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Coral Gospel 
faz três 
apresentações

As pessoas que apreciam 
música gospel terão três opor-
tunidades para acompanhar 
o Coral Cristolândia, que se 
apresentará em Pinda no sá-
bado (8) e domingo (9). No 
sábado, as músicas serão na 
igreja Batista do centro, a par-
tir das 19h30; no domingo (9), 
pela manhã,  será no Crispim, 
e à noite, no Jardim Carlota.

CULTURA & LAZER 7

PÁGINA 5

Maria Fernanda Munhoz
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POSSIBILIDADE 
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Expansão de 
indústria eleva 
geração 
de empregos 
em até 30%

A expansão da Dart vai 
ampliar o quadro de funcio-
nários entre 20% e 30%. Lo-
calizada no Distrito Empre-
sarial do Feital, a Dart, que é 
líder mundial em embalagens 
para alimentos da linha fast-
food, incorporou a Brasbar e 

assumiu a cartela de clientes 
da fábrica. Durante lança-
mento da ampliação da área 
da indústria, na semana pas-
sada, o prefeito destacou o in-
centivo à economia da cidade 
e a criação de novos postos de 
trabalho. PÁGINA 3

PÁGINA 3

Cidade abre 2.700 vagas esportivas
Pindamonhangaba está 

oferecendo mais de 2.700 
vagas divididas em oito mo-
dalidades esportivas para 
pessoas de 7 a 17 anos. As 

aulas acontecem nos cen-
tros esportivos João Carlos 
de Oliveira, “João do Pulo”, 
José Ely Miranda, “Zito”, 
“Pai João”, Cidade Nova, 

Jardim Eloyna, Centro de 
Treinamento Luiz Caloi, Ra-
quelzão, Rita Eni Cândido – 
“Ritoca” e Alto Tabaú.

Prefeito e deputado 
visitam indústrias

Prefeito e deputado conversam sobre atividades da GV, que deve iniciar produção em maio

COMUNIDADE 
SÃO FRANCISCO 
VENCE FESTIVAL 
COMUNICASOM

A banda da Comunidade São 
Francisco, de Pinda, foi a vence-
dora do Festival ComunicaSom, 
no sábado (1º), na Etec João 
Gomes de Araújo. A cidade sede 
também fi cou com a segunda 
colocação, com a Banda Parusia.

RUGBY INICIA 
TEMPORADA 
COM VITÓRIA

Museu em clima carnavalesco

JÁ É CARNAVAL 
EM PINDA

O Festival de Marchinhas 
“Cida Novaes” vai abrir o car-
naval em Pindamonhangaba. 
Na quarta e na quinta-feira (5 
e 6) serão os ensaios abertos; 
na sexta-feira (7) e no sábado 
(8), acontecem as semifi nais 
com vinte participantes, sendo 
dez a cada dia; e a grande fi nal 
será no domingo (9). 

ASSOCIAÇÃO DE 
ORQUIDÓFILOS 
DIVULGA 
PROGRAMAÇÃO 
ANUAL

Pindamonhangaba recebeu a 
visita do deputado federal Ricardo 
Berzoini, na sexta-feira (31), para 
discutir projetos federais com o 
prefeito. O parlamentar e o chefe 
do Executivo também visitaram as 
obras da siderúrgica GV e da uni-
dade de saúde do Ipê II, além de 

se encontrarem com trabalhadores 
da cooperativa Cocepelco. Durante 
a visita, prefeito e deputado con-
versaram sobre a possibilidade de 
novas parcerias entre o município 
e o Governo Federal, por meio da 
Câmara dos Deputados.

Atletismo é uma das modalidades mais procuradas para prática esportiva na cidade

Começou a exposição sobre carnavais no Museu 
de Pindamonhangaba. A entrada é gratuita. Fotos, 
fantasias, adereços e discos fazem parte da mostra, 
que conta a história da Festa de Momo. 

Odirley Pereira

Maria Fernanda Munhoz

PÁGINA 6

ESPORTES 8



Pindamonhangaba 4 de FeVeReiRo de 2014Tribuna do Norte2

ditorialE

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PResiDeNTe Da FuNDação DR. João RoMeiRo: Antônio Aziz Boulos
CHeFe De eDição: Odirley Pereira - Mtb 48.651
ReDação e BaLCão De aNÚNCios: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
RePReseNTaNTe NaCioNaL:  RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 6971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

www.tribunadonorte.net 
contato@tribunadonorte.net

TRIBUNA NA NET

Altair FernandesrEGiStro
CUltUral

Arquivo TN

Tribuna do Norte EXPEdiENtEFundação dr. João romeiro

Divulgação

Iniciamos a coluna de 
hoje dedicando espaço 
ao culto da memória de 

cidadãos ilustres de nossa 
Pindamonhangaba.  Pesso-
as imortalizadas em nossas 
lembranças graças as suas 
destacadas atuações entre 
nós. Semana passada a ho-
menagem foi pra querida 
professora, premiada artista 
plástica, carnavalesca e es-
critora Maria Luiza Bartho-
lomeu Silva de Oliveira, que 
esteve cintilando sua gran-
deza estelar entre nós de 18 
de fevereiro de 1928 (e não 
18 de janeiro como havíamos 
publicado) a  31 de julho de 
2006.  Esta semana a lem-
brança vai para outra dessas 
personagens inesquecíveis, 
o professor de Educação Fí-
sica, História, Biologia Edu-
cacional e Educação Moral e 
Cívica, Moacyr de Almeida. 
Janeiro ainda inaugurava o 
ano de 2006, era um domin-
go, dia 22, quando, aos 85 

moacyr de almeida, o velho mestre...

anos, ele morreu. Conosco 
ficaram o vazio e a lembran-
ça do tipo inesquecível que 
foi... Conservava, apesar de 
octagenário, aquela postura 
física e moral de militar, de 
austero professor de educa-
ção física.

Durante a II Guerra 
Mundial , Moacyr de 
Almeida foi instrutor 
do Curso de Oficiais da 
Reserva, em São Paulo

“Cada caso, um causo”
Tivemos maior conta-

to com o professor moacyr 
quando ele foi, por duas 
gestões, Chefe de gabine-
te  da administração muni-
cipal. Quem desfrutou de 
sua convivência sabe mui-
to bem que aquela sisudez 
era aparente, desfazia-se 
no calor de um bate-papo. 
moacyr de almeida tinha 
alma de caboclo. além de 
profundo conhecedor das 
coisas da terra (épocas de 
plantio e colheita) era bom 
proseador, exímio contador 
de causos. o velho profes-
sor, que possuía referencial 
teórico e até conhecimentos 
práticos para escrever sobre 
os mais polêmicos assuntos, 
resolveu contribuir com a 
memória de sua Pindamo-
nhangaba. Costumava citar 
um provérbio italiano que 
dizia três coisas que um ho-
mem não esquece jamais: 
o primeiro amor, a mãe e a 
terra onde nasceu. e foi por 
amor à terra onde nasceu 
o seu livro “Cada caso, um 
causo,” obra que nos convi-
dou a prefaciar. Lançado em 
1999, este livro de crônicas 
se encontra ainda mais va-
lorizado. não tivesse o pro-
fessor colocado no papel os 
causos da cidade e a nossa 
perda seria ainda maior. em 

“Cada caso um causo”, moacyr de almeida resgatou 
acontecimentos pitorescos e históricos envolvendo 
situações reais ocorridas com personagens de nos-
sa “Princesa do norte”. em sua obra os pormenores 
naquilo que dizem respeito a datas, locais, costumes, 
vestuário e linguajar são de acordo com a época dos 
fatos. em seus causos predominam passagens cômicas 
e bem humoradas.

A APL tá 
na rede

Também com página na 
rede social facebook, a APL 
– Academia Pindamonhanga-
bense de Letras. Segundo a 
ocupante da cadeira nº 11H 
da APL, professora e histo-
riadora Suzana Ribeiro,  é 
um espaço para encontros 
de acadêmicos e divulgação 
daquilo que estão produzin-
do. Será útil para divulgar as 
plenárias solenes e os demais 
eventos da academia, como 
reuniões da diretoria, com-
promissos dos acadêmicos, 
certames literários (incluindo 
a trova), premiações e pre-
miados e muito mais. Valeu a 
iniciativa.

Acadêmicos agora 
com espaço no facebook    

Livro lançado em 1999 pela Editora 
Stiliano (Lorena-SP)

O PMI - sigla inglesa para Índice de Geren-
tes de Compras – fechou relatório na se-
gunda-feira (3)  constatando  novo cres-

cimento da atividade industrial brasileira. De 
acordo com o PMI, o Brasil iniciou janeiro com 
expansão, movimento mantido pelo segundo 
mês seguido, impulsionada principalmente pe-
las encomendas de novos pedidos.

