Nova diretoria da Acip
quer priorizar atendimento

André Nascimento

A

nova diretoria da Acip - Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba – foi empossada na quinta-feira (6), em evento realizado no auditório
da instituição. Durante a cerimônia, o novo presidente,
Etore Bonini, disse que direcionará as ações da Acip para
priorizar o setor de atendimento ao cliente.
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Parque da Cidade recebe melhorias
O

Parque da Cidade está
recebendo a pista de
desaceleração – que ligará o
terceiro trecho do anel viário
à nova portaria. Além disso,
no local há obras de drenagem da área de estacionamento, com a instalação de
galeria e bocas de lobo, e está
em construção a calçada em
toda a área externa do Parque. Paralelo aos serviços,
esta semana, o setor de administração passa a funcionar no local – facilitando as
atividades desenvolvidas no
espaço.
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CURSOS TÉCNICOS
ABREM PORTAS
PARA O MERCADO
DE TRABALHO
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Trabalho da
Apae beneﬁcia
243 alunos

A

s atividades desenvolvidas na Apae –
Associação de Pais e Amigos do Excepcional – de
Pindamonhangaba atualmente beneﬁciam 243 alunos. Muitos deles, inclusive,
conseguem oportunidades
no mercado de trabalho.
Para a presidente da instituição, Maria Giovana do
Amaral, os projetos estimulam talentos e habilidades,
principalmente para inclusão
PÁGINA 5
do estudante.

Marchinha de Pinda é campeã de Festival
A

população compareceu em peso ao Largo do
Quartel, neste ﬁnal de semana, para prestigiar o Festival de Marchinhas “Cida Novaes”. A
marchinha “Uma Bem Gelada”, de Pindamonhan-

COPA REGIONAL

Após goleada, Areião precisa acertar defesa
Israel Dias

A

MAIS DE 2 MIL
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RETOMAM
ATIVIDADES
ESPORTIVAS
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34º
UV 13
Fonte CPTEC/INPE

gaba, foi a grande vencedora da noite, com os três
principais prêmios. Levou o troféu de melhor intérprete para Luciana Morais, torcida mais animada e melhor marchinha.
CULTURA & LAZER 7

Jogador do Floresta sobe
sozinho para cabecear
bola na área do Areião

goleada de 6 a 2
para o Floresta, no
domingo (9), serviu para
alertar o Areião que o setor defensivo do time do
centro de Pinda precisa
de acertos para ter pretensões no Amador da
Copa Regional. Antes da
derrota, a equipe treinada
por Goga vinha de duas
vitórias e se despontava
como uma das favoritas
ao título. Após os seis
gols, o treinador deve
corrigir falhas, antes do
clássico, fora de casa,
contra o Colorado.
Esportes 8
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‘Pega Tudo’ realiza serviços no Vista Alegre
Divulgação

Anhanguera
tem nova
diretora

À véspera de um
possível colapso, é hora
de economizar
clima está cada vez pior. Esta não é uma
afirmação apenas em relação à temperatura, mas também à umidade relativa

do ar.
Na semana passada, a OMM - Organização
Meteorológica Mundial – revelou que o ano de
2013 foi o sexto mais quente, desde que a medição de temperaturas começou em 1961.
A organização toma como base dados globais,
no entanto, ela possui índices regionais. Estes
apontam que no Brasil, 2013 foi o nono ano mais
quente desde o início das averiguações.
O preocupante não é apenas a temperatura,
mas também os números referentes à umidade
relativa do ar, que ficaram em 2013 como uns dos
12 piores.
Relatório parcial de 2014, com base em janeiro,
mostra que no mundo a tendência é que este ano
tenha temperaturas próximas às de 2013. Entretanto, para a região do Trópico de Capricórnio,
da qual nossa região faz parte, 2014 deve ficar
entre as 10 temperaturas mais elevadas. Pior que
isso, a taxa de umidade do ar está entre as cinco mais baixas desde 1961. Para agravar o fato, a
expectativa de volume de precipitação de chuvas
para a área é a menor dos últimos 20 anos.
Como consequência do tempo quente e da baixa umidade, aparecem questões típicas do nosso
inverno interferindo na saúde das pessoas, como
alergias e problemas respiratórios. Deste modo, a
hidratação e ambientes mais úmidos são essenciais.
Os reservatórios de água também estão bem
abaixo do limite para a época do ano, podendo
ocasionar racionamentos e até falta d’água. Por
mais que o Governo negue, com as represas das
hidrelétricas no limite emergencial, pode também haver falta de energia elétrica.
Prestes a um colapso, empresas fornecedoras
de água e energia, bem como especialistas voltam
a pedir economia. Benéfica não apenas ao bolso
do consumidor, mas para toda sociedade, economizar é a ação do momento.
Melhor ter o produto para ser consumido e não
utilizá-lo, do que necessitar do elemento e não
possuí-lo. Com este conceito, é a hora de todos
pensarem, mais do que nunca, no bem comum.
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Plenárias solenes da APL para 2014
Acadêmicos e amigos que
prestigiam os eventos
da APL – Academia
Pindamonhangabense de
Letras, confiram o calendário
de Sessões Plenárias Solenes
da APL - 2014:

A APL é
considerada
de Utilidade
Pública pela
Lei Municipal
3.845, de 19
de outubro de
2001

JANEIRO .................................... NÃO HOUVE PLENÁRIA
FEVEREIRO................................. DIA 21 - SEXTA-FEIRA
MARÇO....................................... DIA 28 – SEXTA-FEIRA
ABRIL........................................ DIA 25 – SEXTA-FEIRA
MAIO......................................... .DIA 23 – SEXTA-FEIRA
JUNHO........................................ DIA 27 – SEXTA-FEIRA
JULHO........................................ DIA 25 – SEXTA-FEIRA
AGOSTO..................................... DIA 29 – SEXTA-FEIRA
SETEMBRO................................. DIA 26 - SEXTA-FEIRA
OUTUBRO................................... DIA 31 – SEXTA-FEIRA
NOVEMBRO................................. DIA 28 – SEXTA-FEIRA
DEZEMBRO................................. DIA 18 – QUINTA-FEIRA
(aniversário da APL)

As plenárias solenes da Academia são realizadas no Palacete Visconde da Palmeira, sede do Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina (rua Marechal Deodoro, 260 –
centro), sempre com início às 20 horas.
O local é gentilmente cedido pela administração municipal
por intermédio do Departamento de Patrimônio Histórico da
Secretaria de Educação Cultura e Turismo.

Fundação Dr. João Romeiro

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura,
vem realizando diversos serviços
de limpeza em Moreira César. A
cada semana um bairro do distrito
recebe a equipe do “Pega Tudo”; e
até o dia 14 de fevereiro a retirada
de entulho e limpeza de vegetação
será feita no Vista Alegre.
Vale lembrar que a colaboração

do munícipe é de extrema importância para a limpeza do bairro.
A ação segue até a sexta-feira
(14), quando os moradores devem
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 Jardim Regina.

Hawaii da Ferrô agradou público
João Paulo Ouverney/Portal R3

A professora Ana Teresa Rosa é a
nova diretora da Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba.
Ana Teresa é mestre em Administração. Formou-se em Propaganda
e Marketing, possui especializações
em Marketing, Gestão Estratégica
de Negócios e Gestão Universitária.
“Queremos ampliar ainda mais as
oportunidades para que as pessoas
possam estudar e construir uma carreira de sucesso, além de contribuir
com o progresso da cidade e região”,
afirmou a diretora.
Há sete anos no Grupo Anhanguera Educacional, coordenou o
curso de Marketing na unidade 2 de
Taubaté, foi coordenadora da pósgraduação em Pindamonhangaba e,
nos últimos sete meses, atuou como
diretora assistente na Anhanguera
de São José dos Campos.

