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SEXTA-FEIRA - 26/7

SÁBADO - 27/7

DOMINGO - 28/7

SEGUNDA-FEIRA 29/7
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Ana Camila Campos

Divulgação

Francisco e Jornada Mundial 
mobilizam fé dos pindenses

A vinda do Papa Francisco ao 
Brasil e a JMJ - Jornada Mundial 
da Juventude - estão mobilizando 
milhares de pessoas em Pindamo-
nhangaba. A 30 minutos de Apa-
recida, onde o pontífice celebrou 
uma missa e concedeu bênção na 
quarta-feira (24), Pinda é um local 
estratégico, o que facilitou bastan-
te para os fiéis saírem da cidade 
e irem até o Santuário Nacional. 
Como para a fé não há distância 
nem clima ruim, vários grupos se 
organizam para ver o Papa e acom-

panhar eventos da JMJ no Rio de 
Janeiro. Desde segunda-feira (22), 
centenas de pessoas, principal-
mente jovens, estão indo para a 
capital Fluminense. Alguns partem 
em grupos de amigos e familiares, 
outros em caravanas organizadas, 
como os jovens de quatro paró-
quias de Pindamonhangaba, que 
ainda terão a honra de ver o padre 
Luís Paulo, da igreja Matriz, con-
celebrar uma missa com o Papa 
Francisco, no sábado (27).

Pinda estuda modelo ágil 
e prático para Zona Azul

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba estuda a utilização de um 
novo sistema para a ‘Zona Azul’. 
O método é similar ao já aplicado 
em outros municípios da região, 
como Taubaté.

Com o modelo, o proprietário 

do veículo poderá ‘comprar’ um 
bilhete virtual em lojas e a placa 
do carro já entra no sistema da 
empresa de fiscalização. Assim, 
o motorista não precisará retor-
nar ao automóvel para colocar o 
ticket.

O técnico do Araretama, Beibe, 
terá que apostar no sistema de-
fensivo para impedir os avanços 
do Sapopemba, no domingo (28), 
pela terceira rodada da Primeira 

Divisão. Atual campeão da compe-
tição, o Sapobemba, do treinador 
Sossó, conta com vários jogadores 
perigosos, dentre eles o atacante 
Tom. 

Beibe deverá ter defesa 
sólida para segurar Tom

O Pinda em Cena – reunião de 
artistas que se apresentam gra-
tuitamente para a população em 
espaços públicos – continua em 
agosto, nos bairros do município. 
O projeto, realizado pela Prefeitu-
ra, fez parte das comemorações de 
aniversário da cidade, com apre-
sentações no Bosque da Princesa, 
praça Monsenhor Marcondes e 
praça do Cisas. 

Pinda em Cena continua em agosto

As duas emendas parlamentares que Pinda-
monhangaba vai receber somam R$ 350 mil e 
serão utilizadas para investimentos na saúde. 
Parte do valor será empregado na compra de 
uma nova ambulância e de um veículo tipo van; 

o restante será usado em melhorias e em ou-
tros serviços do setor. Esta semana, o prefeito 
de Pindamonhangaba e o deputado estadual 
responsável pela emenda conversaram sobre 
a aplicação dos recursos.

Prefeitura vai destinar R$ 350 mil, 
de emenda parlamentar, à saude

Deputado e prefeito conversam sobre aplicação dos recursos

Os loteamentos Liberdade e 
CDHU Cícero Prado, em Moreira 
César, estão recebendo uma nova 
galeria de águas pluviais, que irá 

beneficiar a população evitando 
cheias durante o período de chu-
vas. As obras estão em fase de 
conclusão. 

Nova galeria de águas evita 
enchentes em Moreira César

Andarilho 
agride mulher 
por “falta de 
mistura” e é 
assassinado

Moradores do Ribeirão Grande 
defi nem obras de melhorias

Durante reunião com o prefeito na última semana, os moradores 
do Ribeirão Grande solicitaram a instalação do sistema de captação 
e tratamento de esgoto no bairro. Eles também pediram a construção 
de um centro comunitário e de um gabinete odontológico, além de um 
programa para resgatar a história das famílias do Ribeirão Grande. 

Odirley Pereira
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Datas Comemorativas

Veja o que se comemora hoje, dia 26 
de julho, e nos dias seguintes:

26/7 – Dia dos Avós.
27/7 – Dia do Motociclista, Dia do Despachante, Dia Nacional de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho.
28/7 – Dia do Agricultor, Dia de Santo Acácio, Dia Nacional do Combate ao 
Colesterol.
29/7 – Dia do Hoteleiro.
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Noite da 
Pizza na
Vila Prado

A comunidade da igreja Nossa 
Senhora Aparecida da Vila Prado 
realiza, neste sábado (27), sua Noi-
te da Pizza, no Recinto de Eventos, 
ao lado da igreja. As opções serão 
pizzas semiprontas de mussarela 
ou calabresa, a R$12. As pizzas 
são grandes e servem oito peda-
ços. A renda obtida com o evento 
será revertida para as obras da 
construção da Sacristia e do Centro 
Catequético da comunidade. 

Lobo-guará é devolvido à natureza Festa Julina 
da Centopeia

A Associação Centopeia de 
Proteção aos Animais realiza, no 
sábado (27), sua Festa Julina, a 
partir das 19 horas. Será na rua 
Maria Adélia Paes Romão, bairro 
Vila Verde. A entrada será R$10, 
com comidas e bebidas a vontade. 
Crianças com até 10 anos de idade 
não pagam. Toda a renda obtida na 
festa será revertida para os cuida-
dos com animais abandonados da 
cidade. 

O terceiro encontro do Pnaic 
– Programa Nacional para a Alfa-
betização na Idade Certa – reali-
zado pela Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Pinda, será neste 
sábado (27), em três escolas da 
Rede Municipal de Ensino. São 
elas: escola Professora Gilda Piori-
ni Molica, no loteamento São Judas 

Tadeu, que receberá três turmas de 
professores de 1º ano e duas tur-
mas de 2º ano; escola Mário Bonot-
ti, no Maria Áurea, com uma turma 
de professores do 2º ano e uma do 
terceiro; e escola Julieta Reale Viei-
ra, no Castolira, com duas turmas 
de professores do terceiro ano. 

Mais de 300 professores da 

Rede Municipal participam do pro-
grama, iniciativa do Governo Fede-
ral abraçado pela Prefeitura e que 
tem como objetivo alfabetizar todas 
as crianças até 8 anos de idade. Ao 
longo deste ano, a ênfase será o 
desenvolvimento em língua portu-
guesa e, no ano que vem, será a 
vez da matemática.

Grupo de 
amigos utiliza 
site para 
ajudar animais

Um grupo de amigos se reuniu 
para ajudar os animais da cidade. 
Devido a esta união eles consegui-
ram fazer um site. Este endereço 
eletrônico serve para que os muní-
cipes possam fazer doações, ado-
ções e publicar informações se 
encontraram ou perderam seus 
cães e gatos. Para contribuir com 
os protetores basta acessar www.
pindaanimal.com.br. 

Sessão solene 
da Academia 
de Letras

Nesta sexta-feira (26), às 20 
horas, no Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina, haverá sessão plenária 
solene da APL – Academia Pinda-
monhangabense de Letras, refe-
rente ao mês de junho. Na progra-
mação, palestra com a educadora 
Thais Faria Coelho sobre o tema: 
“A Magia da Leitura – Projeto Vo Di 
Leitores de Luz”.  

Para animar a plenária solene 
da APL desta sexta-feira, está pre-
vista    apresentação musical com 
o trio Mateus Correa, Aline Ibar e 
Wesley Paterson.

O lobo guará que foi recente-
mente encontrado nas imediações 
da avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso e que se encontrava no 
Abrigo Municipal foi devolvido à na-
tureza no dia 15 de julho. A opera-
ção foi realizada em conjunto entre 
as equipes da Polícia Ambiental, 
Abrigo Municipal, Departamento 
de Meio Ambiente e Parque Muni-
cipal do Trabiju. O lobo foi solto no 
Parque, local apropriado para sua 
espécie, que está em extinção.  

Encontro em prol da alfabetização

Feira de 
Adoção de 
Animais

Neste sábado (27), das 9 às 
13 horas, o Abrigo Municipal e a 
Associação Centopeia realizarão 
mais uma adoção de cães e gatos. 
Desta vez, será na praça em frente 
ao Cemitério Municipal. Para ado-
tar um animalzinho, é necessário 
preencher um cadastro, apresentar 
comprovante de residência e RG. 

Coleta de sangue tem 70 doadores
Durante toda a manhã do dia 

17 de julho, uma parceria entre o 
Hemonúcleo de Taubaté, o Colégio 
Bom Jesus e também a Campanha 
Bombeiro Sangue Bom realizou 
uma coleta de sangue em Pinda. 
A iniciativa também contou com o 
apoio do Sindicato dos Metalúrgi-
cos da cidade.

A necessidade de doação foi 
reforçada devido a vinda do Papa 
Francisco em Aparecida na quarta-
-feira (24).

A meta, que era 60 doações, foi 
ultrapassada, atingindo 70 candi-
datos aptos. No total, 85 pessoas 
compareceram, mas 15 foram con-
siderados inaptos para a doação.  

Mais de 3 mil pessoas na festa das “Oliveiras”
A “Festa em Louvor a São João 

Bosco”, no bairro das Oliveiras, 
atraiu grande público entre os dias 
18 e 21 de julho.

Com o tema geral “São João 
Bosco, ensina-nos a valorizar o ser 
humano, especialmente os jovens, 
assim como vós fi zestes”, a comu-
nidade realizou o tríduo preparató-
rio,  que culminou em uma procis-

são luminosa às 18 horas, quando 
cerca de 100 pessoas estiveram 
presentes.

No domingo (21), dia da festa, 
uma missa foi celebrada às 10h30, 
presidida pelo reitor do Santuário, 
cônego Luiz Carlos de Souza. Além 
de bingos e leilões de prendas e 
animais, a programação contou 
com dois shows: um grupo de La-

goinha, que se apresentou no in-
tervalo dos leilões e a dupla César 
e Maicon, que encerrou as come-
morações de 2013. No domingo 
o evento reuniu mais de três mil 
pessoas.

De acordo com o coordenador 
da igreja e presidente do bairro, 
Wilson Ferreira Dias, a festa foi 
maravilhosa.

A nova diretoria da Socieda-
de Amigos de Bairro do Morumbi 
será empossada no sábado (27), 

às 19h30, no centro comunitário 
da Água Preta. O evento é aberto 
a todos os moradores do bairro.

Sábado Nobre no Paineiras
A banda Charles Anjo 45 e 

convidados realizam, neste sábado 
(27), a partir das 20h30, a noite 
dançante Sábado Nobre, com 
todos os ritmos da dança de sa-
lão. O evento será realizado no 
Paineiras Country Club a R$ 15. 

Sócios não pagam. Convites à 
venda no Dinho Som e secretaria 
do clube. O Paineiras fica na ave-
nida Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, 2009, Socorro. Informa-
ções pelos telefones (12) 3642-
8599 e 3522-5356.

“Pega Tudo” 
no Maricá e 
região

Na próxima semana, entre os 
dias 29 de julho e 1º de agosto, o 
‘Pega Tudo’ estará percorrendo 
os bairros Santa Cecília, Maricá e 
Chácaras Reunidas. Neste perí-
odo, a Prefeitura passará nesses 
locais recolhendo todo entulho que 
for colocado em frente às residên-
cias. Essa é a maneira mais fácil de 
manter os quintais das casas lim-
pos, longe de animais peçonhentos 
e pragas urbanas. Será cobrada 
taxa pelo entulho colocado nas cal-
çadas fora deste período. Em caso 
de pessoas jogando lixo e entulho 
em locais não apropriados, denun-
cie ligando no 3644-5200. 

Divulgação

Nova diretoria no Morumbi

Da leve decepção ao 
encanto com o Papa

Houve muita torcida para que o cardeal arcebispo de 
São Paulo, Dom Odilo Scherer, fosse eleito o 266º Papa. 
O Brasil teria seu primeiro Papa, nada mais justo e na-
tural que o maior país católico do mundo fosse contem-
plado com o feito histórico, embora, com cinco cardeais, 
todos soubessem que a eleição seria bastante difícil. Ain-
da  mais tendo como ‘rival’ mais forte o cardeal Scola, da 
Itália – que concentra 28 cardeais. Há de se convir que a 
escolha do líder da Igreja envolve muitos outros fatores 
mais importantes que o sentimento de nacionalismo. 

Além disso, há um ditado muito interessante usado 
por membros da Santa Sé e especialistas do conclave 
– encontro de 115 cardeais com menos de 80 anos, 
que fi cam enclausurados na Capela Sistina até que 
dois terços destes religiosos elejam um nome. Essa 
antiga frase é bastante simples: “Quem entra Papa, 
sai cardeal”. Em tempos modernos, raras foram às 
vezes em que os favoritos ‘venceram’.

Os minutos seguintes à fumaça branca sair pelas 
chaminés da igreja foram de bastante ansiedade. Po-
deria vir um Papa brasileiro ou ‘perdermos’ para um 
italiano. Nem Scherer, nem Scola. O escolhido foi 
Jorge Mario Bergoglio – o primeiro Papa da América 
Latina, cardeal de Buenos Aires – um argentino. Logo, 
um hermano...

Pequeno momento de decepção pela expectativa 
vivida sobre a possibilidade de ser do Brasil o Papa.

Ao aparecer na sacada da Cúpula de São Pedro – 
ainda com olhar assustado, Bergoglio, agora Francis-
co, só precisou de um simples sorriso e poucas pala-
vras para conquistar a todos – inclusive os brasileiros, 
católicos ou não.

Em sua primeira viagem internacional como 
Papa, desde sua chegada ao Rio de Janeiro, na 
segunda-feira (22), Francisco tem agradado a todos. 
O desfi le no papamóvel aberto pelas ruas cariocas ar-
rastou multidões. Nos seus discursos, o líder da Igreja 
sempre deixa mensagens de paz e esperança.

Em Aparecida, na missa e bênção de quarta-feira 
(24), na Basílica Nacional ou no trajeto com o papa-
móvel, ele sempre transmitia amor e simpatia. O mes-
mo ocorreu no aeroporto de São José dos Campos 
ou no Rio, com a inauguração de um hospital, visita à 
comunidade ou eventos da JMJ - Jornada Mundial da 
Juventude, em Copacabana. Impossível não gostar 
deste Papa, do PAPA.

Aos 76 anos, Francisco tem uma missão: colocar a 
Igreja no eixo. Isso ele já tem feito. Ao se deparar com 
um dossiê que fora deixado pelo Papa Emérito Bento 
XVI, Francisco cobrou investigação severa sobre frau-
des no Banco do Vaticano. Também criou novas leis 
e punição mais dura contra crimes, sobretudo abuso 
sexual ou indulgências. Ainda há muito para fazer, 
principalmente mudar, na Cúria Romana.

Por hora, o Papa Francisco continua no Brasil 
até domingo (28), quando termina a JMJ. Aqui ou 
fora, ele seguirá transmitindo carisma, alegria e o 
amor de Deus. 

Festa Julina 
no Ouro 
Verde

A Associação de Moradores 
do Ouro Verde vai realizar uma 
festa julina no sábado (27), a partir 
das 17 horas, no pátio do Centro 
Educacional Benedito Clemente. 
O evento contará com comidas tí-
picas, música, quadrilha e outros 
elementos tradicionais.

Testemunhas de Jeová fazem 
congresso para 12 mil pessoas

As testemunhas de Jeová con-
vidam a população para mais um 
congresso. Até o momento mais de 
12 mil pessoas já conferiram o dis-
curso “O que é a verdade?” e duas 
peças teatrais. O evento ocorre en-
tre sexta-feira (26) e domingo (28).

O Congresso de Distrito de 2013 
“A Palavra de Deus é a Verdade”, 
acontece no Salão de Assembleias 

das Testemunhas de Jeová, na es-
trada Caio Gomes Figueiredo, nº 
11.401, km 159, bairro Bonsucesso. 
As atividades terão início às 9 horas, 
nos três dias. O término está previs-
to para às 16h35 na sexta-feira; no 
sábado, às 16h35, e no domingo, às 
15h20. A entrada é gratuita e mais 
informações poderão ser obtidas 
pelo site www.jw.org.
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André Nascimento

Conferência de Saúde defi ne propostas para Pinda

DANIELA GONÇALVES
O prefeito recebeu em 

seu gabinete o deputado 
estadual Padre Afonso 
do PV – Partido Verde. 
Durante o encontro, o 
representante do Legisla-
tivo Estadual, anunciou 
a vinda de novos inves-
timentos para Pindamo-
nhangaba.

Durante a conversa o 
deputado informou que 
duas emendas parlamenta-
res no valor de R$ 100 mil 
cada e uma no valor de R$ 
150 mil serão trazidas para 
Pindamonhangaba.

Um dos investimentos 

CINTIA CAMARGO
A grande participação dos 

moradores do bairro Ribeirão 
Grande foi o destaque da reu-
nião realizada no local com a 
administração municipal no 
dia 18 de julho, para a defi ni-
ção de duas novas obras.

A instalação do esgoto 
no bairro foi reivindicada por 
vários moradores que ainda 
questionaram a não aprovação 
de um projeto – já apresentado 
- pela Cetesb. Segundo infor-
mações da administração mu-
nicipal, será feita uma análise 
dos projetos para a instalação 

da rede de esgoto no local, com 
a verifi cação de qual deles ofe-
rece o maior ganho ambiental 
para o bairro. Após essa análi-
se, o projeto de maior viabili-
dade será implantado no local, 
em parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo, por meio 
da Sabesp.

Para Edmundo Nogueira 
de Sá, um dos moradores que 
reside há vários anos no bair-
ro, essa questão vai garantir 
que o rio – classifi cado como 
classe 1 (limpo) – continue 
sendo preservado.

Outra questão abordada 

pelos moradores do local é o 
resgate da história das famí-
lias do bairro. Segundo uma 
das proprietárias da pousa-
da Vila Serra da Luz, Maria 
Marta Sarraf, esse trabalho 
já vem sendo realizado entre 
os empresários que desenvol-
vem atividades no Ribeirão 
Grande. “Isso garante que as 
novas gerações e a população 
da cidade conheça o bairro e 
colabore com a preservação 
de nossas tradições e valores”, 
explicou Marta.

Indo ao encontro desse 
trabalho, acontece no fi nal do 

mês de setembro mais uma 
edição do Festival da Pri-
mavera, com o objetivo de 
divulgar todo o núcleo turís-
tico, gastronômico e cultural 
do bairro.

Após a apresentação dos 
questionamentos da popula-
ção, os munícipes votaram 
pela construção de um centro 
comunitário e um gabinete 
odontológico. Além dessas 
duas obras, será instalada uma 
AMI - Academia da Melhor 
Idade - e será feita a expansão 
da escola, com a construção 
de uma sala para a creche.

Moradores do Ribeirão Grande participam 
de reunião e solicitam novas obras

Deputado Estadual anuncia R$ 350 
mil em investimentos para a cidade  

MARCOS VINÍCIO CUBA
Os pindamonhangabenses 

tiveram a oportunidade de 
sugerir propostas de melho-
rias para a saúde no último 
dia 20. O Comus - Conselho 
Municipal de Saúde - e a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
realizaram a 6ª Conferência 
no auditório da Etec João 
Gomes de Araújo nos dias 
19 e 20. Foram apresentadas 
mais de 40 propostas.

No primeiro dia ocorreu 
a abertura do evento com a 

visa a compra de uma am-
bulância e de uma van para 
Secretaria de Saúde. Este in-

vestimento benefi ciará  os 
munícipes que utilizam o 
serviço na cidade. 

Manipulação de alimentos e 
higiene são temas de palestra

O Sebrae realizou, 
terça-feira (23), no prédio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, uma palestra 
sobre “Higiene e Mani-
pulação de Alimentos em 
Estabelecimentos de Ali-
mentação”. A atividade 
foi gratuita e voltada para 
empresários e profi ssio-
nais do segmento de ali-
mentação fora do lar, que 
fazem parte do Circuito 
Mantiqueira, como hotéis, 
pousadas, restaurantes, 
bares e lanchonetes.

O objetivo foi orientar 
sobre as corretas práticas 
de manipulação dos pro-
dutos, evitando os riscos 

participação de representantes 
dos poderes Executivo, Le-
gislativo, da população, e da 
representante do Ministério da 
Saúde, Miraci Mendes da Sil-
va Astum, que ministrou a pa-
lestra sobre “Controle Social”. 
Ela explanou sobre o que é a 
Mesa Nacional de Negociação 
permanente do SUS, como 
funciona, e também esclareceu 
dúvidas do público.