De acordo com o balanço, o PMI da indústria 
brasileira atingiu 50,8 pontos em janeiro, acele-
rando ante os 50,5 pontos de dezembro e, pelo 
segundo mês, acima da marca de 50, que separa 
o crescimento da  contração. Em novembro o in-
dicador havia ficado em 49,7.

Para os economistas de grupos financeiros, o 
crescimento da produção menor foi compensado 
e ultrapassado por um aumento mais forte nas 
novas encomendas.

A volúpia do volume de novos pedidos em ja-
neiro foi a mais rápida em onze meses, com as 
empresas destacando fortalecimento nas condi-
ções da demanda. Os setores com melhor desem-
penho foram produtores de bens de consumo e 
de mercadorias semiacabadas.

A tendência para os próximos meses, segundo 
movimentações do Índice de Gerentes de Com-
pras, é que o Brasil continue com aumento das 
atividades industriais.

Para o consultor Samuel Marachiliogou, 
2014 começa com um alívio, pois as pers-
pectivas são boas. “O mercado industrial os-
cila muito e conta com a flutuação de mo-
edas, principalmente o dólar, e de decisões 
da política internacional. Assim não é pos-
sível vislumbrar um cenário distante, porém 
considerando os últimos meses, observamos 
uma projeção significativa para o país, que 
vai deixando os dados abaixo da média, de 
2013, para trás”.

Em Pindamonhangaba, a indústria vai 
bem. De acordo com o Caged - Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados, foi o 
melhor indicador na geração de empregos. 
Além disso, as novas empresas, a ampliação 
das existentes e a abertura de outras, elevam 
a taxa de expectativa, que deve refletir no cresci-
mento da atividade. 

indústria começa 
ano em alta

Carteira de 
Trabalho digital

Na última quinta-feira (30), 
o ministro do Trabalho, Manoel 
Dias, lançou a versão eletrô-
nica da Carteira de Trabalho. 
Trata-se de um cartão digital 
com código de barras que reú-
ne o histórico do trabalhador. 
Há também o número do PIS 
- Programa de Integração So-
cial - e as contribuições decla-
radas pelos empregadores ao 
longo da carreira profissional 
do empregado, desde o pri-
meiro emprego até a aposen-
tadoria.

 Outra vantagem do docu-
mento, segundo o ministro, 
é informar se o empregador 
vem recolhendo corretamente 
o FGTS - Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço  e as 
contribuições previdenci-
árias, bem como diminuir 
o número de fraudes, por 
favorecer a segurança nos 
processos operacionais.

O Shopping Pátio Pinda está 
sediando, durante todo o mês de 
fevereiro, o Museu Itinerante do 
Antigo Egito e Terra Santa.

A exposição reúne peças origi-
nais e réplicas. A Máscara Mor-
tuária do Faraó Tutankhamon e o 
Busto da Rainha Nefertiti estão en-
tre as 88 peças do Antigo Egito. Da 
Terra Santa, estão expostas 44 pe-
ças, como lamparinas, vasos e mo-
edas, incluindo uma do Imperador 
Júlio César e duas réplicas. 

Ao todo, são 132 peças, sendo 
54 originais e 78 réplicas, que estão 
em exposição até o dia 3 de março.

O ingresso custa R$ 12. Estu-
dantes e professores pagam meia-
entrada.

 No último domingo (2). ocor-
reu a primeira semifinal da Copa 
Giba, no campo Vera Assoni. Os 
confrontos foram entre o Cam-
po Alegre e Afizp, o placar ficou 
zerado. A disputa entre Maricá e 
Flamengo terminou em empate, 1 
x 1. Neste domingo (9), acontece 
a segunda rodada da semifinal.

João Rodrigues, organizador 
do campeonato, conta que se o 
jogo terminar empatado a deci-
são vai ser nos pênaltis. A gran-
de final está marcada para o dia 
16, às 9 horas. Ele conta que os 
confrontos da primeira semifinal 

foram bem equilibrados e agra-
dece aos esportistas pelo com-
portamento.

FINAl dA TUBAvERão 
sERá No dIA 15

Com partidas sendo realiza-
das aos sábados, também está 
chegando ao fim o Campeona-
to Tubaverão. A grande final 
está marcada para o dia 15 de 
fevereiro, às 16 horas. No jogo 
de sábado último (1º/2), o Jar-
dinzão goleou o Esporte Modelo 
por 11 a 1, e o Cardosão venceu o 
Flamengo por 3 a 2.

Copa Giba está na reta final

Após realizar serviços nos bair-
ros Azeredo e Marieta Azeredo, a  
equipe do Pega Tudo de Moreira 
César iniciou a retirada de entulho 
e limpeza de vegetação do bairro 
Feital.

 A ação segue até sexta-feira (7), 

quando os moradores desses bair-
ros deverão retirar o entulho de 
seus quintais e deixar nas calçadas 
para que a equipe da Subprefeitura 
faça a coleta.

O próximo bairro a receber o 
serviço será o Vista Alegre. 

Equipe do ‘Pega Tudo’ chega ao Feital

O Departamento de Trânsito da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
vem realizando diversas melho-
rias em vias da cidade. Um destes 
avanços foi a mudança do semáfo-
ro no cruzamento da avenida Dr. 
Campos Sales e rua Major José dos 
Santos Moreira. O semáforo de três 
tempos foi substituído pelo semá-
foro de dois tempos, sob supervi-

são do Setor de Elétrica da Secreta-
ria de Obras e Serviços.

De acordo com informações do 
Deptran, a mudança obteve  boa 
aceitação por parte dos usuários, 
pois com a alteração o trânsito flui 
melhor. 

Além do semáforo, o departa-
mento realizou a revitalização das 
faixas  desta localidade.

novo semáforo entre ‘Campos Sales’ 
e ‘major José dos Santos moreira’

Arquivo TN

Arquivo TN

Shopping sedia 
museu itinerante 
do antigo egito e 
Terra Santa
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Odirley Pereira

Pindamonhangaba recebeu a visita do deputado 
federal Ricardo Berzoini na sexta-feira (31), 
que participou de diversos compromissos no 
município, juntamente com o prefeito.

Parceria com Câmara dos Deputados 
facilita liberação de obras em Pinda

EnContro na 
PrEfEitura

A visita em Pindamo-
nhangaba encerrou com 
uma coletiva na sede do 
Poder Executivo. No lo-
cal o prefeito agradeceu 
a presença do deputado 
e reafirmou as parcerias 
para beneficio de Pinda-
monhangaba. “Temos 
dezenas de projetos em 
andamento em Brasília e 
sei que o Berzoini fará de 
tudo para nos ajudar, jun-
tamente com a presidente 
Dilma Rousseff”.

O deputado desta-
cou a proximidade com 
o município e o foco na 
geração de empregos. “O 
IBGE divulgou o relatório 
de desemprego no Brasil 
e percebemos que o país 
vem superando as difi-
culdades e conseguindo 
crescer. Hoje, por Pinda-
monhangaba, comprovei 
que a cidade também está 
no rumo do desenvolvi-
mento e da geração de 
empregos”.

Unidade de 
Saúde do Ipê II

Ainda na tarde de sexta-feira (31), o 
deputado e o prefeito acompanharam as 
obras da unidade de saúde no Ipê II – que é 
construída por meio de uma parceira entre 
o Governo Federal e a Prefeitura de Pin-
damonhangaba. O prefeito apresentou as 
instalações ao parlamentar e eles conversa-
ram com funcionários no local.

O segundo compro-
misso foi na Cooperativa 
Cocepelco – que vai ar-
rendar o parque fabril da 
Nobrecel e reempregar 
diretamente, aproxima-
damente 250 pessoas que 
perderam o emprego com 
a falência da centenária 
indústria, em agosto de 
2013. Com o arrendamen-
to do parque, a fábrica 
voltará a produzir papel 
A4, guardanapo e papel 
higiênico, estimando uma 
redução nos preços destes 
produtos. O encontro com 
o prefeito e com o depu-
tado foi em frente à igre-
ja de Coruputuba, onde o 
presidente da Cooperati-
va, Paulo Toledo, fez uma 
síntese do processo.

No local, o deputado 
afirmou que se empenha 

A agenda começou com 
uma visita técnica à side-
rúrgica mexicana, GV do 
Brasil, em fase de constru-
ção às margens da SP-62 
(Pinda/Moreira César). 
Na indústria, o parlamen-
tar e o chefe do Executivo 
foram recebidos pelos di-
retores da GV, dentre eles 
o CEO de operações, Luis 
Garcia, que explicou como 
será o funcionamento da 
unidade, prevista para ge-
rar cerca de 750 empregos 
diretos na primeira fase 
de funcionamento – de-

vendo iniciar em maio de 
2014, com a produção de 
peças de aço para a cons-
trução civil.

