/7 (segunda vés-
pera de feriado) – Banda 8 Segundos. Rod. Pres. Dutra, km 133. Tel. 
3955-9420.

FERROVIÁRIA Pinda: 5/7 (sexta) – Luizinho Gaúcho & Priscila. 12/7 
– Paulo & Paula. 19/7 – Anjinho do Vale & Josi Matos. 19/7 – Bruno & 
Hyago. Forró no deck da piscina. Sócio em dia não paga e pode comprar 
convite para um amigo por R$ 5,00. Tel (12) 2126-4444. Site www.aafer-
roviaria.com.br

FESTA JULINA APAE Pinda – 5 e 6/7 (sábado e domingo 18h) – 
Sede da APAE. Rua José Oliveira, 55. Tel (12) 3642-1900 e 3645-1677

MANGUEIRÃO Pinda –  Toda sexta-feira,  22h,o melhor forró da re-
gião com a Banda Gold. 12/7 (sexta) – Festa julina comemorando aniver-
sário da Banda Gold. Tel (12) 9174-0026

MARINELLI’S HALL Pinda – 27/7 (sábado) – Show gospel de Aline 
Barros. Tel (12) 3933-4848 e 8165-4000

MUTLEY Taubaté: 5/7 (sexta) – Banda Pop Fiction. 6/7 (sábado)  – 
Welcome Heineken. Banda Belatrix.  Tel (12) 3632-5540, 9184-4785 e 
8134-9694. www.mutley.com.br

ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 5/7 (sexta) – Ressasca Orgamika (R$ 4)
6/7 (sábado) – Festival Lumiére. 3 bandas: La Carne, Ceramic Vowl e 

Marco Zero. Tel (12) 3648-4913.  www.cervejariaobvio.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: 5/7 (sexta) – Grupo Divã. 7/7 (do-

mingo) – Ki Paquera. 12/7 (sexta) – Bom Talento. 14/7 (domingo) – Sou 
Muleke e Pra Cair no Samba. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  Tel 
(12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126

PAQUERA DA ÓTIMA – Programa que o locutor Paulo Ricardo apre-
senta durante a semana, das 22 às 24h. As pessoas podem ligar e falar 
ao vivo, enviar mensagens ou seu perfil para ser divulgado. Muitos casais 
têm se conhecido graças a esse programa, participe! Telefone (12) 8859-
8859, opção 3.  E-mail: paquera@otimafm.com.br

PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – 6/7 (sábado 21h) – Sábado 
Nobre. Grupo Charles Anjo. Sócio grátis e não-sócio paga R$ 10,00

RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 5/7 (sexta) – Banda Jack Steel.
26/7 (sexta) – Santa Fé Folia. Inimigos da HP.  Geral. Tel. (12) 3105-

1663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br, e-mail ranchostafe@gmail.
com

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 4/7 (quinta) – Wa-
shington dos Teclados. 6/7 (sábado) – Wilson & Washington. Tel.  (12) 
3648-4036 e 9775-0389

RESTAURANTE COLMÉIA Pinda –  Música ao vivo durante os almo-
ços de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Um dos melhores 
restaurantes rurais do município. Tel. 3642-2120. www.restaurantecol-
meia.com.br

VIA VALLE SHOW Pinda – 5/7 (sexta) – Esquenta MC Gui. Elas vip 
até 1h.  6/7 (sábado) – Bailão funk comMC Gui. Pista R$ 20, Camarote 
R$ 25 e vip R$ 45. As primeiras 50 mulheres vão de camarote.  Rua José 
Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em frente à Universidade Anhangue-
ra. Tel (12) 9206-4666

VILLA DI PHOENIX Taubaté: 4/7 (quinta) – Eduardo Reis (A Noite 
Nossa).  Pedro Henrique e Matheus.  28/7 (domingo) – Karametade.

Lista vip com Luzera (9171-8990 e 7811-9776). Em frente ao Taubaté 
Shopping Center

VILLA SERTANEJA São José: 5/7 (sexta) – Rodrigo & Santa Fé. Noi-
te do Carro Lotado, só um paga. 6/7 (sábado) – Nego Blue.  13/7 – Bonde 
das Maravilhas. Fazenda Brumado.  Tel (12) 3911-6992

DESTAQUE DA SEMANA
O casal Zé Luiz e Luiza, de São José dos Campos, anima bailes e 

eventos por todo o Vale do Paraíba. Sábado passado (29/6) se apresen-
taram no baile do Recanto Caipira (sede do Sindicato Rural de Pinda) e 
foram muito elogiados. Telefone para contato: (12) 9764-9129.

 MENÇÕES HONROSAS
Eu julguei que era paixão,
mas ela, por inclemência,
fez da minha exclamação,
três pontos... de reticências.
BESSANT - Pinda

 ---------------------
De um diálogo restrito                           
nosso  olhar supre a carência,                
clamando  o que não foi dito                  
na mudez da reticência...                       
ÉLBEA PRISCILA S. E SILVA – Caçapava

 --------------------------
Teu bilhete sobre a mesa
explicando a tua ausência
deixava ver, com clareza,
um adeus na reticência. 
ARGEMIRA F. MARCONDES – Taubaté

 ------------------------
A vida tem reticência,
às vezes, nós não notamos.
Ela está na consequência
dos passos falsos que damos...
JOSÉ GUARANY RODRIGUES – Pinda

 ----------------------------
O que é viver, afinal
Uma louca inconsistência? 
Não creia em ponto final
a morte é só reticência.                             
BESSANT - Pinda
 
 MENÇÕES ESPECIAIS
Tuas missivas de ofensa
têm reticências demais ... 
- Queixas em cada sentença
que me dizem:¨Nunca mais!¨
JOSÉ VALDEZ CASTRO MOURA - Pinda
 --------------------

As reticências discretas
do meu sofrer, a chorar,
mostram mágoas tão secretas
que eu não ouso revelar...
JOSÉ VALDEZ CASTRO MOURA – Pinda

 ----------------------
Quando eu disse que te amava, 
seguido de reticência
é que ainda eu relutava 
para expor tanta evidência.     
PROFESSOR ALFREDO BARBIERI – Taubaté
------------------ 

Nada reclamo, querida,                      
se trilho sendas de espinhos...                  
- São reticências da vida                             
 que Deus pôs em meu caminho... 
 JOSÉ VALDEZ CASTRO MOURA - Pinda

-------------------------
Meu manual de vida ensina                 
a seguir a inspiração!
 - Como essa história termina
as reticências dirão...
 JOSÉ OUVERNEY - Pinda

    TROVAS VENCEDORAS
Hoje, nos versos que faço,
tão salpicados de ausências,
quem detinha tanto espaço,
mal cabe nas reticências...
JOSÉ OUVERNEY - Pinda

           ------------------------
Nosso romance discreto,                      
contido nas aparências
é um livro de amor repleto                           
de emoções... nas reticências...
ÉLBEA PRISCILA S. E SILVA - Caçapava   

          --------------------------
Insensível às urgências                         
de um mandato que é tão breve,
a vida põe reticências                                
em tudo que a gente escreve...
JOSÉ OUVERNEY - Pinda

            ------------------------
Reticências, que moral
vens, aos fracos, sugerir?
-Já fui um ponto final
que decidiu prosseguir...
JOÃO PAULO OUVERNEY - Pinda

        -------------------- 
Quem reconforta existências    
com amor, paz e perdão,                      
jamais será ¨reticências ¨...               
É ponto de exclamação!  
JOÃO PAULO OUVERNEY – Pinda

Concurso de Trovas de Pindamonhangaba
ÂMBITO REGIONAL - TEMA: RETICÊNCIA(S)



Tribuna do Norte 11Pindamonhangaba, sexta-feira, 5 de julho de 2013 

Arquivo TNArquivo TN

O Concurso Nacional/Internacional e o 
Juventrova são anualmente realizados pela 
UBT (União Brasileira de Trovadores) - Seção 
de Pindamonhangaba com o apoio da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
biblioteca Vereador Rômulo Campos 
D’Arace e do jornal Tribuna do Norte.

Premiação do Concurso Nacional e do Juventrova
Evento integra a programação festiva em comemoração aos 308 anos de emancipação 

político-administrativa de Pindamonhangaba e será realizado sábado (6), no Colonial Plaza Hotel
Altair Fernandes

Com declamação de 
trovas de autores vete-
ranos e de jovens tro-
vadores acontece neste 
sábado (6), às 19h30 
horas, no Colonial Pla-
za Hotel (avenida Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so, 4201),  a premiação 
e homenagens referen-

tes ao XXIII Concurso 
Nacional/Internacional  
de Trovas e XIX Juven-
trova, concurso estu-
dantil da modalidade. 

O Concurso Nacio-
nal/Internacional de 
Trovas de Pindamo-
nhangaba está entre os 
mais concorridos certa-
mes da modalidade no 

Brasil, daí a qualidade 
dos trabalhos partici-
pantes. Em sua realiza-
ção é dividido em duas 
categorias. A Regional 
é aberta a trovadores 
de Pinda, cidades da 
região do Vale, serra da 
Mantiqueira e Litoral 
Norte. Da Nacional/In-
ternacional participam 

trovadores das demais 
cidades do Estado de 
São Paulo, de outros 
estados e de países de 
Língua Portuguesa. 

