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Meligeni ensina tênis em Pinda
GREVE 
PREJUDICA 
2.500 ALUNOS
DA FATEC 
E ETEC
A greve de funcionários 

e professores nas unidades 
da Fatec – Faculdade de 
Tecnologia – e da Etec – 
Escola Técnica Estadual – 
está prejudicando cerca de 
2.500 alunos de Pindamo-
nhangaba. 

Iniciada na segunda-fei-
ra (17), em toda a região do 
Vale do Paraíba, a paraliza-
ção afeta a Fatec e os três 
polos de cursos profi ssio-
nalizantes/ensino médio do 
município (João Gomes de 
Araújo, Alzira Franco e Ru-
bens Zamith).

Os responsáveis pela gre-
ve cobram, do Governo do 
Estado, novo plano de car-
reira e outros benefícios. Em 
nota, o Centro Paula Souza, 
responsável pela adminis-
tração das unidades, infor-
mou que as reinvindicações 
serão encaminhadas à As-
sembleia Legislativa.

Moradores 
aprovam centro 
comunitário 
das Palmeiras

Os esqueitistas de Pindamonhangaba e região vão 
participar da “Push Race” neste fi nal de semana. O 

evento, que será realizado na praça do Cruzeiro, ainda 
terá o Show de Garagem, com várias bandas 

e entrega de sorvete aos competidores.

EMTU E 
PREFEITURA 
ASSINAM 
CONVÊNIO

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba assina, hoje, 
um convênio de Cooperação 
Técnica com a EMTU/SP - 
Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos.

O ato permitirá a imple-
mentação do Sistema Estru-
turado de Transporte Cole-
tivo de Média Capacidade; 
Programa de Revitalização 
dos Polos de Articulação 
Metropolitana - Pró-polos;  
Sistema Viário de Interesse 
Metropolitano, o Sivim e In-
tegração Operacional de toda 
região.

SEXTETO 
CARLOS 
GOMES TOCA 
EM PINDA

ARTISTAS 
PODEM 
FAZER 

CADASTRO 
EM MARÇO

O tenista Fernando Meligeni, o Fini-
nho, dará aula e fará uma palestra no 
Paineiras Country Club, hoje, das 15h30 
às 17h30. O evento é gratuito a sócios e 

não sócios do clube e faz parte da ‘Cara-
vana do Esporte’ do Sesc. Fininho é um 
dos principais tenistas do Brasil e alcan-
çou o auge no fi nal da década de 1990.

Os moradores do Parque das 
Palmeiras aprovaram o Centro 
Educacional Municipal “Benedicto 
Alencar da Silva”, inaugurado na 
semana passada. De acordo com a 
população do bairro, o espaço será 

usado para atividades de lazer, 
reuniões e outros eventos.

Além do prédio, a galeria de 
águas pluviais e o asfalto também 
foram entregues aos moradores.

Divulgação
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José Ouverney

ViVa mais feliz, deixe uma 
troVa falar por Vocêt r o v a

alando deF www.falandodetrova.com.br

Divulgação
Os esqueitistas de 

Pindamonhangaba e 
região terão um evento 
neste final de semana, 
com a “Push Race”. A 
grande corrida, que vai 
envolver pessoas de 
todas as idades, será 
realizada na praça do 
Cruzeiro, no centro, 
no domingo (23). No 
sábado (22), o público 
poderá conferir uma 
prévia da prova e a 
apresentação do Show 
de Garagem, com vá-
rias bandas.

 No sábado, as atra-
ções começam a partir 
das 17 horas. No dia 
23, as atividades irão 
começar a partir das 
8 horas. Quem quiser 
participar poderá fa-
zer a inscrição no lo-
cal. A primeira largada 
está prevista para as 9 
horas.

 Os interessados em 
participar do evento po-

Corrida de esqueite no domingo

dem fazer a inscrição ante-
cipadamente na loja Life 
Core, localizada na Traves-
sa Marquês do Herval, 82, 
centro. A taxa de inscrição 
é de R$ 10 e todos vão re-
ceber um vale sorvete. 