O deputado disse que 
a Câmara trabalha em 
sintonia com o Governo 
Federal para estimular o 
desenvolvimento do Bra-
sil. “Estamos presentes e 
apoiamos todas as ações 
que visam investimentos, 
geração de empregos e de 
renda para o país. Em Bra-
sília, nos viabilizamos al-
gumas ações para acelerar 
o processo de instalação 

da indústria e continuare-
mos atuando para que seu 
funcionamento aconteça o 
mais rápido possível”.

O prefeito destacou o 
fortalecimento do polo 
empresarial. “É mais uma 
empresa que traz recursos 
para a cidade, que em-
prega pessoas e contribui 
com o município. Ficamos 
muito felizes com isso, 
porque percebemos Pin-
damonhangaba crescen-
do, sempre com responsa-
bilidade e respeito ao meio 
ambiente e às pessoas”.

GV Do Brasil

CooPEratiVa CoCEPElCo

Empresa de embalagens vai ampliar quadro em até 30%
A americana Dart Con-

tainer realizou, na última 
semana, a apresentação 
da expansão de suas ins-
talações em Pindamo-
nhangaba, com planos de 
aumentar de 20% a 30% 
seu quadro de funcioná-
rios, hoje com 87 pessoas. 
A empresa está localizada 
no Distrito Empresarial 
do Feital e no lançamen-
to de sua nova área, pas-
sou de 2,4 mil para 6,8 
mil m². A Dart oficializou 
a compra da Brasbar no 
Brasil e contempla mais 
de 1.000 opções em em-
balagens para alimentos 
e bebidas. O evento teve 
a presença do prefeito de 
Pindamonhangaba, secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, do Plant Ma-

nager da empresa, assim 
como seu presidente exe-
cutivo, gerente de vendas 
da América Latina e vice
-presidente de manufatu-
ra, além de colaboradores.
Além dos pronunciamen-
tos das autoridades, foi 
realizada ainda a apre-
sentação com o grupo de 
capoeira Muzenza, de Pin-
damonhangaba.

Para o prefeito de Pin-
damonhangaba, essa 
perspectiva de aumento 
do número de empregos 
representa mais um incen-
tivo à economia da cidade. 
“Com certeza esta amplia-
ção também trouxe novos 
conhecimentos àqueles 
que já trabalham na em-
presa, o que aumenta ain-
da mais a capacitação da 

mão de obra local”, disse.
Desenvolvimento

A história da Dart co-
meçou em 1937 com uma 

Odirley Pereira

Odirley Pereira

André Nascimento

Prefeito enaltece preservação dos empregos, durante visita a Coruputuba

Em obras, GV deve iniciar produção a partir de maio deste ano

Diretores da Dart conversam com prefeito sobre produtos da empresa

para viabilizar os proje-
tos da Cooperativa, prin-
cipalmente com objetivo 
de geração de emprego e 
desenvolvimento do país. 
“Os membros da coopera-
tiva me procuraram logo 
após a falência da Nobre-
cel e eu percebi que se 
tratava de uma ação fun-
damental para Pindamo-
nhangaba. Este modelo 
de gestão valoriza o traba-
lhador e é muito forte em 
países da Europa, porque 
é uma forma de dividir 
igualmente os lucros e 
garantir ao trabalhador o 
que é seu de direito. A Câ-
mara trabalhará em con-
junto com o Governo para 
auxiliar no que for preciso 
para o funcionamento da 
empresa, preservação dos 
empregos e fortalecimen-
to do país”.

O prefeito afirmou que 
fará o possível para apoiar 
as atividades dos coope-
rados. “A reativação da 
fábrica é muito importan-
te para os trabalhadores 
e para Pindamonhanga-
ba. A Nobrecel, desde os 
tempos em que era ‘Cícero 
Prado’, tem uma história 
muito forte e bonita em 
Pindamonhangaba e es-
sas pessoas que estão aqui 
para reativar a fábrica são 

muito corajosas. A Prefei-
tura vai continuar apoian-
do vocês no que for preci-
so e torcendo para que a 
situação se resolva o mais 
rápido possível”.

pequena oficina mecânica 
na cidade de Mason, nos 
Estados Unidos. Desde 
então, a empresa cresceu 

e se tornou uma das maio-
res fabricantes do mun-
do em embalagens para 
alimentos e bebidas, com 

45 instalações em sete pa-
íses: Estados Unidos, Ca-
nadá, México, Reino Uni-
do, Austrália, Argentina e 
Brasil.
Mais recentemente, com 

a aquisição da empresa 
Solo Cup em 2012, a Dart 
passou a oferecer mais op-
ções em embalagens para 
food services e varejo, le-
vando maior conveniên-
cia para segmentos como 
hospitais, escolas, cafés e 
restaurantes.
A Dart Container empre-

ga cerca de 15 mil funcioná-
rios no mundo todo, con-
tando agora com um time 
dedicado no Brasil. Em 
2012, a empresa veio para 
Pindamonhangaba, onde 
atualmente são fabricados 
copos e potes térmicos.
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A Divisão de Tecnologia da Informação da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba implementou, o Portal do Legislativo (www.
camarapinda.sp.gov.br) com a ampliação de serviços aos cidadãos 
da cidade e a integração do SAPL - Sistema de Apoio ao Processo 
Legislativo. 

De acordo com o Chefe da Divisão de TI da Câmara, Marcelo 
Heleodoro, o portal tem um visual mais agradável e intuitivo,  dis-
ponibilizando, através do SAPL, as consultas – em tempo real - do 
processo legislativo 
tais como acervo com-
pleto das Leis Muni-
c i p a i s (Ordinárias, 
Comple- mentares e 
Decretos L e g i s l a t i -
vos), tra- mitação das 
matérias legislativas 
e outros documentos 
oficiais de interesse da 
p o p u l a - ção.

O SAPL e o 
Portal são p r o d u t o s 
oferecidos pelo INTERLEGIS, que é um programa desenvolvido 
pelo Senado Federal que visa a modernização e integração do Poder 
Legislativo nos seus níveis federal, estadual e municipal e de promo-
ção da maior transparência e interação desse Poder com a sociedade. 

Segundo o site do Senado Federal, “os meios utilizados são 
as novas tecnologias de informação (Internet, videoconferência e 
transmissão de dados), que permitem a comunicação e a troca de 
experiências entre as Casas Legislativas e os legisladores e entre o 
Poder Legislativo e o público, visando aumentar a participação da 
população no processo legislativo”. 

O Assistente de Tecnologia da Informação João Rodrigo, que 
também integra a divisão de TI, enfatiza que “o Portal e o SAPL 
são softwares livres, amplamente utilizados em Câmaras de todo 
Brasil, com uma comunidade bastante ativa visando sempre o de-
senvolvimento desses produtos. Isso gera independência tecnológica 
e possibilidade de melhorias de acordo com nossa Casa de Leis.”

O Departamento Legislativo explica que “a partir da implantação 
do novo Portal e do sistema SAPL, todo o processo legislativo será 
disponibilizado a todos os munícipes, o que não ocorria no sistema 
antigo”. Com isso, segundo o Departamento Legislativo, “o portal 
oferece maior transparência nas consultas e decisões da Casa de 
Leis de Pindamonhangaba, assim, havendo uma participação mais 
efetiva da população”.

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

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador dr. 
Marcos aurél io 

Villardi

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

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador MartiM cesar

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

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

Ricardo Piorino 
sugere reunião com 
Governador do Estado

“Nossa polícia Necessita de melhores
coNdições para ateNder a população”

Vereador ricardo Piorino

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Durante a última sessão 
de Câmara, fazendo uso da 
tribuna, o Presidente da Câ-
mara de Vereadores, Ricardo 
Piorino (PDT), preocupado 
com melhorias na segurança 
da cidade, sugeriu aos colegas 
o agendamento de uma reu-
nião, em caráter de urgência, 
junto ao Governo do Estado 
de São Paulo, com a presença 
do Prefeito Municipal, para 
reivindicarem melhorias para 
a polícia de nossa cidade. 

Segundo Piorino, nossa 
polícia (Civil e Militar) está 
extremamente sobrecarre-
gada, necessitando de um 
investimento com responsa-
bilidade, principalmente, no 

aumento do seu efetivo. 
“Nossos policiais são 

eficientes e capazes, porém, 
estão em números insufi-
cientes para atenderem a 
demanda”. “A cidade cresceu 
muito, e inevitavelmente, 
os problemas aumentaram, 
havendo a necessidade de 
buscar o equilíbrio”, pontuou 
o vereador.

Guarda Municipal
Nessa mesma linha de 

raciocínio, o vereador tem 
persistido para uma reestru-
turação completa na corpora-
ção, com aumento do efetivo; 
compra de equipamentos 
e viaturas; e melhorias no 
salário.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Sempre atuante e parti-
cipativo na área da saúde, o 
vereador Dr. Marcos Aurélio 
(PR) continua cobrando a 
Prefeitura e os demais ór-
gãos competentes,  para que 
realize estudos e adote pro-
vidências para a instalação 
de uma “Creche do Idoso” 
em Pindamonhangaba. 