Miraci avalia que é de 
extrema importância a cida-
de realizar a 6ª Conferência, 

porque isso signifi ca que a 
sociedade não está acomoda-
da. Ela afi rmou que o evento 
representa o controle social e 
também serve para organizar 
e ampliar os direitos conquis-
tados na Constituição. Para 
Miraci, o Ministério da Saúde 
está sempre disposto a partici-
par de conferências em todos 
os municípios para contribuir, 
ouvir e também aprender.

O presidente do Comus, 
José Fernandes Ribeiro, conta 
que as conferências ocorrem de 
dois em dois anos e é importan-
te a participação da população 
para que o governo saiba das 
necessidades dos municípios. 

No dia 20, a população 
teve a oportunidade de confe-
rir e participar das palestras de 
Selma Regina Abruceze, assis-
tente técnica de planejamento 
das ações de saúde da Diretoria 
Regional de Saúde, e do médi-
co sanitarista e pediatra Rober-
to Mardem Soares Farias.

A dona de casa Márcia 
dos Santos Soares foi à Con-

ferência  e comenta que a po-
pulação tem voz ativa e deve 
participar de eventos como 
este, porque só assim é possível 
contribuir com uma efetiva mu-
dança. “Os brasileiros têm todo 
o direito de se manifestar e nas 
conferências é uma excelente 
oportunidade. Não basta só ir 
às ruas fazer protestos, é pre-
ciso que haja participação para 
uma real mudança na prestação 
dos serviços de saúde”.

Reforçar a implantação das UPAs na cidade;
Implantação do CAPS AD - Centro Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas;
Reavaliar o modelo de marcação de consultas no 
município;
Implantação de Pronto-Socorro Infantil;
Capacitação continuada dos profissionais de saúde 
(humanização e acolhimento).

Algumas das propostas defi nidas:

Maria Marta Sarraf aborda resgate histórico do bairro

Edmundo N. de Sá e prefeito de Pinda comentam sobre implantação de esgotoMoradores solicitaram construção de centro comunitário e gabinete odontológico

A melhora na saúde foi o principal tema do encontro

A conferência teve representante do Ministério da Saúde População pôde sugerir propostas para melhorias no sistema público de saúde

André Nascimento

André Nascimento

Daniela Gonçalves

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

de contaminação dos clien-
tes, por meio de agentes bio-
lógicos, químicos ou físicos. 
“O cuidado com a higiene dos 
alimentos é uma maneira de 
garantir uma boa imagem ao 
empreendimento, resultando 
no aumento da credibilidade 
e lucratividade do negócio”, 
explicou Tamares Gomes Fer-

reira, consultora do Sebrae.
A palestra, que  teve o 

apoio da Prefeitura, foi mi-
nistrada pelas consultoras 
Natalia Solano e Tamares 
Gomes Ferreira. Após 
a apresentação também 
houve consultorias indi-
viduais aos empresários 
interessados.

Daniela Gonçalves

Cuidados com a saúde foram abordados no evento
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109 M 1.022.002.014018 - toalha plástica tipo contact, transparente, 
largura aprox. 1 m

16,30 PLAST LEO 100 

111 PT 1.022.002.014102 - verniz vitral, cores variadas, 100 ml. Vitral, 
transparente, branco, preto, azul, amarelo e dourado, 100 ml 

9,13 ACRILEX 120 

Pindamonhangaba, 18 de julho de 2013. 

* Publicar 01 Vez 

Autorizamos a veiculação:  

DATA DA VEICULAÇÃO: 23/07/2013 

FORMATO: 2×4 

Humberto Paim de Macedo 
Diretor do Departamento de Licitações e Compras
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35 Unid. 1.022.002.013960 - escova de cabelo, cabo de madeira, 
tamanho médio, formato redonda, cerdas naturais

20,58 MARCO BONI 20 

36 Unid. 1.022.002.014023 - cintilantes com purpurina, no mínimo 10 
ml por frasco. Nas cores: branco, azul, verde, rosa, café e 
vermelho

2,23 LORRAC 20 

37 Unid. 1.022.002.014020 - esmalte cores cintilantes, variadas, no 
mínimo 10 ml por frasco. Cores cintilantes branco, rosa, 
topázio, sensual, vermelho, verde, café, licor, tabaco, no 
mínimo 10 ml por frasco

2,40 LORRAC 230 

38 Unid. 1.022.002.014019 - esmalte cremoso cores variadas no 
mínimo 10 ml por frasco. Cremoso, cores vermelho, rosa, 
branco, chocolate, carmin, licor, café, tabaco, azul, violeta, 
verde. No mínimo 10 ml por frasco

2,20 LORRAC 150 

39 Unid. 1.022.002.014021 - esmalte extra brilho no mínimo 10 ml por 
frasco. Transparente.

1,93 LORRAC 30 

40 Unid. 1.022.002.014034 - espátula dupla para cutícula, em aço inox 5,68 LALUPE 30 

41 M 1.022.002.014097 - tecido etamine 100% algodão. Largura 
aproximada de 80 cm

16,17 CARTEN 100 

42 PC 1.022.002.014129 – Eucatex. Folha de Eucatex, com medidas 
aproximadas de 1,00 x 2,00 x 2,5 mm

68,00 DURATEX 30 

44 PC 1.022.002.008728 - fio de nylon em rolo com no mínimo 10 m 
de espessura aproximada de 1,8 mm

4,07 ART. PESCA 480 

45 Rl 1.022.002.014066 – fio encerado, rolo com no mínimo 100 m, 
cores variadas: azul, amarelo, verde, vermelho, espessura fina 
com 2 mm aprox. e média com 3 mm aproximadamente.

18,33 DANITEX 50 

46 Rl 1.022.002.013984 – fita floral plástica adesiva, para encapar 
arame. Nas cores verde, vermelho, azul, preto, amarelo, rolo 
no mínimo 10 m com 1cm de largura

3,55 FLORAL 500 

47 PT 1.010.002.004440 – gliter vermelho, azul, amarelo, preto, 
verde. Pote com no mínimo 10 g

2,33 ARCO IRES 10 

48 pc 1.022.002.014130 - godê para pintura, em material plástico, 
com no mínimo 10 cavidades, tamanho médio.

8,33 CONDOR 40 

49 Cx 1.022.002.013964 - caixa de grampo para cabelo, com 

ponta protegida, no mínimo 100 grampos por caixa. Grampo 
nº 5.

4,30 LALUPE 20 

52 Unid. 1.022.002.013975 – linha 100% acrílico, para macramê. 
Unidade, cores azul, preto, rosa, vermelho, branco, mesclado, 
verde, amarelo, rolo com no mínimo 300 m

11,13 ANNE 480 

53 Rl 1.022.002.014072 – linha número 10 para ponto cruz, 
unidade, preto, roxo, azul, amarelo, branco, rosa, verde, lilás, 
azul marinho, azul celeste, bege. Rolo com no mínimo 300 m 

4,73 CORRENTE 100 

54 Unid. 1.022.002.013979 – linha mágica, cores variadas 100% 
poliamida. Unidade, preto, roxo, azul, amarelo, branco, rosa, 
verde, lilás, azul marinho, azul celeste, bege rolo com no 
mínimo 300 m

2,17 ANCHOR 360 

55 Unid. 1.022.002.014073 - linha para bordar 100% algodão, cores 
variadas, mínimo 40 m. Rolo, unidade, preto, roxo, azul, 
amarelo, branco, rosa, verde, lilás, azul marinho, azul celeste, 
bege, rolo com no mínimo 300 m

7,23 RUBI 180 

57 Unid. 1.022.002.014074 – linha para costura. Carretel de linha para 
costura, cores variadas.  100 % algodão, carretel com aprox. 
90m, cores variadas: preto, roxo, azul, amarelo, branco, rosa, 
verde, lilás, azul marinho, azul celeste, bege

1,32 DRIMA 20 

58 Fl 1.012.001.004954 - lixa d'água nº 220. Folha, madeira 1,78 NORTON 300 

59 PC 1.022.002.014027 - lixa fina de unha pacote com 100 
unidades

12,73 LANDHS 5 

60 Kg 1.022.002.013985 – manta acrílica para artesanato. 
Gramatura aprox. 60 g

30,00 SANTA FÉ 24 

61 Unid. 1.006.002.013963 - maquina de acabamento, lâmina em inox 
110 v. Com fio, profissional

130,00 MEGA 15 

62 Unid. 1.006.002.013962 - maquina de corte de cabelo, laminas de 
aço,com pente de medidas ,110v. Com fio, profissional

192,33 MEGA 15 

63 PC 1.011.001.004549 - mascara semi-descartável. De proteção 0,33 EMBRAMAC 480 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2013 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 054/2013 de “Aquisição de materiais para atender necessidades 
do departamento no Projeto Nosso Bairro”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinada em 01/07/2013: 

ATA nº 046/2013 Empresa: MARIA DA GLÓRIA BARBOSA REZENDE ME. 

ITEM UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

MARCA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 fr 1.022.002.013282 – acetona frasco com 100 ml 1,30 POPY MAX 200 

02 Unid. 1.022.002.014038 - adesivo de unha, modelos diversos. 
Autocolantes, desenhos diversos

4,30 NAIL 
ACCESORY

50

03 Unid. 1.022.002.013970 - agulha de crochê, do tamanho 0; 1; 2; 3; 
4; 0,15 e 0,17; 48. Agulhas de cada tamanho, material aço 
niquelado

4,07 CORRENTE 390 

04 Unid. 1.022.002.013998 - agulha de mão, nº 6 com ponta, material 
aço niquelado

1,35 CORRENTE 200 

05 Unid. 1.022.002.013966 - agulha de tapeçaria tamanho grande, 
número 13 ou 14. Material aço niquelado.

1,88 CORRENTE 100 

06 Peça 1.016.001.06999 – agulha de tricô para trabalho em 
artesanato. Tamanho 3,5; plástico resistente 

3,50 CORRENTE 180 

07 Unid. 1.022.002.013999 - agulha para bordar, número 18. Material 
aço niquelado.

5,32 CORRENTE 280 

08 PC 1.022.002.014028 – algodão, formato bolinhas – pacote 100 g 3,45 APOLO 100 

09 M 1.022.002.013972 - algodão cru, tecido espessura fina 
tamanho 1.40 m, aproximadamente

13,60 JOLITEX 240 

10 Unid. 1.022.002.014033 - alicate amolado para corte de unha. 
Material aço.

24,33 MUNDIAL 40 

11 Unid. 1.022.002.014051 - alicate de ponta para bijuteria. Material 
aço.

8,80 WESTERN 50 

12 Unid. 1.022.002.014024 - amolecedor de esmalte óleo de banana, 
acetato de amila. Frasco com no mínimo 100 ml. 

3,25 LORRAC 30 

14 Unid. 1.022.002.013982 - arame trançado colorido para artesanato. 
Nas cores preto, vermelho, azul, amarelo, prateado para 
artesanato. Espessuras fina (0,30 mm), média (0,80 mm) e 
grossa (1,2 mm) aproximadamente

48,83 VAREJÃO 240 

16 PC 1.022.002.014135 - avental para pintura. Material plástico, 
tamanho G ou único

7,88 ENPHASYS 30 

18 Unid. 1.022.002.14013 – Bandeja artística lava pincéis. Medidas 
aproximadas 165 x 165 x 90 mm 

15,87 CONDOR 570 

19 Unid. 1.022.002.014022 - base incolor para unha, no mínimo 10 ml 
por frasco

2,55 LORRAC 110 

20 Unid. 1.022.002.013953 - borrifador de plástico no mínimo 200 ml 4,10 SANTA CLARA 40 

22 Unid. 1.022.002.014058 - caixinhas mdf tamanho 10 x 10 cm para 
4,5

5,07 ARTESANAL 480 

24 Unid. 1.022.002.014127 - capa plástica para tintura, com manga, 
material plástico, tamanho único

14,90 BELA LUA 45 

25 Unid. 1.022.002.014059 - cavaletes de madeira para pintura em 
tela. Altura mínima de 1,5 m

49,33 SOUZA 20 

27 Gl 1.001.002.014134 – condicionador para cabelo, embalagem 
de 5 litros de volume

56,27 KELMA 10 

30 Unid. 1.022.002.014030 - creme para as mãos, pote mínimo 100 gr 6,35 BEIRA ALTA 60 

31 PT 1.022.002.014063 - creme para mãos sem silicone, pote no 
mínimo 100gr

11,85 BEIRA ALTA 45 

32 M 1.022.002.013993 – entretela, por metro, com largura de 
aprox. 90 cm, termocolante, dupla E.

14,67 TECLABEL 480 

34 Unid. 1.022.002.013959 - escova de cabelo, cabo de madeira, 
tamanho grande, formato redonda, cerdas naturais

26,50 FIDALGA 20 
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64 kg 1.022.002.013316 - massa para biscuit 14,87 LICYN 300 

65 PC 1.022.002.013980 – meia de seda, 100% poliamida cores 
variadas, para artesanato. Preto, roxo, azul, amarelo, branco, 
rosa, verde, lilás, azul marinho, azul celeste, bege. 
Comprimento 7 cm, altura 75 cm, aprox.

2,47 PASSO FOFO 1.680 

66 PC 1.022.002.013981 - meia de seda boucle para artesanato, 
100% poliamida. Comprimento 7 cm, altura 75 cm 
aproximadamente

5,00 ART COM MEIA 160 

67 PC 1.022.002.014075 - miçangas cores variadas, pacote com 
100gr. Azul, preto, rosa, vermelho, roxo, prateada 
transparente, lilás, pacote com 100 g, tamanho pequeno, 
médio e grande para bijuteria, em acrílico

3,85 VAREJÃO 65 

69 Unid. 1.022.002.014025 - óleo secante para unhas. Frasco com no 
mínimo 10 ml

2,52 LORRAC 50 

71 PC 1.022.002.014026 - palitos de madeira para unha pacote com 
200 unidades.

48,00 LENDHS 8 

72 PC 1.022.002.013965 - pano de ponto cruz no tamanho mínimo 
30 x 60 cm

11,83 NIAZI 160 

73 Unid. 1.022.002.013995 - pano de prato liso, para riscar, branco. 
Medida aprox. 65 x 45 cm, para riscar, branco, com bainha

2,82 NIAZI 480 

74 PC 1.022.002.013994 – papel vegetal pacote com 100 unidades. 
Tamanho A4, 210 x 297 mm

23,17 GATI WAY 4 

78 Unid. 1.022.002.013954 - pente de plástico de cabo fino. Resina 
plástica, com pigmentos, cor preta, peso aprox. 17 g, tamanho 
15 cm, dentes finos

1,70 MARILU 50 

80 Unid. 1.022.002.014031 - pincel médio nº1 para decorar unha 6,13 CONDOR 50 

82 Unid. 1.022.002.014085 - pincel de pelo numero 0 4,97 CONDOR 160 

88 Unid. 1.022.002.013304 - pistola de cola quente pequena. 110 v, 
potencia 10 w, voltagem 35 até 12, 4v, refil pequeno, tamanho 
P, profissional

11,48 HOT NILT 50 

90 Unid. 1.006.002.013958 - prancha elétrica alisadora de cabelo, 
profissional 110 v, cerâmica para cabelos secos ou molhados

100,27 NKS 15 

91 Unid. 1.010.002.014136 - régua de madeira de 1 metro 8,27 FURSAN 20 

93 Unid. 1.006.002.013957 - secador de cabelo profissional 110 v. 
Secador de cabelo profissional 110 v, 2.100 w, peso 
aproximado de 788 g, dimensões aprox. 21 x 21 x 10,5 cm

258,27 MEGA 15 

94 Gl 1.001.002.014133 - shampoo neutro, galão com aprox. 5 litros 
de volume

118,97 KELMA 10 

95 Rl 1.022.002.014095 - rolos de sianinha, cores variadas para 
artesanato, mínimo 10 metros por rolo. Largura aprox. de 5 
mm

24,00 SÃO JOSÉ 100 

97 M 1.022.002.008764 – tecido de algodão com estampas 
pequenas. Com fundo preto, marrom, branco e vermelho, 
largura aprox. de 1 m

21,67 NIASI 480 

100 M 1.007.001.002979 - tela para alambrado. Metro cor preta, 
largura mínima 1 m

10,47 FQ 1.200 

101 Unid. 1.022.002.013968 - tesoura com ponta, para unha. Medida 
aprox. de 9 cm, em aço inoxidável

12,50 MUNDIAL 120 

102 Unid. 1.022.002.013951 - tesoura para corte de cabelo, em aço 
inoxidável. Com medida aprox. de 18 cm

58,33 MUNDIAL 45 

103 Unid. 1.022.002.014124 - tesoura para desfiar cabelo, aço 
inoxidável, tesoura afiada, com medida aprox. 18 cm

45,73 MUNDIAL 10 

104 Tb 1.022.002.014077 - tinta para mdf, tubo de tinta mínimo 100ml 
, para mdf, cores variadas. Rosa Pink, marron, preto, azul, 
verde, lilás para mdf

11,83 ACRILEX 480 

106 fr 1.022.002.014015 - tinta vitral incolor, frasco com no mínimo 
100 ml

7,40 ACRILEX 120 

107 PC 1.001.001.000102 - toalha banho, tamanho médio, medidas 
aprox. 60 x 120 cm

14,00 NIASI 480 

108 Unid. 1.022.002.01397 - toalha de mão, 100% algodão cores 
variadas, para bordar, medidas aproximadas de 25 x 36 cm

7,37 NIASI 480 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Na madrugada da última 
quarta-feira (24), A PM rece-
beu uma denúncia anônima 
de que uma motocicleta que 
teria sido roubada se encon-
trava em uma residência da 
rua Nove, no bairro Liberda-
de.

Uma equipe se dirigiu 
até o local, com o apoio de 

outras viaturas, e avistou 
uma residência sem portão, 
de onde era possível enxer-
gar uma motocicleta verme-
lha, modelo Honda CG 125, 
que estava encoberta por um 
pano. Após consulta ao sis-
tema, foi constatado que a 
moto era produto de roubo 
em Moreira César.

Na tarde de segunda-feira 
(22), uma discussão acabou 
em morte no Distrito de Mo-
reira César. De acordo com 
informações do setor de in-
vestigação da Polícia Civil, 
uma catadora de material re-
ciclável de 42 anos prestou 
depoimento e informou que 
teria sido agredida no rosto 
após oferecer uma refeição 
a um homem, que reclamou 
que não havia ‘mistura’ no 
prato.

Em seguida, a agresso-
ra teria atingido a vítima no 
pescoço com uma faca e fu-
giu.

Divulgação

Homem é morto a facada 
após agredir mulher

A vítima foi socorrida 
pelo resgate, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu.

A mulher foi levada ao 
1º DP, onde recebeu voz de 
prisão.

Um adolescente de 15 anos 
admitiu que estava venden-
do entorpecentes. O registro 
ocorreu por volta das 14 horas 
do dia 20, no bairro Arareta-
ma. A PM, em patrulhamento 
de rotina, avistou dois indiví-
duos em frente uma residência 
e observou que um estava en-
tregando a droga ao outro. Ao 
abordar o menor, encontrou 
R$ 50, em seu poder. Fazendo 
revista na casa do adolescen-
te foi encontrada uma sacola 
na gaveta da pia, contendo 10 
trouxinhas de maconha, 22 
pedras de crak, 30 pinos de 
cocaína e mais R$ 292.

 Adolescente escondia   
 muitas drogas na pia 

A polícia apreendeu 22 pedras de crack

Kombi pega fogo na SP 62
Portal R3

No último domingo (21), 
uma Kombi ano 2008 ficou 
queimada após um incêndio 
ter iniciado na própria trasei-
ra do veículo. 

De acordo com o proprie-
tário do automóvel, ele trafe-
gava pela rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias quando 
parou em um posto de gasoli-
na, que fica próximo à Fatec, 
para abastecer.

Após sair do local e nova-
mente trafegar por 500 me-
tros na rodovia, um carro que 

vinha logo atrás alertou sobre 
o fogo, que teve início próxi-
mo no motor.

Foi o tempo do motorista 
e a esposa que estavam na 
Kombi pararem o veículo e 
descerem. Imediatamente, o 
fogo se alastrou por todo o 
interior do automóvel.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e controlou o incên-
dio. Ninguém ficou ferido.

O condutor ainda infor-
mou que a Kombi não pos-
suía seguro.

A Polícia capturou um ho-
mem na tarde do dia 21, no 
bairro Padre Rodolfo. Os po-
liciais estavam em patrulha-
mento de rotina e, ao abordar 
o indiciado, constataram, via 

Polícia captura procurado da Justiça
Prodesp, que havia um man-
dado de prisão preventiva em 
desfavor do mesmo, expedido 
pelo juiz da Vara Criminal. A 
pessoa foi encaminhada à Ca-
deia de Guaratinguetá.