Interessados
em artes
podem fazer
matrículas

O Baile do Hawaii da Ferroviária, realizado na sexta-feira (8), foi
um grande sucesso.
A festa começou com animação
do DJ Jacó, em seguida entrou a
Banda Folia (participação da Banda Arena), seguida da bateria de
Escola de Samba acompanhando o
show do intérprete Karlinhos Madureira da Portela, que fez a galera dançar e cantar animadamente.
Para encerrar, a Banda Folia voltou
e tocou até o final do baile.
“Fiquei muito feliz ao ver o clube lotado, a galera muito alegre e
animada, senti que nossa Ferroviária está voltando aos bons tempos.
Meus parabéns à diretoria e todos

os responsáveis pelo belo evento”,
afirmou Alexandre Botelho.
“O baile está muito bonito, muita gente alegre se divertindo, a bateria da Escola de Samba é nota
dez, nossos cumprimentos aos organizadores, evento muito bom”,
disse Roberto Marcondes.
“Todos nós da diretoria, conselheiros, funcionários, parceiros
e colaboradores estamos felizes
com o sucesso da festa. Agradecemos também aos associados e
visitantes que compareceram e
fizeram o sucesso do evento, pois
o mérito é de todos nós”, comentou
o presidente do clube, José Celso
Pupio.

Acadêmica entrevistada
pela rede Eco TV
Arquivo TN

A

escritora e poetisa da
Academia Pindamonhangabense de Letras,
Juraci Faria esteve em
Santo André-SP participando das gravações do
programa Jucaris & Você,
apresentado por Thais Faria Coelho e José Luiz de
Faria Neto, transmitido
pela Rede Eco TV, canais
9 (digital) e 96 (analógico) da NET TV a cabo,
para a região do ABCDMRR (Santo André, São
Bernardo do Campo, São
Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra).
No programa, exibido na
quinta-feira (6), a escritora, professora e historiadora da Academia Pindamonhangabense de Letras
foi entrevistada sobre sua
trajetória acadêmica na
educação, disciplina de
matemática, e sobre sua

A doutora em Educação
Juraci foi entrevistada no
programa Jucaris & Você

O

Os interessados em participar
de aulas de artes podem procurar
a Escultural Escola de Teatro. Localizada na rua Caraguatatuba, 68,
no Alto Cardoso, a unidade vai oferecer aulas de teatro, balé, dança e
música. As matrículas podem ser
feitas das 9 às 21 horas e os alunos
podem escolher vários horários.
Mais informações pelo telefones
(12) 3522-9729 e 98285-7044, ou
pelo e-mail escolaescultural@hotmail.com.

utro membro da
APL – Academia
Pindamonhangabense de
Letras entrevistado em
programa de televisão foi
o professor doutor José
Valdez de Castro Moura.
Ele esteve na TV Canção
Nova no último dia 31,
participando do programa Manhã Viva, apresentado por Dircilene
Duarte e Rodrigo Luiz às
segundas, terças, quartas
e sextas-feiras, às 9h45.
O conceituado médico falou sobre a Gravidez na
Adolescência e suas Con-

produção literária. Juraci
mencionou os livros Manto Sagrado e Voo Inaugural,
ambos lançados em sessão
plenária solene da APL
em 2013. Manto Sagrado
reúne a produção poética
da autora. Voo Inaugural é
uma coletânea de poesia na
qual ela reúne a sua poesia
com da amiga Meire Carvalho (1959/2013) e os colegas acadêmicos Maurício e
Altair.

EXPEDIENTE

Divulgação

sequências, tema de sua
área de pesquisa. Uma
das pessoas que comentaram a atuação de Valdez
diante das câmeras foi
Maria Inez Fontes Ricco.
Ela disse: “parabéns ao
Dr. Valdez que elucidou
maravilhosamente o ‘problema’ da gestante, mãe
adolescente. Fiquei feliz
pela abordagem global:
física, psicológica, social
e moral feita, ressaltando
o pensar e o belo exemplo
dos entrevistados. Parabéns à condutora do diálogo, da entrevista. Parabéns Canção Nova,
que o Dr. Valdez
volte pra falar
mais, pois os seus
conhecimentos e
opiniões são muito
nobres.”

Arquivo TN

O mestre e doutor
José Valdez de
Castro Moura foi o
entrevistado
do programa
Manhã Viva
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cIDADE
Parque da Cidade ganha infraestrutura
Maria Fernanda Munhoz
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando diversas melhorias
no Parque da Cidade, localizado às margens do
anel viário. Nesta semana,
a equipe da Secretaria de
Obras está realizando a
drenagem da área de estacionamento, com a instalação de galeria e bocas de
lobo. A terraplanagem do
estacionamento está concluída e agora serão construídas guias e sarjetas no
entorno do local.
Ao mesmo tempo, está
sendo iniciada a obra da
pista de desaceleração do
anel viário para a entrada
no Parque, estruturando o
sistema viário. Além disso, estão sendo construídas calçadas de 2 metros
de largura na área externa
do parque, em toda a sua
extensão.
De acordo com a Secretaria de Obras, ainda
neste ano, a Prefeitura vai
entrar com os procedimentos de licitação para
a colocação de alambrado
em todo o entorno do Parque. Também vai licitar a
construção de pistas para

caminhada na área interna do local, com piso intertravado, utilizando bloquetes. Em seguida, será
feita toda a iluminação
dessas novas pistas.
A Secretaria de Governo, que cuida do Departamento de Parques, informou que nesta semana a
administração do Parque
está se instalando no local. Informou ainda que a
topografia para a construção da pista de caminhada
já foi realizada e contará
com duas áreas de descanso, com cobertura e bancos. O secretário de Governo adiantou que existe,
também, um projeto para
a construção de pista de
skate na entrada do Parque e para a reforma da
casa onde morou Geraldo
Alckmin, que deve abrigar
um projeto de educação
ambiental.
Diversas outras melhorias estão no cronograma
do Parque da Cidade para
este e os próximos anos.
A intenção da Prefeitura
é transformar o local em
um ambiente de contato
com a natureza e de lazer
para pessoas de todas as
idades.

Setor de Infectologia
vai atuar no carnaval
Marcos Vinício Cuba
***
Os profissionais
do Setor de Infectologia da Secretaria de Saúde
da Prefeitura de
Pindamonhangaba
farão a distribuição
de preservativos
e gel lubrificante neste carnaval.
Segundo pesquisas,
o produto, à base
de água, contribui
na redução do risco
de transmissão de
DSTs/Aids.
O gel lubrificante será enviado ao
município pelo Mi-

nistério da Saúde.
A equipe da Infectologia vai atuar no
“Carnaval Caia na
Folia” a partir do
dia 22 de fevereiro,
quando será promovido o pré-carnaval
em Moreira César.
A população
poderá contar com
os serviços de duas
equipes do Setor de
Infectologia durante os dias de folia.
Uma ficará na praça
Padre João de Faria
Fialho e a outra
na avenida Nossa
Senhora do Bom
Sucesso.

Cpic promove
estudo de plantas
Marcos Vinício Cuba
***
O Cpic - Centro de Práticas Integrativas e Complementares da Secretaria
de Saúde da Prefeitura de
Pindamonangaba convida a população para o primeiro Estudo de Plantas
de 2014, dia 24 de fevereiro, às 14 horas, na Casa de
Agricultura (avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso).
Durante as REPs - Rodas de Estudos de Plantas
é possível esclarecer dúvidas e obter conhecimento
sobre a funcionalidade de
determinada planta e o
seu uso medicinal.

No primeiro encontro
do ano serão discutidas
a tansagem e a sene, que
possuem vários benefícios, mas também apresentaram contraindicações. Por este motivo,
participar dos encontros
é essencial, pois tudo em
excesso pode prejudicar
a saúde, ainda mais se as
plantas forem utilizadas
inadequadamente.
Para participar das
REPs, basta acompanhar a programação do
Cpic, ação desenvolvida
uma vez por mês. Mais
informações,
telefone
3642-2420.