O vereador alega ser 
importante ter um lugar 
adequado e confortável para 
a estadia de entes queridos 
no município e a “Creche 
do Idoso” se torna, então, 
um lugar apropriado e es-
pecial para estas pessoas. 
“Tratam-se de pacientes 
experientes que hoje se 
encontram em estado de 
dependência e que servem 
como exemplo de vida para 
nós. Essas pessoas precisam 
ter um ambiente seguro e 
confortável, no qual possam 
exercer várias atividades, de 
forma criativa, ao longo de 
sua estadia”, salientou o Dr. 
Marcos Aurélio. 

Para o Edil, 
“essas pessoas 
atendidas te-
rão tranquili-
dade e carinho 
para que o dia 
em uma Cre-
che do Idoso 
seja especial 
e proveitoso”, 
observou. Na 
unidade em 

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB), Presidente da 
Comissão de Educação, 
Cultura, Turismo e Esporte 
da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, par-
ticipou nos dias 22, 23 e 24 
de janeiro, do Fórum que 
abrangeu 60 pessoas dos 
Departamentos de Cultura, 
de Turismo, de Patrimônio 
Histórico, Administrativo 
da Educação, Pedagógico 
e de Gestão da Educação. 
A abertura foi realizada 
na quarta-feira (22), no 
auditório da Prefeitura, 
com palestra da Secretária, 
Profª. Beth Cursino, que 
conduziu os trabalhos. Cada 
departamento teve dez repre-

Dr. Marcos Aurélio continua 
luta pela implantação da 
Creche do Idoso na cidade

Pindamonhangaba seriam 
oferecidas instalações segu-
ras e profissionais altamente 
qualificados e preparados. 
“A Creche deverá contar 
com médicos, enfermeiros, 
psicólogos, fisioterapeutas 
e pessoas preparadas para 
atendimento, convívio e 
higienização do ambiente”, 
apontou o parlamentar. 

Ainda segundo o vere-
ador, o local contaria com 
salas de jogos e de estar, 
ambiente para banho de 
sol, internet, refeitório e um 
amplo espaço para algumas 
atividades físicas e recreati-
vas. “A implantação da Cre-
che do Idoso no município 
será importante para que as 
pessoas possam trabalhar 
tranquilas, sabendo que seus 
idosos queridos terão um dia 
agradável e seguro, de forma 
a no fim da tarde poderem 
estar de volta ao conforto 
de seu lar e com o amor de 
sua família”, concluiu o ve-
reador Dr. Marcos Aurélio. 

Professor Osvaldo participa do 
Fórum realizado pela Secretaria 
de Educação Cultura e Turismo

sentantes discutindo eixos 
específicos e formulação 
de metas, realizadas no se-
gundo dia do evento na sede 
de cada departamento. Na 
sexta-feira (24), os grupos se 
encontraram novamente no 
auditório da Prefeitura para 
apresentarem suas propostas 
e definir as metas para o ano 
de 2014. 

“Como Presidente da 
Comissão de Educação, 
Cultura, Turismo e Esporte, 
acredito ser importante par-
ticipar deste tipo de Fórum, 
pois os assuntos e metas 
traçados visam, dentro de 
outros objetivos, melhorar 
cada vez mais a Educação em 
nossa cidade”, ressaltou o 
vereador Professor Osvaldo.

Martim Cesar 
solicita melhorias no 
Residencial Lessa

O vereador Martim Ce-
sar (DEM) enviou solicita-
ção ao prefeito Vito Ardito, 
pedindo providências para 
que sejam feitos estudos vi-
sando a limpeza do canteiro 
central entre as vias públi-
cas, rua Professora Myrian 
Penteado Rodrigues Alck-
min e avenida Dr. Francisco 
Lessa Junior (Via Expressa), 
no Residencial Lessa. De 
acordo com o vereador, o 
local se encontra com mato 
muito alto, prejudicando a 
visibilidade e colocando 

em risco a segurança dos 
moradores e motoristas que 
trafegam pelo local.

Chácara da Galega
O vereador Martim Ce-

sar solicita ao Poder Exe-
cutivo, para que seja feita 
a poda da grama na Praça 
Marechal Humberto Cas-
telo Branco, na Chácara da 
Galega. “O local está com 
mato muito alto, situação 
que gera infestação de in-
setos, sujeira e desconforto 
aos usuários”, destaca o 
vereador.

Portal da Câmara 
amplia serviços 
oferecidos à população

Roderley Miotto acompanha 
a instalação do Poupatempo 
em Pindamonhangaba

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador roderley Miotto

O vereador Roderley Miot-
to (PSDB) está acompanhando 
o processo de instalação do 
Poupatempo em Pindamo-
nhangaba. O edil, que apresen-
tou o requerimento nº 11/2013, 
ainda no mês de janeiro do 
ano passado e, por diversas 
vezes, reiterou seu pedido 
pessoalmente ao Governador 
do Estado, Geraldo Alckmin, 
conversou com o secretário 
de Administração da cidade, 
Edson Macedo de Gouvêa, 
sobre o andamento do projeto.

Enquanto aguarda o envio 
do convênio à Câmara dos 
Vereadores para aprovação 
e consequente assinatura, 
oficializando a construção do 
Poupatempo na área ao lado 
do Tenda Atacado, o secretário 
afirmou que a unidade de Pin-
damonhangaba do Poupatem-
po será completa, com área para 
vistoria e lacração de veículos, 
conforme compromisso assu-
mido pelo Governador Geraldo 
Alckmin ao vereador Roderley 
Miotto. “Na região, só São José 

dos Campos possui uma unida-
de com a mesma capacidade de 
prestação de serviços”.

Roderley Miotto quis saber 
sobre as contratações tanto 
para o Poupatempo quanto 
para a unidade do Ciretran, que 
também funcionará no prédio. 
O secretário, Edson, informou 
que a Prefeitura fornecerá os 
cerca de 15 funcionários, todos 
concursados, necessários para 
o Ciretran. A equipe do Poupa-
tempo será de responsabilidade 
do Governo Estadual, que já 
busca, através de chamamento 
público, uma empresa para 
cuidar das contratações.

“O Poupatempo foi, sem 
dúvida, uma grande conquis-
ta para Pindamonhangaba. 
Agora, aguardamos o envio 
do convênio para aprovação 
na Câmara e, com isso, dar 
andamento ao projeto, trazendo 
mais comodidade, agilidade e 
qualidade ao cidadão que for 
fazer documentos pessoais ou 
para o seu veículo”, afirmou o 
vereador.
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Associação de orquidófilos 
marca eventos até final do ano

AnA CAmilA CAmpos
* * *

os apaixonados pelas orquíde-
as e seu cultivo e que desejarem 
fazer parte da Assop – Associação 
Orquidófila de Pindamonhangaba 
– podem se preparar. A instituição 
científica e cultural divulgou seu 
calendário anual de eventos, onde 
constam as exposições e reuniões 
mensais de seus participantes.

os encontros são realizados na 
Escola Dr. Alfredo pujol, e iniciam 
sempre às 9 horas. 

A organização enaltece a impor-
tância do planejamento, baseando-
se em um provérbio que relata “os 
planos do diligente seguramente re-
sultam em vantagem”. Em especial, 
quando  se faz um bom planejamen-
to e com antecedência, há mais tem-
po para organizar e divulgar as reu-
niões. Desse modo, é possível atrair 
ainda mais pessoas ao convívio e ao 
círculo de interesse pelas orquídeas.

A cabeleireira Maria Nilce da Sil-
va conta que lida com a espécie há 
50 anos e afirma que sempre gosta Orquídea exige série de cuidados 

Assop completa 24 anos de existência em fevereiro com uma série de atividades programadas

mArCos ViníCio CubA
* * *

a acne surge na pele 
do adolescente logo na 
puberdade e isto, segun-
do especialistas, pode 
afetar a autoestima. a 
melhor forma de enca-
rá-la é buscar tratamento 
médico e evitar apertá-la, 
pois pode gerar cicatrizes. 
de acordo com o ministé-
rio da Saúde, a acne não 
representa risco à saúde 
e é comum em 80% dos 
brasileiros entre 15 e 25 
anos.

a acne é um termo que 
serve para designar uma 
série de problemas de pele, 
tais como: espinhas, cra-
vos, nódulos ou cistos. ela 
possui origem genética e 
hormonal e não só jovens 
sofrem com ela, há estu-
dos que apontaram que 
30% dos adultos sentem 
estar com os seus 15 ou 18 
anos, devido às acnes.