Uma vítima chamou a Po-
lícia Militar para registrar um 
boletim por tentativa de fur-
to. O caso ocorreu numa re-
sidência na ladeira Barão de 
Pindamonhangaba, centro. 
BBDB, 47 anos, informou 

Ladrão distraído esquece mochila
que ao entrar na garagem de 
seu imóvel, por volta das 22 
horas do dia último dia 21, 
encontrou uma pessoa que 
se assustou e fugiu. No local, 
foi abandonada uma mochila 
com ferramentas.

Uma funcionária de um 
estabelecimento comercial 
localizado no centro de Pin-
damonhangaba foi surpre-
endida por um assaltante no 
dia 23, por volta das 15h30. 
De acordo com as informa-
ções fornecidas no boletim 
de ocorrência, a vítima teria 

Bandido assalta mulher 
e leva R$ 4.900

saído do local onde trabalha 
e, nas proximidades da praça 
do Cruzeiro, um indivíduo a 
abordou por trás, exigindo 
que entregasse o envelope 
com o dinheiro. Conforme 
os dados, o indivíduo fazia 
menção de estar armado e 
levou a quantia de R$ 4.900.

No início da noite de sá-
bado (20), a PM compareceu 
a um estabelecimento co-
mercial no residencial Cíce-
ro Prado para atender a uma 
ocorrência de roubo.

No local, a comerciante 
MPP, 44 anos, informou que 

Mercadinho é assaltado
três indivíduos invadiram o 
“minibox”, sendo que um 
deles estava armado. Após 
anunciarem o assalto, leva-
ram 30 unidades de crédito 
para celular e a quantia de R$ 
1.500 em dinheiro, fugindo 
do local à pé.

Na noite da última sexta-
-feira (19), um homem foi 
baleado durante um assalto 
ocorrido no interior de um 
supermercado localizado no 
Distrito de Moreira César.

Segundo informações da 
Polícia Militar, um indivíduo 
armado invadiu o estabeleci-
mento e anunciou o assalto.

Quando percebeu o tu-

 Homem tenta  fugir    
 de assalto e é baleado

multo, um cliente de 56 anos 
tentou deixar o local em sua 
moto. Nesse momento, ele 
acabou atingido por dois dis-
paros que, segundo à PM, 
atingiram a mão e a costela 
do homem, ambas do lado 
esquerdo.

Após a ação, o autor do 
assalto e dos disparos fugiu, 
levando um celular e R$ 200.

Na madrugada de quin-
ta-feira (25), a PM foi 
acionada para atender a 
uma ocorrência de disparo 
de arma de fogo no bair-
ro Padre Rodolfo. Quando 
chegou ao local, a vítima 
AMSS, 34 anos, estava ca-
ída no chão. Ela informou 
que estava indo para casa 
com uma amiga quando 
dois indivíduos  surgiram 
em uma moto e começaram 
a acompanhá-las. Um deles 
efetuou vários disparos com 

Mulher leva três tiros e 
escapa com vida 

uma arma. Três dos tiros 
atingiram a vítima: no tor-
nozelo direito, mão direita 
e coxa esquerda. Ela foi so-
corrida por uma ambulância 
e conduzida ao PA de Mo-
reira César, sendo poste-
riormente transferida para 
o Pronto-Socorro da cidade, 
onde permaneceu em obser-
vação. 

Ela não suspeita do mo-
tivo do atentado ou de al-
guém que possa tê-lo prati-
cado.

Divulgação

Polícia recupera moto roubada
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Angolanos visitam a Prefeitura
DAnielA GonçAlves

O prefeito recebeu, em 
seu gabinete, um grupo de 
138 angolanos. Os jovens 
angolanos se instalaram em 
Pindamonhangaba, antes de 
seguir rumo à JMJ - Jornada 
Mundial da Juventude, que 
vem acontecendo no Rio de 
Janeiro.

Acompanhados pelo 
padre Roberto Donizete 
Santos Furtado, diretor 
da igreja do Coração 
Eucarístico – Salesianos 
de Pindamonhangaba,  o 
grupo de angolanos, com 
idades de 25 a 28 anos, da 
Pastoral Universitária de 

Angola puderam agradecer 
ao chefe do Executivo 
a boa receptividade e 
acolhida que tiveram em 
Pindamonhangaba.

O grupo ficou hospedado 
em vários bairros da cidade, 
onde munícipes os acolhe-
ram em suas residências. 
A equipe realizou trabalhos 
sociais e missões em Pinda-
monhangaba durante uma 
semana, antes de partir 
rumo ao Rio de Janeiro, 
para a JMJ.

Para eles, a estada na 
Princesa do Norte pôde 
fazê-los ir mais motivados 
em busca pela fé. 

Prefeito recebe produtos da cultura angolana

Daniela Gonçalves

Cerca de 250 mil fiéis 
foram até Aparecida para re-
ceber o Papa Francisco em 
sua primeira viagem interna-
cional após o conclave que o 
elegeu em fevereiro.

Ovacionado pelos devo-
tos, o pontífice chegou à ci-
dade por volta das 10 horas 
e se dirigiu à Basílica. No lo-
cal, ele celebrou a missa para 
15 mil pessoas. Em seguida 
foi à tribuna, do lado externo 
do Santuário, e abençoou a 
multidão. 

Na ocasião, ele pediu que 
os fiéis rezassem por ele e 
prometeu voltar ao Brasil em 
2017. Ele ainda almoçou na 
cidade e abençoou a imagem 
de Frei Galvão.

Papa Francisco atrai 
250 mil fiéis a Aparecida

Fé: a força motriz dos fiéis 
na visita do Santo Padre

AiAnDrA Alves MAriAno
Depois de celebrar a mis-

sa no Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida, o 
Papa Francisco abençoou, na 
quarta-feira (24), no Seminá-
rio Bom Jesus, a imagem de 
Frei Galvão que foi restaurada 
em Pindamonhangaba.

O monumento foi feito há 
15 anos pelo artista plástico 

Irineu Migliorini, que mora 
no bairro Cerâmica.

Para receber a unção do 
pontífice, a peça, que mede 
oito metros e pesa mais de 
1,6 tonelada, foi retirada de 
Guaratinguetá, onde estava 
instalada, e voltou para o 
ateliê do artista para passar 
por uma restauração com-
pleta. 

A missa que será cele-
brada pelo Papa Francisco na 
Catedral de São Sebastião, 
no Rio de janeiro, no sába-
do (27), às 9 horas, terá a 
presença do padre Luis Paulo 
Aquino Cunha, de Pindamo-
nhangaba.

Luis Paulo é um dos 
padres do Santuário Mariano 
Diocesano Nossa Senhora do 
Bom Sucesso (Igreja Matriz), 
e foi sorteado para conce-
lebrar a missa junto com o 
pontífice.

No início da semana, Luis 
Paulo se disse emociona-
do. “É uma grande alegria 
e levarei todos vocês em 
oração. Vamos rezar por Pin-
damonhangaba, por nossa 
população, para o sucesso da 
Jornada Mundial da Juventu-
de e para o Papa Francisco”.

Pontífice abençoa 
imagem de Frei Galvão 
restaurada em Pinda

A imagem restaurada de Frei Galvão recebeu as bênçãos

Milhares de fiéis acompanharam a trajetória do Papa pela cidade

Durante todos os dias dessa semana, grupos de jo-
vens estão se dirigindo ao Rio de Janeiro para participar 
da Jornada Mundial da Juventude. O evento, que vai até 

domingo, tem como tema “Ide e fazei discípulos entre 
todas as nações” e deve  reunir milhões de jovens no 
maior evento do gênero promovido pela Igreja Católica.

Mais jovens de Pinda seguem rumo à JMJ

AnA CAMilA CAMPos
Apesar do frio, da chuva e 

de muitos outros fatores que 
poderiam ser considerados 
empecilhos, milhares de pes-
soas, imbuídas pela fé, segui-
ram até Aparecida para assis-
tir à Santa Missa celebrada 
pelo Papa Francisco, em sua 
primeira visita em terras bra-
sileiras.

Em meio a essa multidão 
de fieis, muitos moradores de 
Pinda marcaram presença.

“Foram algumas horas de 
fome, frio e encharcado, em-
baixo de muita chuva. Mas 
eu estava lá para receber o 
Papa e representar também 
o povo Brasileiro e pedir 
bênção a todos nós”, relata o 
atleta João Paulo Coelho.

Já Luciana Bissoli Galvão 
Salgado conta que não conse-
guiu ir assistir à missa. Como 
chegou por volta de 13 horas 
no local, apenas viu o Papa 
indo embora e acessando o 
helicóptero, mas ainda as-
sim, sentiu-se satisfeita com 
os momentos que viveu na 
Basílica. “Foi lindo, me sinto 
realizada, e foi muito emo-
cionante. Teve muita música, 

João Paulo e Anderson Felipe

bastante fé, oração, paz. Mui-
to empurra-empurra, grito, 
chuva, frio e, principalmente, 
vibração”, conta.

Luciana só lamenta não 
ter conseguido uma foto do 
pontífice no papamóvel, mas 
se sentiu emocionada de 
vê-lo de perto. “Ele é sim-
pático, com sorriso mara-
vilhoso”. Uma das grandes 
surpresas foi o grande núme-
ro de estrangeiros presentes 
na ocasião, que expressaram 
suas manifestações com mui-
ta alegria e fé.

Há também aqueles que 
não estiveram presentes fisi-
camente, mas que acompa-
nharam a trajetória do Papa 
e, por meio da fé, manifesta-
ram uma profunda devoção à 
crença.

É o caso de Célia Go-
mes, que ficou emocionada 
ao acompanhar as fotos e re-
portagens da visita do Papa à 
região e que não participou, 
devido ao trabalho.

“A fé move montanhas. 
Esta noite, fui agraciada com 
um belo sonho, no qual rece-

bia a bênção Papal com di-
reito a participação na Santa 
Missa. Foi um sonho bem rá-
pido, mas tenho certeza que o 
Papa Francisco ouviu minhas 
preces e veio me abraçar”, 
afirma.

Célia ainda cita uma fra-
se dita pelo pontífice, que 
traduz todo esse sentimen-
to. “Os milagres existem, 
mas é necessária a oração! 
Uma oração corajosa que 
luta, que persevera; não 
uma oração de circunstân-
cia”.

Padre Luís Paulo rezará missa com Papa

Padre Samuel faz celebração de envio de jovens
Com o padre Luis Paulo no Rio de Janei-

ro, coube ao padre Samuel celebrar a missa 
de envio de 180 jovens que foram e que ainda 

vão ao Rio de Janeiro participar da JMJ - Jor-
nada Mundial da Juventude. A missa ocorreu 
na segunda-feira (22), na Igreja Matriz.

Todos os jovens que participarão da Jornada Mundial foram abençoados por Samuel

Luciana Bissoli Galvão

Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Ana Camila Campos

UOL

Luis Cláudio Antunes/Portal R3

Luis Cláudio Antunes/Portal R3

AiAnDrA Alves MAriAno
Acolher o Papa Francis-

co entoando uma canção 
e embalar a missa que o 
pontífice celebrou no Santu-
ário Nacional com louvores. 
Essa foi a missão de um 
grupo de coristas de Pinda-
monhangaba. Eles fazem 
parte da Acvap – Associa-
ção de Coros do Vale do 
Paraíba, que, juntamente 
com outros coros, formou o 
coral que se apresentou na 
missa celebrada pelo Papa 
em Aparecida na quarta-
-feira (24).

Entre os coristas de Pin-
da, Patrícia Teixeira sentiu 
a emoção de cantar para o 
líder da Igreja pela segunda 
vez. “Em 2007, eu fiz parte 
do coral que cantou para o 
Papa Bento XVI. Mas eram 
1.200 vozes. Desta vez, o 
coral foi formado por 120 
pessoas, então, a emoção e 

a responsabilidade foi maior 
ainda”, contou ela. 

Patrícia é regente do 
Projeto de Educação Musical 
da Basílica de Aparecida e 
foi uma das pessoas que 
selecionou os coristas. “É 
uma tarefa muito difícil, 
porque todos querem par-
ticipar e o número é muito 
reduzido. Mas acredito que 
fizemos o melhor possí-
vel e nos dedicamos para 
apresentar um trabalho de 
qualidade”, destacou.

Para ela, porém, muito 
além de trabalho, a opor-
tunidade foi um privilégio. 
“Estar diante do Papa é 
uma benção e um sonho 
impossível para muitas pes-
soas. Eu me sinto agraciada 
por ter tido essa oportuni-
dade por duas vezes. Agra-
deço muito a Deus por me 
proporcionar essas experi-
ências”, disse Patrícia.

Coristas de Pinda cantam 
para o Papa em Aparecida
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Dupla caipira Colégio Mestre

A “Dupla Caipira” 2013 do Colégio Mestre: Gabriela 
de Oliveira Julio e João Lucas Pereira Gonçalves 
Pinto. Parabéns à diretora, professora Vânya Dulce 
D’Arace Maciel, pelo evento. 

Divulgação

Assoprando 
Velinhas

A gatinha Laura 
comemora aniversário 
no dia 27 de julho, 
recebendo o carinho 
dos pais Rodrigo e 
Daniela, do avô Irineu 
(Tribuna) e demais 
familiares. A ela, 
toda a felicidade do 
mundo!

Divulgação

No dia 21 de julho (domingo), Antônio Lourenço e Acília Bastos Lourenço comemoraram Bodas de Brilhante (75 anos de 
casados). No último dia19, foi realizada uma missa, que reuniu a família e os companheiros da Irmandade do Santíssimo. No 
domingo, como manda a tradição dos Lourenço, um churrasco celebrou a data na presença de todas as gerações.

Bodas de Brilhante

Felicidade

Tudo de bom para 
Rute Eliana Santos, que 
comemorou aniversário 
no dia 25 de julho, 
recebendo o abraço 
dos familiares e amigos. 
Parabéns!

Parabéns

Muita felicidade para Sabrina Livramento, 
aniversariante do dia 25 de julho. Recebe o 
carinho da filha Elena, do amado Pedro, de-
mais familiares e amigos. Tudo de bom!

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Muita 
felicidade

Feliz aniversário para 
a professora Vânya 
Dulce D´Arace Ma-

ciel, que comemora 
mais um ano de vida 

no dia 26 de julho, 
recebendo o carinho 

de seus familiares, 
amigos, alunos e ex-

-alunos. Tudo de bom!

Tudo de bom
Felicidade para 
a advogada Ana 
Paula Pedersoli, 
que comemorou 
aniversário no 
dia 24 de julho, 
recebendo os 
cumprimentos 
dos familiares e 
amigos. Parabéns!

Motociclistas de Pinda e região participam de passeio 

Feliz aniversário

Toda a felicidade do 
mundo para Thiago 
Henrique de Oliveira, 
que comemorou 
aniversário de 7 anos 
no dia 18 de julho, 
recebendo o carinho 
da mamãe Grazi, do 
papai Wellington, dos 
avós João Waine (com 
ele na foto) e Márcia, 
demais familiares e 
amigos.

Torcida do Araretama faz a diferença

O técnico Beibe e os jogadores do Araretama contam com o apoio da baru-
lhenta torcida para empurar o time nos jogos da Primeira Divisão. Para o time, a 
torcida é o 12º jogador.
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Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Cerca de 70 motociclis-
tas de Pindamonhan-

gaba e região partici-
param do 1º Passeio do 

Bar Cantinho do Zé. O 
proprietário do estabe-
lecimento convidou os 

amigos e frequentadores 
do local para irem à Fes-

ta do Divino, em Lagoi-
nha. O passeio ocorreu 
no último domingo (21).

Marcos Cuba

Parabéns

Sonia Lopes comemorou 
aniversário dia 24 de 
julho em companhia do 
marido Adilson Luiz (foto), 
do filho Matheus Lopes e 
dos seus amigos.

79 anos!

Ao lado dos filhos, netos e bisnetos, o senhor Antonio 
Pereira (Sro. Toninho) comemorou 79 anos no dia 21 
de julho.

“Mães à Obra”

Participantes do projeto 
“Mães à Obra”, realizado 
pelo Colégio Mestre, no 
dia 24 de julho.

Arquivo Pessoal

Primeiro 
Aninho

No dia 21 de julho, 
comemorou o seu 
1º ano de vida 
a menina Beatriz 
Magalhães Beraldo 
Costa, filha de Lu-
cas Beraldo Costa 
e Bruna Maga-
lhães. Os avós, Pau-
lo Costa e Fátima 
Beraldo, estavam 
orgulhosos e felizes 
com a alegria da 
netinha.
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Novelis inaugura expansão da 
unidade de laminação na cidade

AiAndrA Alves MAriAno
A Novelis anunciou que 

vai inaugurar, na próxima se-
mana, a ampliação da sua fá-
brica em Pindamonhangaba 
em mais de 50%, elevando 
sua capacidade de produção 
para mais de 600 mil tone-
ladas de chapas de alumínio 
por ano. Ao todo, o investi-
mento foi, ao longo de uma 
década, de US$ 340 milhões 
e representa o maior investi-
mento realizado pela empre-
sa na América do Sul neste 
período.

Parte do investimento foi 
dedicada à aquisição de um 
laminador a frio (CM3), que 
é considerado o estado da 
arte para este tipo de apli-
cação no segmento da lami-
nação de alumínio. O equi-
pamento, que possui duas 
caldeiras à base de água com 
velocidade de 1.800 metros 
por minuto, proporciona 
maior produtividade, reduz 
o número de passes para fa-
bricação dos produtos, além 
de ser mais sustentável, pois 
utiliza menos óleo e produz 
menos vapor.

Com a ampliação da plan-
ta de Pinda, a Novelis estima 
que será possível atender a 
demanda por produtos lami-
nados do mercado sul-ame-
ricano por mais nove anos. 
“Estes investimentos refle-
tem o pioneirismo e a capa-

Investimento da empresa foi de R$ 340 milhões, com objetivo de duplicar sua capacidade de produção

Novelis deve produzir mais de 600 mil toneladas de chapas de alumínio por ano

cidade da Novelis em atender 
aos seus clientes, desenvol-
ver novos produtos e superar 
as expectativas do mercado”, 
afirma Tadeu Nardocci, pre-
sidente da Novelis América 
do Sul. 

A planta da Novelis em 
Pindamonhangaba existe há 
36 anos e abriga o maior cen-

tro de reciclagem de alumínio 
da América do Sul. “Estamos 
expandindo cada vez mais a 
utilização de materiais reci-
clados em nossos produtos, 
aumentando o reaproveita-
mento de artigos de alumínio 
pós-consumo e acelerando o 
desenvolvimento de novas 
ligas com grande percentual 

do metal reutilizado”, desta-
ca Nardocci. 

A fábrica em Pindamo-
nhangaba dedica-se à produ-
ção de chapas de alumínio 
para variadas aplicações, como 
transporte, eletrodomésticos, 
cosméticos e setor automotivo, 
mas a principal delas é a pro-
dução de latas para bebidas. 

Encontro das famílias Resende 
e Rezende é realizado em Pinda

MAriA FernAndA Munhoz
Buscando manter viva a 

união e tradição, as famílias 
Resende e Rezende realizam, 
anualmente, encontros para 
que todas as gerações pos-
sam se conhecer. Neste ano, 
o encontro, que está em sua 
15ª edição, foi realizado em 
Pindamonhangaba, nos dias 
19 e 20 de julho. 

Com o lema “Fé, trabalho 
e honestidade”, os encontros 
das famílias comemoram 
seus antepassados e os va-
lores deixados para filhos, 
netos e bisnetos, pelo casal 
João Rezende Costa e Helena 
Maria de Jesus, portugueses 
que chegaram ao Brasil em 
6 de outubro de 1726 e ini-
ciaram a saga desta numero-
sa prole, espalhada pelo país 
por seus 13 filhos.

Os Rezende se fazem pre-
sentes em Pindamonhangaba 
desde 13 de julho de 1946, 
quando Antonio Prado Re-
zende e Francisca Costa Re-
zende chegaram a esta cidade 
na companhia de seus filhos, 
vindos de Cachoeira de Mi-
nas – MG.

O 15º Encontro teve em 
sua programação a realiza-
ção do City Tour Histórico 
Cultural, pelo Departamen-
to de Turismo da Prefeitura, 
além de um coquetel de boas 
vindas, no Clube da Associa-
ção dos Servidores Públicos 
Municipais, tendo como con-
vidada especial a Corporação 
Musical Euterpe. No sábado 
(20), o evento foi iniciado às 

10 horas, com uma missa em 
ação de graças na igreja de 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, e o encontro foi fina-
lizado com um almoço festivo 
no Restaurante Alecrim. 