 O organizador Manu 
Rezende afirma que o cam-

peonato é uma nova moda-
lidade de competições e é 
baseado apenas nas rema-
das e ganha a pessoa que 
chegar primeiro. Haverá 
premiação para os classifi-
cados entre 1º e 3º lugar de 
todas as categorias. A “Pus-
ch Race” é promovida pela 

Life Core, e tem o patrocínio 
da Hocks, Six trucks, Offi-
cial, Black Sheep, Chiqui-
nho Sorvetes, Velox, Cush, 
Vintage, conta com o apoio 
da Brothers Burgueria, Art 
House, Skatensina, Califor-
nian Tatoo e Prefeitura de 
Pindamonhangaba. 

ovos de Páscoa vão 
ficar 10% mais caros

Os ovos de Páscoa vão 
chegar às lojas e super-
mercados até 10% mais 
caros neste ano, segundo 
os fabricantes. O motivo 
da alta é a inflação e o pre-
ço do dólar – já que parte 
do cacau utilizado no Bra-
sil é importado.

A presidente Dilma Rousseff também pa-
rece que se cansou das manifestações 
que estão ocorrendo no Brasil nos últi-

mos meses. O que começou com protestos contra 
o aumento da tarifa de ônibus na cidade de São 
Paulo, no final de maio de 2013, chegou ao Rio de 
Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e 
se espalhou país afora.

Em meio às passeatas contra a elevação de pre-
ços no transporte público, também iniciaram dis-
cussões sobre os custos para a realização da Copa 
do Mundo no Brasil, a impunidade dos políticos 
envolvidos no mensalão, propinas e esquemas de 
favorecimento em licitações públicas, dentre ou-
tros temas relevantes. Contudo, ainda aparece-
ram protestos contra partidos políticos, contra a 
grade das emissoras de TV, contra o salário dos 
jogadores de futebol, contra o horário de verão, 
contra tudo e todos e até protestos contra os pró-
prios protestos. Virou ‘Casa da Mãe Joana’.

Cada dia tem uma passeata para reivindicar 
alguma coisa. Não há foco, não há ideologia. Na 
verdade, nunca houve.

Em meio a tudo isso, a barbárie, com multi-
dões às ruas, instaurou também a baderneira, o 
quebra-quebra, os ataques, a destruição de patri-
mônio público e privado e, mais recentemente, 
até a morte de um repórter cinematográfico.

Isso tem que parar.
Demorou, mas Dilma Rousseff ‘ficou de saco 

cheio’. Faltando 110 dias para o início da Copa do 
Mundo – evento com maior audiência no plane-
ta, a presidente afirmou na terça-feira (18), que 
vai usar as forças armadas para coibir os atos de 
violência. Dilma Rousseff está correta. “A Polícia 
Federal, a Força Nacional de Seguranças, a Policia 
Rodoviária Federal, e todos os órgãos disponíveis 
para garantir a segurança de todos. Também con-
taremos com reforço dos estados”, declarou.

Ainda na terça-feira, em Brasília-DF, diversas 
lideranças do Governo, dentre elas o Ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo, discutiram alte-
rações na legislação nacional. O tema ainda será 
debatido no Congresso.

Agora, torcemos para que a reação governa-
mental não seja apenas para o período de Copa 
do Mundo, mas que passe a vigorar o tempo todo. 

Ponto para ela

Dilma afirma usar forças 
armadas para coibir 

vandalismo e violência

Nasceu em São 
Paulo no dia 
26.02.1922, filho 

biogRaFiaS (iii)
ADELINO MOREIRA MARQUES

de Eurico Moreira Marques 
e Olívia dos Anjos Marques. 
Cresceu e viveu até os 21 

anos em Cajuru, interior 
paulista. Daí resolveu “cair 
no mundo” e foi parar em 
Araçatuba, onde sua vida 
deslanchou, pessoal e pro-
fissionalmente. Foi locutor 
e redator na Rádio Cultura 
local e cursou Letras, tor-
nando-se um brilhante Pro-
fessor de Português. 