AiAnDrA AlVEs mAriAno
* * *

As 14 unidades do Programa Escola 
da Família em Pindamonhangaba vol-
taram das férias no fim de semana com 
uma novidade para o primeiro semes-
tre de todas as comunidades escolares. 

As escolas, que abrem seus portões 
todos os sábados e domingos para 
atividades de cultura, lazer e esporte 
gratuitas, organizaram para este pri-
meiro semestre um grande campeo-
nato de futsal que vai envolver os alu-
nos, pais e vizinhos que frequentam 
as escolas estaduais.

o Torneio da Família faz parte dos 
projetos desenvolvidos pela secreta-
ria da Educação do Estado para levar 
o tema Copa do mundo para as esco-
las. As inscrições podem ser feitas até 
o dia 14 de fevereiro.

A data do início do campeonato é 

15 de fevereiro e serão três fases. na 
etapa regional serão classificados os 
times das 91 diretorias de ensino do 
Estado. Entre 21 e 23 de março serão 
conhecidas as 15 melhores equipes 
das categorias feminina e masculina. 
Entre as finalistas, serão definidos os 
36 homens e 36 mulheres que se des-
tacarem na segunda fase para inte-
grarem a seleção do Escola da Famí-
lia. A grande final será realizada em 
parceria com a Federação paulista de 
Futebol e o Comitê Paulista da Copa 
do mundo 2014. 

Segundo o regulamento, podem 
participar membros da comunidade 
que tenham mais de 18 anos. As ins-
crições são na própria unidade com o 
coordenador do programa na escola. 
Os jogadores não podem ter inscrição 
em federações de futebol. Os alunos 
podem organizar torcidas.

Igrejas de Pinda recebem coral Cristolândia

Escolas da Família 
retomam atividades 
e organizam 
torneio de futebol
Inscrições para o torneio vão até o dia 14

Acne pode afetar a 
autoestima de jovens

na adolescência o 
aparecimento de acnes é 
considerado normal, pois, 
nesta fase o organismo 
produz mais hormônios 
e quando eles atingem a 
pele acontece o aumento 
das glândulas sebáceas.

o estudante benedito 
Cuba neto fez tratamen-
to contra a acne entre 

os 14 e 18 anos pelo 
SUS e comenta que foi 
muito bom, porque foi 
bem instruído e sua pele 
melhorou bastante. assim 
como os profissionais de 
saúde, ele também não 
recomenda apertar as 
espinhas e cravos, pois 
as cicatrizes ficam para o 
resto da vida.

Os médicos não recomendam espremer as acnes

Marcos Vinício Cuba

Os membros da “Mis-
são Batista Cristolândia”, 
através do projeto “Coral 
da Cristolândia, estarão 
em Pindamonhangaba no 
sábado (8) e domingo (9), 
para a realização de even-
tos religiosos e musicais 
em três Igrejas evangéli-
cas batistas.

No sábado, às 19h30, 
haverá adoração ao Se-
nhor e apresentações mu-
sicais durante um culto 
na primeira igreja Batista 

(travessa Marquês do Her-
val,96, centro). No domin-
go, a partir das 9 horas, 
adoração e apresentações 
na igreja Batista do Cris-
pim (rua Ana Andrade 
Vilela, 81, Andrade); às 
19h30, adoração e música 
na Igreja Batista de Mo-
reira César (rua Takao Do-
moto,20, Jardim Carlota)

Sobre o coral 
O “Coral da Cristolân-

dia” é um projeto da “Mis-
são Batista Cristolândia”, 

coordenado pela Jmn 
- Junta de missões nacio-
nais -  da Convenção batis-
ta brasileira, que envolve a 
participação de ex-depen-
dentes químicos em even-
tos de adoração e música.

A “Cristolândia” é um 
programa permanente de 
prevenção, recuperação e 
assistência a dependentes 
químicos e codependen-
tes, para que sejam livres 
do vício e aptos a reinser-
ção social e familiar.

de participar das reuniões e expo-
sições. “Somos bem instruídos em 
como cuidar das orquídeas. Eu ado-
ro orquídeas , eu as amo. passei a ter 
este sentimento sem perceber, por-
que elas são fascinantes”, ressalta.

o aposentado Antônio Carlos 
Guedes também faz parte da Assop 
e comenta que a atividade com a 
planta é um prazer. “É uma flor bo-
nita e não é difícil de cuidar”.

A Assop
A organização foi fundada em 26 

de fevereiro de 1990 e completa mais 
um ano de existência neste mês.

o presidente da Assop, Tsuto-
mu Tanabe, conta um pouco sobre 
sua experiência no cultivo das or-
quídeas, o que é uma tradição, pois 
seu pai também era orquidófilo. Ele 
comenta que enquanto trabalhava, 
não tinha muito tempo, mas depois 
que se aposentou, há 31 anos, come-
çou a se dedicar.

“Recomendo a quem se apo-
senta, pois não fica parado. É um 
hobby interessante onde se aprecia 
a natureza e o círculo de amizade 
e a mente continua trabalhando”, 
salienta.

cAlendário dAs reuniões mensAis de 2014

Membros da Missão Batista Cristolândia se apresentam dias 8 e 9

Divulgação
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CMPD - Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência de Pindamonhangaba

CONVOCAÇÃO PARA A 
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras 
do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência de Pindamonhangaba, 
convocados a comparecerem à 1ª Reunião 
Ordinária de 2014, a realizar - se:

Dia:  06/02/2014                    
Horário: 9h (nove horas)
Local:  OAB, à Rua Gregório Costa, 249 
– Centro
Fone contato: (12) – 3642.5398 

Pauta:
1. Calendário 2014
2. Alteração da lei de criação do conselho e 
regimento interno
3. Gratuidade no transporte
4. Ações de 2013 e 2014 

 Andrea Campos Sales Martins
Presidente do CMPD

Ficam as senhoras conselheiras titulares 
e suplentes, do CMDM convocadas a 
comparecerem, na data e local abaixo, para a 
realização da 2ª reunião ordinária, cuja pauta 
vem a seguir:

Pauta:
• Informes
• Leitura e aprovação de ata
• Programação do Dia Internacional da Mulher

Dia:  03/02/2014 (segunda-feira)
Horário:  18h (tolerância de 10min)
Duração:  Aproximadamente 90 minutos
Local:  CIAS – Centro Integrado de 
Assistência Social
 (Setor executivo dos conselhos 
municipais)

Observação: 

As conselheiras que não puderem comparecer, 
respeitando o Regimento Interno, deverao 
justificar a ausência atraves do email – 
cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br
  

Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente do Conselho Municipal 

dos Direitos da Mulher

Convocação para a  2ª Reunião 
Ordinária do CMDM – 2014

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA MULHER

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

Edital de Notificação

Controle SEOB-03/2014

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr. JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, 
responsável pelo imóvel localizado na 
Rua Jairo Marcondes de Oliveira, Lote 
12, Quadra “I-2”, Cadastrado sob a sigla 
SO.23.06.01.070.000, área desmembrada, 
Loteamento Jardim Residencial Araretama, 
para que tome ciência da Notificação 
Preliminar nº 52033/2014, lavrado em 
função de serviços de terraplanagem, 
em desacordo com artigo 206, devendo 
providenciar adequação à Legislação vigente 
infringindo assim o Código de Edificações 
de Pindamonhangaba, em atendimento e 
conformidade com o disposto em Lei, tendo 
como prazo para que apresente A.R.T. dos 
serviços em 10 (dez) dias úteis a contar da 
data desta publicação, sob pena da lavratura 
de Auto de Infração e imposição de multa.