A comissão organiza-
dora do evento foi formada 
por Isaura, Susi Gera, Paolo 
Gera, Carlinhos, Fernanda 
de Fátima Rezende, Caroline 
Rezende, Ana Efigênia Prado 
Rezende, Patrizia Rezende e 
Alessandro Carvalho. 

AiAndrA Alves MAriAno
Três shows no 

último final de semana 
marcaram o aniversário 
de 37 anos do bairro 
do Araretama.  Para 
comemorar a data, a 
Associação de Moradores 
do Araretama, em 
parceria com a 
Prefeitura, organizou 
a festa que, além das 
apresentações musicais, 
contou com uma praça 
de alimentação com 
barracas montadas por 
moradores do próprio 
bairro. 

Para o presidente 

da Associação, 
Samuel Veronezi, a 
comemoração foi um 
sucesso. “Tivemos um 
bom público em todas 
as noites e não houve 
nenhuma ocorrência de 
briga ou algum outro 
tipo de crime. Tudo foi 
tranquilo, as pessoas 
vieram festejar com a 
família”, contou ele. 

Os shows acontece-
ram na sexta-feira (19), 
sábado (20) e domingo 
(21), na praça Pastor 
Ezequiel da Silva, em  
frente à escola munici-
pal Elias Bargis.

Acima, os irmãos 
Ana Efigênia, Inácio, 

Fernando, Antonio 
Marmo, Rosa e 

José Gaspar Prado 
Rezende, anfitriões.
Ao lado, a comissão 

organizadora do 
evento. 

Marcos Vinício Cuba

shows marcam aniversário 
do bairro do Araretama

MArcos vinício cubA
Foi realizada na tarde de 

quinta-feira (18), a cerimô-
nia de posse do Conselho da 
Pessoa com Deficiência. O 
evento ocorreu no auditório 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Na ocasião, foi 
feita a eleição da diretoria e 
apresentação do calendário 
de reuniões ordinárias.

Clarisse Oliveira Ro-
drigues Landim da Silva, 
Ivanir Aparecida da Silva 
Leite, Andréa Campos Sales 
Martins, Marcelo Esteves 
de Oliveira, Antonio Ser-
gio Durand, Luciana Wol-
ff, Willian Paulo da Silva e 
José Fernandes Ribeiro são 
os representantes da socie-
dade civil. 

O poder público é re-
presentado por Veraniza do 
Prado, Regina Célia Cirilo 
Monteiro da Silva, Eliana de 
Jesus Marcondes, Edson de 
Fernandes, Ângela Maria da 
Silva, Rosana Balbina Con-
ceição Naressi, Carlos Alber-
to Gonzaga e Eloisa Helena 
Marcondes Camargo.

A presidente do Conselho 
da Pessoa com Deficiência, 
Andréa Campos Sales Mar-
tins, conta que as reuniões 
são realizadas na segunda 
quinta-feira de cada mês, no 
auditório da Prefeitura, às 9 
horas, e são abertas a todas as 
pessoas. Andréa destaca que 
a partir do dia 1º de agosto os 
encontros passarão a ser na 
sede da OAB, no centro.

Conselheiros empossados no auditório da Prefeitura

Divulgação

Palco montado na praça Pastor Ezequiel da Silva

conselheiros 
das pessoas com 
deficiência eleitos 
são empossados

Os Rezende fazem parte da vida de Pindamonhangaba desde 13 de julho de 1946

Divulgação

Arquivo pessoal
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Domingo é dia de Dança 
Circular no Bosque

Pinda em Cena encerra apresentações de aniversário

Cia de Teatro de Pinda 
encerra festival no 
Mato Grosso do Sul

Maria FernanDa Munhoz
O VII Festipoema – Fes-

tival de Poemas de Pinda-
monhangaba – divulga os 29 
classificados para a edição 
deste ano. Serão cinco con-
correndo na categoria infan-
til, 12 na juvenil e outros 12 
na adulto. Mais de 150 obras 
de poetas de todo o Estado 
foram inscritas no Festival, 
que será realizado nos dias 
24 e 25 de agosto. 

O evento é realizado pela 
parceria entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Educação 
e Cultura/Departamento de 
Cultura e a Academia Pinda-
monhangabense de Letras. 

Além de premiar as me-
lhores poesias, o Festipoema 
premia também os melhores 
intérpretes, que não neces-
sariamente precisam ser ato-
res ou atrizes profissionais 
e nem precisam ter poesias 
classificadas. Os interessa-
dos em serem intérpretes 
das poesias concorrentes de-
vem entrar em contato com 
o Departamento de Cultura, 
pelo e-mail cultura.pindamo-
nhangaba@hotmail.com. A 
Associação Cultural Cootepi 
fornecerá a todos os intérpre-
tes a oportunidade de ensaio, 
com orientação técnica e di-
reção de cena, no período de 
19 a 23 de agosto. 

Evento é sucesso também em Moreira César

Museu recebe exposição sobre patrimônio paulista

Obra    Autor   Escola

INFANTIL
Meu Mundo     Caroline Ap. de Oliveira Silva   Colégio Anglo Emilio Ribas 
Viva as Diferenças     Eduardo de Souza Assis   Colégio Anglo Emilio Ribas
Bananeira    Guilherme Alves Barbosa  Prof. Elias Bargis Mathias
Na Balança     Juliana Garcia Rodrigues   Colégio Construtor
O Infinito     Mariana de Oliveira Carvalho   Prof. Elias Bargis Mathias

JUVENIL
O Gigante Acordou           Artur Franco de Marco EE Prof. Aylton Falcão 
Saber Viver           Aline Appolinário Moreira  EE Prof. Ivone N. Azevedo
Menino de Rua            Bruna de Oliveira Silva    
Um Dia Terá Fim            Davi Lunardi Palhari   Colégio Anglo Emilio Ribas
O Amor Fala Mais Alto           Denise Izidoro    EE Prof Eunice B. Romeiro
Olhos Sonolentos        Erick Lucas Migoto Teodoro   E E Prof. Wilson P. César
A maior Arquibancada do Brasil   Giovana Maria Naldi Marcondes  Colégio Anglo Emilio Ribas
O homem e a Máquina              Laura Tiveron de A. Santos   Colégio Anglo Emilio Ribas
Vinicius é Imortal                           Maynara Cristina Silva de Moura  EE Com. Teixeira Pombo
Recordações           Nathália Ferraz de Oliveira  EE Paulo Viarginio
Abismo            Paloma Sara dos Reis E E Prof. Wilson P. César
Viver           Sarah Cristina Libanori E E Prof. Wilson P. César

ADULTO
O Vate e a Donzela    Altair Fernandes Carvalho  
Pergunto ao Mar Azul    Judith Ribeiro de Carvalho 
Casa Vazia     Juraci Conceição de Faria 
Súbita Paixão     Kleber Duarte Santiago 
Raízes     Maurício Cavalheiro
Vôo Inaugural     Meire Aparecida Carvalho 
Dueto da Ribalta     Nélio Benedito Santos 
Pais e Rios    Ricardo Estevão de Almeida 
Indecisão     Rosana Dalle Leme Celidônio  
Ventos do Norte     Sérgio Antônio da Silva 
Astronauta    Thiago Ciqueira 
Poesia    Thiago Luís da Silva 

VII Festipoema divulga 
classificados de 2013

Neste domingo, a par-
tir das 9 horas, o Bosque 
da Princesa recebe mais 
uma edição da Dança 
Circular. O evento é rea-
lizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 

meio do Departamento 
de Cultura, e tem como 
focalizadores, Bebel 
Moraes e João Junqueira. 
Todos estão convidados a 
participar do evento, que 
é gratuito. 

Maria FernanDa Munhoz
Pindamonhangaba recebe, a partir 

de 5 de agosto, a exposição fotográfica 
“Patrimônio Paulista: Litoral e Vale do 
Paraíba”, com o patrimônio histórico das 
cidades da região, tombados pelo Con-
dephaat - Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Arqueológico, Artísti-
co e Turístico. O evento será realizado 
no Museu Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina, em parceria 
com o Museu da Casa Brasileira, insti-

tuição da Secretaria de Estado da Cultu-
ra, e o Sisem-SP - Sistema Estadual de 
Museus. 

As fotos que compõem a exposição 
são de autoria de Iatã Cannabrava e são 
acompanhadas por textos da cientista so-
cial Margarida Cintra Gordinho, presen-
tes no livro homônimo que deu origem 
à mostra. 

A seleção de imagens que o visitan-
te encontrará no Museu contextualiza a 
situação de bens tombados em cidades 

do Vale do Paraíba e do litoral do Estado 
de São Paulo, ressaltando a importância 
da preservação.  Cidades como Santos, 
Iguape, Cananeia, Jacareí, Ilhabela, 
Ubatuba e São Sebastião, entre outras, 
estão retratadas na mostra, que seguirá 
até o dia 30 de setembro, com entrada 
gratuita. 

O museu de Pindamonhangaba fica 
na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 
260, centro, e está aberto a visitação de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. 

Público prestigia 
apresentação de 
músico renomado 

Maria FernanDa Munhoz
A Cia Núcleo Cênico de 

Teatro de Pindamonhangaba 
é convidada a se apresentar 
no encerramento do Festival 
de Teatro Amador da cidade 
de Três Lagoas-MS, no dia 
24 de agosto. Recentemente, 
o Núcleo se apresentou para 
mais de 140 angolanos e ago-
ra se prepara para essa apre-
sentação mais que especial.

Além da correria dos en-
saios, a Cia também está 
atrás de patrocínio para sua 
ida ao festival. Os interes-
sados em colaborar podem 
entrar em contato com a di-
retora Mônica Alvarenga, pe-
los telefones: 9132-0836 ou 
9704-2165 ou ainda pelo e-
-mail: monicsdance@yahoo.
com.br.

No ano passado, nessa mes-
ma época, a Cia representou a 
cidade em Porto Alegre-RS, 

no Fite -Festival Internacional 
de Teatro Estudantil, sendo a 
única representante também 
do Estado de São Paulo a ser 
selecionada.

“Estamos todos ansiosos, 
pois este é o reconhecimento 
do nosso trabalho e de uma 
verdade que sempre prego: 
viver de arte é possível, basta 
querer!”, finaliza Mônica.

No Mato Grosso do Sul, 
será apresentado o espetácu-
lo Giselle, que está em cir-
culação desde abril de 2012. 
Fazem parte de seu elenco: 
Rafael Gomes, Bárbara Lis-
boa, Sérgio Corrêa, Juliana 
Ferreira, Natália Almeida, 
Erick Johnny, Bia Lancerotti, 
Bia Santos, Franciele Fuen-
tes, Larissa Velasco, Môni-
ca Alvarenga - que assina a 
direção e as coreografias - e 
Ederson Cleiton, técnico e 
contra regra.

O espetáculo Giselle será apresentado em Três Lagoas

MarCos ViníCio CuBa
O músico, 

compositor, arranjador 
e cantor, Albano 
José Lopes Sales, já 
atuou com artistas 
renomados no Brasil 
e nos EUA. No último 
sábado (20), ele veio a 
Pindamonhangaba pelo 
programa “Clássicos 
em Cena” e encantou o 
público na apresentação 
no Museu Histórico e 
Pedagógico D. Pedro I e 
Dona Leopoldina.

O projeto “Clássicos 
em Cena” é patrocinado 
pela Gerdau, realizado 
pela Direção Cultura, e 
tem o apoio do Proac 
- Programa de Ação 
Cultural do Estado de 
São Paulo, do Governo 
do Estado de São Paulo 
e da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

Children’s Game, 
Boto, Rio Paraná, 
Arlequim Desconhecido, 
Todo Azul do Mar, 
composições próprias 
como Chorando na 
Esquina e Quase 
Frevo, fizeram parte do 
repertório apresentado 
por Albano Sales. As 
obras são comentadas 
pelo maestro Parcival 
Módolo.

Cylene Gama, 
tradutora, diz que uma 
vida sem música não 
vale a pena ser vivida, 
porque a música é 
parte integrante do 

ser humano e o difere 
de outros seres. “Um 
grupo deste nível na 
cidade é um privilégio. 
Temos que agradecer 
à Prefeitura e a todas 
as pessoas que se 
preocupam em nos 
oferecer bons eventos 
culturais. Monteiro 
Lobato já dizia que 
Pinda era a terra roxa 
do saber e da aptidão, 
e antigamente não 
existiam reuniões 
sem música. A música 
nos torna divinos e 
as pessoas têm que 
comparecer sempre 
para que isso nunca 
acabe”, comenta Cylene.

O músico Albano Sales

A partir de agosto, projeto segue para diversos bairros da cidade, também aos finais de semana

Maria FernanDa Munhoz
Centenas de pessoas 

acompanharam a estreia 
do projeto Pinda em Cena, 
durante as festividades de 
aniversário da cidade. As 
apresentações foram realiza-
das nos finais de semana de 
julho, na praça Monsenhor 
Marcondes, Bosque da Prin-
cesa e, encerrando, na praça 
do Cisas, em Moreira César. 

MarCos ViníCio CuBa
O projeto “Pinda em 

Cena”, desenvolvido pela 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba por meio da Secreta-
ria de Educação e Cultura, 
fez a sua parada em Morei-
ra César no último domingo 
(21), e agradou os morado-
res do distrito. 

Os munícipes tiveram a 
oportunidade de se diver-
tir com o espetáculo “La 
Maldición”, com o palhaço 
Alegrito e o mágico Jack; 
conferir as apresentações 

de Chorinho com Só pra Re-
cordar, da Camerata Jovem 
do Jataí; dança do projeto 
Saindo das Ruas, Artedu-
vale, Cia Cênica de Dança 
Mônica Alvarenga, grupo 
de Maculelê Capoeira Vida, 
Congada São Benedito, e 
ouvir poesia com Rhosana 
Dalle.

A dona de casa Dora 
Alice da Silva conta que o 
espetáculo teatral a emo-
cionou bastante, porque a 
história é envolvente. A fez 
lembrar do tempo em que 

trabalhou na casa de uma 
cigana e de quando o seu 
neto fazia teatro. 

Gislaine da Silva Ribeiro 
disse que o projeto em Mo-
reira César foi uma oportu-
nidade riquíssima, porque 
os moradores do distrito, 
muitas vezes, desanimam 
em ter que ir à região 
central para conferir os 
eventos, porque “querendo 
ou não, é complicado ir ao 
centro, o transporte coletivo 
demora e não é fácil sair 
com criança”, disse.

Neste final de semana, 
a apresentação de sábado 
(20) foi na praça Monsenhor 
Marcondes e, no domingo 
(21), na praça do Cisas, em 
Moreira César. No centro 
da cidade, o destaque den-
tre as apresentações foi a 
estreia do espetáculo “La 
Maldición”, com a Cia No-
vos Atores. Grande públi-
co prestigiou e aplaudiu a 

apresentação dos atores de 
Pindamonhangaba. No enre-
do, um texto dinâmico, com 
várias tramas que prenderam 
a atenção do público, e um 
toque de comédia. 

Também se apresentaram 
na praça Monsenhor Mar-
condes os grupos Semeando 
Adoradores (gospel) e Só 
Pra Recordar (chorinho), 
projeto Saindo das Ruas 
(dança de rua), Arteduva-
le (danças populares brasi-
leiras), Cia Cênica Mônica 
Alvarenga (dança contem-
porânea), a poetisa Rhosana 
Dalle, o artista plástico Feli-
pe Callipo (escultor) e a fei-
ra de artesanato. 

Para os organizadores do 
evento, do Departamento de 
Cultura, o Pinda em Cena está 
atingindo seu objetivo maior, 
que é levar a arte aos mora-
dores da cidade, divulgar os 
artistas locais e incentivar as 
novas gerações a consumirem 
e produzirem arte. 

A programação de agos-
to já está preparada. Será 
na parte da tarde, das 14 às 
17h30. No dia 3, no Goiabal; 
dia 4, no Triângulo; dia 24, 
no Cidade Nova; e dia 25, no 
Feital. 

Jovens da Camerata durante apresentação no distrito

Ana Camila Campos

Marcos Vinício Cuba

Tia Anita, que completa 
90 anos em 31 de julho, 
esteve presente na praça Ator de ‘La Maldicion’ interage com plateia

Ana Camila Campos

Marcos Vinício Cuba

Divulgação
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Pinda participa de Feira 
de Tecnologia Industrial

•  MA Pestana 
•  Off Deck do Brasil 
•  E-Consult Ambiental  
•  Jornal Vale Regional 
•   Isolution 
•  Melp Technology 
•  Proloja Sistemas Ltda.

A Incubadora tem o objetivo de acelerar o processo de desenvol-
vimento de pequenas empresas aumentando suas chances de so-
brevivência. As microempresas podem se transformar, em médio 
ou longo prazo, em grandes empresas. Cada empresa tem prazo 
de dois anos para permanecer na incubadora, gerando produtos e 
cercada de orientações para sustentar-se no ramo.
É um programa que oferece espaço físico, especialmente confi gu-
rado, para transformar ideias em produtos, processos ou serviços. 
O empreendedor ou a micro e pequena empresa, participando de 
ambiente e condições apropriadas para o seu funcionamento e de-
senvolvimento tecnológico, ainda, recebe serviços especializados de 
consultorias sobre gestão empresarial, orientação mercadológica e 
infraestrutura operacional.

MARCOS VINÍCIO CUBA
Pindamonhangaba está 

presente na 16ª Feissecre 
- Feira de Tecnologia In-
dustrial, em São José dos 
Campos. A cerimônia de 
abertura ocorreu na noi-
te de segunda-feira (22), 
no Parque Tecnológico. O 
evento segue até sexta-fei-
ra (26), e a entrada é gra-
tuita. A “Princesa do Nor-
te” está representada pela 
incubadora de empresas, 
onde há quatro expositores 
dos segmentos automotivo 
e segurança.

Representantes da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba estão na feira 
em busca de novos inves-
timentos e também para 
divulgar o trabalho desen-
volvido.

Sobre a Incubadora Empresas 
atendidas na 
Incubadora 
Municipal

DANIELA GONÇALVES
Com o objetivo de orga-

nizar e tornar o trânsito da 
cidade mais dinâmico, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
estuda a implantação do siste-
ma Vaga Inteligente, utilizado 
pela empresa Hora Park.

Em uma reunião realizada 
na última semana com o se-
cretariado do Executivo, foi 
mostrado como funciona o 
sistema, que pode identifi car 
por meio da placa, por quan-
to tempo o veículo estaciona-
do pode utilizar a vaga.

A empresa Hora Park/Es-
tapar atua como concessio-
nária na operação de serviços 
de estacionamento rotativo 
regulamentado público, mais 
conhecido como Zona Azul 
ou Área Azul. Por meio de 
um parquímetro eletrônico 
multivagas,  a empresa ofe-

rece o serviço à população. 
Este equipamento de uso co-
letivo emite automaticamen-
te o comprovante de estacio-
namento em vias públicas, 
funcionando como um ponto 
de venda fi xo e evitando que 
o usuário tenha que procurar 
os monitores ou identifi car 
estabelecimentos comerciais 
para adquirir o comprovante.

Agora com a Vaga Inteli-
gente, estes tickets poderão 
ser pagos antecipadamente 
por meio de créditos dispo-
nibilizados em um cartão 
oferecido pela Hora Park. O 
novo sistema também permi-
tirá a compra do ticket eletrô-
nico, via telefone celular ou 
ainda por meio de aplicativo 
instalado no aparelho.

O sistema Vaga Inteligente 
deverá ser implantado na cida-
de dentro de alguns meses.

Prefeitura estuda implantação da Vaga Inteligente
Facilidade no trânsito

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A equipe da Secretaria de 

Obras da Prefeitura, por meio 
do Departamento de Serviços 
Municipais, fi nalizou na últi-
ma semana, a limpeza, capi-
na e roçada em diversas ruas 
do residencial Mombaça I e 
Jardim Mariana, além do re-
sidencial Nossa Senhora do 
Socorro e Cemitério Muni-
cipal. 

As ruas do Mombaça que 
receberam o serviço de lim-
peza foram: Eduardo Silva 
Neto, Omiro Ogata,  Seve-
rino da Silva Lopes, Carlos 
Machado, Joel de Oliveira, 
Geraldo Gonçalves, José 
Machado de Oliveira, Rafa-
el Ferrari, Carmem de Oli-
veira, Cachoeira de Minas, 
Oscar Pimentel e Rita César 
Campos, além das avenidas 
Major Francisco Bueno  e 
Carlos Castro. Foram reali-
zadas, ainda, roçada na área 
verde atrás da escola munici-
pal e ao lado da entrada para 
o Mombaça.