Maria Fernanda Munhoz

Equipe da Prefeitura trabalhando na construção do sistema de drenagem de águas do parque

Cursos gratuitos visam suprir
falta de profissionais no mercado
Para atender a uma demanda de 7,2 milhões de técnicos até 2015, o
Brasil tem investido na oferta de cursos técnicos gratuitos em todo
o país, por meio do Pronatec.
O Mapa do Trabalho
Industrial 2012 revelou
que o Brasil terá de formar 7,2 milhões de trabalhadores em nível técnico
para atuarem em profissões industriais até 2015.
Essa necessidade produzirá oportunidades em 177
ocupações diferentes em
áreas que abrangem diversas ocupações entre elas
supervisores de produção
e de indústrias químicas e
petroquímicas.
Do total da demanda,
1,1 milhão será por trabalhadores para ingressarem
em novas oportunidades
no mercado. O restante já
está trabalhando e precisa manter-se qualificado
para acompanhar os avanços tecnológicos da indústria.
Uma pesquisa realizada pela consultoria
Manpower Group identificou que 60% dos empresários brasileiros têm
dificuldades de preencher
vagas e que o profissional
com maior dificuldade
para ser encontrado é o
de nível técnico. As outras
nove vagas que os empregadores estão com mais
dificuldades para preencher, por ordem de escassez de profissionais são:
operadores de produção,
contadores e profissionais
de finanças, trabalhadores
de ofício, operários, engenheiros, motoristas, secretárias e assistentes administrativos, representantes
de vendas e mecânicos.
Este cenário profissional faz com que os cursos
técnicos sejam uma boa
oportunidade para quem
deseja entrar no mercado
de trabalho ou mesmo bus-

Divulgação

Cursos do Pronatec ajudam jovens a obter vaga no mercado de trabalho
car a ascensão profissional.
“Quando abrimos uma
vaga, procuramos recrutar internamente primeiro, para dar oportunidade
aos profissionais que estão buscando qualificação
profissional. Muitas vezes
sentimos falta do diferencial tanto na formação
técnica quanto na comportamental. O técnico é
uma boa porta de entrada
para quem quer trabalhar
na indústria ou mudar de

área”, afirma a analista de
RH, Gilian Almeida.
A própria analista já se
beneficiou da formação
técnica em sua carreira.
Ela se formou no curso
técnico de eletrônica, na
ETEP em 1992, fez estágio
em indústria automobilística e depois optou pelo
curso superior em relações públicas e pela pósgraduação em marketing e
gestão de recursos humanos. “Apesar da guinada

Governo
investe na
formação
de técnicos
Visando reduzir o déficit de
profissionais técnicos, o Governo
Federal está oferecendo bolsas de
estudos integrais em instituições de
ensino privadas de todo o Brasil por
meio do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego ou Sisutec.

que dei na minha carreira,
indo atuar em uma área
de humanas, o técnico em
eletrônica me deu uma excelente base para iniciar
e continua me ajudando,
pois como sou responsável
pela área de treinamentos
tenho que entender um
pouco sobre os diversos
assuntos da fábrica e me
atualizar constantemente”, explica a Gilian que
também é auditora líder
da área de meio ambiente.

Pronatec no
Vale do Paraíba
As inscrições no programa terão
início em março e aqui na região
as unidades da ETEP Faculdades
do Satélite, Esplanada, Jacareí e
Taubaté, bem como a Faculdade Bilac
oferecerão vagas para mais de vinte
cursos nas áreas que mais empregam
na região. Os interessados já podem
fazer o cadastro de interesse nos sites
www.etep.edu.br e www.bilac.com.br
para receberem mais informações.
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Cal comemora o início
da obra da nova creche
do Bairro Liberdade

Toninho da Farmácia Vereador Magrão quer
pede que Leis aprovadas ampla divulgação de
sejam cumpridas
“Sepultamento Social”
proíbe os maus carroceiros
que utilizam os animais,
muitas vezes fracos, doentes e anêmicos, a trabalhar,
transportando cargas muito
acima de sua capacidade
física, todos os dias, de sol a
sol, inclusive nos finais de semana, sem descanso. “Muitos
são os relatos de maus-tratos
que chegam até nós. A Lei
é para ser cumprida pelos
departamentos responsáveis
da prefeitura. Infelizmente,
já se passaram 7 anos desde
que ela foi aprovada e até hoje
nada foi feito neste sentido.
É bom lembrarmos também
que todos os animais, assim
como nós, sentem dor, fome,
sede e também precisam de
descanso. Peço ao Prefeito,
que determine aos setores
competentes o cumprimento
desta lei”, enfatiza o vereador
Toninho da Farmácia.

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Toninho
Vereador Cal (destaque)

está contente com o

início da construção da creche no bairro

Liberdade

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está
contente com o início da
construção da creche no
bairro Liberdade, que poderá atender até 240 crianças.
O investimento total
nesta nova creche é de R$
1.615.891.43 e a verba é proveniente do programa PAC
2, por meio do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, com a
contrapartida da Prefeitura
de Pindamonhangaba.
Esta obra terá seis salas
com banheiros, sanitários
masculinos, feminino e
adaptados para pessoas com
deficiência, salas de leitura,
informática, técnica, sala de
professores e de diretores,
almoxarifado, recepção,
secretaria, estacionamento,
cozinha, dispensa, vestiários
para funcionários, lavande-

ria, refeitório, pátio coberto
com palco, área para playground e jardim.
A previsão do término
desta nova creche é para
dezembro de 2014. Por
isso, o vereador Cal pede
que seja estudada a possibilidade da “bolsa creche”,
que a Prefeitura faça uma
chamada pública para escolas interessadas em nossa
cidade e o nosso Prefeito
veja com muito carinho e
urgência essa reivindicação
para atender as mães que
não conseguiram vagas para
seus filhos neste ano e para
que elas possam trabalhar e
dar sustento a suas famílias.
Cal frisa, ainda, que é
necessário que se construa
mais creches em nosso município para atender todas
mães que necessitam de
vagas para seus filhos.

Fale com o Vereador Cal

11 de fevereiro de 2014

da

Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) é autor da
Lei nº 85/2007, de 28 de maio
de 2007, sancionada pelo
ex-prefeito João Ribeiro, que
dispõe sobre o emplacamento,
licenciamento, fiscalização e
autuação de veículos de tração animal no município de
Pindamonhangaba.
Ocorre que este projeto

O

F otos : A ssessoria

vereador

Toninho

da

de

C omunicação /CVP

Farmácia

O vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS) protocolou
na última segunda-feira, dia 3, o
requerimento nº 226/2014, reivindicando ao Velório Municipal de
Pindamonhangaba, que se faça ampla divulgação das Leis nº 2.497,
de 03 de dezembro de 1990 e nº
2.700, de 29 de setembro de 1992,
que dispõe sobre o sepultamento
pela Prefeitura, de pessoas carentes
e de baixa renda. Ele quer que sejam afixadas placas, nos locais de
atendimento ao público, contendo
informações a quem são destinados
esse benefício com o telefone do
Plantão da Assistente Social.
A finalidade do requerimento
é levar ao conhecimento dos munícipes, que a Prefeitura proceda
o sepultamento das pessoas comprovadamente carentes e de baixa
renda fornecendo gratuitamente,
para tanto, o caixão e os serviços
de velório, assim como o transporte. Para efeito do benefício são
consideradas carentes, as pessoas
desempregadas, desprovidas de
recursos financeiros e, de baixa
renda, as pessoas que percebem
até 3 (três) salários mínimos.
“Por falta de informação e diante
do momento difícil, que é a perda
de um ente querido, os familiares
acabam se endividando para fazer
o sepultamento, o qual poderia ter
sido requerido à Prefeitura, bastando para tanto, comprovação de que
a pessoa sepultada seja carente ou
de baixa renda, nos termos das Leis
citadas”, conclui Magrão.