Pela categoria Re-
gional, que este ano 
teve como tema a pa-
lavra ‘Reticicências’, 
participaram 82 trovas. 
Na categoria Nacio-

nal/Internacional, tema 
‘Frase’, participaram 
437 trovas. Após a mi-
nuciosa apreciação, as 
comissões julgadoras 
apontaram  as quinze 
melhores trovas de cada 
categoria distribuídas 
entre vencedoras, men-
ções honrosas e men-
ções especiais.

XXIII CONCURSO  
INTERNACIONAL/NACIONAL/REGIONAL 

TEMA REGIONAL - 
RETICÊNCIAS...

Vencedores
Nosso romance discreto,
contido nas aparências,
é um livro de amor repleto
de emoções...nas reticências...

Élbia Priscila de Souza e 
Silva - Caçapava-SP 

Quem reconforta existências
com amor, paz e perdão,
jamais será  “reticências”...
É ponto de exclamação!

João Paulo Ouverney - 
Pindamonhangaba-SP

-Reticências, que moral
vens, aos fracos, sugerir?
-Já fui um ponto final
que decidiu prosseguir..

João Paulo Ouverney - 
Pindamonhangaba-SP 

Hoje, nos versos que faço,
tão salpicados de ausências,
quem detinha tanto espaço,
mal cabe nas reticências...

José Ouverney – 
Pindamonhangaba-SP

Insensível às urgências
de um mandato que é tão breve,
a vida põe reticências
em tudo que a gente escreve...

José Ouverney  - 
Pindamonhangaba-SP

Menções Honrosas
Teu bilhete sobre a mesa
explicando a tua ausência
deixava ver, com clareza,
um adeus na reticência...

Argemira Fernandes 
Marcondes -Taubaté-SP 

Eu julguei que era paixão,
mas, ela, por inclemência,
fez da minha exclamação,
três pontos ...de reticência.
Bessant – Pindamonhangaba-SP

O que é viver, afinal?
Uma louca inconsistência?
Não creia em ponto final,
a morte é só reticência...
Bessant – Pindamonhangaba-SP
De um diálogo restrito,
nosso olhar supre a carência,
clamando o que não foi dito
na mudez da reticência...

Élbia Priscila de Souza e 
Silva – Caçapava-SP

A vida tem reticência,
às vezes nós não notamos,
ela está na consequência
dos passos falsos que damos.

José Guarany Rodrigues - 
Pindamonhangaba-SP

Menções especiais
Quando eu disse que te amava
seguido de reticência
é que ainda eu relutava
para expor tanta evidência.
Alfredo Barbiéri  – Taubaté-SP
Meu manual de vida ensina
a seguir a inspiração!
- Como essa história termina,
as reticências dirão...

José Ouverney – 
Pindamonhangaba-SP

Tuas missivas de ofensa
têm reticências demais...
- Queixas em cada sentença
que me dizem: ”Nunca mais!“.

José Valdez de C. Moura - 
Pindamonhangaba-SP

As reticências discretas
do meu sofrer, a chorar,
mostram mágoas tão secretas
que eu não ouso revelar...

José Valdez de C. Moura – 
Pindamonhangaba-SP

Nada reclamo, querida,
se trilho sendas de espinho...
- São reticências da vida
que Deus pôs em meu caminho...

José Valdez de C. Moura – 
Pindamonhangaba-SP

 TEMA NACIONAL - 
FRASE

Vencedores
Os que falam o que querem,
deveriam pensar mais ,                
porque as frases duras ferem   
mais que o aço dos punhaisww!
Campos Sales – São Paulo-SP

Na pressa da indiferença,
teu minúsculo “ já vou”,
não foi frase...foi sentença
que o teu adeus me deixou!
Elisabeth Souza Cruz - Nova 

Friburgo- RJ
Que valeu “fazer as pazes”
calando o que nos maldiz,
se dói mais ouvir as frases
que o teu silêncio me diz?...

Gilvan Carneiro da Silva – 
Niterói-RJ 

Ao vento não lances praga,
pensa,repensa e medita,
pois a boca sempre paga
pela frase que foi dita!

Vanda Alves da Silva – 
Curitiba-PR

Eu te senti quase meu...
mas o indesejável “quase”
jamais desapareceu
do meio daquela frase...

Vanda Fagundes Queiroz – 
Curitiba-PR

Menções Honrosas
Por orgulho ou covardia,
eu deletei da memória,
a frase que mudaria
o rumo da nossa história.

Almerinda F. Liporage-Tita
Rio de Janeiro-RJ

Por mais que uma frase doa,
sangrando fundo no peito,
a saudade até perdoa,
é a mágoa que não tem jeito!
Campos Sales - São Paulo -SP

Na vida, que importam frases?
Felizes ou infelizes!
Pois o que importa é o que fazes
e não aquilo que dizes!

Cyrléa Neves - Nova 
Friburgo-RJ

Quando falavas de amor
proferias “frases feitas”...
Brilhante papel de ator
das mentiras mais perfeitas!

Ercy Maria M. de Faria - 
Bauru- SP

Ante a dor, o pranto mudo...
E, no meu choro infeliz,
minha lágrima diz tudo
que nenhuma frase diz...!
Mara Mellini Gracia  - Caicó-RN

Menções especiais
Todo amor que tu me deste
congelou o seu porvir,
na frase que não disseste
e eu tanto queria ouvir...
Ana Cristina – São Paulo-SP

Transforma-se em vã sentença
a frase tola e vazia!
Quem pondera e sempre pensa,
por ser sábio, silencia...

Maria Helena de O. Costa –
Ponta Grossa-PR

Nenhuma  surpresa fazes
me incluindo entre as eleitas,
porque sei que as tuas frases
já são velhas “ frases feitas”.
Maria Nascimento S. Carvalho 

–  Rio de Janeiro-RJ
Os homens de fé e os sábios
distinguem, com precisão,
a frase que vem dos lábios
da  que diz o coração...
Renata Pacolla - São Paulo-SP

No fardo oculto, eu sustento
uma saudade pesada,
por conta de um só momento
em que eu disse a frase errada.

Vanda Fagundes Queiroz - 
Curitiba-PR

O presidente da UBT-Pinda, José Valdez, apresenta a solenidade de premiação dos concursos  Nacional e Juventrova. O evento reúne trovadores locais, da região e de 
outros estados, além de professores e seus alunos, jovens trovadores, numa festa anual dedicada à trova  

O Juventrova originou-se 
de um projeto da UBT-Pin-
damonhangaba junto aos pro-
fessores de língua portugue-
sa. Teve início em 1995 com 
a denominação “A Trova na 
Escola” (direcionado a alu-
nos a partir da 5ª série). Pelo 
significativo número de parti-
cipantes e número de edições 

(19ª edição), pode ser consi-
derado o maior concurso es-
tudantil da modalidade até 
agora realizado em todo o ter-
ritório nacional. Embora sua 
realização seja de âmbito mu-
nicipal, tem recebido e aceito 
participações de cidades vizi-
nhas.  

O tema proposto este ano 

foi a palavra «Celular».  Quin-
ze escolas enviaram trovas de 
seus alunos. No total, 1.565 
trovas participaram do con-
curso, sendo classificadas 40  
(quadro abaixo) pela comis-
são julgadora, todas conside-
radas vencedoras. A premia-
ção também será no evento 
de sábado e a comissão orga-

nizadora dos concursos infor-
ma que os alunos premiados 
(e seus acompanhantes) que 
não tiverem condução própria 
poderão utilizar o ônibus que 
a Prefeitura colocará à dispo-
sição, com saída às 19 horas 
da praça Monsenhor Marcon-
des e retorno ao mesmo local 
após a realização do evento.

1. EE ALFREDO PUJOL
Menina que me namora
por que você não me esquece?
O celular toda hora
toca, vibra e me enlouquece!

Ana Beatriz Caetano,
3º ano – Ensino Médio

Celular do meu amigo,
cada dia, um modelo,
e o que sempre está comigo
mais parece um pesadelo.

Bruna Ap. Leite Silva
3º ano – Ensino Médio

Comprei novo celular,
de última geração,
mas tenho que confessar:
estava na promoção!

Marina Luísa dos Santos
3º ano – Ensino Médio

Nesse tempo tão moderno
não largo do celular,
a vida vira um inferno
se o esqueço de carregar.
Ana Clara de Oliveira Vieira

3º ano – Ensino Médio
Minha terra tem barreiras
que bloqueiam o sinal,
e nas áreas com ladeiras
meu celular fica mal.

Isabela Zuchelli Nakamura
3º ano – Ensino Médio

2. EE PROFESSORA 
ANTONIA CARLOTA GOMES
Ao cair da bicicleta
por culpa do celular
eu banquei uma pateta
e nem consegui falar.