Mais tarde foi levado à 
política, onde foi Vereador 
entre 1955 e 1963, che-
gando a ocupar, por breve 
tempo, em substituição, o 
cargo de Prefeito Munici-
pal. Incansável, formou-se 
ainda em Direito, tendo 
tido marcantes participa-
ções no Tribunal do Júri.

Em 1965 retornou à Capi-
tal paulista, onde permane-
ceu até sua morte, ocorrida 
no dia 22 de março de 2007. 
Mas, segundo Maria Alencar 
Marques, com quem foi ca-
sado, “nunca perdeu o amor 
por Araçatuba, que era de 
coração, a terra natal dele”.

Marques teve publica-

dos três livros de poesia de 
sua autoria: “Flores do Meu 
Jardim”, “Sonhos e Rimas” 
e “Trovas”. Mesmo com vida 
tão agitada, sempre arrumou 
tempo para suas trovas, de 
boa qualidade, conforme se 
poderá aquilatar nos versos 
a seguir:

Esta vida, a que me exponho,
é agiota de verdade:
se empresta um pouco de sonho,
que juros cobra em saudade!...

Fitando-te o corpo esguio
e o rosto lindo, não nego:
somente agora avalio
a desventura de um cego!

Tão dentro em mim ela vive,
já a conheço tão bem,
que o seu beijo ainda não tive
mas sei o gosto que tem...

O tenista Fernan-
do Meligeni, o Fini-
nho, fará a ‘Caravana 
do Esporte’ com uma 
‘Clínica de Tênis’ no 
Paineiras Country Club 
hoje, às 15h30. O even-
to é gratuito e terá uma 
palestra com atleta ar-
gentino naturalizado 
brasileiro.

Fininho, que pa-
rou de jogar profissio-
nalmente, foi um dos 
principais tenistas do 
Brasil, obtendo impor-
tantes títulos no final 
da década de 1990 e 
início dos anos 2000. 
Meligeni também ficou 
entre os primeiros do 
ranking da ATP – As-
sociação dos Tenistas 
Profissionais – princi-
palmente por seu de-
sempenho na Olimpí-
ada de Atlanta (1996), 
nos Estados Unidos, e 
no Grand Slam de Ro-
land Garros (1999), na 

Meligeni dá aula e palestra sobre tênis

França, quando chegou 
à semifinal, após bater 
o americano Pete Sam-
pras – um dos maiores 

de todos os tempos.
O projeto Caravana 

do Esporte é idealizado 
pelo Sesc e tem o objeti-

vo de reforçar a impor-
tância da prática diária 
de esportes e atividades 
de lazer.

Divulgação

Endividamento causa 
ansiedade nos brasileiros

Uma pesquisa feita 
por instituições de defesa 
do consumidor em cinco 
países aponta que os bra-
sileiros apresentam mais 
sintomas de doenças de-
correntes de problemas fi-
nanceiros do que os euro-
peus que enfrentam aguda 
crise econômica. Além 
disso, segundo o estudo, 
um em cada três brasi-
leiros endividados tem 
problemas de ansiedade, 
além de falta de sono e do-

res de cabeça. A pesquisa 
foi divulgada ontem pela 
Proteste Associação de 
Consumidores.

No Brasil, a saúde das 
pessoas é mais afetada do 
que a dos belgas, italianos, 
portugueses e espanhóis 
que têm dificuldades fi-
nanceiras. Entre os brasi-
leiros que estão endivida-
dos, 32% têm ansiedade; 
24% problemas para dor-
mir; 24% sentem irritabi-
lidade e 17% dor de cabeça.
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Moradores do Parque das Palmeiras 
aprovam Centro Comunitário

Daniela Gonçalves
* * *

Moradores do lotea-
mento Residencial Parque 
das Palmeiras receberam 
oficialmente, na semana 
passada, o Centro Educa-
cional Municipal “Bene-
dicto alencar da silva”.