SANDRA NOGUEIRA MATHIAS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 

LICENCIAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO (REGISTRO DE 
PREÇOS) Nº. 003/2014

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 
03/14, que cuida de “Aquisição de material 
de limpeza pelo período de 12 meses”, a 
Autoridade Superior homologa a adjudicação 
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório 
supra em favor das empresas (itens/preços 
R$): CCM Comercial Creme Marfim Ltda. (06 
– 2,15; 14 – 8,35; 21 – 0,90; 51 – 2,39); Chick 
Home Indústria e Comércio de Utilidades 
Domésticas Ltda. (20 – 4,60; 25 – 1,20); 
Comvalle Produtos e Alimentos Ltda. EPP 
(01 – 1,69; 10 – 0,36; 11 – 0,68; 12 – 0,67; 
27 – 8,35; 29 – 2,36; 30 – 3,63; 31 – 3,90; 
37 – 1,45; 41 – 11,28; 47 – 0,62; 52 – 2,42); 
Orla Distribuidora de Produtos EIRELI (15 – 
0,75; 17 – 0,64; 36 – 4,00; 48 – 10,80); Plinio 
Halben Correa EPP (13 – 4,80; 26 – 5,60; 
32 – 11,65; 33 – 22,77; 44 – 9,80); Super 
Descartáveis Indústria e Comércio Ltda. ME 
(02 – 1,96; 03 – 1,96; 04 – 1,96; 05 – 1,09; 
07 – 1,11; 08 – 0,86; 18 – 1,85; 19 – 7,60; 
24 – 1,60; 28 – 1,07; 34 – 48,92; 40 – 4,00; 
42 – 0,87; 45 – 0,99; 46 – 1,60; 49 – 2,86; 
50 – 1,60); Terra Clean Comercial Ltda.  (22 – 
3,78; 23 – 3,91; 38 – 39,97; 39 – 23,14); Y.R. 
Iglesias ME (09 – 0,78; 16 – 2,18; 43 – 1,05; 
53 – 0,97). Item impróspero: 35. 
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2014.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 226/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 226/2013, que cuida de “Aquisição de dispositivo de 
sinalização temporário, cone e cavalete”, a Autoridade Superior, de acordo com a análise técnica 
do Departamento de Trânsito e do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexos aos autos, 
concede provimento ao recurso interposto pela empresa World Center Comércio Imp. e Exp. Ltda. 
(processo externo 30618 de 22/11/13), e desclassifica a empresa Dezotti Com. de Ferramentas 
Ltda., concernente ao item nº 01. E HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em 
favor das empresas (itens/lotes): World Center Comércio, Importação e Exportação Ltda. (01 e 02). 
Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2014.
PREGÃO Nº. 249/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 249/2013, que cuida de “Aquisição de lanches (itens para 
café da manhã) para os pacientes do CAPS – Centro de Atendimento Psico-Social”, a Autoridade 
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em 
favor das empresas (item/lote): Maria de Lourdes de Souza Rezende ME (01, 02 e 03). 
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2014.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2013 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 238/2013 de “Aquisição de cartuchos e toners das 
impressoras da prefeitura de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, foi elaborada a 
Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 06/12/13: 

 
ATA nº 126/2013 Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 pc 1.021.001.008203 - cartucho C6625A tricolor – 
15 ml 

HP 151,50 24 

03 pc 1.021.001.008207 - fita preta para matricial 
S015086 p/ impressora FX 2170/2180 

EPSON 192,00 06 

04 pc 1.021.001.008217 - cartucho de tinta preto 13 ml 
- TO46120-BR 

EPSON 67,80 12 

05 pc 1.021.001.008218 - cartucho 47220 cyan para 
250 páginas 

EPSON 68,00 12 

06 pc 1.021.001.008219 - cartucho 47320 magenta 
para 250 paginas 

EPSON 68,00 12 

07 pc 1.021.001.008220 - cartucho 47420 amarelo para 
250 páginas 

EPSON 68,00 12 

08 pc 1.021.001.008319 - cartucho de tinta 97 tricolor 
PN:9363 wl. 

HP 154,90 60 

09 pc 1.021.001.008340 - cartucho 6614D - preto – 28 
ml 

HP 143,00 24 

10 pc 1.021.001.008341 – cartucho 51649A - tricolor - 
22,8 ml (original da marca da impressora). 

HP 159,00 60 

12 pc 1.021.001.013923 - toner para HP305A CE 411A 
azul. Toner PARA HP CE 411A azul (original da 
marca) 

HP 594,00 60 

13 pc 1.021.001.013924 - toner para HP305A CE 412A 
amarelo toner para HP CE 412A amarelo 
(original da marca) 

HP 626,00 60 

14 pc 1.021.001.013925 - toner para HP305A CE 413A 
magenta toner para HP CE 413A magenta 
(original da marca) 

HP 626,00 60 

16 unid. 1.021.001.014163 - toner 131X cyan (CF211X) 
para HP laser jet. Toner original para impressora 
HP laserjet Pro 200 color 276 nw. Capacidade 
2.400 págs. 

HP 884,00 60 

17 unid. 1.021.001.014164 – toner 131X black (CF210X) 
para HP laser jet. Toner original para impressora 
HP laser jet Pro 200 color 276 nw . Capacidade 
2.400 págs.. 

HP 447,00 60 

18 unid. 1.021.001.014165 - toner 131X yellow 
(CF212X) para HP laser jet. Toner original para 
impressora HP laserjet Pro 200 color 276 nw. 
Capacidade 2.400 págs. 

HP 884,00 60 

19 unid. 1.021.001.014166 - toner 131X magenta 
(CF213X) para HP laserjet. Toner original para 
impressora HP laserjet Pro 200 color 276nw. 
Capacidade 2.400 págs. 

HP 884,00 60 

20 unid. 1.021.001.014919 - toner MX-36BT-BA preto 
para multifuncional Sharp MX-2610N 

SHARP 485,00 24 

 21 unid. 1.021.001.014920 - toner MX-36BT-CA ciano 
para multifuncional sharp MX-2610N 

SHARP 774,00 24 

22 unid. 1.021.001.014921 - toner MX-36BT-MA 
magenta para multifuncional sharp MX-2610N 

SHARP 774,00 24 

23 unid. 1.021.001.014922 - toner MX-36BT-YA yellow 
para multifuncional sharp MX 2610N 

SHARP 774,00 24 

24 unid. 1.021.001.014161 - TONER MLT-D 205 e, para 
impressora Samsung SCX 5637. Toner original, 
com capacidade para 10.000 cópias. 
 

SAMSUNG 396,00 24 

ATA nº 127/2013 Empresa: ALVES & CABRAL LTDA. EPP 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 pc 1.021.001.008201 - cartucho C6615n preto – 14 
ml 

HP 91,50 24 

11 pc 1.021.001.013922 - toner para hp305A CE 410A 
preto toner para HP CE 410A preto (original da 
marca) 

HP 440,00 60 

ATA nº 128/2013 Empresa: DISTRISUPRI – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

15 unid. 1.021.001.013944 - toner 64015HA para 
impressora lexmark T640/642/644. 21.000 págs. 

LEXMARK 1.742,00 24 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

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 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
08 - Carteira Nacional de Habilitação definitiva A, B ou AB;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

AGENTE DE TRÂNSITO
Dia  17/02/2014 às 14:00 horas
1º DANIELE MONIQUE FERREIRA
RUA ISIDORO NOGUEIRA TINOCO, 438 – CHÁCARA SILVESTRE
TAUBATÉ – SP
CEP 12085-080

Dia  17/02/2014 às 15:00 horas
2º PATRICIA MATHIA VIEIRA
RUA ENGENHEIRO JOSÉ NICOLA MUTARELLI, 183 – BELA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-500

Dia  17/02/2014 às 16:00 horas
3º MARIA JAKELINE DE OLIVEIRA BARBOSA
RUA JOÃO MARCONDES DE MATTOS, 309 – JARDIM CARLOTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12443-070

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

O Festival Comunica-
Som, que aconteceu no audi-
tório da Etec João Gomes de 
Araújo, sábado (2), contou 
com participação de 12 ban-
das da região.

Para abrir o evento, 
a banda Exalta Cristo se 
apresentou e agitou o pú-
blico. Depois, músicos de 
Caçapava, Taubaté e Pin-
da interagiram com a pla-
teia, que participou ativa-

Comunidade São Francisco 
vence Festival ComunicaSom

mente, usando máscaras, 
chapéus, cantando, dan-
çando e torcendo. 

“O objetivo é propor-
cionar aos jovens um 
espaço para mostrar os 
seus talentos. Mas para 
participar tiveram que 
se aprofundar no tema 
da Campanha da Frater-
nidade: Fraternidade e 
tráfico humano; é para a 
liberdade que Cristo nos 

Festival reuniu 12 grupos musicais;  banda Exalta Cristo abriu o evento      

   
Israel Dias

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA 30/01/2014
09:13:04

RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
PODER LEGISLATIVO

Período: 3º Quadrimestre/2013 Município: Pindamonhangaba
(invalid)QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF R$ %
(invalid)RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 325.581.828,38 100,0000 %
(invalid)

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL
(invalid)MONTANTE 5.410.323,83 1,6617 %
(invalid)LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF) 19.534.909,70 6,0000 %
(invalid)LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF) 18.558.164,22 5,7000 %
(invalid)EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,0000 %

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

CPF: 072.359.948-35

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS

CPF: 034.602.108-18

FABIANO ROSA DO AMARAL
C O N T A D O R

CRC: 268781/O-4

SIAP - Módulo Contabilidade: 91 Página 1 de 2

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA 30/01/2014
09:13:04

RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
PODER LEGISLATIVO

Período: 3º Quadrimestre/2013 Município: Pindamonhangaba
ANEXO A - Tabela de Competência

Entidade Competência dos movimentos contábeis*

Período em análise: Janeiro/2013 a Dezembro/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013,
08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 13/2013, 01/2013,
02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013,
09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 13/2013

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou  foram importados através dos arquivos xml dos órgãos
consolidados pela contabilidade.