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Magrão

Esgoto para as Vilas
São Benedito e São José
na SP62
Através do requerimento nº
2239/2013, de 02/09/2013, o vereador Magrão havia solicitado a
construção da rede de esgoto, na
Rodovia vereador Abel Fabrício
Dias – SP-62. O edil está acompanhando os serviços da nova rede
de esgoto entre os bairros Vila São
Benedito e Vila São José, sentido
Pinda e no trecho entre a rotatória
da Terra dos Ipês II até o Divino,
sentido Moreira César. Esta obra
vai beneficiar as casas instaladas
neste trecho, as quais ainda não
possuem esta benfeitoria. “Esta
é uma antiga reivindicação dos
moradores, pois no local não havia rede de esgoto e os moradores
despejavam o esgoto das casas em
fossas, com perigo de contaminar
a água subterrânea, além de trazer
danos a saúde. Com a construção da
rede de esgoto esse problema será
sanado, trazendo mais conforto e
saúde para as pessoas”, conclui o
vereador Magrão.

pede aos

munícipes que presenciarem situações como
e s ta s , d e m a u s - t r at o s , d e n u n c i e m

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Vereador Magrão está acompanhando
Vila São Benedito e Vila São José

os serviços da nova rede de esgoto entre os bairros

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

Dois Projetos de Lei do
Felipe César – FC pede a Vereador Janio pede
vereador Professor Eric são construção de um cemitério cobertura em ponto de
no Distrito de Moreira César ônibus do Residencial CDHU
aprovados por unanimidade
Assessoria de Comunicação/CVP

Após sanção do Executivo, novas leis vão
beneficiar os Portadores de Necessidades
Especiais de Pindamonhangaba

Cursos técnicos
a distância
O vereador Felipe César - FC
reitera ao Governo Federal, através do Ministério da Educação e
ao Governo do Estado, através da
Secretaria de Educação, a possibilidade de instalação de cursos
técnicos à distância, em diversas
áreas para beneficiar principalmente os jovens e trabalhadores
que não tem tempo suficiente de
frequentar as aulas diariamente.
De acordo com o vereador,
esta iniciativa se faz necessária
para dar condições aos jovens
e aos trabalhadores em geral,
sobretudo os mais carentes, de
ter acesso à formação técnica de
forma gratuita.
Turismo no Bosque
O vereador Felipe César – FC
reitera à administração municipal
a realização de estudos visando
dotar o Bosque da Princesa
de mais incentivos turísticos.
A ideia do vereador é que seja
criado na “ilha” do bosque um
minizoológico, com acesso por
um teleférico e uma passarela
ligando o Bosque da Princesa ao
zoológico, na ilha.
Outra sugestão do vereador é
a construção de uma plataforma,
visando a terceirização de passeios de lanchas e chalanas ao
longo do Rio Paraíba. O vereador
também pede a criação da Casa
da Cultura no bosque, com instalação de barracas para os artesãos
de nossa cidade exporem e venderem seus trabalhos aos turistas
que visitam o Bosque da Princesa
“Precisamos incrementar mais o
turismo em Pindamonhangaba.
Temos um trecho do rio que outrora foi muito utilizado e agora
está parado, precisamos reativar
este tipo de turismo em nossa
cidade”, destaca o vereador.

Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Eric

Preocupado com os PNEs
- Portadores de Necessidades
Especiais, o vereador Professor
Eric (PR) apresentou na sessão do
dia 03 de fevereiro dois Projetos
de Lei (PL) que foram aprovados
em plenário por 10 votos a zero.
O primeiro - nº 124/2013, que dispõe da implementação de meia
-entrada para deficientes físicos
nas sessões de cinema, teatro,
espetáculos esportivos, shows e
outros eventos culturais exibidos
nas salas e casas de espetáculos
instaladas no município - visa garantir e estimular que as pessoas
com qualquer tipo de deficiência
tenham melhores condições para
o acesso às diversas formas de
diversão, formação educacional
e social. O projeto aprovado tem
o intuito de estender o beneficio
que vem sendo discutido em todo
o País e incentivar as pessoas com
deficiência a irem aos espetáculos
e, assim, garantir sempre uma
melhora na qualidade de vida
do cidadão.
Já o segundo PL – nº 127/2013,
que dispõe sobre rampas de acesso em todas as faixas de pedestres

instaladas no município –
tem como meta garantir a
necessidade, integridade
e o direito de ir e vir dos
cadeirantes. “Fiquei muito feliz com a aprovação
destes projetos, pois muitos cadeirantes arriscam
a vida, disputando lugar
com os carros que por
diversas vezes, infelizmente, não respeitam as
faixas de pedestres. Vejo o incentivo à cultura como primordial.
Em suas vidas, os portadores de
necessidades especiais enfrentam
desafios grandiosos no dia-a-dia
e nada mais justo que valorizar
esses guerreiros”, finalizou o
Professor Eric.
Professor Eric se reúne
com diretora da FASC
Preocupado com a melhoria
da educação de nível superior,
o vereador Professor Eric se
reuniu com a diretora da FASC
(Faculdade Santa Cecília), Patricia Baptistella e na oportunidade
conversaram sobre os planos da
faculdade em nosso município.
A conversa foi positiva, pois a
FASC tem planos para ampliação
dos cursos. Hoje são oferecidos
os cursos de Administração, Licenciatura em Educação Artística
e Licenciatura em Música. “Fico
muito feliz com os investimentos e ampliação dos cursos de
nível superior em nossa cidade,
dando mais oportunidades de
qualificação profissional aos
nossos moradores”, finaliza o
Professor Eric.

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Vereador Felipe César - FC

O vereador Felipe César –
FC (PMDB) solicita ao prefeito
pedindo estudos e providências
para a implantação de um Cemitério Municipal para atender os
moradores da 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
que essa necessidade é uma carência de vários anos, causando
transtorno e sofrimento para
muitas famílias num momento
de profunda dor. “Há mais de 15
anos venho pedindo a construção
de um cemitério em Moreira César. Pindamonhangaba necessita
de um novo local, o cemitério
municipal se encontra lotado e
sem condições de novos túmulos.
Como Moreira César não possui
um local adequado, vimos aí a
importância de um novo cemitério”, destaca o vereador.
Felipe César pede ainda que
seja estudada a melhor área possível para a implantação desse
benefício e que o atual governo
inicie com a maior brevidade,
visando “aliviar” o movimento
no Cemitério Municipal e trazer
maior tranquilidade aos moradores do Distrito.

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

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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“Muitas pessoas utilizam o local e ficam
expostas a uma série de fatores”

O vereador Janio Ardito
Lerário (PSDB) é autor da
indicação nº 19/2014, na qual
solicita ao Poder Executivo
que seja feita a instalação de
cobertura no ponto de ônibus
localizado na Avenida Benedito Bernardo, esquina com rua
Paulo Mandú, no Residencial
CDHU Cícero Prado.
Segundo o parlamentar,
o local apresenta um grande
número de usuários e merece
atenção. “Devemos proporcionar aos passageiros um
bom conforto enquanto aguardam o trasporte, pois com
este período de sol intenso as
pessoas que utilizam o ponto
de ônibus ficam expostas”,
enfatizou.
Iluminação
Outro pedido do vereador
Janio foi através da indicação
nº 18/2014, na qual pede ao
setor competente da Prefeitura

Municipal a troca de várias luminárias na Praça Monsenhor
Marcondes.
Segundo o vereador, o
local apresenta uma grande
quantidade de lâmpadas queimadas, gerando insegurança
para quem utiliza a praça.
“Com a falta de iluminação,
o local fica perigoso e pode
se tornar um ambiente para a
prática de atividades ilícitas”.
Ainda com relação a iluminação, o vereador também
enviou um pedido ao prefeito
para que sejam tomadas providências e sejam substituídos
alguns postes de iluminação
que foram queimados na
Estrada Municipal José Derrigo, no bairro Mombaça. De
acordo com o parlamentar, os
mesmos foram danificados
pelo fogo e apresentam risco
de cair e prejudicar toda a rede
elétrica nas proximidades.