Larissa Mariane R. da Silva
7º ano – Ensino Médio

O meu celular tocou
quando eu vinha dirigindo;
de repente, o som parou...
Liga, amor! Estou pedindo!

Verônica Pereira Alves
7º ano – Ensino Médio

Enviei, por celular,
mensagens muito importantes
para me comunicar
com meus amigos distantes.
Thamires B. Nogueira Dourado

7º ano – Ensino Médio
Vi um celular bacana
que me fez querer comprá-lo.
Só que, sem nenhuma grana,
eu só pude apreciá-lo.

Matheus Henrique Pereira
7º ano – Ensino Médio

3. EE ANTONIO 
APPARECIDO FALCÃO
Eu queria um celular
mas meu pai, dizendo não,
me mandou ir trabalhar,
garantir meu ganha pão!

Everton Luiz de Jesus
1º termo -  EJA

Ao ligar o celular,
veja só que encontrei:
uma chamada a cobrar
do professor Wanderlei!

Vitoria Beatriz Rodrigues
7ª série – Ensino Fundamental

Estou fazendo uma trova 
com o tema celular.
Mais um ano o Juventrova
vem aos jovens premiar.

Maríllia Gabriela Moraes 
do Nascimento

7ª série – Ensino Fundamental
Recebi no celular
uma ligação de urgência.
Era alguém a me cobrar...
perdi a minha paciência.

Ironir Santos Fonseca
6º termo – EJA

4. EE DEMÉTRIO IVAHY 
BADARÓ
Andando com celular,
minha saudade apertou.
Pra você quero ligar,
mas meu bônus acabou.

Andreina Lima 
Martins Pereira

8º ano – Ensino Fundamental

Pra que serve o celular?
Ele tem várias funções:
serve para conquistar
sonhos lindos, corações!

Júlio César da Luz Marques
8º Ano – Nível Fundamental

5. EE DIRCE APARECIDA 
PEREIRA MARCONDES
Meu celular tá guardado
bem ao lado da Cidoca.
Eu vou deixar desligado
pois assim ele não toca.

Rafaela Salgado
8ª série – Ensino Fundamental

6. EE PROFª  ESCOLÁSTICA 
ANTUNES SALGADO
Celular está ligado,
já não dá mais pra aguentar.
Aluno desesperado,
no face, querendo entrar.

Denise Alves Garcias
2º ano – Ensino Médio

7. EE PROFESSOR 
EURÍPEDES BRAGA
Eu ganhei um celular,
mexo nele toda hora,
pena que foi acabar
sua carga bem agora.

Geovanna Batista Piovani
8º ano – Ensino Fundamental

Eu ganhei meu celular
e fiquei muito feliz.
Não levo pra estudar
porque  assim meu pai me diz.

Eudes Fernando Bento
8º ano – Ensino Fundamental

8. ETEC JOÃO GOMES 
DE ARAÚJO
Celular na atualidade
faz parte, é indispensável,
não importa renda e idade,
vício quase incontrolável.

Jéssica Caroline
3º ano – Ensino Médio

Fui comprar um celular
para ligar para o Juca,
pois queria lhe contar
que troquei minha peruca.

Joyce Teófilo Martins
3º ano – Ensino Médio

São pobres essas crianças
que não querem mais brincar,
pois só terão nas lembranças
os cliques no celular.

Viviane A. Diniz
1º ano – Ensino Médio

9. EE PROFESSOR JOSÉ 
AYLTON FALCÃO
Vou comprar um celular,
quero a tecnologia,
mas, somente se ganhar
dinheiro da minha tia.

Jhony Mike de Jesus
1º Ano – Ensino Médio

Eu ganhei um celular
para comunicação,
mas não poderei usar
por defeito no cartão.
João Pedro Nogueira da Silva

1º ano – Ensino Médio
Meu celular estragou,
não sei o que vou fazer;
minha mãe bem que avisou,
foi bom pra eu aprender.

Évelin Clotilde de M. Felipe
2º ano – Ensino Médio

Android e redes wi-fis...
Tudo na palma da mão.
Celular não serve mais
só pra fazer ligação.
Amanda Araújo de Alvarenga

3° ano – Ensino Médio

Ligações posso fazer,
mensagens  posso enviar;
mas, segredos, pra manter
só se senha eu colocar.

Kathleen Maiara Conceição
8ª série – Ensino Fundamental

10. EE PROFESSOR JOSÉ 
PINTO PESTANA
Ele é bom pra pesquisar
e curtir com a galera.
Celular pra navegar
e curtir muita paquera.
Vinicius de Campos Ferreira 

7ª série – Ensino Fundamental

Mexer no meu celular
é a minha diversão,
na escola não posso usar
pra não rolar confusão.

Daniel Lemes Raimundo
8ª série – Ensino Fundamental

11. EE MANUEL CABRAL 
(Tremembé)
Do concurso ele é tema,
na escola é proibido;
desligado no cinema
o celular é querido...

Joyce Alves 
2° ano – Ensino Médio

O celular é amigo,
mas, preste muita atenção,
ele vira um perigo:
rouba a imaginação.
Carolina Fernandes  Leme Leite

2º ano – Ensino Médio

12. EMEF PROFESSORA 
MARIA AMÉLIA DO 
PATROCÍNIO (TREMEMBÉ)
Celular nunca é comigo,
só me traz amolação.
Pois eu sou do tempo antigo,
cumpro a regra, a tradição!
Myllena Thaynara F. da Silva
8º ano – Ensino Fundamental

Ao ligar meu celular
vejo a sua ligação,
mas não posso retornar:
estou fazendo a lição.

Caio Alexandre
7º Ano – Ensino Fundamental
Hoje preciso estudar,
não vou ficar de bobeira.
Vou deixar o celular
e parar de brincadeira.

Weslley Victor
9º ano – Ensino Fundamental
O celular da vizinha
nunca para de tocar,
é barulho, campainha,
até criança a chorar.

Adriana Naressi da Silva
8º ano – Ensino Fundamental
Quando pego o celular
vejo fotos de viagem.
Isso me faz recordar
daquela bela paisagem...

Krishna Maria B. Xavier
7º ano – Ensino Fundamental

13. EE DR. MÁRIO TAVARES
Nas paqueras da escola
o celular vou usar,
de repente, vai que cola,
e eu posso até namorar.

Rafaela da Silva Palma
1º ano – Ensino Médio

Vou trazer meu celular,
pois estou apaixonado,
quero tanto perguntar
se ela tem um namorado.

Rafael Godoi Ribeiro Costa
8º ano – Ensino Fundamental

14. ESCOLA PROFESSOR 
PEDRO SILVA
É útil quando preciso,
porém, chato quando esqueço;
ajuda no compromisso:
celular, por ti, padeço. 

Guilherme  Willian da Silva
3º ano – Ensino Médio

 
15.  EEEPMI RYOITI 
YASSUDA
Nem sei como vou dizer,
é sobre o seu celular,
mas você tem que saber:
...ele acaba de quebrar!

Gleicy Caroline de Almeida
3º ano – Ensino Médio

XIX JUVENTROVA - CONCURSO ESTUDANTIL DE TROVAS 2013   -   TEMA “CELULAR”

 Anualmente pro-
fessores, trovadores ou 
aquele que se destacam 
pela boa vontade e aten-
ção dispensada para com 
a UBT – Pindamonhanga-
ba são homenageados 
com os títulos de Madri-
nha e Padrinho do Juven-
trova.  Para madrinha e 
padrinho do XIX Juven-
trova (2013) temos, res-
pectivamente, os profes-
sores: Cristiane Donizete 
de Oliveira (EE Escolás-
tica Antunes Salgado) e  
Cláudio Luiz Arantes (EE 
Demétrio Ivahy Badaró). 
Aos referidos educado-
res a UBT-Pindamonhan-
gaba agradece pela con-
tribuição que deram para 
o sucesso deste certame 
cultural dedicado à ju-
ventude..

Madrinha 
e Padrinho

Propagadores 
da trova

No regulamento do 
Juventrova anualmen-
te enviado às escolas,  é 
solicitado que na remes-
sa dos trabalhos  para a 
apreciação da comissão 
julgadora conste os no-
mes dos professores que 
trabalharam a trova com 
os alunos em seus res-
pectivos estabelecimen-
tos de ensino. Este ano os 
professores propagado-
res da prática da moda-
lidade poética trova - al-
guns o fizeram em mais 
de uma escola - foram:

Ademar Paes dos 
Santos, Cecília Lemes da 
Silva, Cláudio Luiz Aran-
tes Pereira, Cristiane Do-
nizete de Oliveira, Eliza-
bete Aparecida Mendez, 
Goretti Flores Goffi dos 
Santos, Jaqueline Sebe 
da Silva Moreira, Lóris 
Frasinelli, Maria Antonia 
de Oliveira Dias, Maria 
Aparecida Marcondes 
Antunes, Maurino Ribei-
ro de Souza, Raquel Tei-
xeira de Oliveira, Rosana 
Aparecida Cinachi, Thás-
sia Kristine da Silva.