SIAP - Módulo Contabilidade: 91 Página 2 de 2

SECRETARIA DE GOVERNO 
E INTEGRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Pindamonhangaba, 31 de Janeiro de 2014

CONVOCAÇÃO

Convoco o Conselho consultivo do PARQUE 
NATURAL MUNICIPAL DO TRABIJÚ, para a 
primeira reunião de trabalhos do ano de 2014, 
a realizar-se dia 06/02/2014, na Fundação Dr. 
João Romeiro, às 16h00 para tratar sobre:
1- Implantação do Projeto Centro Ambiental 
e Turístico do Parque Natural Municipal do 
Trabiju.

José Maria Rodrigues
Gerente do Parque Natural Municipal do Trabiju

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

PORTARIA GERAL Nº 4.184 , 
DE 30 DE JANEIRO DE 2014.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, NOMEIA 
o Sr. Paulo Ricardo Nicolas Imparato, para o emprego de 
provimento em comissão de Diretor do Departamento de 
Agricultura, a partir de 31 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2014.

Vito Ardito Lerário 
 Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, em 30 de janeiro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm

PORTARIA GERAL Nº 4.185 , 
DE 30 DE JANEIRO DE 2014.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, NOMEIA 
a Sra. Elaine da Silva Barroso Dias, para o emprego de 
provimento em comissão de Diretora do Departamento da 
Saúde e Assistência Social, a partir de 03 de fevereiro de 
2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa

Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, em 30 de janeiro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 266/2013
Objeto: Aquisição de 56000 formulários 
impressos personalizados do demonstrativo 
de salário por período de doze meses, 
considerando 4000 mensais mais 1ª e 2ª 
parcelas do 13º salário.
Contrato nº 231/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba 
Contratada: Connection Impressão Digital 
Ltda. EPP. 
Data de assinatura: 27/12/13.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 11.200,00.
Assina pela contratada: Ary Fabio Dalpino.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Gestor do contrato: Edson Macedo de Gouvêa.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2014.

PORTARIA GERAL Nº 4.186 , DE 30 DE 
JANEIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE EXONERAR, o Sr. Judson de Souza 
Frank do emprego de provimento em comissão de 
Diretor do Departamento da Saúde e Assistência 
Social, a partir de 31 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa

Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 30 de janeiro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

libertou”, disse Marcela, 
uma das organizadoras 
do evento.

Os ganhadores foram: 
1º lugar: Comunidade São 
Francisco, de Pinda, inter-
pretando: Livre Coração; 
2º lugar: Banda Parusia, 
de Pinda, interpretando 
Zelo e 3º lugar: Comuni-
dade Nossa Senhora Apa-
recida, de Taubaté, inter-
pretando Qual é o Valor?
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CULTURA& LAZER

Exposição mostra carnavais no museu

Nasceu em Pindamonhangaba no dia 
12/1/1932. Filha de Angelina Muniz 
de Souza e Adolfo Vellutini Nova-

es. Casou-se com José Gilberto de Lima 
Novaes, depois de casada foi morar no Rio 
de Janeiro, Caicó-RN e Três Corações-MG, 
retornando para Pinda. Teve 4 filhos: 
Maria Luisa Vellutini Novaes, José Gil-
berto de Lima Novaes Jr., Sergio Vellutini 
Novaes e Ana Lucia, que faleceu com meses 
em Caicó. Sempre animada, de bom astral, 
gostava de curtir a vida, viajar, fazer festas 
e pular carnaval. Seu primeiro desfile em 
Pinda foi em blocos com grupos de amigas, 
depois como destaque da USPP (Unidos 
Sambamos por Pindamonhangaba), Aca-
dêmicos do Campo do Galvão (Guaratin-
guetá) e, no Rio de Janeiro, foi destaque da 
Caprichosos de Pilares, Estação Primeira 
de Mangueira e Mocidade Independente de 
Padre Miguel.

Cida Novaes era alegria, explosão, 
plumas e paetês. Sempre sorridente, era 
intensa em tudo e não fazia distinção de 
cor, credo ou raça. Sua casa era sempre 
o melhor lugar para se receber... todos os 
filhos e netos a usaram pra este fim. Era 
uma casa com muita música e cerveja ge-
lada, até uma das netas adoecer e ela fazer 
um promessa de parar de tomar cerveja... o 
que fez até sua morte... Mas a animação da 
casa nunca mudou.

Era uma leoa. Ao mesmo tempo, pro-
porcionou à família a base da loucura e o 
pouso tranquilo para voltar não importas-
se o erro ou desejo cometido...

Ótima dançarina, adorava dançar e se 
divertir, viver... mas tinha uma voz péssi-
ma para cantar. Sempre contava que na 
aula de canto da escola ganhava nota para 
não cantar.

Lutou ate o último dia de vida... não 
reclamou nem demonstrou desânimo, mas 
o corpo não colaborou com a mente.

Era devota fervorosa de Santa Cata

rina. Tornou-se, depois de mais velha, uma 
“beata”, como ela mesma se divertia dizen-
do isto...

Falecida em 10 de setembro de 2007. 

Maria FerNaNda MuNhoz
 * * *

reminiscências é o 
nome da nova exposição 
realizada pelo Museu 
histórico e Pedagógico 
dom Pedro i e dona Le-

Marchinhas sElEcionadas

A PERUCA DO PALHAÇO 
- osvalte Costa Junior - 
Pindamonhangaba

BALANCEM AS 
CADEIRAS - Walter Leme 
- Pindamonhangaba

ACHA A CHINA – roni 
valk – rio de Janeiro

LAMENTAÇÃO DE UM 
MENSALEIRO - José 
antonio (Canela) - 
Pindamonhangaba         

MOLE MOLE - ana 
Claudia Souza - Taubaté

O FUJÃO - donisete 
de Carvalho rodrigues - 
Cachoeira Paulista

P... COM O DEPUTADO - 
adriano alves e Carlos rosa 
- São José dos Campos

PINDAMONHANGABA 
- Walter Leme - 
Pindamonhangaba

POPÓTA - Poli brandani 
e Tavinho Limma - ilha 
Solteira

PRINCESINHA DO 
NORTE - guilherme 
ribeiro - Pindamonhangaba

PROTESTO - elaine 
mathias - Jacareí

SAUDADES DOS 
ANTIGOS CARNAVAIS 
- Socó batera e 
edson macedo - 
Pindamonhangaba

SERPENTINAS 
CADENTES - elton ribeiro 
- São Paulo

SPRAY DE PIMENTA 
- marcos José - belo 
horizonte

TROCA-TROCA - heli 
Palma - Pindamonhangaba

UMA BEM GELADA 
- maria Lucia (baia) - 
Pindamonhangaba

VAI PRA CIMA BRASIL 
- alcides da Silva - 
Pindamonhangaba

VAI SELEÇÃO 
- Luiz Stéfano - 
Pindamonhangaba

VEM PRA RUA - maria 
José de barros - Taubaté

VOU PRA COPA DA 
COZINHA - rodrigo Lopes 
- Jacareí

opoldina. até o dia 28 
de fevereiro, a história 
do carnaval estará sen-
do mostrada por meio de 
fotos, textos, figurinos e 
adereços.

ao som de marchinhas 

antigas, a exposição mos-
tra a parte histórica da 
festa: o carnaval na anti-
guidade clássica, na era 
Cristã, o entrudo portu-
guês do século XVii, o 
início da influência euro-

peia (os grandes bailes, 
confetes e serpentinas) e o 
carnaval no Brasil, com a 
influência do ritmo africa-
no. Também mostra a fes-
ta no Vale do Paraíba e em 
Pindamonhangaba, com 
os antigos blocos e salões 
carnavalescos.

o material integran-
te da mostra é composto 
pelo acervo do museu e 
empréstimos de muníci-
pes, com máscaras, dis-
cos e adereços. uma das 
curiosidades da mostra 
é uma estátua represen-
tando Baco, o deus do 
vinho e das festas, data-
da do século XiX, uma 
das peças originais que 
adornavam o telhado 
do Palacete Visconde da 
Palmeira.

o museu está aberto a 
visitação gratuita, às ter-
ças, sábados e domingos, 
das 13 às 17 horas, e de 
quarta a sexta-feira, das 8 
às 17 horas. Fantasias e adereços originais expostos no museuDetalhe da mostra sobre carnavais antigos que segue até o final deste mês

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Festival de 
Marchinhas terá 
ensaio aberto

Maria FerNaNda MuNhoz
 * * *

em Pindamonhangaba, o car-
naval começa nesta semana. Nesta 
quarta e quinta-feira (5 e 6), o Fes-
tival de Marchinhas Cida Novaes 
realiza ensaios abertos com os 20 
concorrentes deste ano, a partir 
das 20 horas, no Largo do Quartel. 