o centro comunitário 
tem 320m² de área, com 
palco, salão, cozinha, sa-
nitários e sala multiuso 
atrás do palco. o investi-
mento na obra foi de R$ 
435 mil. o novo espaço 
agradou os moradores 

Cintia Camargo
* * *

Com mais de 3 mil policiais mi-
litares atuando nas seis unidades 
de Policiamento do interior – duas 
em São José dos Campos, além de 
taubaté, Lorena, Caraguatatuba e 
Jacareí, a Polícia militar comemo-
rou 38 anos de atividades na região 
do Vale do Paraíba e Litoral norte.

Segundo informações do Co-
mandante, coronel Cássio roberto 
armani, o policiamento atende 39 
cidades em um total de 2,5 milhões 
de habitantes. “Há um ano no co-
mando, busco estreitar contatos e 
parcerias com as prefeituras, atra-
vés de convênios e o desenvolvi-
mento de programas que possam 
garantir ainda mais a segurança”, 
afirmou armani.

Entre estes programas estão o 
Proerd, que no ano de 2013 atendeu 
42 mil crianças na conscientização 
sobre o combate às drogas, além de 
ações sócio-culturais e educativas. 
o comandante ainda salientou o 
desenvolvimento da atividade De-
legada, atualmente em Pindamo-
nhangaba, taubaté, São José dos 
Campos e Caraguatatuba. além 
disso, o Coronel armani salientou 
que foram registradas, em 2013, 

e as autoridades locais 
presentes na inaugura-
ção.

“Fiquei muito feliz em 
saber que temos um es-
paço para lazer em nosso 
bairro. o centro comuni-

“O CentrO 
COMunitáriO 

fiCOu MuitO 
bOnitO e 
aMPlO”.

Aline Palandi,
recém-moradora do Parque 

das Palmeiras

Prefeitura e 
EMTU assinam 
convênio de 
cooperação 
técnica

 CintiA CAmArgo
* * *

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba 
assina, hoje, um 
convênio de Coo-
peração Técnica 
com a EMTU/SP 
- Empresa Metro-
politana de Trans-
portes Urbanos 
- representada pelo 
Diretor de Gestão 
Operacional, Evan-
dro Losacco.

Segundo infor-
mações da EMTU, o 
convênio permite, 
entre outros ele-
mentos, a imple-
mentação do Siste-
ma Estruturado de 
Transporte Coletivo 
de Média Capaci-
dade; Programa de 
Revitalização dos 
Polos de Articula-
ção Metropolitana - 
Pró-polos;  Sistema 
Viário de Interesse 
Metropolitano, o 

Sivim e Integração 
Operacional de toda 
região.

A EMTU/SP, com 
o apoio do municí-
pio, pode interagir 
diretamente nas 
diversas fases de 
estruturação do Sis-
tema de Transporte 
Coletivo de Média 
e Baixa Capacida-
de, e da Integração 
Operacional como 
planejamento, im-
plantação, operação, 
manutenção e ex-
pansão do sistema 
de transporte públi-
co metropolitano.

Para o prefeito de 
Pindamonhangaba, 
essa estruturação 
vai possibilitar que 
o tráfego de pesso-
as possa se desen-
volver com maior 
fluidez, o que vai 
garantir também 
mais mobilidade 
urbana.

A cerimônia de inauguração teve a presença de autoridades e moradores do bairro

Comando de Policiamento do 
interior comemora aniversário 
com balanço de ações

Prefeito de Pindamonhangaba participou do evento

andré nascimento

tário ficou muito bonito e 
amplo, tenho certeza que 
todos do bairro vão apro-
veitar este novo local”, 
afirmou a recém-mora-
dora das Palmeiras, aline 
Palandi.

além do prédio, a po-
pulação recebeu ainda, 
oficialmente, as obras de 
prolongamento da galeria 
de águas pluviais, e o as-
falto em todo o bairro.

o prolongamento de 

galeria foi realizado pela 
equipe da secretaria de 
obras da Prefeitura, vi-
sando melhorar o esco-
amento das águas das 
chuvas, evitando pontos 
de alagamento no bairro. 