Juventrova: trova estudantil faz 19 anos  

Temas para 2014
nacional “sensato”
regional “insano”
Juventrova “copa”
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Tribuna do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 058/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 58/13, que cuida de “Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços de impressão em off-set do jornal Tribuna do Norte; pelo 
período de 12 (doze) meses sendo em média 12(doze) edições mensais com uma média de 
8 (oito) paginas por edição e 3.000 (três mil) exemplares por dia”, 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, 24 de junho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

RERRATIFICAÇÃO
PREGÃO Nº. 085/2013

A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 02/07/13, concernente à homo-
logação do Pregão nº. 85/13, leia-se corretamente “A Prefeitura comunica que no PP nº. 85/13, 
que cuida ...”. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2013. 

6º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O Comus – Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, realizou as 
pré-conferências de saúde em quatro pontos da cidade.
Com as apresentações nos bairros colhemos sugestões, idéias e propostas para novos 
projetos na área da Saúde, este evento contribuiu para o avanço da Saúde e um trabalho 
centralizado com a população. 
Nos próximos dias 19 e 20 de Julho, será realizada ofi cialmente a abertura da 
6ºConferência, onde serão apresentados todos os projetos que a população realizou. 
Na Etec João Gomes de Araújo dia 19/07/2013 Cerimônia de Abertura das 19h as 21h.
Dia 20/07/2013 ocorre a 6º Conferência Municipal de Saúde das 08h as 17h.
Tema anual da conferência municipal é “SUS: A saúde é responsabilidade de todos – 
Governo, prestadores de serviços, profi ssionais de saúde e usuários – participar para 
avançar”. 
A Conferência é um importante instrumento para contribuir com a melhoria da gestão 
de Saúde no Município. Para isso, a participação de todos os segmentos da sociedade 
organizada é indispensável. É um evento obrigatório, previsto por lei, 
e deve ser realizado a cada dois anos.

José Fernandes
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

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 IN-
TERPOSTOS E JULGADOS
     
  
 Nº PROC.       NOME                             RESULTADO
 
010/2013               MAICON WESLEY GUEDES CANDIDO                           INDEFERIDO
011/2013               CELIO EBURNEO                                                                   DEFERIDO
012/2013               CELIO EBURNEO                                                                   DEFERIDO
PA 105-3/2013      HENRIMAR EIJI UCHIMURA                                             INDEFERIDO
PA 111-9/2013      HENRIMAR EIJI UCHIMURA                                                 DEFERIDO
PA 164-8/2013      RAMIRO MARCONDES DA FONSECA                            INDEFERIDO
PA 603-8/2011      BENEDITA PLACIDINA DE CAMARGO                          INDEFERIDO
PA 132-6/2012      BENEDITA PLACIDINA DE CAMARGO                          INDEFERIDO
PA 247-1/2013      MAICON WESLEY GUEDES CANDIDO                            DEFERIDO
PA 157-0/2013      OSMAR DE OLIVEIRA                                                         DEFERIDO
PA 282-3/2013      EDSON LUIS CALIXTO                                                   INDEFERIDO

Ata da 23.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 04.06.2013.

Às dez horas do dia quatro de junho 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 
Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Raul Alves de Oliveira, membro 
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 22.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
29.05.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0070/13 José Brasil Neto. II – 
RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0078/13 Roseane 
Salgado Silveira. III – EXPEDIENTE: Ofício 027/12 – 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, 04 de Junho de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 23.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.06.2013.

Às dez horas do dia seis de junho 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 
Terceira 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 23.ª Sessão Ordinária, realizada em 
04.06.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0083/13 Luiz Hen-
rique Borges. II – CETRAN: Recebimento dos Recursos: 1-0159/12 Geraldo de Souza Lima, 
1-0181/12 Nelson Tetsuji Takahashi, 1-0211/12 Marisa Aparecida Duque Andrade e 1-0217/12 
Amauri Izidoro da Silva julgados em 2ª instância.
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, 06 de Junho de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 24.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 11.06.2013.

Às dez horas do dia onze de junho 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 
Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores, Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza 
Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 23.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
06.06.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0064/13 Luciana Andreia Sa-
quetti e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0067/13 Joel Teixeira de Abreu. II – RELATOR: Sr. 
Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0075/13 Anderson Alexandre dos 
Santos. III – EXPEDIENTE: Ofício 029/13 – 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, 11 de Junho de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 24.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.06.2013.

Às dez horas do dia treze de junho 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 Vigési-
ma Quarta 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 24.ª Sessão Ordinária, realizada em 
11.06.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0076/13 Gilberto Esteves 
de Medeiros. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0043/13 Marcia Calil Samahá.
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, 13 de Junho de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 25.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 18.06.2013.

Às dez horas do dia dezoito de junho 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 Primeira 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença 
dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, 
membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 24.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
13.06.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0079/13 Theophilo Jorge da Sil-
va Neto. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0081/13 
Heitor Paim de Macedo Filho. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFE-
RIDO, por votação unânime: 1-0086/13 Marcelo Ribeiro do Couto. IV – EXPEDIENTE: Ofício 
032/13 – 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, 18 de Junho de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 25.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.06.2013.

Às dez horas do dia vinte de junho 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 
Quinta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi 
e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza 
Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 25.ª Sessão Ordinária, realizada em 
18.06.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0076/13 Gilberto Esteves 
de Medeiros. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0087/13 Bruno Fernando Ribeiro Teberga. 
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, 20 de Junho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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 classifi cação, muni-
dos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar certi-
dão 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 - Certifi cado 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 fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 15/07/2013 às 15:00 horas

48º JULIANA MAIARA ROBERTO
RUA PROJETADA H, 22 – CHÁCARA DAS ROSAS
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

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 classifi cação, muni-
dos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar certi-
dão 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 - Certifi cado 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 - 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 fi lhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

Dia  15/07/2013 às 14:00 horas

RECEPCIONISTA

5º JULIANA SANT’ANNA DOS SANTOS
RUA ALEXANDRE FLEMING, 700 – PQ. DAS ÁRVORES
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12511-310

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 040/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 085/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: J. F. Rezende EPP.  
Objeto: Aquisição de Produtos para lanche, servido nos cafés da manhã dos pacientes com 
tuberculose em tratamento supervisionado.
Prazo: Prorrogado em mais 12 (doze) meses, até 11/04/2014.
Assina pela contratante: Isael Domingues      
Assina pela contratada: Carlos César Rezende       
Data de assinatura: 11/04/2013
Pindamonhangaba, 01 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 060/2013
Contrato nº 068/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de caminhão trucado com carroce-
ria de no mínimo 6,0 metros de comprimento, equipado com munck para uso em manutenções 
de iluminação pública e nas galerias de águas pluviais. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Eco Plantas e Mudas Ltda. EPP.
Data de assinatura: 11/06/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 43.400,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita          
Assina pela contratada: Letícia Pinheiro de Carvalho       

Pindamonhangaba, 01 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 306/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 058/2012

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Naressi & Naressi Transportes Ltda. ME.  
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços referentes a transpor-
te coletivo de passageiros pela modalidade fretamento continuo, exclusivamente em âmbito 
municipal, pelo período de 12 (doze) meses, todos os serviços terão como ponto de partida e 
chegada o centro de especialidades médicas (CEM).
Prazo: Prorrogado em mais 12 (doze) meses, até 13/03/2014.
Assunto: Reajuste contratual com base no índice IPC-FIPE 5,1116% passando o valor contrata-
do de R$ 445.218,24 para R$ 467.976,05
Assina pela contratante: Isael Domingues      
Assina pela contratada: Dirley Naressi      
Data de assinatura: 13/03/2013

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 059/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Pindatur Transporte e Turismo Ltda.  
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços referentes a transpor-
te coletivo de passageiros pela modalidade fretamento continuo, exclusivamente em âmbito 
municipal, pelo período de 12 (doze) meses, todos os serviços terão como ponto de partida e 
chegada o centro de especialidades médicas (CEM).
Prazo: Prorrogado em mais 07 (sete) meses, até 13/10/2013.
Assunto: Reajuste contratual com base no índice IPC-FIPE 5,10% passando o valor 
contratado de R$ 624.000,00 para R$ 655.824,00, e altera-se o nome da razão social da empre-
sa de W.P. Filho Locação ME. para Pindatur Transporte e Turismo Ltda.
Assina pela contratante: Isael Domingues      
Assina pela contratada: Walter Patrocínio Filho      
Data de assinatura: 13/03/2013
Pindamonhangaba, 01 de julho de 2013.

Comunico que a funcionaria Roseli Ap. Soares Moreira Dias dos Santos , portadora do RG 
n° 23709427-7  e do CPF 134.547.808-96   NÃO faz mais parte do quadro de funcionários da 
empresa VILELLA IMOVEIS LTDA.