Mombaça recebe limpeza e roçada
No período de 11 a 18 de 

julho, foram realizados os 
serviços de capina, retirada 
de areia e varrição na rua 
Ryoiti Yassuda (Crispim) 
e na praça do Quartel, var-
rição e capina nas ruas do 
bairro Carangola, roçada na 
escola municipal Dulce Pe-
drosa Romeiro Guimarães 
(Boa Vista) e na praça da 

Galega. O obelisco da praça 
Monsenhor Marcondes foi 
lavado, dois tocos de árvore 
foram retirados na Etec João 
Gomes de Araújo e o terreno 
no Aeroclube recebeu nive-
lamento. 

Também foi realizada 
roçada na Academia da Me-
lhor Idade da Galega, na 
quadra da Apae, na praça do 

Santana, na quadra do Alto 
Tabaú, na quadra e ruas do 
Andrade (que também rece-
beu varrição e capina), na 
praça e quadra do Maria Áu-
rea, na praça São Paulo, na 
valeta e área verde próximos 
ao Campo do Estrela, ao 
lado do campo do Vila Rica, 
na avenida Ipiranga (Cidade 
Nova) e no Vitória Park. O 
serviço foi realizado, ain-
da, no valetão da rua Simão 
Denis (Alto do Cardoso), 
área verde da rua Argemi-
ro Cipriano (Crispim), no 
Centro Educacional  do 
Cidade Jardim, na escola 
municipal Madalena Cal-
tabiano (loteamento Nova 
Esperança), Cras, creche 
Caic, escola municipal 
Elias Bargis Mathias, Tele-
centro e Casa do Jovem do 
Araretama. 

A estrada da Campini-
nha recebeu limpeza e os 
serviços de capina e varri-
ção foram feitos nos bairros 
Maria Emília e Santana.Roçada na avenida Carlos de Castro, no Mombaça

CINTIA CAMARGO
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, através do 
Departamento de Assis-
tência Social e do  Servi-
ço de Abordagem de Rua, 
vem prestando atendi-
mentos a pessoas que uti-
lizam as ruas como espa-
ço de moradia. Na noite de 
quarta-feira (24), conside-
rada  a mais fria do ano, o 
serviço identifi cou 21 pes-
soas nestas condições.

Destas, 15 pessoas 
aceitaram ir para o abri-
go e foram encaminhadas 
para acolhimento no Ra-
van - Resgate e Apoio Vo-
luntário de Assistência ao 

Necessitado, localizada no 
bairro Cidade Nova.

No abrigo, recebem 
banho, jantar, pernoite e o 
café da manhã no dia se-
guinte.

Segundo informações 
do departamento, os de-
mais moradores não acei-
taram e preferiram per-
manecer nas ruas. Além 
do Ravan, vale salientar 
que o município conta 
com os serviços do SOS 
- Serviço de Obras So-
ciais, que faz atendimen-
to aos migrantes.

Os telefones da Equipe 
de Abordagem de Rua são 
3643-2223 e 9660-0245.

Equipe de abordagem 
de rua presta 
atendimento contínuo

MARIA FERNANDA MUNHOZ
Os moradores do Liber-

dade e do CDHU Cícero Pra-
do, de Moreira César, serão 
benefi ciados com uma nova 
galeria de águas pluviais, que 
vai evitar acúmulo de água 
na avenida Joaquim Garcia 
de Paula. A obra fi ca locali-
zada na divisa dos loteamen-
tos e propiciará melhor aces-
so da população aos locais e 
às linhas de ônibus. 

A nova galeria tem apro-
ximadamente 135 metros de 
extensão e está sendo cons-

truída a partir de um PV (pos-
to de visita) existente na área 
verde próxima à escola do 
CDHU Cícero Prado. 

De acordo com informa-
ções da Subprefeitura de Mo-
reira César, esta obra está em 
fase de conclusão. Os tubos 
da nova galeria já foram as-
sentados e agora a fase é de 
fi nalização das bocas de lobo 
e sarjetas. 

Ainda segundo informa-
ções da Subprefeitura, o ex-
cesso de chuvas está poster-
gando o término da obra.

Galeria de águas vai 
evitar enchentes entre 
Liberdade e Cícero Prado

Divulgação

Com o serviço os tickets poderão ser pagos antecipadamente e o cliente terá a opção de adquiri-lo pelo celular

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pinda busca investidores

A obra está em fase de conclusão e irá evitar o 
acúmulo de água na avenida Joaquim Garcia de Paula
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DESTAQUE DA SEMANA

CONVOCAÇÃO PARA A 9ª REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DE 2013
Convocamos todos os Conselheiros e Conselheiras, titulares e suplentes do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Pindamonhangaba para a 9ª Reunião Extraordinária de 2013, a realizar - se:
Dia:   31/07/2013                     
Horário:   17h (DEZESSETE HORAS)
Local:   CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
  Setor Executivo dos Conselhos Municipais
Pauta:
* Apresentação de  Adesão à recursos federais para proteção especial, sendo:
- Centro-pop
- Abordagem Social
- República para moradores de rua
Lembramos aos conselheiros titulares e suplentes que é muito importante a sua participação e aque-
les que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) pedimos que justifiquem sua falta 
através dos emails: conselhospinda@gmail.com ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Carmem Silvia de Paula Alves - Presidente 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013
Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com De-
ficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 1ª Reunião Ordinária de 2013, a 
realizar - se:

Dia:   1º/08/2013                    
Horário: 9h (nove horas)
Local:  OAB, à Rua Gregório Costa, 249 – Centro
Fone contato: (12) – 3642.5398 
Pauta:
1. Composição das comissões do CMPD
2. Cadastro/Censo da pessoa com deficiência
3. Informes gerais
4. Encerramento

Andrea Campos Sales Martins - Presidente do CMPD

 CMPD - Conselho Municipal da Pessoa

                          
COMUNICADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGA-
BA ÀS ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO SEGMENTO IDOSO DE PINDAMONHANGABA

Encontra-se disponível uma vaga de Conselheiro Suplente para o segmento “IDOSO” no CMAS de 
Pindamonhangaba.
As Entidades inscritas no CMAS interessadas em indicar seus representantes para concorrer à vaga 
deverão encaminhar um ofício devidamente assinado e identificado ao CMAS, até o dia 31/07/2013 
(trinta e um de julho), com os seguintes dados:
• Nome do indicado; RG; CPF; formação profissional; endereço e data de nascimento.

Carmem Silvia de Paula Alves - Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO PARA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a 
comparecer à 7ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discri-
minados: 
Dia:   1º/08/2013 (quinta - feira)
Horário:   14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista: aproximadamente, 2 horas
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal
Pauta:
I. Leitura e aprovação de atas
II. Apresentação dos novos conselheiros representantes do poder público
III. Avaliação da II Campanha Municipal de enfrentamento da violência contra o Idoso
IV. Semana Municipal do Idoso
V. Informes e encerramento
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:   cmi@pindamonhangaba.
sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com

Adilson Lima da Silva - Presidente do Conselho Municipal do Idoso

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

CONVOCAÇÃO - 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data e 
local abaixo, para a realização da “14ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

— Informes
— Leitura e aprovação de atas anteriores
— Definição sobre a substituição dos titulares pelos suplentes da sociedade civil
— Definição sobre a forma de substituição dos conselheiros eleitos
— Composição da Comissão permanente de ética do Conselho Tutelar
— Outros assuntos pertinentes
Dia:  30/07/2013 (terça-feira)
Horário:  17h (dezessete horas) 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti - Presidente

CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
DE PINDAMONHANGABA – VAGA DE CONSELHEIRA

Ana Maria Braz Cavalcante, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM, 
criado pela Lei Municipal nº, 4.985, de 10 de novembro de 2009, alterada pela Lei Municipal n. 5224, 
de 13 de julho de 2011, no uso de suas atribuições legais, 

COMUNICA:

Encontra-se disponível uma vaga de CONSELHEIRA SUPLENTE para o segmento da sociedade ci-
vil. Os interessados em concorrer a esta vaga deverão encaminhar um ofício até o dia dois de agosto 
dois mil e treze (02/08/2013), endereçado a Rua Euclides Figueiredo, 94 – Cardoso, aos cuidados 
da Presidente do Conselho, contendo nome completo do candidato, endereço, telefone, número do 
RG e CPF. Também deverá constar a relação de atividades de atuação na garantia dos direitos da 
mulher. Esta composição refere-se a gestão 2012/2013. 

Pindamonhangaba, julho de 2013.
Ana Maria Braz Cavalcante - Presidente do CMDM

C O N V O C A Ç Ã O

Adriano Augusto Zanotti, Presidente do CMDCA de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
CONVOCA para o comparecimento urgente, até o dia vinte e nove de julho, próximo vindouro, a 
senhora Grasiela Balarin, classificada como 2ª suplente no processo eleitoral do Conselho Tutelar 
de Pindamonhangaba, munida dos documentos pessoais, RG e CPF. A mesma é residente à Rua 
Lídio Candido Amorin, 47, Bairro Campos Maia - Pindamonhangaba/SP – Cep 12.422-240 e deverá 
comparecer ao  CIAS – Centro Integrado de Assistência Social – Setor Executivo dos Conselhos 
Municipais/CMDCA, à Rua Euclides Figueiredo, 94, Cardoso, para manifestação de interesse ou 
não em assumir a vaga de Conselheira Tutelar em caráter TEMPORÁRIO. Ressalta-se que a mani-
festação de interesse ou não, deverá ser por escrito, e que o silêncio será considerado como falta 
de interesse no preenchimento da vaga e conseqüente autorização para a chamada do próximo na 
sequência de suplentes.
Pindamonhangaba, julho de 2013.

Adriano Augusto Zanotti - Presidente do CMDCA

CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

PAQUERA DA ÓTIMA – Programa que o locutor Paulo Ricardo 
apresenta durante a semana (de segunda a quinta-feira)  das 22 às 
24h. As pessoas podem ligar e falar ao vivo, enviar seu perfil por-email 
ou carta, para ser divulgado. 

O Paquera da Ótima é para todos. Para quem ainda não encontrou 
um amor, e para aqueles que querem alimentar a chama da paixão

Muitos casais têm se conhecido e se casado  graças a esse 
programa, participe! Telefones (12) 8859-8859 opção 3, (12) 35279450 
ou 0800-777 1212. E-mail: paquera@otimafm.com.br e também pelo 
Facebook: https://www.facebook.com/paquera.daotima

“COMO É POSSÍVEL que eu tenha o poder de entender tanta coisa 
que vem de você, e antes que eu diga alguma coisa, você diz justamen-
te o que eu tinha pra dizer...” -  Roberto Carlos

ATENÇÃO – Publique sua agenda gratuitamente, enviando para joao.
ouverney@terra.com.br

ANJINHO DO VALE & JOSY MATOS - Agenda do mês de julho: 26/7 -  
Lar Imã Terezinha ( Pinda). 27/7  - Sábado – 18h30 – CCI Pinda  (Vila Rica). 
27/7 - Sábado -  0h - Forró do Zé Jorge (trevo da Gurilândia Taubaté). www.
anjinhodovale.com.br

ALOHA MUSIC HALL Tremembé: 26/7 (sexta) – Mc Rodolfinho. 27/7 
(sábado 28h) – Rock Brasília (sucessos de 80 e 90 do Legião Urbana). Dr. 
Spike (sucesso do Capital Inicial). Estrada Nova Tremembé-Taubaté, Vale do 
sol. Tel (12) 9159-3534

ARENA 101 Pinda: 27/7 (sábado) – Trio Bravana. 4 amigos no camarote 
+ um combo de vokda. 9/8 (sexta) – Mega show com Naldo. Estrada Munici-
pal Antonio Marçon, 4.900.  www.arena101.com.br. Tel (12) 3424-7676. Lista 
vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS Guará: QUINTA-FEIRA: 25/7 – 
Musical Arte. SÁBADO: 27/7 – NovaTropical. Ingressos: R$ 15,00 (único). Tel 
(12) 3122-3812

BAR DO SANTISTA Pinda –  Som ao vivo todo domingo e véspera de 
feriados, 18h.   Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil). 
Funciona de terça e domingo a partir das 17h

CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta-feira, baladas em dois ambien-
tes.  Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h.  Estrada 
Roseira-Aparecida

CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – 27/7 (sábado 19h)  
– Anjinho do Vale e Josi Matos. Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro Vila Rica

CERVEJARIA DO GORDO Lorena  -  27/7 (sábado) – Elas free até 2h 
levando 1 kg de alimento (menos sal e  açúcar). Tel (12) 3157-6200. www.
cervejariadogordo.com.br

CHICKEN BEER Tremembé:  Quinta universitária (toda quinta). 13/7 
(sábado) – Videokê e 2º ambiente (funk).   Elas free até 1h. Av. Luiz Gonzaga 
das Neves, 2.500 (anexo ao Posto Alsan)

CLUBE DA VILA São Benedito em realiza mais dois baile no RECINTO 
SÃO VITO de Moreira César em agosto: 4/8 - Banda a definir. 18/8 – Banda 
Gold. A sede do Sindicato na “Vila” está em fase final de reforma e em breve 
o baile retornará ao local. Tel (12) 3642-2087

CLUBE DO LAZER Taubaté: QUARTA: 31/7 – Jaqueline. AGOSTO: 7 – 
Jorginho. 14 – Alphavalle. 21 – Anjinho do Vale. 28 – Jaqueline.  DOMINGO: 
28/7 – Domingo – Tropicaliente – SP (Baile dos Aniversariantes). AGOSTO: 
4 – A Magia do Som. 11 – Premium. 18 – Marcus Fran. 25 – Raio X- Baile 
dos Aniversariantes). Obs – todas bandas de SP aos domingos. Traje esporte 
fino (proibido tênis, sapatênis e camiseta).  Tel. 3633-5389/3011-0400

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

 CROZARIOL Tremembé – 26/7  (sexta) – Noite do Adesivo. 7 horas de 
balada. Bandas Arena, Chapéu Brasil e Rafinha Acústico.Tel. (12) 3672.2576. 
www.crozariol.com.br

ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava: 26/7 (sexta) – Daniel & 
Jorge Lucas, e Marlon & Marcel.  27/7 (sábado) – Renan & Rangel. 

Rod. Pres. Dutra, km 133
FERROVIÁRIA Pinda:   26/7 – Bruno & HyagoForró 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.aaferroviaria.com.br

FESTA DE TREMEMBÉ – Shows programados: 1/8 (quinta 20h) - 
Abertura oficial com Famutre. 22h - Circuladô de Fulô. 2/8 – (sexta  22h) - O 
Teatro Mágico. 3/8 - (sábado 22h) - Oswaldo Montenegro. 4/8 – (domingo  
17h) - Patati e Patatá. 22h - Exalta Cristo. 5/8 – (segunda 22h) - João Neto e 
Frederico. 7/8 – (quarta 22h) - Turma do Pagode. 8/8 – (quinta  22h) - Nando 
Reis. 9/8 – (sexta 22h) - Banda Palace com Cecília Militão. 10/8 – (sábado 
0h) - Banda Estrambelhados. 22h - Quinteto Em Branco e Preto. 11/8 – (do-
mingo 22h) - Rosas de Saron. 12/8 – (segunda  21h) - Renato Teixeira.

JANTAR DANÇANTE da Casa Espírita Paz e Luz Pinda – 10/8 (20h) – 
Restaurante Minuano. Animação: Mago da Gaita e Ildeo (vocalista da Banda 
San Francisco). Em benefício das obras assistenciais da casa. R$ 30,00. 
Convites com o Tadeu na Casa de Ferragens Panda

LUXÚRIA MUSIC HALL Tremembé – 27/7 (sábado) – Mc Gu. 3/8 (sába-
do) – Mc da Baixada. Estrada Tremembé/Taubaté, perto do Bem Vira

MANGUEIRÃO Pinda –  Toda sexta-feira,  22h,o melhor forró da região 
com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026

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

MUTLEY Taubaté: 26/7 (sexta) –  Special By Day. Banda Turne.26/7 
(sábado)  – Hot Rocks. Tony Jommi. www.mutley.com.br

ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 25/7 (quinta) – Telão Rock n’ Roll. Rádio 
Pirata – O Filme. Skol a R$ 3,50. Entrada franca. 26/7 (sexta) – Mettalica 
Cover. Frantic Tribute. 27/7 (sábado) – The Smiths e The Cure Cover (SP). 
28/7 (domingo) – Fron Zion (Guará) e Guerrilha Verbal (SP).

Tel (12) 3648-4913.  www.cervejariaobvio.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: 26/7 (sexta) – Grupo Novo Sqma. 27/7/ 

(sábado) – Grupo Divã. 28/7 (domingo) – Grupo d’Bobeira. 2/8 (sexta) – 
Grupo Fino Trato. 4/8 (domingo) – Os De Paula. 10/8 (sábado) – Yara Rocha. 
25/8 (domingo) – Fino Trato. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  Tel (12) 
3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126

RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 26/7 (sexta) – Santa Fé Folia. Inimigos 
da HP.  Geral. Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. ranchostafe@gmail.com  / 
www.ranchostafe.com.br.  

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 25/7 (quinta) – Marrom 
(de São José). 27/7 (sábado) – Wilson & Wahsington. 1/8 (quinta) –  Alexan-
dre Vilela. 3/8 (sábado) – Nova Dimensão. Tel  (12) 3648-4036 e 9775-0389

RECANTO DO SOL Tremembé (antigo Bar do Régis) –  JULHO: 26 
(sexta) – Dancing Night (baile dançante). 27 (sábado) – Elias Barbel (Sax). 

RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – 3/8 (sábado) – Roots Rock Reggae. 
Banda Planta e Raízes. Lançamento do CD BoraViver.

Música ao vivo durante os almoços de domingo. Pizza em forno de lenha 
nos eventos. Um dos melhores restaurantes rurais do município. Tel. 3642-
2120. www.restaurantecolmeia.com.br

SINDICATO RURAL Pindas – 28/7 (domingo 10h) – Show beneficente. 
Exposição de carros, motos e bikes. Shows com Undergound Wheeling e 
BMX Pinda. Ingresso: 1 kg de alimento. No Sindicato Rural

VIA VALLE SHOW Pinda – 27/7 (sábado) – Roda do Funk. Bonde Faz 
Gostoso, Narina da BC e diversos Mcs. 1º lote – R$ 20 homem e R$ 10 mu-
lher. Rua José Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em frente à Universida-
de Anhanguera. Tel (12) 9206-4666

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº. 4.985, DE 22 DE JULHO DE 2013.
Convoca a III Conferência Municipal de Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, São Paulo, usando de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 215, 216 e 216-A da Constituição Federal de 1988, e no disposto no 
Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura, aprovado pela Portaria n° 33, de 16 de abril de 
2013, do Ministério de Estado da Cultura,  
D E C R E T A:
Art. 1º Fica convocada a Conferência Municipal de Cultura, etapa integrante da 3ª Conferência Nacional 
de Cultura, a realizar-se no dia 10 de AGOSTO de 2013, na ETEC João Gomes de Araújo, na Rua Prof. 
José Benedito Cursino, 75 – Boa Vista, Pindamonhangaba/SP, sob a coordenação do DEPARTAMENTO 
DE CULTURA/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
Art. 2º São objetivos da Conferência Municipal de Cultura:
I – Propor estratégias de articulação e cooperação institucional com demais entes públicos municipais e 
destes com a sociedade civil, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais que dinamizem a par-
ticipação e controle social na gestão das políticas públicas de cultura para implementação e consolidação 
do Sistema Municipal de Cultura envolvendo os  respectivos componentes;
II - Debater experiências de elaboração e implementação de Planos Municipais de Cultura ao socializar 
metodologias e conhecimentos;
III - Discutir a cultura local nos seus aspectos de identidade, da memória, da produção simbólica, da 
gestão, da sua proteção e salvaguarda, da participação social e da plena cidadania;
IV - Propor estratégias para reconhecimento e fortalecimento da cultura como um dos fatores determi-
nantes do desenvolvimento sustentável;
V - Promover o debate, intercâmbio e compartilhamento de conhecimentos, linguagens e práticas, valo-
rizar o fomento, a formação, a criação, a divulgação e preservação da diversidade das expressões e o 
pluralismo das opiniões;
VI - Propor estratégias para proporcionar aos fazedores de cultura locais o acesso aos meios de pro-
dução, assim como propor estratégias para universalizar seu acesso à produção e à fruição dos bens, 
serviços e espaços culturais;
VII - Fortalecer e facilitar a formação e o funcionamento de fóruns e redes locais em prol da Cultura;
VIII – Contribuir para a integração das políticas públicas locais que apresentam interface com a cultura; e
IX – Avaliar os resultados obtidos nas Conferências Municipais de Cultura anteriores. 
Art. 3º O tema geral da Conferência Municipal de Cultura será “UMA POLÍTICA DE ESTADO PARA 
A CULTURA: DESAFIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA”, na organização da gestão e no 
desenvolvimento da cultura local, estadual e nacional, conforme definido no art. 2º do Regimento Interno 
da 3ª Conferência Nacional de Cultura.
Art. 4º Para a organização e desenvolvimento de suas atividades, a Conferência Municipal de Cultura 
contará com a Comissão Organizadora Municipal, composta por no mínimo cinco e no máximo sete 
integrantes entre representantes do executivo e legislativo municipal e da sociedade civil local, que terão 
as seguintes atribuições, conforme art. 24 do Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura:
I – definir o Regimento Interno da Conferência Municipal de Cultura, que deve conter os critérios de 
participação da sociedade civil;
II - definir data, local, pauta e programação da Conferência;
III - organizar a Conferência Municipal de Cultura;
IV – assegurar lisura, veracidade e publicidade de todos os atos e procedimentos relacionados à realiza-
ção da 3ª Conferência Municipal de Cultura;
V - acompanhar o processo de sistematização das propostas da 3ª Conferência Municipal de Cultura; e
VI - dirimir dúvidas e solucionar os casos omissos da convocação objeto deste Decreto. 
§1º Fica o Diretor do Departamento de Cultura responsável pela coordenação da Comissão Organiza-
dora Municipal.
§2º A Comissão Organizadora Municipal enviará ao Comitê Executivo Nacional as informações relacio-
nadas aos incisos I e II deste artigo, até 10 dias após a data da publicação da convocação, para o e-mail 
conferencianacional@cultura.gov.br .
Art. 5º Cabe a Conferência Municipal de Cultura eleger os delegados municipais para a  Conferência 
Estadual de Cultura do Estado.
Parágrafo único. A eleição dos delegados aludidos no presente artigo será realizada em plenária, con-
forme critérios definidos no Anexo III da Portaria nº 33, de 16 de abril de 2013, do Ministério da Cultura.
Art. 6º A Conferência Municipal de Cultura de Pindamonhangaba será presidida pelo Prefeito Municipal 
e, na sua ausência ou impedimento, pelo Diretor do Departamento de Cultura.
Art. 7º As despesas relacionadas à realização da Conferência Municipal de Cultura, bem como o des-
locamento e a hospedagem dos delegados eleitos para a etapa estadual são de responsabilidade do 
município, conforme art. 25 do Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2013.