essa será uma ótima oportuni-
dade de esquentar os tamborins 
para a Festa de Momo. durantes 
os ensaios abertos, os concorrentes 
terão a oportunidade de conhecer o 
palco e a banda cedida pela Prefei-
tura. 

o festival começa para valer na 
sexta-feira (7), com a primeira se-
mifinal, quando se apresentam dez 
concorrentes. No sábado (8), será 
a apresentação das outras dez. de 
ambos os dias, sairão dez finalistas, 
escolhidas pela comissão julgado-
ra. as apresentações serão às 20 
horas, no Largo do Quartel. 

a participação da torcida é de 
grande importância para apoiar e 
fortalecer os candidatos. existem 
torcidas que já estão se organizan-
do, fazendo camisetas e reunindo 
novos componentes pelas redes so-
ciais. esse é o caso, por exemplo, da 
torcida da marchinha “uma bem 
gelada – Marchinha dos amigos”, 
que até postou vídeo no youtube. 

a torcida mais animada rece-
berá o troféu Maria Luiza Bartho-
lomeu. os outros troféus serão: 
“alarico Corrêa Leite” (1º lugar), 
“zé Sambinha” - José de assis al-
varenga (2º lugar), “Celso Guima-
rães” (3º lugar), “Maestro arthur 
dos Santos” (4º lugar) e “Cida No-
vaes”- Melhor intérprete 2014.

carnaVal 2014

cida noVaEs

O festival deve ter muita animação e participação do público

Cida Novaes, homenageada deste ano

arquivo pessoal

Célia Lima



Akim/AgoraVale

MArcos Vinício cubA
***

 A secretaria de Es-
portes da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
está oferecendo mais de 
2.700 vagas de esportes 
para crianças e adoles-
centes das seguintes fai-
xas etárias: dos 7 aos 10 
anos, dos 11 aos 14 e dos 
15 aos 17 anos. As mo-
dalidades oferecidas 
são: atletismo, bas-
quete, capoeira, ginás-
tica artística, ginásti-
ca rítmica, handebol, 
judô e vôlei. As aulas 
terão início segunda-
feira (10), nos seguin-

tes locais: centros es-
portivos João carlos 
de oliveira, “João do 
Pulo”, José Ely Mi-
randa, “Zito”, “Pai 
João”, cidade nova, 
Jardim Eloyna, centro 
de Treinamento Luiz 
caloi, raquelzão, rita 
Eni cândido – “ritoca”, 
e Alto Tabaú.

 os horários de aulas 
serão variados. As ma-
trículas devem ser fei-
tas no ginásio ou centro 
esportivo mais próximo 
da  casa do interessado. 
Levar cópia do rG ou 
certidão de nascimento 
e duas fotos 3 x 4.
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 A equipe Pinda ru-
gby estreou na temporada 
2014 com vitória, domin-
go (2), no campo do cen-
tro Esportivo João carlos 
de oliveira, contra o ATr, 
de Mogi das cruzes. os jo-
gadores garantem que não 
foi fácil vencer o adversá-
rio e a alta temperatura.

 o ATr partiu para 
cima e abriu vantagem de 
12 pontos em 10 minutos 
de jogo, no entanto, após 
20 minutos o Pinda rugby 
passou a impor o ritmo da 
partida. o primeiro tempo 
acabou com 17 a 12 para os 
visitantes.

 Já na etapa final os 
donos da casa resolve-
ram atropelar o ATr e 
em cinco minutos conse-
guiram empatar. A defesa 
foi o ponto forte de Pinda, 
ajudando  a virar o jogo. 
Quando faltavam 20 mi-
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A noite de quinta-feira 
(30) foi agitada na copa 
Guga de Futsal. A partida 
atraiu muitos torcedores 
para o ginásio do centro 
Esportivo José Ely Mi-
randa, “Zito”. A primei-
ra partida foi entre ADc 
novelis e cantareira. o 
técnico Deolindo armou 
o time para atacar e o re-
sultado foi ADc novelis 
5 x 0 cantareira. olim-
piákus também goleou 
e Jean carlos observou 
seus jovens atletas mar-
carem 7 x 1 são caetano.

o terceiro jogo foi pela 

Prefeitura oferece mais de 
2.700 vagas de esportes
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Pinda Rugby estreia com vitória

nutos para o fim da parti-
da um pindense cometeu 
pena grave e foi expulso. 

ATR pressionou até o fim, 
mas Pinda venceu o desa-
fio fazendo 25 x 22.

 A equipe agradece à 
Prefeitura pelo apoio, por 
meio da secretaria de Es-

Olimpiákus e Novelis goleiam pela categoria menor
categoria Adulto. o canta-
reira abriu o placar apro-
veitando um lançamento 
cruzado da direita para 
esquerda e emplacou, o 
segundo gol foi idêntico 
ao primeiro, mostrando 
assim uma pequena falha 
na zaga do são caetano. 
no segundo tempo, o são 
caetano partiu para cima 
e garantiu o empate, pla-
car final 3 x 3.

o técnico da catego-
ria menor do cantarei-
ra, rafael, conta que o 
time é do Feital e ambas 
as equipes estão lutando 
para vencer o campeona-
to. “Está sendo bom par-

ticipar deste campeonato 
e dar oportunidade para 
os jovens. somos um 
time bem unido, jogáva-
mos no campo e agora 
passamos para quadra e 
estamos com uma equi-
pe forte para sermos 
campeões”.

umuarama e ADc no-
velis fecharam a noite 
de futsal. o primeiro gol 
veio dos pés de rafael, 
que arriscou um chute 
de longe e abriu o pla-
car, Douglas aproveitou 
o cruzamento da direita 
para esquerda e colocou 
a bola no cantinho supe-
rior. na sequência, Leo-

nardo fez o terceiro, mas 
desta vez, rasteiro.

rafael Augusto, do 
umuarama, marcou o 
primeiro e o segundo, 
Danilo fez o terceiro 
aproveitando a espalma-
da e encobriu o goleiro, 
que estava no chão, em-
patando a partida. o time 
ADc novelis contou com 
o oportunismo de Dou-
glas para fazer o 4º e fe-
char o jogo.

A copa Guga de Futsal 
é realizada de segunda a 
sexta-feira no ginásio do 
centro Esportivo José 
Ely Miranda, “Zito”, em 
Moreira césar.

portes, e destaca a atua-
ção dos jogadores Viní-
cius Alves e barna.

Alunos das escolinhas participam de festivais de avaliação
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preparo físico da equipe de pinda prevaleceu, principalmente no segundo tempo

‘João do Pulo’ – 
3648-2248
Centro de Treinamento 
Luiz Caloi – 3642-1998
Cidade nova – 
3643-9282
‘Zito’ – 
3637-5425
alto Tabaú – 
3642-5054
‘Ritoca’ – araretama – 
3643-1400
‘Juca moreira’ – 
3643-4936.

ConFIRA A TAbElA doS 
pRóXImoS jogoS

Terça-feira (4)
cATEGoriA inFAnTiL
Vila São Benedito x Porto – 18h30
Morumbi x Castolira – 19h15
cATEGoriA ADuLTo
Vila São Benedito x Porto – 20h
Paulista Motor x Conectim – 20h45
Quarta-feira (5)
cATEGoriA inFAnTiL
União Ipê x CDHU – 18h30
Unidos Araretama x Santa Cecília – 19h15
cATEGoriA ADuLTo
Unidos da Vila x CDHU – 20h
União Ipê x Ipê I – 20h45
Quinta-feira (6)
cATEGoriA inFAnTiL
Castolira x Pasin – 18h30
Benfika x Cícero Prado – 19h15
cATEGoriA ADuLTo
Pasin x Castolira – 20h
Morumbi x Jacarandas – 20h45
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Jogar futebol é uma 
atividade que exi-
ge muita habilidade, 
domínio, resistência 
física e percepção. Estes 
itens serão observados 
no peneirão de futebol 
feminino, que será reali-
zado na quarta-feira (5) 
e sexta-feira (7), pela 
Secretaria de Esportes 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba. a ativida-
de vai ser desenvolvida 
no campo de futebol do 
Centro Esportivo João 
Carlos de oliveira, “João 
do Pulo”.

Poderão participar 
jovens dos 13 aos 19 
anos, nascidas entre os 
anos de 1995 e 2001. 
a seleção terá início 
às 18h30, já às 19h30 
quem vai entrar em 
campo para observa-
ções serão as atletas da 
categoria adulto.

de acordo com as in-
formações da Secretaria 
de Esportes, as selecio-
nadas poderão defender 
a cidade nos Jogos aber-
tos da Juventude, Jogos 
Regionais e torneios. 

os treinos irão 
acontecer as quartas e 
sextas-feiras no campo 
do “João do Pulo”, o 
horário será definido 
com a equipe.