São 400 metros de rede, 
com diâmetro de 0,8m 
até 1,2m nos pontos que 
recebem maior volume 
de água.

além da galeria, foram 
construídas guias e sar-
jetas, finalizando com a 
pavimentação de todas as 
ruas do bairro, totalizan-
do 63.257m² de asfalto, 
com um investimento no 
valor de r$ 2.624.883,05.

a primeira moradora 
do residencial, Sueli do 
socorro Barbosa dos san-
tos, diz que o bairro está 
crescendo. “o Parque das 
Palmeiras é charmoso, 
organizado, tem muitas 
pessoas de outras cidades 
que sentem o desejo de vir 
morar em Pindamonhan-
gaba e se instalar aqui em 
nosso bairro. ainda exis-
tem coisas a serem feitas, 
mas já evoluiu muito”, 
completou.

o Centro Educacional 
municipal fica na avenida 
amélia Prata Balarin, 250.

segurança pública

540 mil ocorrências no atendimen-
to a 847 mil pessoas, com o recolhi-
mento de 725 armas de fogo e 1,3 
mil casos de flagrantes entre outros 
serviços.

Homenagens
Durante o evento que comemo-

rou os 38 anos de criação do co-
mando, vários policiais foram ho-
menageados pelo desempenho em 
trabalhos na Polícia militar. 

o prefeito de Pindamonhangaba 

também foi homenageado, ao lado 
de outros prefeitos do Vale do Paraí-
ba, em reconhecimento pelo apoio ao 
trabalho realizado pela Polícia mili-
tar em toda a região metropolitana. 
“É muito importante recebermos o 
reconhecimento de todo o trabalho 
desenvolvimento com a Polícia mili-
tar. isso mostra o comprometimen-
to conjunto, da administração e da 
Polícia militar, com a integridade de 
nossa população”, afirmou.

andré nascimento



O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

AssessoriA de ComuniCAção
AssessorA de ComuniCAção:

nAtáliA lugli sper

Assistentes de imprensA pArlAmentAr:
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 20 de fevereiro de 2014Tribuna do Norte4

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

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

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

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

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Vereador roderley Miotto

Em constante luta para a 
melhoria da qualidade de vida 
da população, o vereador Dr. 
Marcos Aurélio (PR) solicitou 
à Prefeitura e aos órgãos com-
petentes, estudos e providências 
para a implantação de uma AMI 
(Academia da Melhor Idade) 
no bairro Taipas. A prática 
de esportes e uma vida ativa 
previnem e evitam problemas 
de saúde ocasionados pelo se-
dentarismo, que hoje é uma das 
maiores causas de problemas 
sérios como a obesidade, a hi-
pertensão arterial e o diabetes. O 
combate ao sedentarismo pode 
ser feito com o apoio à prática de 
atividades físicas e ao lazer, que 
melhoram a qualidade de vida 
dos cidadãos e proporcionam 
uma vida saudável e ativa. A 
AMI será um local onde todas 
as pessoas, principalmente as da 
melhor idade, poderão realizar 
estas atividades físicas. “O 
grupo da melhor idade, que tam-
bém será beneficiado com esta 
iniciativa, vem se destacando 
cada vez mais na área espor-
tiva e dá exemplos de saúde e 
de cidadania para todos nós”, 
ressalta o Dr. Marcos Aurélio.

Ciclovia que
ligará os bairros 
Mantiqueira e Taipas
O vereador Dr. Marcos Au-

rélio também solicitou à Prefei-
tura, através de requerimento, 
estudos e providências para que 
seja construída uma ciclovia 
que ligará os bairros Taipas 
e Residencial Mantiqueira. A 
ciclovia proporcionará uma 
maior tranquilidade e segurança 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) comunica que o prazo 
para descontos e anistia de 
multas e juros de mora sobre 
os débitos em divida ativa no 
município, ocorre entre os 
meses de dezembro/2013 a 
março/2014.  