V e r e a d o r J a n i o L e r a r i o , n o d e s ta q u e p e d e a t r o c a d o s p o s t e s
danificados, antes que causem mais danos a rede elétrica, a foto

mostra

o poste inclinado com risco de queda e danificado pelo fogo

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte

11 DE FEVEREIRO DE 2014

5

CIDADE
Alunos da Apae
são protagonistas
na sociedade
Divulgação

O mercado

P

ara a instituição, a satisfação de preparar os
alunos para a vida e para
o mercado de trabalho é enorme. Todas essas atividades
desenvolvidas possibilitam
esse treinamento para que os
alunos alcem voos ainda maiores, conquistando seu espaço na sociedade. Em 2013, a
Apae inseriu 10 de seus alunos
no mercado, em locais como
Santa Casa, Spani Atacadista e
Tenda.
Giovana aﬁrma que isso
é muito gratiﬁcante e que a
instituição continua fazendo
o acompanhamento desses
alunos, sempre entrando em
contato com as empresas contratantes para saber o andamento e o desempenho dos
proﬁssionais.
“Eles se destacam em quesitos como educação e forma
de convivência, passando a
ser exemplo para os outros e
acabam melhorando a capacitação dos outros funcionários.
Além da mudança do olhar
da sociedade, a expectativa
deles também muda. Temos
um aluno que o dinheiro que
ele ganha está sendo utilizado
para montar o próprio quarto”,
revela.
Contratados para as mais
diversas funções, eles desenvolvem uma autonomia e essas
oportunidades são um sinal de
que eles estão preparados e
enfrentando bem o mundo ‘lá
fora’.
“A gente dá o suporte e ele
vai lá e aprende a tomar conta
da própria vida, assumindo
compromisso como todos,
com horários, com formalidades, como no trato com as
pessoas, na forma de se vestir. Nós formamos essa base e
assumimos um compromisso
de preparo para a vida. Só temos ouvido elogios, o que nos
deixa muito felizes”, aﬁrma
Giovana.
Diante de todas essas conquistas, ela destaca a importância da família no processo.
“Para conseguirmos fazer um
bom trabalho aqui na instituição, é preciso fazer também
um trabalho com a família.
Muitas vezes, a barreira é a
aceitação da família perante a
deﬁciência que o aluno apresenta. E é preciso que eles
mesmos não funcionem como
uma limitação para os alunos”, ressalta. Giovana ainda
completa: “essas crianças,
cada uma com sua característica intelectual e outros comprometimentos, são os nossos
protagonistas”.

ANA CAMILA CAMPOS
***
Atualmente, a Apae Pindamonhangaba conta 243
alunos, que vêm se destacando em várias áreas da
sociedade. Muitos talentos
vêm sendo descobertos e
muitos têm tido oportunidades no mercado de trabalho.
De acordo com a presidente Maria Giovana do
Amaral, a instituição desenvolve vários projetos que estimulam talentos e habilidades. “Preparamos os alunos
para a inclusão. Cada um
dentro do seu nível de necessidade e de habilidade já
formada”.
Os projetos
O primeiro projeto citado pela presidente é o ‘Cão
Terapia’, que já funcionava
desde 2008, mas não de uma
forma adequada, pois não
tinha espaço deﬁnido. Agora, a Apae está construindo
uma sala especialmente para
o desenvolvimento da atividade, que deve ﬁcar pronta
ainda este ano.
É uma parceria entre os
donos dos cães, o adestrador, a clínica veterinária e
pets shop. A modalidade trabalha a coordenação junto à
ﬁsioterapia.
Esporte
Outra atividade que também vem se destacando na
instituição é a capoeira, considerada um sucesso, principalmente por proporcionar
melhora na postura corporal
e evolução dos participantes.
“Nossos alunos têm se
destacado. Um dos integrantes não conseguia nem
sentar e participar. Hoje ele
faz parte de todo o processo
e da roda de capoeira”, conta
Giovana.
Ainda sobre o esporte,
a Apae conta com o treinamento desportivo nas modalidades natação, vôlei e
futebol (há modalidades femininas e masculinas), ministradas por um professor
cujo trabalho é realizado por
meio de uma parceria com a
Prefeitura.
No treinamento é feito
o preparo dos alunos para
competições. Muitos se destacam e são medalhistas.
Eles representam Pinda nos
eventos, como o atleta Rafael, que conquistou o primeiro lugar em uma competição
de natação em 2013 e que já
vinha sustentando essa posição há alguns anos.
Segundo a presidente,
eles se sentem valorizados
ao participar desses eventos.
Quando é época de competição, os alunos vão e chegam
a ﬁcar uma semana longe
de casa, pois competem em
outros municípios, algumas
vezes, até um pouco mais

Divulgação

Além de aprenderem as receitas, os alunos também aprendem a servir os pratos
distantes. Sempre são acompanhados dos proﬁssionais
e essa condição também é
reﬂexo da boa convivência,
que caracteriza uma autonomia relativamente boa.
Alimentos
Na área de alimentos, o
primeiro programa é a horta
suspensa - uma horta feita de
uma forma adaptada, com o
canteiro suspenso, para que
os cadeirantes consigam lidar com o cultivo, pois há diﬁculdade em mexer abaixado
na terra. Por isso é denomi-

nada “Horta ao alcance de
todos”. Além do cultivo das
frutas e hortaliças, eles também aprendem a comercializar esses produtos.
Giovana destaca que
toda a formação é baseada
nas coisas aplicadas no cotidiano, ou seja, é apenas
um complemento teórico
porque é na prática que eles
aprendem.
Ainda na área de alimentos, as aulas de culinária estimulam várias habilidades,
como a produção de bolos,
Divulgação

Horta suspensa facilita o manuseio dos cadeirantes

pães, salgados. Além do preparo, eles também aprendem a servir.
“Os serviços dos nossos
alunos estão à disposição da
população, que pode encomendar salgados e jantares”,
reforça Giovana. Segundo
ela, um tradicional escritório
de contabilidade do município, todos os anos, encomenda seu jantar de natal
dos funcionários. As últimas
vezes, inclusive, o jantar vem
sendo realizado na própria
sede da instituição.
Música e artesanato
A Apae também conta
com uma banda musical e
fanfarra, que trabalham a
habilidade e musicalidade
dos envolvidos. No setor de
trabalhos manuais, tem-se
o artesanato, dividido em
sintonia ﬁna – artigos mais
delicados, e marcenaria, que
consiste no preparo de madeira para confecção de pequenos móveis e no reaproveitamento de palets – área
de móveis e decoração (oﬁcinas e projetos).
Divulgação

A capoeira contribui com a postura corporal e evolução dos participantes

6

Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA

11 DE FEVEREIRO DE 2014

Associação Comercial e Industrial
empossa nova diretoria
Nova diretoria agradeceu antiga gestão pelos ava nços na Associação Comercial e
Industrial e prometeu empenho em favor do comércio de Pindamonhangaba
A nova diretoria da
Acip – Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba - tomou
posse na quinta-feira (6).
O grupo estará à frente da
associação nos próximos
dois anos.
Presente no evento,
o prefeito de Pindamonhangaba parabenizou a
nova diretoria e colocou
a Prefeitura à disposição
para novas parcerias. Elisabete Aparecida dos Santos, presidente no último
ano, aﬁrmou que deixava
o cargo com a certeza de
dever cumprido. “Desejo que o presidente e sua
diretoria sejam tão felizes
quanto eu fui nessa missão”.
O presidente eleito,
Etore Bonini, agradeceu a
presença de todos e aﬁrmou que o foco da nova
diretoria será a excelência
no atendimento. “Um dos

André Nascimento

“QUEREMOS DESENVOLVER
CURSOS E TREINAMENTOS AOS
ASSOCIADOS,FOMENTANDO,
NÃO APENAS A VENDA, MAS UM
ATENDIMENTO DE QUALIDADE,
UM ATENDIMENTO QUE
SEJA REFERÊNCIA, ATRAINDO
ASSIM CONSUMIDORES DE
OUTRAS REGIÕES”
pilares de nossa administração será a excelência
no atendimento. Assim
queremos
desenvolver
cursos e treinamentos aos
associados, fomentando,
não apenas a venda, mas
um atendimento de qualidade, um atendimento que seja referência,
atraindo assim consumidores de outras regiões”,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 001/2014