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

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Memo nº 255/13-DC

COMUNICADO
Sra. Juliana Aparecida Miranda Maran Ramiro - CTPS 72374 - série  00353 – SP
Em virtude de sua ausência à reclamada desde 21/06/2013, sem qualquer justificativa as suas 
faltas ou retorno ao emprego, informamos que, a partir de hoje, considerar-se-á rescindido seu 
contrato de trabalho por justa causa nos termos do artigo 482 da CLT (abandono de emprego), 
razão pela qual, convidamos Vossa Senhoria, portadora da CTPS 72374 - série 00353-SP, a com-
parecer em nosso escritório no dia 31/07/2013 às 15hs a fim de receber suas verbas rescisórias. 
 Pindamonhangaba, 22 de Julho de 2013.

COMUNICADO
Sra. Juliana Aparecida Miranda Maran Ramiro - CTPS 72374 - série  00353 – SP
Em virtude de sua ausência à reclamada desde 21/06/2013, sem qualquer justificativa as suas 
faltas ou retorno ao emprego, informamos que, a partir de hoje, considerar-se-á rescindido seu 
contrato de trabalho por justa causa nos termos do artigo 482 da CLT (abandono de emprego), 
razão pela qual, convidamos Vossa Senhoria, portadora da CTPS 72374 - série 00353-SP, a 
comparecer em nosso escritório no dia 31/07/2013 às 15hs a fim de receber suas verbas res-
cisórias. 
 Pindamonhangaba, 22 de Julho de 2013.

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

________________________________________

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

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 102/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 187/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: José Mário Cândido Pereira Restaurante ME     
Objeto: Aquisição de refeições para os funcionários plantonistas e os funcionários em campanhas. 
Assunto: Em conformidade com a cláusula primeira, item 1.3 do referido contrato, adita-se o item 3.1 
em 25%, correspondente a R$ 6.218,75
Assina pela contratante: Isael Domingues      
Assina pela contratada: José Mário Cândido Pereira        
Data de assinatura: 19/06/2013
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 278/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 371/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: JCB Materiais Ltda. ME       
Objeto: Aquisição de Cola para uso em Sinalização Viária. 
Assunto: Em conformidade com a cláusula primeira, item 1.3 do referido contrato, suprime-se 
o valor total do contrato em 24%, correspondente a R$ 1.965,60
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita       
Assina pela contratada: Luiz Fernando Oliveira da Silva         
Data de assinatura: 25/06/2013
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 077/2010
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 164/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Urokop Medicina e Urologia Ltda.    
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de teste urodinâ-
mico.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 19/06/2014.
Assunto: Reajusta-se o valor unitário com base no índice IPC-FIPE de 5,37% passando o 
valor de R$ 270,77 para R$ 285,31
Assina pela contratante: Isael Domingues      
Assina pela contratada: Sandra Buchalla Auada Kopaz       
Data de assinatura: 17/06/2013
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

E salve a criatividade!
 A despeito do que possam falar, referindo-se à 

Trova, que se trata de poesia de menor expressão, con-
tinuo achando que as dificuldades em compô-la são as 
mesmas de quem cria um poema com versos brancos. Ou 
um soneto.  Obviamente estou me referindo à “boa trova”. 
Assim como, mais obviamente ainda, se o trabalho não 
for bom, pode até ser um poema épico, que o seu destino 
há de ser sempre o lixo.

 Ocorre que um dos princípios da trova enfatiza que 
ela deve primar pela simplicidade. Embora seja indispen-
sável o conteúdo. Ora, tenho visto, por aí, poemas livres 
tão complexos, mas tão complexos, que parecem ter sido 
escritos apenas para o autor. Confesso que já tive esses 
arroubos. Quando era adolescente. Sabe, essa quase 
fobia de querer complicar, para passar a impressão de 
profundidade?

 
 Por outro lado, os bons trovadores não são apenas 

bons trovadores. São bons sonetistas. Bons contistas. 
Bons cronistas. Com raras exceções, passeiam por todos 
os desmembramentos que a prosa e a poesia possam 
oferecer, sem comprometimento da essência, que se cha-
ma CRIATIVIDADE.

 Hoje, olhando, por acaso, trabalhos de amigos 
trovadores, que não fossem necessariamente trovas, 
deparei-me com este soneto do jovem autor Pedro Mello 
(36 anos), residente em São Paulo, professor de língua 
portuguesa e – utilizando uma palavra muito na moda ul-
timamente – resolvi “compartilhar” com você, leitor/a.  Na 
certeza de que irá degustá-lo da mesma forma como o fiz.  
Boa leitura e um ótimo final de semana. Com menos frio.

ENTRANHAMENTO (Soneto de PEDRO MELLO)

Há muito que te quero despejada
de meus delírios... de meus sonhos tristes...
Não houve um “nosso amor”... não houve nada...
Eu me lembro de ti, mas não existes...

Mas nos meus versos... eis que tu resistes...
e mesmo que eu não queira, de arrancada
alguns teimosos brotam... tu persistes
em te esgueirar por mim, meio acanhada...

Tolice grande eu me lembrar de ti...
não me quiseste... e eu não te possuí...
Por que não digo simplesmente “fim”?

Porque estou preso... atormentado e preso...
preso ao passado, débil e indefeso,
sem que eu consiga te arrancar de mim...

COMUNICADO
Eu, Magaly Giorio, RG- 5283862 SSPSP e CPF - 048-135-447-62, declaro para os devidos 
fins que meu diploma de Magistério, “Antigo Normal”, concluído em 1969, no Instituto de 
Educação João Gomes de Araújo, atual ETEC João Gomes de Araújo, foi perdido.

Errata
Na edição especial de aniversário erramos ao coloca Célia Lima no crédito da foto da matéria 
de capa. Informamos que a fotografia pertence a Fernando Noronha/PortalR3.
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Altair Fernandes

História

Um Anúncio do Passado

Publicava-se no jornal A Situação 
(extinto) nos anos vintes.      

Lembranças Literárias:    

Teu amor entrou na minha vida 
violentamente,
como um sopro de vento abrindo uma janela 
de repente.    

Teu amor desarmou meu destino,
arrancou das paredes velhos retratos queridos,
e quebrou uma jarra no canto da minha
alma,
cheia de rosas
cheia de sonhos...

Depois...
Teu amor saiu da minha vida, de repente,
como um sopro de vento fechando uma porta
violentamente...

Ventos

Depois de comentarmos  
reminiscências da Pinda 
Antiga, segundo crôni-
cas de Jannart Moutinho 
e Balthazar de Godoy 
Moreira, vamos às lem-
branças de Hilda Ce-
sar Marcondes da Silva 
(1910/1992), conforme 
artigo publicado na edição 
de 9/7/1963 deste secular 
jornal Tribuna do Norte.
A escritora, romancista 
e poetisa, foi a primeira 
presidente da Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras. Na época em que 
escreveu esta crônica atu-
ava como presidente da 
Subcomissão Estadual de 
Literatura. Em um de seus 
regressos à terra natal, no 
início dos anos 60,  regis-
tra suas impressões sobre 
a cidade que  via, fazen-
do uma comparação com 
a Pinda de outros tempos. 
Começa com o simpático 
questionamento: “Pode 
alguém se esquecer de 
Pindamonhangaba?”. E 
ela mesma responde ca-
tegoricamente: “Não!”. 
Para, em seguida, rela-
tar a visita que fizera...
“O automóvel corre, pela 
avenida asfaltada, até a 
entrada da cidade. Sur-
gem depressa, as primei-
ras casas: o antigo e sau-
doso Largo São Benedito, 
agora, completamente 
modernizado, com um pi-
toresco jardim com can-
teiros floridos e repuxo 
– também temos uma ‘Es-
tátua da Liberdade’ -  e o 
Posto de Puericultura Dr. 
Emílio Ribas. A igrejinha 
do santo escurinho, tão 
milagreiro, ainda parece a 
mesma. Digo a mesma na 
antiga forma arquitetôni-
ca, porque já não se pode-
ria dizer mais ‘igrejinha 
de São Benedito’, como 
antes. Limpa-se a gargan-
ta e se diz: ‘Paróquia Nos-
sa Senhora D’Assunção’. 
O vigário do pequenino 

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
paroquiato é dinâmico e 
empreendedor. Sabe como 
agradar as suas ovelhas. 
Padre José Maria Guima-
rães é homem a serviço 
de Deus e da humanida-
de. Compreende que nos 
dias em que vivemos não 
só de pão vive o homem. 
Presta assistência espiri-
tual aos seus paroquianos 
e ainda lhes proporcio-
na divertimentos sadios 
e simples. Construiu um 
cinema para diversão de 
seus fiéis e, a receita da 
venda dos ingressos é re-
vertida nas obras do cura-
to. Nenhuma maldade 
existe. Os filmes são cen-
surados e selecionados. 
Nada da sensualidade 
plástica da Matine Carol, 
nem a escassez de rou-
pas da Brigitte Bardot.”
Como cidadão, desco-
nhecíamos o fato relacio-
nado ao cinema, porém 
entre os leitores haverá 
quem se lembre disso. 
Nosso comentário aqui é 
com relação ao “saudo-
so Largo São Benedito”.  
O local já foi conhecido 
como o Largo do Lavapés, 
porque por ali passava um 
ribeirão com este nome. 
Depois, em comemora-
ção à Lei Áurea, recebeu 
o nome de Praça 13 de 
Maio. Desde 1960, além 
de continuar sendo o po-
pular e tradicional Largo 
de São Benedito, por força 
de lei municipal, passou 
a ser a Praça Dr. Emílio 
Marcondes Ribas. O ilus-
tre sanitarista pindamo-
nhangabense (1862/1925) 
é homenageado naquele 
logradouro público com 
um busto. A denomina-
ção surgiu como forma de 
resgatar uma homenagem 
que já lhe havia sido pres-
tada no início do século 
XX, quando se denomi-
nou Praça Dr. Emílio Mar-
condes Ribas, a área onde 
se localiza o Chafariz do 

Cônego Tobias. Local em 
que se construiu, poste-
riormente, a escola Dr. Ro-
drigo Romeiro, no final da 
rua Prudente de Moraes. 
Quanto à “estátua da li-
berdade” mencionada pela 
cronista, se refere a um 
obelisco de bronze de uma 
imagem empunhando um 
farol. É um monumento 
histórico que ornamenta 
o chafariz reconstruído 
nessa praça e inaugurado 
quando Pindamonhanga-

“...também temos uma Estátua da Liberdade” (marco histórico do primeiro serviço de 
abastecimento de água do município, instalado na praça Dr. Emílio Ribas desde 1959) 

(Reminiscências de  Hilda Cesar Marcondes da Silva - I )

ba completava 254 anos 
de emancipação político e 
administrativa, no dia 10 
de julho de 1959 (o prefei-
to era o Dr. Francisco Ro-
mano). Sua origem marca 
o surgimento do primeiro 
serviço de abastecimen-
to de água (vinda da serra 
do Trabiju) do município, 
obra creditada ao inten-
dente municipal (equiva-
lia ao cargo de prefeito) 
Francisco Romeiro. Inau-
guração ocorrida no dia 28 

de  janeiro de 1900 na pra-
ça então conhecida como 
Largo do Mercado, atual, 
praça Padre João de Faria 
Fialho. O obelisco, con-
feccionado em São Paulo,  
foi uma encomenda do 
poder municipal para as-
sinalar a importante obra 
para a cidade no limiar 
do governo republicano.
Com relação à igreja de 
São Benedito, que a escri-
tora Hilda Marcondes lem-
bra que de “igrejinha” se 

transformara em Paróquia 
Nossa Senhora da Assun-
ção, isso ocorreu em 25 de 
dezembro de 1950. Sobre 
o padre José Maria citado 
por ela, é justo mencionar 
que ele foi responsável por 
significativas melhorias na 
igreja e paróquia na déca-
da de 50. A igreja foi tema 
de nossa página de histó-
ria na edição de 3 de ju-
nho de 2005 deste jornal. 
A crônica de Hilda con-
tinua semana que vem. 

Arquivo TN

www.amordemake.com

J.G. de Araújo Jorge

Jornal 7 Dias, 13 de fevereiro de 1974
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ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2011
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 276/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Gaspar & Gaspar Construções Ltda. 
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de 
obra para construção da unidade básica de saúde na Terra dos Ipês II.  
Assunto: conforme prescrito no artigo 65, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, adita-se o contrato para fins de readequação da planilha orçamentária, sem 
acréscimo ou supressão ao valor final ajustado.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita    
Assina pela contratada: Manuel do Amaral Gaspar   
Data de assinatura: 14/06/2013
 Pindamonhangaba, 22 de julho de 2013.

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012
Aditamento nº 03/2013 do Contrato nº 127/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Tecnolim Engenharia e Comércio Ltda. 
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para 
execução da reurbanização do centro histórico na Rua Bicudo Leme.  
Assunto: Em conformidade com a cláusula primeira, item 1.2 do referido contrato, suprime-se o item 
4.1 em 18,3480489%, correspondente a R$ 44.952,69.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita    
Assina pela contratada: Manoel Caetano Teixeira   
Data de assinatura: 18/06/2013

ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012
Aditamento nº 03/2013 do Contrato nº 148/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: P. S. Engenharia, Construção e Comércio Ltda. 
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para 
execução da reurbanização da Rua Rubião Júnior.  
Prazo: Prorroga-se o prazo para execução do contrato em 30 (trinta) dias até 27/07/2013.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita    
Assina pela contratada: Pedro Shigueo Yoshimoto   
Data de assinatura: 27/06/2013

ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012
Aditamento nº 04/2013 do Contrato nº 148/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: P. S. Engenharia, Construção e Comércio Ltda. 
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para 
execução da reurbanização da Rua Rubião Júnior.  
Assunto: Em conformidade com a cláusula primeira, item 1.3 do referido contrato, suprime-se o item 
4.1 em 3,0071425%, correspondente a R$ 8.347,26.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita    
Assina pela contratada: Pedro Shigueo Yoshimoto   
Data de assinatura: 17/07/2013

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNI-
CÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Ata da primeira reunião ordinária do CONDEMA de Pindamonhangaba. Aos vinte e seis dias do mês 
de julho de dois mil e treze, às dezesseis horas reuniram-se no auditório da Prefeitura Municipal os 
seguintes conselheiros:
(você cita os nomes dos presentes e dos que justificaram, ok?)
Pauta da reunião: Conferência Municipal do Meio Ambiente de Pindamonhangaba. Iniciou a reunião 
com os cumprimentos formais, a Presidente Adriana. Em seguida passou a palavra ao conselheiro 
e diretor do departamento do meio ambiente, senhor Ronie para explanação do assunto em pauta. 
(aqui vc verá como registrará a fala, ok?)
Após a colocação dos assuntos referentes às etapas da Conferência, todos os conselheiros presen-
tes aprovaram unanimemente a realização da Conferência, que acontecerá no dia....., das .... às .... 
horas, no (local)...
Nada mais a se tratar, a reunião foi encerrada e para constar, eu Maria José Mendes, primeira 
secretária, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos e segue assinada por mim e pela 
presidente. Pindamonhangaba, vinte e seis de julho de dois mil e treze.

Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca - Presidente
Maria José Mendes - 1ª secretária

CONSELHO DE DEfESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICíPIO DE PINDAMONHANGABA

CONSELHO DE DEfESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICíPIO DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA
  
Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca, no uso de suas atribuições como presidente do CON-
DEMA de Pindamonhangaba  CONVOCA os conselheiros representantes da sociedade civil e os 
conselheiros representantes do poder público para a 1ª reunião ordinária de 2013, a saber:

Data da reunião: 26/07/2013
Horário: 16 horas
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Pauta da reunião: Conferência Municipal do Meio Ambiente

Observação: 
Os conselheiros que não puderem comparecer à reunião deverão enviar justificativa de ausência 
para o email: 
meioambiente@pindamonhangaba.sp.gov.br

Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca - Presidente do CONDEMA

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro 
César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguin-
te documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de 
quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso específico, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia  02/08/2013 às 14:00 horas
AUXILIAR DE ENfERMAGEM
5º ALESSANDRA MARCIA SOARES DE CASTRO
RUA LEON ZEFFIR DENIS, 196 – VILA GENY
LORENA – SP
CEP 12604-230
6º ELIANA DE fATIMA DA CRUZ MOREIRA
RUA PEDRO DA CRUZ SALGADO, 114 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-160

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  02/08/2013 às 15:00 horas

fISIOTERAPEUTA

4º VIVIAN SIMÕES RAMALHO
RUA JOÃO ALCKMIN CÂMARA,102 – PORTAL DAS COLINAS
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12516-340

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de especialização conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia  02/08/2013 às 15:30 horas
MÉDICO PLANTONISTA CLíNICO GERAL
7º ERIK OLIVEIRA LANG
RUA HENRIQUE HOMEM DE MELO, 556 – JD. RESID. DR. LESSA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-530

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de Curso específico na área e registro no CRO ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  02/08/2013 às 14:30 horas

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

9º CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO
RUA DEOLINDO SANTOS OLIVEIRA, 209 – PQ. PIRATININGA
TAUBATÉ – SP
CEP 12051-790

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.071, DE 11 DE JULHO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,
R E S O L V E :
Art. 1º - Retificar a Portaria Geral nº 4.052, de 07 de junho de 2013, que constitui o  CONSELHO 
MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, na  representação a seguir indicada, que passa 
a vigorar com a redação:
I - REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL:
“b)Titular:  Silvia de Castro Rezende (Gabinete)
 Suplente:  Eliana de Jesus Marcondes (Secretaria de Planejamento)”
II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
“a) Titular:  Clarisse Oliveira Rodrigues Landim da Silva (Grupo de Artesanato da 
Pessoa com Deficiência - GAPD)
 Suplente: Ivanir Aparecida da Silva Leite (Grupo de Artesanato da Pessoa com Deficiência - 
GAPD)”
Art. 2.º - O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos.
Art. 3.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2013.

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 11 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Memo nº 20/13-Setor de Conselho 

LICENÇA DA CETESB
SOURCETECH QUIMICA LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Licença de Instalação Nº 
3002434, e requereu a Licença de Operação  para fabricação de Produtos Farmoquimicos, sito à Rua 
SUIÇA, 3430, AGUA PRETA, PINDAMONHANGA - SP.