LEI Nº 5.544, DE 02 DE JULHO DE 2013.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a permitir o uso de espaços na realização das Comemo-
rações do Aniversário da Cidade.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar termo de permissão de 
uso dos espaços localizados no Parque da Cidade durante o período de realização das Come-
morações do Aniversário da Cidade, de 10 a 14 de julho de 2013.
Parágrafo único. Os espaços de que trata o caput deste artigo, compreende barracas, praça de 
alimentação, estacionamento e diversão.
Art. 2º Serão permissionárias as entidades sociais inscritas no Conselho Municipal de Assistên-
cia Social de Pindamonhangaba - CMAS, que manifestarem previamente o interesse na utiliza-
ção do espaço e aderirem à realização do evento.
§1º. Os espaços destinados às entidades compreenderão 25 (vinte e cinco) barracas de 3mX6m 
divididas entre as entidades permissionárias.
§2º.  A entidade explorará o espaço a ela cedido, sendo o valor arrecadado destinado ao desen-
volvimento de suas atividades sociais.
§3º A permissão de uso se efetivará mediante termo do qual constarão os direitos e obrigações 
do permissionário.
Art.3º  Fica ainda o Poder Executivo autorizado, durante o período de que trata o art. 1º desta 
Lei, a permitir o uso de 20 (vinte) espaços aos ambulantes cadastrados que residam no Municí-
pio de Pindamonhangaba.
§1º. Caso o número de interessados exceda os espaços disponíveis será realizado o sorteio 
para a permissão de uso, sendo a colocação e montagem das barracas,  por conta do próprio 
ambulante.  
§2º. Os ambulantes, a título de permissão de uso do espaço, repassarão ao Fundo Municipal 
de Assistência Social, em prol das entidades sociais cadastradas no Município, os seguintes 
valores:
a- R$50,00 (cinquenta reais) por dia de evento para os espaços menores.
b- R$150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de evento para os espaços maiores.
Art. 4º Fica o Fundo Municipal de Assistência Social autorizado a repassar às entidades o valor 
arrecadado com o evento, decorrentes dos ambulantes.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídico
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.060, DE 28 DE JUNHO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para exercerem a função de Ges-
tor de Atividades Esportivas e Lazer:
I- a partir de 17 de junho de 2013
Bruna Fernandes Muassab
II- a partir de 1º julho de 2013
Ana Rosa Bastos Marcondes
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de junho 
de 2013.
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2013.
Vito Ardito Lerário

Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa

Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em  de 28 de junho de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.061, DE 28 DE JUNHO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais e de acordo com a Lei nº 4.492, de 03 de outubro de 2006, em seu artigo 4º,

R E S O L V E :
Art. 1º - Alterar a Portaria Geral nº 3.737, de 28 de novembro de 2011, que constitui o 
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO e nomear os senhores a saber:
“I - REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL:
Secretaria de Saúde e Assistência Social 
 Titular: Maria José Otacílio
 Suplente:  Veraniza do Prado
Secretaria de  Saúde e Assistência Social – Departamento de Assistência Social
  Titular: Vania Maria Moreira Miguel
 Suplente:  Edson Fernandes Nogueira
Secretaria de Educação e Cultura
 Titular: Patrícia Campos
 Suplente: Daniele Monteiro Correard
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer
 Titular: Alexandre Luis de Paula Castro
 Suplente: Gilson Salum Benjamim
Secretaria de Planejamento
Titular: Ernani Pereira de Oliveira Junior
Suplente: Ivanil Gregório das Chagas
Secretaria de Administração
 Titular: Laís Aparecida França da Silva
 Suplente: João Bosco Azevedo Homem de Melo
II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
LAR DE VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
Suplente:  Antonio Alves de Moraes Junior”
Art. 3.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2013.

Vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal
Isael Domingues 

 Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 de junho de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2013

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba nos 
termos do disposto da Lei Federal de no 11.1788, 25 de setembro de 2008, faz saber que se encontram 
abertas as inscrições para Seleção, parte integrante deste Edital de Estagiários.

1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Estágio, por alunos matriculados no 
seguinte curso: 

1.1. O acordo de cooperação e Termo de Compromisso de Estágio será celebrado sob regime da Lei  
no 11.788 de 25 de 
Setembro de 2008.
1.2. O valor da Bolsa Auxílio corresponde a:
• Nível Superior 4hs - R$ 472,44
1.3. É concedido o auxílio transporte no valor de R$ 30,00.

2 - DA INSCRIÇÃO

• A inscrição será realizada no período de 05 e 10 de julho de 2013, das 9h00 às 16h00, no CIEE – Cen-
tro de Integração Empresa Escola, situado na Rua Dr. Pedro Costa 270, Centro – Taubaté/SP.
• A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo candidato, munido de RG, CPF (no mínimo com pro-
tocolo de solicitação) e dos comprovantes de residência e escolaridade. Formalizada a inscrição, o 
candidato receberá o protocolo devidamente rubricado pelo responsável do CIEE;
• Para os candidatos com defi ciência - PCD é assegurado 10% das vagas no presente processo seleti-
vo, desde que as atribuições das mesmas sejam compatíveis com a defi ciência de que são portadores, 
que será verifi cada através de exame médico no ato da convocação, nos termo da Lei No. 11.788/2008;
• Os candidatos com defi ciência - PCD participarão da seleção em igualdade de condições com os de-
mais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de realização da prova;
• Só poderão participar do processo seletivo estudantes matriculados no curso anteriormente indicado;
2.1. São requisitos para inscrição e contratação:
• Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, em 30/06/2013;
• Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país; 
• Residir na cidade de Pindamonhangaba;
• Estar regularmente matriculado no ano letivo de 2013;
•Não ter período de estágio equivalente a 2 (dois) anos na Prefeitura de Pindamonhangaba;
2.2. São requisitos para realização do estágio:
• Para as vagas de nível superior: cursar entre os dois últimos anos à época da inscrição;
2.3. Imprescindível: até a data da realização do processo seletivo todos os candidatos deverão atualizar 
seus dados cadastrais através do site www.ciee.org.br. Caso essa atualização não seja realizada, o 
CIEE não se responsabilizará pelos erros de dados pessoais do candidato no Termo de Compromisso 
de Estágio.

3 – DO PROCESSO SELETIVO

3.1. O processo Seletivo classifi cará os candidatos, levando-se em consideração os pontos obtidos 
nos testes, que serão aplicados dia 11 de julho de 2013 às 14h00 (quatorze horas). A duração da prova 
objetiva será de no máximo 1h00min (uma hora);
3.2. A prova objetiva será aplicada no CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, situado na Rua Dr. 
Pedro Costa 270, Centro – Taubaté/SP. 
3.3. A prova objetiva para os cursos de nível superior será composta por 20 (vinte) questões, sendo 10 
questões de Língua Portuguesa, 7 questões de Conhecimentos Gerais  e 3 questões de Conhecimentos 
Específi cos
3.4. As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha e cada questão conterá 05 (cinco) 
alternativas, sendo somente 1 (uma) correta;
3.5. Cada questão valerá 0,5 (meio) ponto;
3.6. A pontuação máxima será de 10 pontos, de caráter classifi catório;
3.7. O candidato deverá comparecer no local da realização das provas com antecedência de 30 (trinta) 
minutos, munido do documento de identidade, comprovante de inscrição, caneta esferográfi ca de cor 
azul ou preta, lápis e borracha;
3.8 A abertura dos portões ocorrerá as 13h30, não sendo permitido o acesso ao local da prova após o 
horário da prova.
3.9. Durante a prova, não será permitido o uso de calculadoras, celulares ou consultas a obras ou livros 
de qualquer espécie;
3.10. Não serão permitidos candidatos que não estejam convenientemente trajados.

4 – DA CLASSIFICAÇÃO

4.1. A classifi cação dos candidatos do processo seletivo será por ordem decrescente de pontos obtidos, 
observando-se a pontuação total;
4.2. Havendo empate na classifi cação, proceder-se-á ao desempate usando o seguinte critério prefe-
rencial:
• Maior idade;
• Maior pontuação das questões de Língua Portuguesa;
4.3. A classifi cação fi nal (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir do dia 15 de julho 
de 2013 no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba: www.pindamonhangaba.sp.gov.br e no 
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE de Taubaté, pessoalmente.

5 - DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA 

5.1. As pessoas com defi ciência - PCD deverão apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau 
ou nível da defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacio-
nal de Doença – CID, bem como a provável causa da defi ciência;
5.1.1. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a defi cientes, estas serão preenchi-
das pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classifi catória;
5.2. A convocação para preenchimento das vagas será feita através de telefone;
5.3. O candidato convocado deverá apresentar-se na data, horário e local estabelecido, no prazo máxi-
mo de 48 (quarenta e oito) horas;
5.4. A ausência na data, horário e local estabelecido será considerada como desinteresse pela(s) 
vaga(s), oferecida(s), não cabendo recurso;
5.5. O candidato, que não se interessar pela vaga oferecida, deverá comparecer no CIEE, para assina-
tura do Termo de Desistência, não podendo concorrer à outra vaga pela mesma seleção;
5.6. Os candidatos serão convocados de acordo com ordem de classifi cação e de acordo com a neces-
sidade de contratação da concedente de estágio.