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 01/14, que cuida de “Aquisição de medicamentos para atenção
básica e especialidades”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor das empresas (itens/preços R$): Centrovale Soluções para Saúde Ltda (64 –
0,0830); Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda. (20 – 0,0510; 21 – 0,0460; 22 – 0,0250; 23 – 0,0180;
25 – 0,0153); CM Hospitalar Ltda. (47 – 0,73); Cristália Produtos Químico Farmacêuticos Ltda. NS (39
– 0,0580; 40 – 0,16; 43 – 0,048; 44 – 4,78; 45 – 0,129; 46 – 0,219; 60 – 0,09; 63 – 4,01); Portal Ltda (38 –
0,5850); Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (01 – 1,79; 05 – 0,55; 11 – 0,0442; 17 – 0,52; 18 – 0,0386;
19 – 0,0446; 26 – 0,059; 27 – 0,5175; 29 – 0,0524; 32 – 1,45; 33 – 2,41; 35 – 0,098; 42 – 0,0495; 53 – 0,42;
54 – 0,28; 55 – 0,25; 59 – 1,07; 62 – 0,82; 67 – 0,2031, 69 – 6,39; 72 – 0,094; 73 – 0,0135); Dupatri Hospitalar
Comércio Importação e Exportação Ltda. (15 – 0,135; 28 – 7,21; 66 – 0,1346); Fresenius Kabi Brasil Ltda.
(02 – 1,29; 03 – 2,62; 04 – 2,20; 06 – 1,43; 07 – 1,38; Mauro Marciano Comércio de Medicamentos Ltda.
(12 – 0,028; 48 – 0,285; 53 – 3,65); Prati Donaduzzi & Cia. Ltda. (10 – 0,25; 13 – 0,32; 14 – 0,62; 30 – 2,79;
31 – 3,37; 34 – 0,09; 36 – 1,73; 70 – 0,84); Torrent do Brasil Ltda. (24 – 0,15; 50 – 0,148; 51 – 0,15); União
Química Farmacêutica Nacional S/A (08 – 2,77; 09 – 5,74). Itens desertos: 16, 37, 49, 52, 57, 58, 65 e 71.
Item impróspero: 41. Itens fracassados: 61 e 68.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 179/2013 de “Aquisição de cópias e impressões para
Secretaria de Planejamento”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade
de 12 meses, assinada em 17/12/13:
ATA nº 133/2013
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

01

Empresa:

aﬁrmou. Bonini ressaltou
ainda o comprometimento de todos da diretoria Prefeito destacou parceiras entre o município e a Associação
para que possam realizar
um trabalho sério em prol
do desenvolvimento da
cidade.
O novo presidente
fez, em seu discurso, um
agradecimento especial
aos fundadores da Acip
e aos ex-presidentes da
entidade. “Cabe aqui um
agradecimento especial
aos fundadores da Acip,
que movidos pelo desejo de desenvolvimento,
criaram essa Instituição
forte, a todos os ex-presidentes que por aqui
passaram e deixaram um
pouco de seu trabalho e
dedicação pela Associação Comercial e Industrial de PindamonhangaEtore Bonini
PREFEITURA MUNICIPAL
DEao lado de Elisabete Aparecida dos Santos ‘Betinha’
ba”, concluiu.

PINDAMONHANGABA

PAP COP PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

Unid.

040.001 - Cópia em papel A0 mono –
UNID: 1

5,90

203,39

203,39

02

Unid.

040.001 - Cópia em papel A0 color –
UNID: 1

8,00

600

600

03

Unid.

040.001 - Cópia em papel A1 mono –
UNID: 1

4,80

250

250

04

Unid.

040.001 - Cópia em papel A1 color –
UNID: 1

6,00

500

500

05

Unid.

040.001 - Cópia em papel A2 mono –
UNID: 1

3,70

194,595

194,595

06

Unid.

040.001 - Cópia em papel A2 color –
UNID: 1

5,00

240

240

07

Unid.

040.001 - Cópia em papel A3 mono –
UNID: 1

3,00

240

240

08

Unid.

040.001 - Cópia em papel A3 color –
UNID: 1

3,50

1.371,428

1.371,428

09

Unid.

040.001 - Cópia em papel A4 mono –
UNID: 1

0,13

1.200

1.200

10

Unid.

040.001 - Cópia em papel A4 color –
UNID: 1

1,79

100

100

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

* Publicar 01 Vez

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classiﬁcação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justiﬁcaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos ﬁlhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos ﬁlhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos ﬁlhos de 6 a 14 anos).
Dia 21/02/2014 às 15:00 horas
AJUDANTE
11º DAVID DA CRUZ SILVA
RUA JOSÉ VIANA CREDIDIO, 112 – VILA JACOBELLI
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12505-290
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

CONVOCAÇÃO - 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a
realização da “2ª Reunião Ordinária de 2014”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
— Aprovação de atas
— Balanço FUMCAD
— Deliberações dos recursos destinados
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia:
Horário:
Local:

11/02/2014 (terça-feira)
17h (dezessete horas)
Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti - Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justiﬁquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 278/2013
Objeto: Aquisição de material de consumo de laboratório municipal.
Contrato nº 007/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 15/01/14.
Vigência: 12 meses.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestor do contrato: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: NL Comércio Exterior Ltda.
Valor: R$ 9.450,00.
Assina pela contratada: Adolfo Moruzzi.
Contratada: Specialab Produtos de Laboratório Ltda.
Valor: R$ 40.838,50.
Assina pela contratada: Luzia Vida Suatto.
Contratada: Zyon Sciennce Diagnósticos Ltda. EPP.
Valor: R$ 14.091,00.
Assina pela contratada: Ana Carolina Sumera Cardoso.
Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2014.
PREGÃO Nº. 264/2013
Objeto: Aquisição de equipamentos para uso operacional do Departamento de Meio Ambiente e
Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo.
Contrato nº 233/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 27/12/13.
Vigência: 12 meses.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Gestor do contrato: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.
Valor: R$ 17.850,00.
Assina pela contratada: Juarez Teixeira.
Pindamonhangaba, 27 de dezembro de 2013.

André Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 046/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 046/13, que cuida de “Aquisição de bota cano curto para a Guarda
Municipal”, a Autoridade Superior, com base na análise técnica do SESMT – Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da
empresa (item/lote): Uniformes Campinas Eirelli EPP. (01).
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2014.
PREGÃO Nº. 010/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 10/14, que cuida de “Aquisição de tijolo de barro comum para ser utilizado
em diversas obras no município de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): Raul Rabello Neto EPP. (01).
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2014.

* Publicar 01 (uma) vez

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR
DE PINDA/MOREIRA CESAR

DATA: 10/02/2014

FUNÇÃO
ACABADOR DE MARMORE E GRANITO
ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
AUXILIAR DE LIMPEZA
BALCONISTA DE LANCHONETE
CALDEIREIRO
JARDINEIRO
LAVADOR DE VEICULOS
MOTORISTA ENTREGADOR
OPERADOR DE VARREDEIRAS E LAVADORASTRIPULADAS
OPERADOR DE TRATOR E ROÇADEIRA
PORTEIRO
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO
VENDEDOR EXTERNO
ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br ou COMPARECER AO PAT: PARA
CADASTRO - AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO –
PINDAMONHANGABA-SP ou AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUBPREFEITURA- MOREIRA CÉSAR
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO DE PIS
ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.

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);
DEPARTAMENTO
E COMPRAS
16 - Declaração de Escolaridade (dos
ﬁlhos de 6 aDE
14LICITAÇÕES
anos).
Av. Nossa
Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Dia 21/02/2014
àsSenhora
09:00 do
horas
ENFERMEIRO DO PSFTelefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
2º FLAVIA DE SIQUEIRA VIEIRA
RUA MADRE EULALIA PERROTIN, 23 – INDEPENDENCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12031-150
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 251/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 251/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada em
instalação de vidro canelado, serviços de vidraceiros com fornecimento e instalação de vidro laminado reﬂetivo
de acordo com padrão existente, limpeza nos vidro e na faixada do prédio da Prefeitura e vidros nas unidades
do Cem, Cisas Moreira Cesar, Cras I Araretama e PSF Araretama com fornecimento do material e mão de obra
necessário para colocação”, 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, 04 de fevereiro de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 221/2013
Objeto: Aquisição de materiais de pintura, para serem utilizados em diversas obras e manutenções
executadas pelo Departamento de Obras e Viação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Dardour Tintas, Comércio e Serviços Ltda.
Autorização de Fornecimento nº 74/14 – Valor: R$ 25.575,32 – Data: 03/02/14.
Contratada: New Master Tintas Ltda.
Autorização de Fornecimento nº 75/14 – Valor: R$ 17.640,00 – Data: 03/02/14.
Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 001/2012
Aditamento nº 01/2014 do Contrato nº 042/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, conﬁguração, manutenção
e suporte técnico de 01 (um) link de acesso à internet com velocidade mínima nominal de 20 mbps (vinte
megabits por segundo) pelo período de 12 meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Nipcable do Brasil Telecom Ltda.
Data de assinatura: 21/01/14.
Vigência: 12 meses.
Assina pela contratante: Edson Macedo Gouvêa.
Assina pela contratada: Marcelo Marques Pinheiro.
Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2014.