PORTARIA GERAL  N.º 4.077, DE 23 DE JULHO DE 2013. 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais e nos termos do Decreto nº 4.985, de 22 de julho de 2013, que convoca a III 
Conferência Municipal de Cultura de Pindamonhangaba,
RESOLVE:
Art. 1º Fica constituída a Comissão Organizadora da III Conferência Municipal de Cultura de 
Pindamonhangaba, integrada pelos seguintes representantes:
I- Governo Municipal:
- Secretaria de Educação e Cultura 
Marília Lemos Maia
- Secretaria de Governo e Integração 
Maria Fernanda Munhoz
II- Sociedade Civil:
-   Conselho Municipal de Cultura
- Francisco Antonio Leite de Freitas Filho
- Mércia Molinari
- Maria Marta de Souza Bissoli
- Ademir Carlos Pereira
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2013.

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

 SAJ/app/ Memo nº255/2013-DC

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA







  



  



  



  
 





























  



  



  


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


  



  



  



  



  


















                 
            



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


  



  



  



  




COMUNICADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMO-
NHANGABA ÀS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DE PINDAMONHANGABA

Encontra-se disponível uma vaga de Conselheiro Titular e uma vaga de Conselheiro Suplente 
para o segmento “Associação de moradores de bairro” no CMAS de Pindamonhangaba.
As Associações devidamente instituídas e interessadas em indicar seus representantes para 
concorrer às vagas deverão encaminhar um ofício devidamente assinado e identificado ao 
CMAS, até o dia 31/07/2013 (trinta e um de julho), com os seguintes dados:
• Nome do indicado; RG; CPF; formação profissional; endereço e data de nascimento.

Carmem Silvia de Paula Alves - Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEI Nº 5.553, DE 12 DE JULHO DE 2013.
Torna obrigatória a divulgação das listagens dos munícipes que aguardam por atendimento nos 
programas habitacionais do município. 
(Projeto de Lei nº 81/2013, de autoria do Vereador Felipe César)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar na rede municipal de computadores – internet 
– as listagens dos munícipes que aguardavam por atendimento nos Programas Habitacionais do 
Município.
§1º As informações serão disponibilizadas pela Secretaria de Habitação, devendo conter:
I- o número e a data da inscrição;
II- a relação dos munícipes já atendidos, a data de atendimento e a indicação do programa 
específico;
III- os critérios para cadastramento e atendimento.
§2º Deve ainda a municipalidade, tornar pública, a cada mês, a quantidade de munícipes inscritos e 
atendidos no período, bem como a movimentação dos números de inscrição das listagens.
§3º Para fins de disponibilização das informações previstas no “caput”, fica assegurado o sigilo dos 
nomes e dados pessoais dos munícipes.
Art. 2º O Poder Executivo, regulamentará esta Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de julho de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Kennedy flores Campos - Secretário de Habitação

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 12 de julho de 2013.
SAJ/app            Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.070, DE 11 DE JULHO DE 2013.                                                                                               
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE 
1 – Retificar a Portaria Geral nº 4.051, de 07 de junho de 2013, que nomeia membros para o Con-
selho Municipal dos Direitos da Mulher, na representação a seguir indicada que passa a vigorar:
1-REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO:
“- Titular: Veraniza do Prado (Secretaria de Saúde e Assistência Social)
Suplente:  Marilia Rios Freire (Secretaria de Saúde e Assistência Social)
  ... ”
2- Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2013.

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 11 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Memo nº 21/13-Setor de Conselho Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 097/2013

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 97/13, que cuida de “Aquisição de retroescavadeira, 
através de convênio com o Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento, (Patrulha Agrí-
cola Mecanizada)”, 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, 18 de junho de 2013.

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 096/2013

A Prefeitura comunica que no PP nº. 096/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de cobertura securitária para veiculo oficial, pelo período de 12 (doze) 
meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação 
DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2013.

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 101/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 101/13, que cuida de “Aquisição de motores elétricos instalados 
com polia e fiação (cabeamento), através de convênio com o Ministério da Agricultura, pecuária e 
abastecimento, atendendo o sistema de irrigação do polder Pinda IV”, a Autoridade Superior homo-
loga a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/
lote): Delta Indústria e Comércio de Motores e Geradores Elétricos Ltda. ME (04). Itens desertos: 
01, 02 e 03
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2013.

PREGÃO Nº. 108/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 108/13, que cuida de “Contratação de empresa especializa-
da em prestação de serviços automotivas em geral, para manutenção preventiva e corretiva, com 
reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para 
as máquinas rodoviárias de diversas linhas, modelos e tipos, pertencentes à frota operacional da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do 
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Tamel Tratores e 
Máquinas de Terrraplagem Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2013.

DECRETO Nº.  4.983, DE 19 DE JULHO DE 2013.
Altera o Decreto nº 4.745, de 12 de agosto de 2011 que regulamenta a Lei nº 5.198, de 19 de 
maio de 2011, que cria a gratificação por desempenho de Atividade Delegada, a ser paga aos 
policiais que exercerem a atividade Municipal delegada ao Estado de São Paulo por meio de 
convênio celebrado com o Município de Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei Municipal nº 5.198, de 19 de maio de 2011, alterada pela Lei nº 
5.547, de 08 de julho de 2013, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica alterado o art. 1º do Decreto nº 4.745, de 12 de agosto de 2011, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º.  A gratificação por desempenho de Atividade Delegada, criada pela Lei nº 5.198, de 
19 de maio de 2011, será paga mensalmente aos integrantes da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, que exercerem a atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo por força 
de convênio celebrado com o Município de Pindamonhangaba.”
Art. 2º O §1º do art. 3º do Decreto nº 4.745, de 12 de agosto de 2011, passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“Art. 3º ...
§1º Os membros da Polícia Militar serão indicados pelo Comandante do 5º BPM/I - “Gen. 
Salgado”.
Art. 3º Ficam alterados os incisos VI, VIII e IX do arta. 5º do Decreto nº 4.745, de 12 de agosto 
de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art, 5º ...
VI- a indicação do foro da Capital para dirimir dúvidas decorrentes da execução do convênio;
...
VIII- a continuidade das atividades conveniadas por parte da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, cuja suspensão somente poderá ocorrer em situações excepcionais de grave 
perturbação da ordem pública;
...
IX- a obrigatoriedade da Polícia Militar do Estado de São Paulo imprimir transparência quanto 
ao efetivo total de seu quadro no Município de Pindamonhangaba, especificando o quantitati-
vo alocado na atividade normal e na atividade delegada;”
Art. 4º Fica alterado o art. 6º do Decreto nº 4.745, de 12 de agosto de 2011, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Para pagamento da gratificação por desempenho de Atividade Delegada a Polícia 
Militar encaminhará à respectiva comissão de Controle, planilhas com o número das horas 
despendidas por cada servidor estadual no exclusivo exercício da atividade delegada, bem 
como o montante total de acordo com os valores fixados no convênio.
Parágrafo único. Devidamente atestado pela Comissão de Controle, o pagamento da gra-
tificação será realizado diretamente pelo Município na conta que o policial militar indicar.”
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de julho de 2013.

Vito Ardito Lerário                                    
Prefeito Municipal  

Domingos Geraldo Botan
Secretário de finanças 

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/PMP-SAJ nº 1354/2011

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro 
César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguin-
te documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de 
quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de Curso específico na área e registro no CRO ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia  02/08/2013 às 14:30 horas
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
9º CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO
RUA DEOLINDO SANTOS OLIVEIRA, 209 – PQ. PIRATININGA
TAUBATÉ – SP
CEP 12051-790

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Tribuna do Norte

Ana Camila Campos
Ao contrário da música, 

não é preciso estar longe de 
casa para se chegar ao paraí-
so. Isso mesmo, ele pode es-
tar muito mais perto do que 
se imagina.

Para os amantes da esca-
lada esportiva, a região do 
Vale é um prato cheio. Além 
da Pedra do Baú, do Pico dos 
Marins e outros, a Falésia Pa-
raíso vem atraindo a atenção 
dos praticantes do esporte.

O local foi descoberto por 
Paulo Menezes, que rodava 
a região em busca de novos 
locais para escalada. 

A Falésia Paraíso está lo-
calizada na zona rural de Pin-
da, no bairro do Pinga, e as 
rochas ficam dentro de duas 
propriedades particulares.

Quando o local ainda era 

Lembre-se que você está entrando 
em uma Propriedade Particular.

1 - Para entrar na propriedade, cada pessoa (escalador 
ou não) deverá pagar R$ 5 por dia. Não deixe de contribuir, 
pois corremos o risco de não poder mais escalar nesta fa-
lésia.

2 - Na estrada de terra dirija com muita atenção, não 
exceda 30 km/h, seja cortês e sempre dê preferência aos 
usuários locais.

3 - Imprima e leve o Guia de Escaladas da Falésia, pois 
ele contém informações importantes.

4 - Traga de volta todo o lixo.
5 - É possível acampar mediante pagamento diário de 

R$10 por pessoa. Reservar antecipadamente por telefone 
(solicitar pelo blog).

6 - Proibido fumar e fazer fogueiras.
7 - Evitar deixar veículos na entrada do sítio. Para aces-

sar o estacionamento deve-se abrir a tronqueira e deixar o 
veículo fora da estradinha no local indicado como estacio-
namento.

8 - É obrigatório deixar registrado no caderno junto ao 
cofrinho, as características, os dados da placa e o nome do 
condutor do veículo em que veio.

9 - Não fazer algazarra (gritar, xingar ou atirar objetos) 
e nem assustar os animais do sítio.

10 - Deixar as porteiras e/ou tronqueiras como estavam 
ao chegar.

11 - Tente evitar, mas caso desejem fazer necessidades 
fisiológicas, enterrar os dejetos e o papel higiênico.

12 - Não mexer nos materiais que estão na falésia, pois 
estes pertencem aos conquistadores.

13 - Quando for embora, certifique-se de ter pago a taxa 
de visita de todos integrantes do seu grupo.

14 - Não deixe os cachorros do sítio irem para a estrada.
15 - Conquistas somente com autorização do proprietá-

rio e conquistadores locais.
16 - Não levar animais (cachorros, gatos, etc.).

16 REGRAS BÁSICAS 
DA fALÉSIA PARAíSO

“A dois passos do Paraíso”

inexplorado, as vias de acesso 
foram abertas gradativamen-
te. Inicialmente as vias foram 
em sua grande maioria aber-
tas por três precursores: além 
de Paulo Menezes, Cláudio 
Medeiros e Inácio Bianchi, 
que também contaram com a 
ajuda de outros escaladores 
da região.

Medeiros explica que esse 
ato de deixar uma via de esca-
lada pronta para que os esca-
ladores possam usá-la é deno-
minada ‘conquista’. 

“Em um trecho de rocha 
onde nunca ninguém escalou, 
os conquistadores vão fazer 
essa tarefa pela primeira vez 
e colocando as proteções fi-
xas, que são pinos que ficarão 
cravados na rocha para sem-
pre, ou proteções móveis, que 
são removidas ao terminar 

a conquista e a escalada. As 
informações sobre as vias são 
adquiridas no momento da 
conquista e registradas em um 
croqui. A via recebe um nome, 
uma graduação e o nome dos 
conquistadores, estas três in-
formações ficarão também re-
gistradas no croqui. Existe um 
código de ética que, teorica-
mente, garante que qualquer 
alteração na via deverá ser 
feita pelos conquistadores ou 
por outros com a autorização 
dos conquistadores. A única 
informação que poderá ser 
mudada ou até mesmo colo-
cada por outro escalador após 
a conquista é a graduação”, 
salienta.

Ele ainda ressalta que, 
para escalar, é necessário 
que a pessoa tenha experi-
ência na prática. Caso não 

tenha, é necessário fazer um 
curso básico com um instru-
tor preparado, além de ad-
quirir um equipamento pró-
prio para escalada. Para os 
mais experientes, além dos 
requisitos é preciso ter em 
mãos o Manual da Falésia, 
que contém os croquis (in-
formações necessárias sobre 
as vias de escaladas e as re-
gras a serem seguidas), que 
vão permitir que as pessoas 
desfrutem do local. 

Essas informações podem 
ser encontradas no blog http://
www.falesiaparaiso.blogspot.
com.br, onde também é pos-
sível entrar em contato  para 
fazer sugestões e tirar dúvidas.

De acordo com Medei-
ros, não há uma estatística 
de visitação, mas a falésia é 
bastante frequentada. “Exis-
te uma estimativa de aproxi-
madamente 50 pessoas por 
final de semana. Entretanto, 
esse número varia com a es-
tação: no inverno aparecem 
muito mais, no verão, muito 
menos”.

A Falésia Paraíso é o local 
de escalada esportiva com 
o maior número de vias da 
região, atualmente, são 144 
vias prontas. 

Para quem encara no-
vos desafios, é amante dos 
esportes e cultiva uma vida 
saudável, é uma opção para 
os finais de semana. Afinal, 
o melhor paraíso é aquele 
onde não é preciso morrer 
para chegar.

Divulgação

Claudio Medeiros escala via Bolacha Maria, parte da Falésia Paraíso
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Acompanhe o trabalho do vereador e dê 
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com

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

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

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Janio ardito Lerario

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

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

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

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

foto: PindAVAle.Com.br

fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

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

O vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) solicita melhorias 
para o Crispim na rua Argemiro 
Cypriano de Oliveira, como 
iluminação, asfaltamento e co-
locação de guias no trecho de 
terra, no final da referida rua até 
o campo do Estrela. “Faço esta 
solicitação visando dar mais 
segurança aos moradores que 
passam diariamente por este tre-
cho e também visando desafogar 
o trânsito na avenida Monsenhor 
João José de Azevedo, pois com o 
asfaltamento deste trecho, temos 
uma rota alternativa  entre o bairro 
do Crispim e o Bosque”, explica 
o vereador Toninho da Farmácia.

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) continua insistin-
do para que o Executivo reveja 
o valor da tarifa do transporte 
coletivo em Pindamonhangaba 
e proceda a redução na tarifa, 
seguindo as demais cidades da 
região, baseada na desoneração 
do PIS e COFINS do transporte 
público.

De acordo com o vereador, 
e, atendendo solicitação da 
população de Pindamonhan-
gaba, em especial do munícipe 
Christian Alonso, que fez um 
estudo a respeito do assunto, faz 
esta justa reivindicação tendo 
em vista que a desoneração do 
PIS e COFINS, realizada pelo 
Governo Federal, incide dire-
tamente na tarifa do transporte 
público.

O vereador Felipe César 
– FC, enviou cópias desta 
solicitação enviada ao Pre-
feito, para as Secretarias de 
Governo, Finanças, Ouvidoria 
e Jurídico. “Como em todas as 
cidades, as tarifas do transporte 
coletivo estão sendo reduzidas, 
pedimos ao prefeito que Pinda 
também reduza, seguindo todas 
as demais cidades brasileiras”, 
conclui o vereador Felipe Cé-
sar – FC.

Faculdade 
Federal Pública
O parlamentar também 

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

Segundo Felipe César – 
FC, algumas tratativas neste 
sentido já foram realizadas, e 
as chances de nossa cidade ter 
um ensino federal de qualidade 
são muitas. “O ensino superior 
federal só tem nas capitais e 
estamos quase no centro de 

Toninho da Farmácia 
solicita asfalto e iluminação 
para o bairro do Crispim

agradecem a colocação de uma 
cerca com tela próximo a valeta da 
área verde da rua Felisbino de Al-
meida. “Agradeço pela colocação 
desta cerca de forma provisória 
e espero que as medidas para 
solucionar definitivamente este 
problema sejam tomadas logo, 
pois o que realmente queremos é 
que tragam de volta os tubos de 
concreto que foram retirados do 
local e que seja feita a canalização 
desta profunda e perigosa valeta 
que fica em uma área verde muito 
frequentada por crianças”, disse 
Toninho da Farmácia. 

Nova Escola
A Secretária de Educação, 

Profª. Beth Cursino, em conversa 
com o vereador Toninho da Far-
mácia, confirmou a construção de 
uma escola na rua Ceará, próxi-
mo a APAE no bairro do Crispim. 
A construção desta escola deve 
ter início no começo do próximo 
ano e será uma grande vitória 
para os moradores dos bairros 
Crispim, Andrade, Bosque e 
Carangola.  

Farmácia 24 horas
O vereador Toninho da Far-

mácia encaminhou ao Secretário 
de Saúde, Dr. Isael Domin-
gues, um requerimento 
solicitando a implantação 
de uma Farmácia 24h, no 
local onde funcionava o 
laboratório de exame de 
sangue, ao lado do Pron-
to Socorro. “Com esta 
Farmácia, a população 
assim que for consultada 
no Pronto Socorro, po-

derá imediatamente retirar seu 
med0icamento, não precisando 
esperar até o outro dia, aceleran-
do assim o tratamento”, enfatiza 
o vereador.

fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador toninho da FarmáCia

Construção de guia e asFaLtamento na 
rua argemiro Cypriano

Área Verde do Crispim
O vereador Toninho da Far-

mácia, junto com a munícipe 
Vilma e os moradores do Crispim, 

Felipe César – FC insiste 
na redução da tarifa
do transporte coletivo

dois importantes estados da 
região sudeste. Nossa região 
tem capacidade e não conta 
com este tipo de ensino federal 
gratuito”, destaca Felipe César 
– FC. O projeto visa atender 
áreas prioritárias, como medi-
cina, engenharia e matemática, 
beneficiando a demanda de es-
tudantes que não têm condições 
de pagar um ensino superior de 
qualidade. 

Hospital municipal no 
Distrito de Moreira César
Outro pedido reiterado pelo 

vereador Felipe César – FC é a 
realização de estudos e provi-

dências para a implantação de 
um Hospital Municipal, para 
atender a região do Distrito de 
Moreira César.

De acordo com o vereador, 
é importante ressaltar que o 
Distrito conta hoje com uma 
população superior a 50 mil 
habitantes e o atendimento na 
área da saúde necessita de me-
lhorias, conforme relatado pela 
própria população desta impor-
tante região do município.

marCeLa, Vereador proFessor 
eriC e Waguinho

Vereador proFessor eriC e môniCa

Preocupado com o fluxo de 
veículos e o alto índice de aciden-
tes na Avenida Professor Manoel 
César Ribeiro, que liga o centro da 
cidade aos bairros da região Leste 
de Pindamonhangaba, o vereador 
Professor Eric (PR) apresentou 02 
(dois) requerimentos solicitando 

Professor Eric consegue 
“lombadas” para av. Prof. Manoel 
César Ribeiro e região Leste
Vereador agradece ao prefeito, ao der-taubaté 
e à Secretaria de obraS da cidade pelo empenho e 

rapidez no atendimento deSta reiVindicação

avenida. Agradeço a população da 
região Leste que comprou a briga 
e fortaleceu o abaixo-assinado 
que encaminhamos ao DER. Ven-
cemos a batalha da preservação 
de vidas!”, desabafou o vereador 
Professor Eric. 

E no último dia 17 de julho, o 
DER/Taubaté informou ao vere-
ador que foram construídas 02 
“lombadas” na avenida Professor 
Manoel César Ribeiro, próximas 
da entrada do bairro Triângulo. 
A Secretaria de Obras também 
relatou ao vereador Professor 
Eric a  instalação de 01 (uma) 
lombada na Estrada Municipal 
das Campinas, próxima da 
entrada e saída dos alunos da 

escola do bairro.“Essas benfeitorias 
irão trazer maior segurança para a 
comunidade da região Leste e os 
motoristas e pedestres terão mais 
tranquilidade para trafegarem por 
estas vias. Agradeço ao prefeito, 
ao DER-Taubaté e a Secretaria de 
Obras da cidade pelo empenho e 
rapidez no atendimento desta rei-
vindicação”, finalizou o vereador 
Professor Eric.

melhorias para esta via pública.
No primeiro - n.° 1237/13 - o 

vereador Professor Eric solicitou 
a implantação dos chamados re-
dutores de velocidade na Estrada 
Municipal das Campinas. Já o 
segundo  foi feito durante a 19ª 
sessão ordinária, realizada no dia 03 
de junho, onde o vereador Professor 
Eric pediu ao DER - Departamento 
de Estradas de Rodagem/Tauba-
té - a construção de redutores de 
velocidade do tipo “lombadas” 
na extensão da Avenida Professor 
Manoel César Ribeiro. “Muitas 
vidas já foram perdidas nesta 
Avenida da Morte ! Não podemos 
fechar os olhos e esperar sentados 
pela perda de mais vidas. Cresci 
neste bairro e perdi muitos amigos 
atropelados ou em acidentes. Eu 
mesmo já quase perdi a vida nesta 

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) agradece 
ao Governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, ao Enge-
nheiro Júnior e a toda equipe 
do DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem) de 
Taubaté pelo empenho no re-
capeamento da Rodovia Luiz 
Dumont Villares. Segundo o 
vereador, a obra que está sen-
do executada vai dar suporte 
para o trânsito de caminhões 
e máquinas pesadas, que aten-
dem as indústrias que estão 
instaladas às margens desta 
rodovia, como a Gerdau, Con-
fab e Martifer e também os 
funcionários destas empresas, 
que utilizam seus carros para 
se deslocarem até o trabalho.