6 – DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

6.1. A Celebração do Termo de Compromisso de Estágio será de acordo com a Lei Federal nº 11.788 
de 25 de Setembro de 2008;
6.2. Após convocação, o candidato deverá providenciar Declaração de Escolaridade (original, atual, 
carimbada e assinada pela Instituição de Ensino) e retirar junto ao CIEE o seu Termo de Compromisso 
de Estágio - TCE, para assinatura da Instituição de Ensino;
6.3. Os estágios poderão ser encerrados a qualquer tempo de forma unilateral; 
6.4. O estudante que iniciar o estágio poderá fi rmar o Termo de Compromisso de Estágio - TCE com a 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, por no 
máximo 24 meses.

7 – DOS RECURSOS

7.1. O prazo para interposição de recursos será de 2 (dois) dias úteis após a publicação do resultado 
fi nal, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente;
7.2. O recurso só será admitido para o único efeito de correção de notório erro de fato;
7.3. Os recursos deverão ser dirigidos ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, devendo estar 
devidamente fundamentados, constando o nome do candidato, o número de inscrição, a vaga que 
concorre, o telefone e o endereço para correspondência;
7.4 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. O processo seletivo terá validade até 31 de dezembro de 2013 ou quando do esgotamento de 
candidatos;
8.2. As seleções anteriores a esta terão prioridade na convocação, caso haja remanescentes na lista;
8.3. A assinatura do candidato no ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na 
aceitação tácita das condições deste processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital 
e nas normas legais pertinentes;
8.4. A inexatidão das afi rmativas e/ou irregularidades nos documentos, verifi cadas a qualquer tempo, 
acarretará a nulidade da inscrição ou do Acordo de Cooperação do estudante, sem prejuízo das medi-
das de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis;
8.5. O Centro de Integração Empresa-Escola e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba não se 
responsabilizam por eventuais prejuízos ao estudante decorrentes de:
• Endereço e/ou telefone não atualizados;
• Endereço de difícil acesso;
• Correspondência devolvida pela EBCT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado 
do candidato.
• Correspondência recebida por terceiros;
8.6. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, serão resolvidas pela 
Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
8.7. Fica eleito o Foro de Pindamonhangaba para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do processo 
regrado neste Edital.

Pindamonhangaba, 03 de julho de 2013.

______________________________________________
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Silvio Luis de Godoi 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

 
________________________________________________

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 
Rosangela Pereira

Gerente Regional Campinas e Vale do Paraíba
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AnA CAmilA CAmpos
Para os amantes das di-

ferentes vertentes da arte, os 
próximos dias serão um pra-
to cheio. Entre os dias 7 e 10 
de julho, Pinda vai realizar 
a primeira edição da Seda - 
Semana do Audiovisual no 
município. A ação é promo-
vida pela Arteduvale - Asso-
ciação dos artistas educado-
res do Vale do Paraíba.

O evento faz parte de um 
mapa da Seda – uma cone-

xão de mais de 100 cidades 
espalhadas por oito países 
que devem movimentar um 
grande público, culminan-
do na maior ação integrada 
de cinema da América La-
tina.

O Seda é um evento de 
arte integrada, que contará 
com música, dança, cinema, 
poesia, graffiti, oficinas e ou-
tras manifestações artísticas, 
que serão realizadas em di-
versos pontos da cidade.

Pinda promove Semana do Audiovisual

PAT – Funciona normal na segunda-feira (8), 7h30 às 17 
horas. suspende as atividades nos dias 9 e 10, retomando 
os serviços na  quinta-feira (11).
 
Bancos – Têm expediente normal na segunda-feira (8), 
não funcionam na terça-feira (9), e voltam às atividades 
normais na quarta-feira (10).
 
Comércio – As lojas funcionam normalmente. Somente na 
terça-feira (9), o comércio fica aberto até as 13 horas.
 
Bandeirante Energia – Terá atendimento normal ao 
público durante a semana, das 8h30 às 16h30, com 
exceção da terça-feira (9). O atendimento pela Central de 
Atendimento ao Cliente no 0800-721-0123 funcionará 24 
horas e com ligação gratuita.

Prefeitura – Funciona normalmente na segunda-feira (8); 
para na terça-feira (9) e na quarta-feira (10), e retorna ao 
expediente normal na quinta-feira (11).

AAF inaugura campo society

3º Encontro de Inclusão premia 
comissões municipais do emprego

Paineiras terá Sábado Nobre

A Rede Spani Atacadista 
realizou, nesta semana, um 
curso de gastronomia para a 
unidade de Pindamonhanga-
ba. Na terça-feira (2), a culi-
narista Valquíria Silva, da 
empresa Alispec, ensinou re-
ceitas diferentes de pães do-
ces recheados e confeitados. 

Além de aproximar a rede 
atacadista dos clientes, a ini-
ciativa ofereceu uma alter-
nativa para que as donas de 

casa surpreendam a família e 
garantam uma renda extra.

O curso foi gratuito e os 
participantes doaram um qui-
lo de alimento não perecível 
que serão encaminhados para 
uma entidade beneficente do 
município.

Em Pindamonhangaba, o 
Spani Atacadista está locali-
zado na rua Uelson de Freitas 
Ramos, 58, Distrito Indus-
trial. 

Dia 7 De julho – lançamento

Praça da Bíblia – das 16  às  22 horas,
Encontro hip hop.

Exibição do filme: Cidade Improvisada

Participações:
Fusion funk – danças urbanas
Projeto saindo das ruas – danças urbanas
Heli Oliveira – danças urbanas
Uniao Rude Crew
Insanidade Mc’s
Verdaderos
Enide 
John Carlos e Nego Law
Mc Ralf
Dj Célio

Poetas:
Guido Campos, Oliver Oliveira e Bob

Atividades:
Brinquedos
Pintura facial
Varal de poesias
Pista skate

Dia 8 De julho

Workshops:
Stop motion – Valdir Rodrigo 10 horas 
– Estação Arteduvale
Economia criativa no audiovisual – Adivan Salles – 
15 horas – Estação Arteduvale
Brinquedos indígenas – John Coutinho – 15  horas 
– Estação Arteduvale
Intervenção artística embaixo do viaduto, das  17 
às 20 horas.

Exibição de documentários Praça da Cascata, das  
20 às 22 horas.

Dia 9 De julho

Dudu Jarra – o diretor e roteirista do DVD oficial 
do Iron Man Brasil 2013: workshop sobre 
documentário esportivo – do roteiro à pós 
produção
As 10 horas,  na Estação Arteduvale

Claúdio Helvécio – jornalista e técnico 
cinematográfico
– workshop edição 14 horas – Estação Arteduvale

Brinquedos do audiovisual – Alligton Aurélio – 14 
horas – Estação Arteduvale

Praça do Quartel – das 15  as 22 horas - diversidade 
musical:
15 horas – Madds
16 horas - só na canção ( Diego Luz, Pedro Freire, 
Guilherme Lessa, Junior Guimarães)
17 horas  – Semente de Sião
18 horas - Gabriela de Moraes e banda
19 horas - Guerrilha Verbal
20 horas - Mr. Brakeman – tributo a Led Zeppelin
21 horas - Dj Luis Simonetti

Dia 10 De julho

Workshops:
Heli Oliveira – dança de rua – 10 horas 
– Estação Arteduvale
José Caramez – trilha sonora – 15 horas 
– Estação Arteduvale
Mauro Moraes – linguagens corporais – 15 horas 
– Estação Arteduvale

Palestra:
Cinema de guerrilha - Aloysio Letra
Continuista e oficineiro em cinema e video 
- São Paulo
Local: museu às 19 horas

Encerramento Gabriela de Moraes e banda

P R O G R A M A Ç Ã O

CintiA CAmArgo
A Comissão Municipal 

do Emprego da Prefeitura de 
Pindamonhangaba participou 
do 3º Encontro Estadual de 
Inclusão – Emprego, Tra-
balho e Renda, realizado no 
Centro de Lazer dos Comer-
ciários, em Praia Grande.

Para o secretário em exer-
cício do Estado do Emprego, 
valorizar as CMEs e dese-
jar que os membros tenham 
comprometimento com suas 
cidades e com seus trabalhos 
é muito importante, já que 
o levantamento da situação 
destes muncípios será viável 
para a realização dos cursos 
de qualificação necessários 
em cada localidade. 

O encontro contou com 
três palestras mediadas pela 
supervisora técnica do Diee-
se - Departamento intersindi-
cal de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos, Eliana 
Elias; pela coordenadora do 
Trabalho Decente, Letícia 
Mourad; e pela coordenadora 
da Comissão de Acessibili-
dade na Edificação e no Meio 
da ABNT – Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas, 
Adriana Almeida.

Premiação
Ao final do evento, 

ocorreu a premiação das 
CMEs que se destacaram 

em 2012 na elaboração e 
implantação de projetos em 
benefício do crescimento 
econômico e sustentável de 
suas regiões.