DIRETORIA

CARGO

Etore Bonini
Sérgio dos Santos Louza
Roberto de Souza Costa
Carlos Marcelo César
Acília Aparecida César Lourenço
Thiago Alves Derrico
José Tadeu Junho de Araújo
José Antônio Gourlart Rodrigues
Nivaldo Balarin
Mauro Rogério de Almeida
VIlma A. Leite Pinto

Presidente
1º Vice-presidente
2º Vice-presidente
1º Secretário
2º Secretário
1º Tesoureiro
2º Tesoureiro
Diretor Social
Dir. Patrimônio
1º Dir. do SCPC
2º Dir. do SCPC

CONSELHO DELIBERATIVO
Marcelo Aparecido Guerrero
Alexandre José Balarin
Daniel dos Reis Machado
Daniel Ferraresso
Edmar Gomes de Paula
José Renato Couppê Schmith
Luiz Ramos Pera
Ricardo Garcia
Elisabete Ap. dos Santos
Marco A. Ferreira de Sousa
Luis Otávio Palhari
Thiago Pujol Basso
Carlos Alberto Camilo
Carlos Alberto da Silva
Paulo Henrique L. G. Pinto

–

jurídico

Helena Akiko Ikeue Barros

–

Gerente

Andréia A. Monteiro Ribeiro

–

Imprensa

Maura Lídia Ferreira do Vale

–

Imprensa

ABANDONO DE EMPREGO
OURO NEGRO AGROPECUARIA LTDA situada na Estrada Municipal dos Martins, 4001 – Bonsucesso
Pindamonhangaba - SP, DECLARA que o funcionário JORGE MARCOS TORQUATO, portador da CTPS nº 64509
serie 00353 está ausente do emprego desde o dia 21/12/2013, conﬁgurando assim o abandono de emprego de acordo
com as leis trabalhistas (art.482 Letra I ) vigentes no Pais.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Audiência Pública
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia14 de
fevereiro de 2014, às 15 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, para a Audiência
Pública referente ao 3º. Quadrimestre de 2013. Todos estão convidados.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os 136 (cento e trinta e seis) médicos cooperados da UNIMED DE PINDAMONHANGABA
Cooperativa de Trabalho Médico, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no
auditório da ACIP – Associação Comercial e Industrial, à Rua Deputado Claro César, 44 – Centro, em
Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de fevereiro de 2014, às 18 h em primeira convocação, com a presença de
2/3 (dois terços) dos cooperados, às 19 h em segunda convocação, com a presença de metade e mais um
dos cooperados, e às 20 h em terceira convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para
deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1. Aprovar o ﬁnanciamento pela Agência de Desenvolvimento Paulista - DESENVOLVE-SP, para conclusão
da segunda fase do Hospital 10 de Julho, sito à Avenida Aristides Joaquim Oliveira, nº 115 – bairro N.S. do
Perpétuo Socorro, Pindamonhangaba, SP.
Obs.:
1.Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 102 (cento e dois).
Pindamonhangaba, 7 de fevereiro de 2014.
DR. JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT
Diretor Presidente,
UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico.
ANS Nº 342343

Pindamonhangaba
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‘Uma Bem Gelada’ é vencedora
do Festival de Marchinhas de Pinda
Maria Fernanda Munhoz
***
Melhor torcida, melhor
intérprete e melhor marchinha do Festival Cida
Novaes. Com esse saldo
positivo, o time de “Uma
Bem Gelada” volta feliz
para a casa com a certeza
de que, além da vitória, o
grupo de amigos se transformou, agora, em um
bloco carnavalesco.
A marchinha foi composta por Ivone, Kátia,
Rogério, Elis e Baia e
teve como cantora Luciana Morais, que também levou o troféu de
melhor intérprete. Para
ela, a tripla vitória foi
inesperada. “A gente não
esperava ganhar, foi uma
grande surpresa. A gente
queria muito vencer, mas
achou que fosse levar só
o troféu de melhor torcida. A conquista desses
três prêmios foi uma surpresa muito emocionante, principalmente para
mim, que fui convidada
para integrar o grupo e
agora considero essas
pessoas como meus amigos. E estaremos juntos
no Carnaval!”, disse.
A representante da
torcida mais animada,
Rita Coelho, parabenizou
a organização do evento.
“Não tivemos nenhum
problema em todos esses dias de festival. Muitas famílias presentes,
crianças e muita alegria.
Parabéns à organização
do evento, foi tudo muito
bom”, concluiu.
Para a integrante da
comissão julgadora de
premiação, Maria Luiza
Novaes, o evento foi muito interessante. “Gostei
muito de algumas marchinhas e achei outras
muito longas. Mas o
Festival foi muito bom,
de maneira geral. Estão
todos de parabéns”, avaliou.
Na opinião do jurado
Giovanni Romão, o Festival cumpriu as expectativas. “A seleção foi muito
boa, tivemos marchinhas

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Público lotou o Largo do Quartel nos três dias do festival
Maria Fernanda Munhoz

Luciana Morais, melhor intérprete e cantora
da marchinha campeã do festival
de alto nível, com levadas
melódicas interessantes.
Parabéns a todos os parti-

cipantes e à organização”,
analisou. A comissão julgadora avaliou melodia,

letra, arranjo e apresentação.
A final do Festival foi
uma grande festa, com
participação do público
e muita alegria. Para os
organizadores do evento, todos os participantes
podem se considerar vencedores, pois proporcionaram alegria e diversão
para os foliões, antecipando a chegada do Carnaval
em Pindamonhangaba.
O Festival de Marchinhas “Cida Novaes” foi
realizado pela Prefeitura
de
Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de
Educação, Cultura e Turismo, e Departamento de
Cultura.

Taubaté ficou com 3º e 4º lugares

Os vice-campeões,
de Ilha Solteira,
intérpretes de
Popóta

Confira o resultado
final do Festival de
Marchinhas “Cida Novaes”

André Nascimento

Abaixo, comissão
julgadora: Pedro
Ivo, Giovanni, Maria Luiza, Quintino
e Virgínia
Maria Fernanda Munhoz

1º lugar - Troféu “Alarico Corrêa Leite”
Uma Bem Gelada – Pindamonhangaba
Composição: Ivone, Kátia, Rogério, Elis e Baia
Intérprete: Luciana Morais
2º lugar - Troféu “Zé Sambinha”
Popóta – Ilha Solteira
Composição: Poli Brandani e Tavinho Lima
Intérpretes: Tavinho, Poli e Elton
3º lugar - Troféu “Celso Guimarães”
Mole-Mole – Taubaté
Composição: Ana Cláudia Souza
Intérpretes: Bianca e Ana Cláudia
4º lugar - Troféu “Maestro Arthur dos Santos”
Vem pra Rua – Taubaté
Composição: Maria José de Souza
Intérpretes: Ana Claudia e Bianca
Melhor Torcida 2014 “Luiza Bartholomeu”
Uma Bem Gelada – Pindamonhangaba

Maria Fernanda Munhoz

Troféu Melhor Intérprete 2014 “Cida Novaes”
Luciana – Uma Bem Gelada - Pindamonhangaba

A área externa do Largo do Quartel também ficou repleta de foliões que foram ao Festival de Marchinhas brincar o carnaval antecipado
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Jardinzão precisa
de empate para
garantir título
Termina no sábado
(15), às 16 horas, no campo Vera Assoni, a edição
do Campeonato Tubaverão, categoria amador. A
decisão será entre Cardosão e Jardinzão. O time
do Jardim Resende precisa apenas de um empate
para garantir o título.