Rotatória
No dia 10 de julho, por 

ocasião do aniversário de 
Pindamonhangaba, o verea-
dor Cal esteve reunido com o 

Cal agradece ao Governador e ao 
DER por recapeamento em rodovia 
e reitera pedido de rotatória
obraS na rodoVia luiz dumont VillareS deVerão 

melhorar tráfego de caminhõeS e automóVeiS 
dando maior Segurança aoS motoriStaS

Governador Geraldo Alckmin 
e reiterou o pedido para que o 
Estado autorize a construção 
de uma rotatória na Rodo-
via Luiz Dumont Villares, 
ligando a estrada à rua José 
Achilles Machado Ribas “ki-
kas”. Além de beneficiar a co-
munidade de Moreira César, 
a construção dessa rotatória 
também proporcionará o aces-
so à empresa Martifer. Cal 
disse que “a rotatória evitará 
outros acidentes, facilitará o 
acesso entre a rua e a rodovia 
e, com alguns ajustes, dará 
acesso à entrada da empresa 
Martifer, que hoje é de difícil 
acesso com os motoristas 
tendo que contornar o viaduto 
para poder acessar a fábrica 
com segurança”. O vereador 
Cal também solicitou ao Go-
vernador a possibilidade de 
melhorar o acesso da Confab 
Equipamentos.

goVernador geraLdo aLCkmin e o Vereador CaL

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) parabeniza 
Pindamonhangaba devi-
do a obra de duplicação 
da Av. Nossa Senhora do 
Bonsucesso. O vereador 
relata que a cidade vem 
crescendo com o Parque 
Industrial, a instalação do 
shopping, a implantação de 
vários condomínios, além 
de grandes empresas que 
estão se preparando para 
se estabelecer na cidade. 
Janio também salientou que 

Janio parabeniza a cidade 
pela obra da duplicação da Av. 
Nsa. Senhora do Bonsucesso

hoje Pindamonhangaba tem 
aproximadamente 150.000 
habitantes, e conta com um 
fluxo grande de veículos. 
Portanto, é necessário esta 
duplicação com a construção 
de canteiro central visando 
trazer mais segurança aos 
usuários da avenida.  

As obras tiveram início 
em setembro de 2012 e a 
previsão do DER – Depar-
tamento de Estradas de Ro-
dagem para término da obra 
é no 2º semestre de 2013.

Após ter sido aprovado - 
por unanimidade - na Câmara 
de Vereadores, o Projeto de 
Lei nº 55/2013 de autoria do 
vereador Carlos Eduardo de 
Moura - Magrão (PPS) já é re-
alidade. Após decurso do prazo 
do Executivo, o Presidente da 
Câmara promulgou no dia 03 de 
julho, a Lei nº 5.545/2013, que 
torna obrigatória a realização do 
Teste do Coraçãozinho (exame 
de oximetria de pulso) em todos 
os recém-nascidos nos berçários 
das maternidades públicas e 
privadas de Pindamonhangaba. 

O vereador Magrão agra-
dece à todas as pessoas que 
lutaram para que o projeto fosse 
aprovado, principalmente os 
vereadores e, especialmente, 
o Presidente da Câmara, que 

Teste do Coraçãozinho, 
de autoria do vereador 
Magrão, agora é Lei
exame paSSa a Ser obrigatório em todoS oS 

recém-naScidoS de pindamonhangaba

promulgou a presente Lei. “Vou 
solicitar o encaminhamento de 
cópia desta Lei para a direção 
da Maternidade da Santa Casa, 
para que tenham conhecimento 
e, como determina a Lei, passem 
a realizar o teste nos recém-nas-
cidos”, disse o vereador Magrão.

O vereador afirmou que 
“a realização desse exame é 
uma antiga reivindicação da 
Associação de Assistência à 
Criança Cardiopata – Pequenos 
Corações”. Para Magrão, “a 
realização do Teste do Cora-
çãozinho minimiza os riscos de 
defeitos congênitos mais letais 
decorrentes da ausência de diag-
nóstico precoce. Com essa Lei 
aprovada, o exame de oximetria 
de pulso será obrigatório e vai 
salvar muitas vidas”.

Vereador magrão
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O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicitou ao Executivo, 
estudos e providências para 
que sejam feitas melhorias 
nas dependências do Campo 
de Futebol Benedito Urbano 
Santos - “Seu Urbano”, sito à 
rua Gabriela de Barros Lessa, 
no Loteamento Vila Rica, 
pois o mesmo se encontra 
em condições precárias, co-
locando em risco a segurança 
dos esportistas  e usuários. O 
vereador pede uma reforma 
completa nas dependências 
do vestiário que se encontra 
todo danificado, principal-
mente os sanitários, vestiários, 
bebedouro e telhado, como 
mostram as fotos do local.

Praça da Bíblia 
O vereador Martim Cesar 

reitera à Administração a rea-

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB) 
solicitou na Sessão Ordinária do último dia 15 através do reque-
rimento 1778/2013, cópias de todos os contratos realizados para 
a festa de comemoração dos 308 anos de emancipação política 
do Município, pois nenhum contrato para a realização do evento 
passou pela  análise do Poder Legislativo. É importante ressaltar 
que é função e dever dos vereadores fiscalizar a administração, 
cuidar das aplicações dos recursos, observar os orçamentos e 
também de fiscalizar através de pedido de informações sobre 

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) apresentou 
na última Sessão Ordinária, 
um requerimento, enviado 
ao Executivo, solicitando 
a implantação em Pinda-
monhangaba, do Programa 
“Bolsa Recomeço”, para 
a recuperação de depen-
dentes químicos de nosso 
município, por entidades 
especializadas neste tipo de 
tratamento.

De acordo com o 
vereador, este pro-
grama está sendo im-
plantado pelo Gover-
no do Estado, e con-
siste numa Bolsa no 
valor de R$ 1.350,00 
mensais para a enti-
dade, no atendimento 
e recuperação de de-
pendentes químicos. 
“Nós queremos que 
Pindamonhangaba 
também seja incluída 
neste programa do 
Governo Estadual. 
Nós estamos lutando 
para que Pindamo-
nhangaba realize um traba-
lho de tratamento para os 
dependentes químicos, e este 
programa vem de encontro 
aos nossos anseios, que é o 
tratamento para estes depen-
dentes e o bem estar para eles 
e seus famíliares”, destaca o 
vereador Roderley Miotto.

De acordo com o Pro-
grama, o Bolsa Recomeço, 
é um passo importante para 
curar as pessoas que têm 
dependências químicas, e os 
valores não são repassados 
para eles e seus famíliares, e 
sim para clínicas e entidades 
previamente credenciadas 

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

lização de uma limpeza geral 
na Praça da Bíblia, na avenida 
Voluntário Vitoriano Borges, 
principalmente a poda da gra-
ma que se encontra com mato 
muito alto, situação que gera 
infestação 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 apare-
lhos e brinquedos totalmente 
danificados, situação que gera 
desconforto e risco à segurança 
dos usuários”, comenta o ve-
reador 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.

Fotos:AssessoriA de ComuniCAção/Cvp

Professor Osvaldo cobra 
explicações da Prefeitura sobre 
a Festa de Pindamonhangaba

todos os procedimentos realizados pelo Poder Executivo a fim 
de garantir que os recursos oriundos dos impostos pagos pela 
população de Pindamonhangaba sejam utilizados da maneira 
correta. “Acredito que teremos uma resposta da Prefeitura e 
poderemos com isso informar os munícipes que nos tem co-
brado. Sou a favor de que a cidade promova eventos como este 
em comemoração aos 308 anos de Emancipação Política,  mas 
devemos saber de onde saiu cada centavo e pra onde foi, para 
que no futuro isso não se reverta de forma negativa e prejudique 
a própria população”, salientou o vereador Professor Osvaldo.

Roderley Miotto 
pede implantação do Bolsa
Recomeço em Pindamonhangaba

para esta finalidade. “A 
droga é uma epidemia sem 
fronteiras, precisamos agir 
para combatê-la, para isso, 
precisamos contar com todo 
tipo de apoio, principalmente 
por parte do Governo. Pin-
damonhangaba já deu um 
importante passo quando da 
realização de uma Audiência 
Pública para a implantação 
de uma casa de recuperação 
de dependentes em nossa 

cidade. Com este Programa 
Bolsa Recomeço, certamente 
teremos mais estrutura para 
trabalhar em prol da recu-
peração dos dependentes de 
nossa cidade”, enfatiza o 
vereador Roderley Miotto.

O vereador aguarda ago-
ra, que o Executivo possa 
implantar este programa o 
mais rápido possível para que 
possamos recuperar nosso 
cidadão, dando-lhe conforto 
e acima de tudo, meios para 
que ele possa se integrar no-
vamente na sociedade, com 
honradez e dignidade.

A Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, por 
intermédio do requerimento 
nº 1744/2013, de autoria do 
Vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PPS), 
realizará no dia 08 de agosto, 
quinta-feira, às 19 horas, no 
Plenário da Casa de Leis, Au-
diência Pública, cujo tema é o 
Transporte Público da cidade.

De acordo com o autor 
do requerimento, a inicia-
tiva busca esclarecer fatos 
registrados no 
setor. “Que-
r e m o s  s o -
lucionar  as 
ocorrências, e 
sanar as dúvi-
das da popu-
lação, quanto 
a que título 
a  e m p r e s a 
vem prestan-
do serviços 
atualmente no município, a 
implantação do bilhete único, 
as novas linhas de ônibus e a 
redução de tarifas”, explica o 

Audiência discute 
Transporte Público da cidade

Encontro rEunirá autoridadEs E parlamEntarEs,
junto a população, para solucionar possívEis

situaçõEs E problEmas ocorridos

vereador Magrão.
Foram convocados para 

comparecer à Audiência, 
a empresa de ônibus Viva 
Pinda, as Secretarias Mu-
nicipais de Planejamento e 
Finanças, e o Prefeito Vito 
Ardito. É importante lembrar 
que a presença da população 
também se faz necessária.  
“Contamos com a participa-
ção imprescindível da popu-
lação; e espero que possamos 

solucionar as dúvidas e obter 
respostas positivas, quanto 
a aprovação das reduções 
das tarifas”, salienta o par-
lamentar. 

O Presidente da Câma-
ra de Vereadores, Ricardo 
Piorino (PDT), fazendo 
uso de suas atribuições, 
durante a última sessão de 
Câmara apresentou diver-
sos requerimentos, dentre 
os quais merece destaque a 
solicitação para que o Exe-
cutivo finalize as obras que 
se encontram inacabadas na 
feira livre, do lado externo do 
Mercado Municipal (Praça 
da Liberdade).

Desde a administração 
anterior, Piorino vem pedin-
do a conclusão dos serviços. 

Ricardo Piorino solicita mais 
uma vez a conclusão das 
obras no Mercado Municipal

“dEsdE a administração antErior, pEço a 
finalização dos sErviços no local”

“É necessário um carinho 
especial no local, que foi 
abandonado pela administra-
ção passada, sem o término 
das obras”, pontuou. 

O vereador está preocu-
pado com a situação dos fei-
rantes e de toda a população, 
que segundo ele, “continuam 
expostos à uma série de pro-
blemas, sem a devida e neces-
sária proteção, ocasionando 
diversos prejuízos, inclusive 
o perecimento dos alimentos, 
sem falar do mau aspecto que 
o local vem apresentando”, 
observou Piorino.

VereAdor dr. mArCos Aurélio VillArdi

AssessoriA de ComuniCAção/Cvp

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), em 
constante luta para melhorar 
o atendimento aos doentes 
de Pindamonhangaba e pre-
ocupado com a saúde dos 
munícipes, está cobrando es-
tudos e providências da atual 
Administração no sentido de 
que seja feito a contratação de 
profissionais de fisioterapia 
para implantar o “fisiotera-
peuta domiciliar” em nossa 
cidade. “Estou cobrando do 
Prefeito, na forma regimen-
tal, junto ao departamento 
competente, para que seja fei-
ta o mais rápido possível estas 
contratações, para começar 
o tratamento domiciliar em 
pacientes crônicos”, afirmou. 

Esta solicitação foi feita 
para atender aos pedidos de 
cidadãos que relataram ao 
vereador sua difícil tarefa 
de se locomover e, no caso 

Dr. Marcos Aurélio 
continua sua luta pela 
fisioterapia domiciliar 

de cuidadores, de levar seus 
parentes doentes até os locais 
de tratamento fisioterápico. 
Muitas vezes, não é possí-
vel o transporte devido aos 
graves problemas físicos e 
os pacientes interrompem 
o tratamento, o que agrava 
ainda mais estes problemas. 
“Tenho certeza que com  a 
fisioterapia realizada nos 
domicílios melhorará a qua-
lidade de vida dos doentes 
crônicos que, devido a derra-
mes, fraturas graves e outras 
enfermidades, precisam de 
contínuo tratamento”, expli-
ca o vereador.

Segundo o Dr. Marcos 
Aurélio, “com o atendimento 
domiciliar, estes moradores 
terão uma melhor qualidade 
de vida e se recuperarão mais 
rápido. A saúde dos pindamo-
nhangabenses sempre será a 
minha prioridade”.
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Esportes

André Nascimento

Israel DiasIsrael Dias

A Liga Pindamonhanga-
bense de Futebol realizou na 
noite de terça-feira (23), o 
segundo congresso técnico 
para defi nir como serão os 
campeonatos Sub 11 e 15. 
Na ocasião, foram votados 
os números de substituições, 
tempo de jogo, tamanho da 
bola, onde será o escanteio da 
categoria Sub 11 e punições 
com cartão. A bola vai rolar 
a partir do dia 17 de agosto.

Na categoria Sub 11 são 7 
equipes e os jogos serão em 
turno e returno, o tempo de 
jogo defi nido é 25 x 25 e as 
partidas terão início às 8h30. 
Já na Sub 15 as equipes fo-
ram divididas nos grupos A 
e B, somando 12 clubes. O 

Campeonatos Sub 11 e 15 iniciam em agosto

tempo de jogo é 35 x 35 e os 
jogadores deverão estar em 
campo às 10h15, a tolerância 
de atraso é de 15 minutos. 

Irão participar da Sub 11 
os times da AA Ferroviária, 
Etna, São Paulo, Colorado, 

Corinthians, Terra dos Ipês e 
Real Esperança. No grupo A 
da Sub 15 estão Ferroviária, 
Corinthians, Colorado, Inter 
Pinda, Independente e Ma-
ricá. O B é formado pelo 
Ramos, Etna, São Paulo, A 

Mil por Hora, Jardim Eloy-
na e Unidos do Jardim Re-
zende.

Em 2012 o Ramos foi 
campeão na Sub 15 e Laer-
te Alves da Silva, “Fresga”, 
não quis revelar qual será 
a estratégia para buscar o 
bicampeonato. Ele garante 
que as surpresas somente 
serão reveladas na estreia 
da competição.

O representante da Ferro-
viária, Luiz Antonio de Oli-
veira Franco, equipe vice do 
Sub 15 em 2012, conta que 
não existe muito mistério 
porque futebol é uma coisa 
simples e a estratégia do-
clube é contar com um time 
muito bem armado.

O técnico do rubro-negro 
pindense Adriano não tem 
muito tempo para lamen-
tar a derrota do Flamengo 
pela última rodada do Cin-
quentão. No domingo (28), 
às 8h30, no Estádio José Or-
lando Cornélio, o Flamen-
go tenta sua primeira vitória 
no campeonato fora de casa. 
Diante do embalado Cidade 
Nova, Adriano deve montar 
uma formação mais defen-
siva (seu time já levou oito 
gols), para tentar surpreen-
der o adversário, exploran-
do os espaços vazios e sem 
abrir mão do ataque. Ele con-
ta com a disposição do poli-
valente camisa 11 “Valdívia” 
e do goleador Wilson Costa 
o “Taiada” para contra-ata-
car. A missão não será fácil, 

pois o líder do campeonato, 
Cidade Nova, é um time mais 
equilibrado e entrosado, con-
ta com uma das defesas mais 
sólidas do campeonato (so-
freu apenas quatro gols), e 
já fez oito gols. O técnico 
Wiliam pode formar o meio 
de campo com Humberto 
“Ratinho”, volante marca-
dor que aparece bem no ata-
que; com Hernani, responsá-
vel pelas cobranças de bola 
parada e armação das joga-
das; com a velocidade de Jo-
sé Roberto e principalmente 
com a volta do artilheiro do 
time, Valnei. Assim, Wiliam 
espera que o time possa repe-
tir as boas atuações dos últi-
mos jogos e não deixar esca-
par mais três pontos dentro 
de casa.

Cinquentão tem duelo de opostos

Flamengo vs Cidade Nova

Corinthians busca primeira vitória
O time do Corinthians bus-

ca a primeira vitória na compe-
tição, após estrear com derrota 
de 3 a 1 para o A Mil Por Hora, 
no domingo (21). A nova par-
tida do Timão será no estádio 
Cardosão, no domingo (28), às 

10h30, contra o Bandeirante, 
que venceu o Andrada por 3 a 
1 na última rodada. Para supe-
rar a equipe do Feital, o alvi-
negro aposta na força da torci-
da  que promete lotar o estádio 
e empurrar o time.

Confi ra a 3ª rodada
Domingo (10h30)

Grupo A
Araretama x Sapobemba (Jardim Resende)
Cantareira x Areião (Feital)
Jardim Cristina x Ipê II (Vila Verde)

Grupo B
Real Esperança x Ferroviária (Azeredo)
Andrada x 100 Nome (Santa Cecília)
Corinthians x Bandeirante (Alto Cardoso)

Jogos da 6ª rodada do Cinquentão

Domingo (28), às 8h30
Independente x Campo Alegre, estádio José Ramiro dos Santos
Ramos x Imperial, estádio Laerte Alves da Silva
Maricá x Afi zp, estádio Nuno Maia Veiga Filho
Cidade Nova x Flamengo, estádio José Orlando Cornélio
Fim de Carreira x Estrela, estádio Aparecido Ribeiro 

MARCOS VINÍCIO CUBA
Os representantes de vo-

leibol da melhor idade de 
Pindamonhangaba farão um 
novo amistoso neste sába-
do (27). A partida está mar-
cada para as 8h30 e as equi-
pes masculina e feminina 
irão enfrentar os jogadores 
de Taubaté no ginásio do Al-
to Tabaú.

De acordo com as infor-
mações da Secretaria de Es-
portes e Lazer, a melhor 
idade está aproveitando os 
amistosos com o intuito de se 
preparar para os Jori - Jogos 

Regionais dos Idosos, que 
ocorrerão entre os dias 25 e 
29 de setembro, em Taubaté.

As partidas amistosas es-
tão sendo feitas desde o 
primeiro semestre e os 
defensores da camisa de 
Pinda convidam a popu-
lação para prestigiar os 
desafi os e também vibrar nas 
arquibancadas.

O voleibol adaptado para 
a melhor idade tem por ob-
jetivo melhorar a coordena-
ção motora, força muscular, 
o equilíbrio, o sistema vascu-
lar e promover a integração.

Melhor Idade faz 
amistoso de vôlei

Após estrear com vitó-
ria de 1 a 0 sobre o Areião, 
o atual campeão na Primeira 
Divisão, o Sapopemba, quer 
vencer o Araretama para se 
tornar líder do grupo A no 
campeonato.

O jogo acontece neste 
domingo (28), às 10h30, no 
estádio João Cândido, no Jar-
dim Resende

O técnico Sossó vai apos-
tar na velocidade do atacante 
Tom para superar o time trei-
nado por Beibe.

Além disso, Sossó ainda 
contará com a segurança da 
defesa, principalmente dos  
defensores Dean e Rafael 
Arcanjo e no lateral Gê. A 
equipe de Moreira César 
ainda terá o goleiro Rafael, 
que terá a missão de impe-

Sapopemba aposta em Tom para 
vencer ‘Arara’ e se tornar líder

dir gols de Maizena, Djalma 
e os chutes de fora da área 
de Perna.

Do outro lado, Beibe de-
verá manter o mesmo time 
que empatou na última roda-
da, contando ainda com No-
gueira, Fio e Jobson.

Odirley Pereira

Odirley PereiraOdirley Pereira

Marcos Vinício Cuba

As equipes convidam a população para conferir o jogo

As competições terão início a partir do dia 17 de agosto

 Adriano, técnico do Mengão de Pindamonhangaba  A defesa do Flamengo precisa jogar com atenção para evitar gols da equipe do Cidade Nova

A jogada aérea é uma das estratégias do time de Beibe para superar os adversários

Atacante Tom Meia Djalma
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