Dos 19 projetos envia-
dos aos organizadores, 
cinco foram premiados. 
Os municípios vencedores 
foram: São Roque, Pira-
cicaba, Sorocaba, Salto e 
Bauru. Os três primeiros 
colocados receberam tro-
féus e os demais foram pre-
miados com medalhas.

As cidades de Araçatuba, 

Colina, Ipaussu, Leme, Li-
meira, Macatuba, Ourinhos, 
Santa Cruz da Esperança e 
São Pedro receberam certifi-
cados de participação.

Sobre a Comissão 
Estadual do Emprego
A CEE - Comissão Esta-

dual do Emprego tem como 
objetivo auxiliar na definição 
de políticas que compõem o 
Sistema Público de Emprego 
do Estado de São Paulo. Atra-
vés de reuniões periódicas, a 
CEE, organizada de forma 
tripartite (governo, trabalha-

dores e empregadores), busca 
soluções para o desemprego 
no Estado de São Paulo.

Através dos trabalhos rea-
lizados pela CEE, São Paulo 
conta atualmente com mais 
de 400 comissões municipais 
de emprego ativas em todo o 
Estado.

Para saber mais sobre a 
Comissão Estadual do Em-
prego no Estado de São Pau-
lo e de outros programas da 
Secretaria do Emprego e Re-
lações do Trabalho, acesse 
www.emprego.sp.gov.br

O 3º Encontro Estadual de Inclusão foi realizado na cidade de Praia Grande-SP

O que abre e o 
que fecha no feriado

O dia 9 de julho é feriado 
no Estado de São Paulo. A 
ocasião marca o início da re-
volução Constitucionalista de 
1932, uma reivindicação fei-
ta pela sociedade paulista por 
uma nova constituição após a 
entrada de Getúlio Vargas na 

Presidência do Brasil. 
Já no dia 10 de julho é 

comemorado o aniversário 
da cidade, data na qual Pinda 
completa 308 anos. A data é 
considerada ponto facultativo.

Confira o que abre e o que 
fecha nessas datas

Neste domingo (7), a partir 
das 9 horas, será inaugurado o 
novo Campo de Futebol So-
ciety com grama sintética e a 
nova Quadra de Areia da As-
sociação Atlética Ferroviária, 

que receberá o nome de “Valno 
Herculano Coutinho”, uma ho-
menagem a um grande associa-
do e ex-presidente do clube. O 
evento terá diversas atrações de 
lazer para os associados. 

Neste sábado (6), o Pai-
neiras Country Club recebe a 
noite dançante “Sábado No-
bre”, a partir das 21 horas, 

com a Banda Charles Anjo 
45 e convidados. A entrada 
é gratuita para sócios e não-
-sócios pagam apenas R$10. 

Charles Anjo 45 e convidados animam noite dançante

Atacadista Spani promove 
‘Festival de Pão Doce’

A confecção de pães doces foi ensinada às donas de casa

Evento integra o 
mapa da Seda, uma 
conexão de mais 
de 100 cidades 
espalhadas por oito 
países

Divulgação

Divulgação

Arquivo TN

Divulgação
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 Arquivo pessoal

Danilo Carvalho

Rafael Yugi Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Rafael Yugi

Parabéns
Para a aniversariante 
do dia 3 de julho, 
Joselene Morgado. 
Ela recebe os 
cumprimentos de seu 
irmão Joaquim, de 
sua mãe Maria Vita, 
e de seus sobrinhos. 
Felicidades!

Feijoada Beneficente do Lar São Judas

No domingo 
(30), foi realizada 
uma feijoada 
beneficente 
para o Lar São 
Judas Tadeu 
no Marinellis, 
com grande 
participação da 
comunidade. 

Daniela Gonçalves

Daniela GonçalvesDaniela Gonçalves

Daniela Gonçalves

Daniela Gonçalves

Procissão Fluvial - A tradicional procissão fluvial passou pelo município de Pindamonhangaba no domingo (30), 
vinda de Tremembé e rumo a Aparecida, onde foi celebrada uma missa para os pescadores. 

Danilo Carvalho Danilo Carvalho

Feliz 
Aniversário
Muita felicidade 

para André 
Kubota, 

aniversariante 
do dia 7 de 

julho. Recebe 
o carinho da 
noiva Cintia 

Kaito, demais 
familiares e 

amigos. Tudo de 
bom!

Felicidade aos noivos - Toda 
a felicidade do mundo para o amigo 
fotógrafo Akim e Ana Cláudia, que se 
casaram no sábado (29), na igreja São 
Joaquim, com a presença de familia-
res e amigos. Que Deus abençoe essa 
união e sejam felizes para sempre!

Parabéns - Tudo de bom para o ami-
go jornalista Alexandre Pió, aniversariante 
do dia 7 de julho. Recebe o carinho da es-
posa Ana Laura, com ele na foto, dos filhos, 
demais familiares e amigos. 

Arquivo pessoal

Happy Birthday - Muita 
felicidade para a amiga Lucivania 
Souza, que comemorará nos Estados 
Unidos seu aniversário, no dia 9 julho. 
Que tenha muito sucesso nessa nova 
jornada, ao lado de sua família.

Felicidade
Parabéns para Ton 
Ferreira, aniversariante 
do dia 10 de julho. 
Recebe o abraço 
de seus familiares e 
amigos. 

Muita felicidade

Tudo de bom para o 
ator Mauro Morais, 
aniversariante do 
dia 10 de julho. Seus 
familiares e amigos lhe 
desejam felicidade. 

Bem-vinda! - Nasceu no dia 1º de julho, Laura 
de Campos Floriano, filha de Bruna e Matheus e 
neta da Beth Pires, da Secretaria de Educação da 
Prefeitura. Que Deus a abençoe com muita saúde e 
felicidade!

 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal

Felicidades mil
A irmã Gisele, a sobrinha 
Pietra e os amigos 
desejam tudo de bom 
para a advogada 
Juliana Pereira, que 
comemorou mais uma 
primavera no dia 2 de 
julho. Parabéns!

Dupla Felicidade - Tudo de bom 
para a mamãe Aline Anelli, aniversariante 
do dia 5 de julho e seu filho Murilo, aniver-
sariante do dia 14 de julho. Recebem o 
carinho dos familiares e amigos. 
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Corrida Pinda acontece no domingo
MARCOS VINÍCIO CUBA

Todos os inscritos na 
Corrida Pinda deverão reti-
rar os kits para participar do 
evento, que acontece neste 
domingo (7), a partir das 9 
horas, na praça Padre João de 
Faria Fialho, Largo do Quar-
tel. A prova é sucesso de pú-
blico e todas as 6 mil vagas 
foram preenchidas.

Inscrito na corrida, o pro-
fessor Jairo dos Santos co-
menta que participar é interes-
sante, porque esse é um evento 
esportivo que reúne atletas 
profi ssionais, amadores e pes-
soas de todas as idades numa 
confraternização, o que o 
agrada bastante, porque assim 
pode correr ao lado de amigos 
e familiares.

Os inscritos na corri-
da devem retirar os kits na 
sexta-feira (5) e sábado (6), 

no ginásio Juca Moreira. Na 
sexta-feira, das 14 às 21 ho-
ras; no sábado, das 9 às 17 
horas. Os inscritos receberão 
os chips que servirão para a 
marcação do tempo de dura-
ção da prova. Os competido-
res terão guarda-volumes à 
disposição, uma cortesia da 
equipe responsável pela or-
ganização do evento.  

O coordenador da Corri-
da Pinda, Emerson Iser Bem, 
solicita aos inscritos que por 
algum motivo não puderem 
ir à prova, comuniquem pelo 
link “Fale Conosco”, no site 
onde fez a inscrição, por-
que desta forma poderá dar 
oportunidade para outros in-
teressados. Para informar os 
coordenadores, basta aces-
sar www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e clicar no banner 
da Corrida Pinda.

Festas julinas fecham 
atividades esportivas no 
primeiro semestre

MARCOS VINÍCIO CUBA
Os alunos de natação e hi-

droginástica, que praticam as 
atividades oferecidas pela 
Secretaria de Esportes e La-
zer da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, entram em recesso 
e os trabalhos do primeiro 
semestre foram fi nalizados 
com uma festa julina. As fes-
tividades tiveram início no 
dia 28 de junho e terminam 
nesta sexta-feira (5).

Na noite de quarta-feira 
(3), os alunos do Araretama, 
juntamente com seus fami-
liares, divertiram-se com a 
festa julina, embalada ao som 

da dupla César e Maycon. O 
evento reuniu mais de 200 
convidados.

A Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura infor-
mou que, para realizar a fes-
ta, contou com a participação 
da comunidade o que promo-
veu a integração entre as tur-
mas. Os alunos de ginástica 
e musculação do Centro de 
Treinamento Luiz Caloi se 
reuniram na quinta-feira (4) e 
nesta sexta-feira é a vez dos 
alunos do CE “Zito”.