Na partida de sábado
(8), o Flamengo perdeu
para o Esporte Modelo
por 1 a 0; o Jardinzão venceu o Cardosão por 4 a 2.
O artilheiro da Tubaverão é Wellington, do Jardinzão, com 13 gols; o goleiro menos vazado é Alex,
do Flamengo.

Aﬁzp e Maricá
decidem
Copa Giba
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A semiﬁnal da
Copa Giba teve
resultados idênticos.
Coincidência ou
não, a decisão para
garantir a vaga na
ﬁnal ocorreu nos
pênaltis e o placar
do primeiro e do
segundo jogo, nas
penalidades, foi
7 x 6.
Aﬁzp e Maricá
surpreenderam os
adversários e garantiram a vaga a ﬁnal
de domingo (16), às
9 horas, no campo
Vera Assoni.
O primeiro jogo
da semiﬁnal, realizada no domingo
(9), foi entre o

Flamengo e Maricá.
Nos 90 minutos o
placar ﬁcou em 3 a
3, nos pênaltis Maricá contou com o
“gato” Tadashi, que
mergulhou e defendeu a penalidade
batida por Carioquinha no canto da
trave.
A disputa entre
Aﬁzp e Campo Alegre ﬁcou em 1 a 1.
Nos pênaltis, a Aﬁzp
contou com o erro
de Eduardo, que
chutou para fora.
O organizador
da Copa Giba, João
Tubarão, agradece
o apoio de todas as
equipes e convida a
torcida para conferir a ﬁnal.

Esqueitistas podem
participar de
“Corrida Maluca”
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os esqueitistas de todas as idades de Pindamonhangaba e região poderão participar da primeira
“Corrida Maluca”, conhecida também como “Push
Race”. O evento será realizado no dia 23 de fevereiro na praça do Cruzeiro,
no centro. No dia 22 haverá uma prévia da prova
e Show de Garagem, com
várias bandas. Nesta data
as atividades terão início a
partir das 17 horas; já no
dia 23, os trabalhos começam a partir das 8 horas.
A primeira largada está
prevista para as 9 horas.
Os interessados em
participar do evento podem fazer a inscrição antecipadamente na loja Life
Core, localizada na Travessa Marquês do Herval,
82, centro. No entanto,
quem preferir poderá fazer a inscrição no dia da
corrida, até as 9 horas. A
taxa de inscrição é de R$

10 e todos irão receber um
vale sorvete.
Os participantes precisam estar preparados,
pois o percurso é de
2km. A organização decidiu promover o evento
por ser uma competição democrática, onde
esqueitistas iniciantes,
amadores e profissionais
podem participar, pois o
diferencial é a velocidade
e resistência física, em
vez da habilidade sobre o
equipamento.
De acordo com um
dos organizadores, Manu
Rezende, o campeonato de
push race é uma nova modalidade de competições de
skate, baseado apenas nas
remadas e ganha o esqueitista que chegar primeiro.
A prova está dividida nas
categorias sprint race masculina e feminina open e 2
km race masculina e feminina open. Haverá premiação para os classiﬁcados
entre 1º e 3º lugar de todas
as categorias.

Goleada expõe falhas
da defesa do Areião
Após ser goleado por 6 a
2 pelo Floresta, pela terceira
rodada do Amador da Copa
Regional, no domingo (9) ,o
Areião precisa corrigir algumas falhas para a próxima
rodada, quando o time enfrenta o Colorado, na Vila
São Benedito.
Antes de enfrentar a
equipe de Tremembé, o
time treinado por Goga acumulava 100% de aproveitamento, com duas vitórias (1
a 0 no A Mil por Hora e 2
a 1 no Abaeté). Até parecia
ter o mesmo desempenho
do Amador da 1ª Divisão –
quando foi campeão.
Porém, após a goleada,
Goga deve reunir o grupo
e fazer mudanças. Ainda
é cedo para saber se haverá troca de jogadores,
mas certo é que o técnico
deverá pedir mais atenção
na marcação, na saída de
bola, nos passes e nos chutes a gol.

Israel Dias

CONFIRA DEMAIS
RESULTADOS DA
3ª RODADA
Castolira 3 x 2 Capituba
Lyon 3 x 3 Abaete
Força Jovem 3 x 1 Colorado
Araretama 2 x 1 A Mil por Hora
Bandeirante 3 x 2 Vila S. José
Cantareira 0 x 0 Sapopemba
Quarentão
Cobra 0 x 4 Imperial
Abaete 1 x 0 Terra dos Ipês
Santana 2 x 2 Estrela
Independente 2 x 3 Sajart

Lateral direito do Areião, Felipe Suzuki, foi marcado de perto no jogo

CDHU vence desaﬁo da Copa Guga de virada
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A equipe do CDHU
venceu os Unidos da Vila
de virada na partida do
dia 5 de fevereiro por 5 a
4. Esta partida ﬁcou um
pouco tensa, pois faltavam apenas 12 segundos
para o ﬁm do jogo e houve uma confusão após a
marcação de pênalti. O
jogo retornou após 20 minutos, quando o CDHU
bateu forte e marcou o
quinto gol. O último jogo
desta noite ocorreu entre

o União Ipê e Ipê I.
De acordo com o regulamento, qualquer tentativa de agressão física
aos atletas, adversários,
dirigentes, ou à equipe de
arbitragem, o agressor será
eliminado da competição e
suspenso por dois anos, não
podendo participar de nenhum evento esportivo promovido pela Prefeitura ou
pelas Ligas de Futebol e Futsal de Pindamonhangaba.
O campeonato registrou até o momento a eliminação de dois jogado-

res, sendo um da equipe
Paulista Motor e outro do
time Unidos da Vila.
O goleiro do CDHU,
Rafael, aﬁrma que o jogo
foi muito bom e o único
ponto negativo foi a confusão, que estraga o futsal. A expectativa para o
próximo jogo é a melhor
possível. Ele ainda garante que a equipe vai buscar
a vitória para garantir a
classiﬁcação no grupo e
chegar à ﬁnal.
Pela categoria infantil
o CDHU também levou a

melhor, fez 4 x 0 no União
Ipê; Santa Cecília marcou 3
x 0 no Unidos do Araretama; e o último jogo da categoria adulta foi 4 para o Ipê
I contra 2 da União Ipê.
No desaﬁo de quintafeira (6), pela categoria infantil, o Castolira sambou
no Pasin, 9 a 0. Benﬁka fez
3 x 1 no Cícero Prado. Na
adulta, o Castolira ﬁcou
empatado com o Pasin,
seis para cada lado; o Morumbi venceu o Jacarandas por apenas um gol de
diferença, 6 a 5.

Alunos da Secretaria de
Esportes retornam às atividades
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os alunos matriculados nas atividades
esportivas da Prefeitura de Pindamonhangaba retornaram às
atividades ontem (10).
Mais de dois mil alunos estão tendo aulas
nos ginásios e centros
esportivos do município. Os horários de aulas são variados e ainda
há oportunidades para
quem deseja praticar
algum esporte.
Todos os alunos da
escola de iniciação esportiva participam de
muitas atividades durante o ano, uma delas
é o festival de avaliação.
Neste evento os pais
podem acompanhar o
desenvolvimento dos
ﬁlhos e também conver-

Marcos Vinício Cuba

Mais de dois mil alunos retornaram às atividades nos ginásios de esporte
sar com os professores.
A prática esportiva
possui uma série de benefícios e os pais são os
grandes incentivadores
de futuros atletas.
A Secretaria de Es-

portes da Prefeitura de
Pindamonhangaba está
com vagas abertas. Os
interessados
podem
procurar o ginásio ou
centro esportivo mais
próximo de casa para

obter informações sobre as modalidades oferecidas, como: futebol,
futsal, basquete, judô,
ginástica artística, ginástica rítmica, voleibol, entre outros.