Ana Beatriz de Jesus, alu-
na de hidroginástica, afi rma 
que gostou da festa e conhe-

ceu outras pessoas. “É um 
momento interessante para 
todos, porque é uma grande 
diversão”, disse.

Alcides Rossi também 
pratica hidroginástica e ava-
lia que é muito importante a 
festa, porque une os alunos e 
agradece aos professores que 
se preocupam com os alunos 
e lhes dão essa oportunidade. 
“A sociedade precisa que as 
pessoas estejam cada vez 
mais unidas e a participa-
ção da família é essencial, 
estão de parabéns os orga-
nizadores e a comunida-
de”, disse Rossi.

Divulgação

MARCOS VINÍCIO CUBA
As ginastas Bruna Rocha 

e Maria Angélica de Paiva re-
presentaram Pindamonhan-
gaba no Campeonato Estadu-
al da modalidade, realizado 
dia 29 de junho em São Vi-
cente, e conquistaram respec-
tivamente o segundo e quarto 
lugares. Bruna fi cou com a 
prata na prova com arcos e 
quarto lugar na competição 
com bola, Maria Angélica fi -
cou em quarto lugar nas fi tas.

As pindenses competiram 
com ginastas de Ubatuba, 
São Caetano, São Bernardo 
do Campo, Mauá e São Pau-
lo. O evento reuniu centenas 
de atletas e também serviu de 
preparação para diversas ati-
vidades que serão desenvol-
vidas ao longo do ano.

As ginastas Bruna e Ma-
ria Angélica integram a Se-
leção Pindamonhangabense 

Ginastas conquistam segundo 
e quarto lugares no estadual

A ginasta Bruna Rocha dividiu o segundo lugar no pódio 

de Ginástica Rítmica há mais 
de cinco anos e possuem um 
currículo vasto de conquis-

tas. Elas agradecem  ao apoio 
da professora e das demais 
ginastas.

O município de Pin-
damonhangaba home-
nageará, no sábado (6), 
o jogador Luiz Gustavo, 
pela conquista do título da 
Copa das Confederações 
pela Seleção Brasileira.

O volante pertence ao 
Bayern de Munique e foi 
um dos destaques do Brasil 
na competição organizada 
pela Fifa. Ele conquistou 
seu espaço no time de Feli-
pão e deve estar entre os 23 
jogadores que disputarão a 
Copa de 2014.

Durante a homenagem, 
o meia percorrerá as ruas 
de Pinda e Moreira César  
em carro aberto, para retri-
buir o carinho dos fãs. Na 
oportunidade, o atleta tam-
bém será recebido no gabi-
nete do prefeito.

Nesta temporada, Luiz 
Gustavo ainda foi cam-
peão da Uefa Champions 
League, Campeonato Ale-
mão e Liga da Alemanha. 

Cidade presta homenagem 
ao volante Luiz Gustavo

DivulgaçãoMARCOS VINÍCIO CUBA
Pindamonhangaba con-

ta com uma delegação para 
representar o município 
nos 57º Jogos Regionais. 
A competição acontece em 
Caraguatatuba até o dia 14 
de julho. Esta é a quinta 
vez que a cidade litorânea é 
sede da competição. Atletas 
do Vale do Paraíba, Litoral 
Norte, Serra da Mantiquei-

ra e de parte da grande São 
Paulo, integrantes da 2ª re-
gião esportiva do Estado de 
São Paulo, irão participar.

A delegação pindense 
desceu a serra na tarde de 
quarta-feira (3). Os atletas 
contam com o apoio de uma 
comissão formada por 60 
pessoas, entre dirigentes e 
técnicos e, além disso, o alo-
jamento na escola do bairro 

Massaguaçu, em Caraguá, 
possui equipes de seguran-
ça, limpeza, manutenção e 
alimentação.

Os primeiros jogos de 
Pindamonhangaba ocor-
reram na quinta-feira (4). 
O dia de competições 
teve início na raia de ma-
lha e a equipe da cidade 
jogou contra São José dos 
Campos.

Pinda inicia disputa 
nos Jogos Regionais

Kits com camisetas e chip devem ser retirados no Ginásio de Esportes Juca Moreira na sexta-feira e no sábado

Volante será homenageado no sábado (6)

Além de festa realizada no Araretama, outros locais também terão comemorações

Marcos Vinício Cuba
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Crianças do projeto 

“Atletismo na Escola” parti-
ciparam da “Olimpíada Es-
colar” na última segunda-fei-
ra (1º/7). Ao todo, 799 alunos 
matriculados no 5º ano em 
onze escolas municipais de-
senvolveram atividades físi-
cas de forma lúdica no Cen-
tro Esportivo João Carlos de 
Oliveira “João do Pulo”. 

De acordo com o profes-
sor responsável pelo projeto, 
Emersom Iser Bem, estes alu-
nos têm uma sessão semanal 
com professores formados 
em Educação Física, onde 
são desenvolvidas atividades 
voltadas à iniciação em atle-
tismo. Os próprios estudan-
tes produzem o material, a 
partir de objetos reciclados, 
que será usado posteriormen-
te nas atividades práticas. 

Este projeto teve início 
há três anos e é derivado da 
“Corrida Pinda”, onde tam-
bém existe uma busca da in-
teração com a comunidade 
escolar. 

“Embora já tenhamos o 
reconhecimento pelo traba-
lho, continuamos com uma 
busca constante pela me-
lhoria das aulas e nos reuni-
mos eu, como coordenador, 
e os professores, semanal-
mente, para avaliar as ações 
e buscar sempre fazer o 
trabalho de forma mais efi-

Crianças de 11 escolas 
participam de “Olimpíada”

Veja as unidades 
escolares que 
participam: 

Francisco de Assis César
Professora Raquel 
Aguiar Loberto
Escola Municipal 
Serafim Ferreira
Lauro Vicente Azevedo
Maria Zara
João Cesário
Julieta Reale
Nova Esperança
Elias Bargis
Felix Adib Miguel
André Franco Montoro

ciente”, frisa Iser Bem. 
Iser Bem destaca que o 

evento aconteceu de acordo 
com o esperado e afirma que 
embora já estejam em férias, 
as crianças compareceram e 
pelo que pôde ver de perto 
todas se divertiram muito.  
Ele cita que o objetivo era 
promover uma interação en-
tre as escolas participantes. 

“As crianças de lados ex-
tremos da nossa cidade pu-
deram se conhecer e praticar 
esporte de forma descom-
promissada com o estigma 
da vitória, pois nesta idade 
isto não é o mais importante. 
Claro que sempre se observa 
aqueles que conseguem se 
destacar e tem potencial para 
o esporte de competição, mas 
estes são encaminhados para 
as escolinhas da Prefeitura, 
onde o trabalho será cor-
retamente orientado para o 

treinamento e competição”, 
salienta Iser Bem. 

O projeto “Atletismo na 
Escola” é realizado pela Liga 
Coneleste de Atletismo, com 
patrocínio da Tenaris Confab 
por meio da Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte e conta 
com o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

oDirLEY PErEira
Em situação intermedi-

ária na tabela do grupo A, o 
EC Campo Alegre e o Im-
perial FC se enfrentam nes-
te domingo (7), às 8h30, no 
estádio João Cesário Quirino. 
As equipes buscam melhorar a 
posição na tabela de classifica-
ção, já que empataram na úl-
tima rodada, respectivamente 
contra Flamengo e Afizp.

Um das apostas do Impe-
rial é na habilidade de Caju, 
jogador de vários títulos im-

portantes, dentre eles o Bicam-
peonato Amador do Estado, 
em 1981 e 1982 – com o Co-
rinthians do Alto Cardoso.

Além deste confronto, o 
grupo A ainda terá GE Afi-
zp e EC Estrela, às 8h30, no 
domingo (7), no Instituto de 
Zootecnia Haras Paulista.

Pelo grupo B, o Maricá, 
que deu WO na segunda roda-
da, terá que segurar o ataque do 
Independente, que no último 
jogo goleou o Ramos por 6 a 3.

A partida acontece, no do-

mingo (7), às 8h30, no Nuno 
Maia Veiga Filho.

No mesmo dia e horário, 
no Laerte Alves da Silva, o 
Ramos terá a difícil missão 
de encarar o Cidade Nova.

A Liga Pindamonhanga-
bense de Futebol informou 
que a Associação de Árbitros 
ainda vai definir quem apita 
as partidas. Assim como ou-
tros campeonatos de futebol 
da cidade, o Cinquentão tem 
apoio da Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

Cinquentão 
Caju é aposta do Imperial 
para superar Campo Alegre

Camisa 2, Caju é um dos jogadores que podem definir a partida em um lance

Evento reuniu 799 alunos no CE “João do Pulo”

Célia Lima

Marcos Vinício Cuba


	TTDN0501
	TTDN0502
	TTDN0503
	TTDN0504
	TTDN0505
	TTDN0506
	TTDN0507
	TTDN0508
	TTDN0509
	TTDN0510
	TTDN0511
	TTDN0512
	TTDN0513
	TTDN0514
	TTDN0515
	TTDN0516