“O munícipe deverá se 
dirigir à Prefeitura munido 
dos documentos originais e 
cópias do RG, CPF, e o carnê 
de IPTU. O desconto e a anistia 
de multas e juros variam de 
acordo com uma tabela que 
leva em consideração o débito 
e a forma que será efetuado o 
pagamento do mesmo, poden-
do em alguns casos chegar a até 

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) teve aprovado por 
unanimidade, o Projeto de Lei 
nº 01/2014, de sua autoria, 
que “Dispõe sobre a obrigato-
riedade do plantio de árvores 
nas vias públicas da cidade”, 
na 4ª Sessão Ordinária reali-
zada na última segunda-feira, 
dia 17 de fevereiro.

O Projeto aprovado de-
termina a obrigatoriedade 
do plantio de árvores nas 
calçadas de todos os futuros 
imóveis residenciais e co-
merciais, bem como os lote-
amentos a serem implantados 
em Pindamonhangaba. Estão 
desobrigados ao comprimen-
to desta Lei os proprietários 
de imóveis com testada igual 
ou inferior a seis metros. O 
Projeto também determina 
que nos projetos de edifi-
cações, como construções, 

Vereador Dr. Marcos 
Aurélio solicita AMI 
para o bairro Taipas

tanto para os ciclistas, quanto 
para os motoristas e pedestres 
que trafegam pela referida via, 
pois cada um deles poderá 
transitar em seu devido local, 
com a ajuda de sinalização 
adequada. “A construção dessa 
ciclovia garantirá uma maior 
segurança aos que transitam 
pelo local, além de reduzir o 
número de acidentes e oferecer 
melhores condições às pessoas 
que utilizam a bicicleta como 
meio de transporte e lazer”, 
enfatizou o vereador.

Galeria de águas
pluviais do Campo Alegre
O Dr. Marcos Aurélio está 

muito satisfeito com as obras 
que irão implantar uma rede 
de galerias de águas pluviais 
no bairro Campo Alegre. Essas 
galerias escoarão as águas das 
chuvas, o que evitará que ocor-
ram enchentes no local. Esta era 
uma antiga reivindicação do 
vereador, que enfatiza que “esse 
sistema de galerias trará uma 
melhor qualidade de vida e de 
saúde para toda a população”.

Martim Cesar alerta 
sobre prazo para anistia 
de multas e juros de IPTU

95%, em outro, o contribuinte 
poderá quitar o valor em até 30 
parcelas”, alerta Martim Cesar.

Lombada
no Rancho Fundo
O vereador Martim Cesar 

solicita ao Prefeito providên-
cias junto ao departamento 
competente, para que seja 
realizado estudos visando a 
confecção de uma lombada 
nas proximidades do Rancho 
Fundo, na Estrada Municipal 
Dr. Caio Gomes Figueiredo, 
afim de reduzir a velocidade no 
local, pois vêm colocando em 
risco a segurança dos morado-
res, ciclistas e demais veículos 
que trafegam nesta via.

Projeto de arborização do 
vereador Professor Osvaldo 
é aprovado por unanimidade 

reformas ou ampliações 
residenciais, comerciais ou 
industriais, deverão constar 
a localização das árvores a 
serem plantadas e aprovados 
pelo Departamento de Meio 
Ambiente.

 “A preocupação com o 
meio ambiente e a qualidade 
de vida das pessoas é o prin-
cipal o foco desse projeto. 
A arborização gera benefí-
cios ambientais e sociais e 
contribui para a melhoria da 
qualidade de vida da popu-
lação dos centros urbanos, 
pois o plantio de árvores não 
significa apenas criar áreas 
verdes, mas sim implantar 
um importante elemento 
natural e reestruturador do 
espaço urbano que melhora 
a qualidade de vida e a saúde 
física e mental da população”, 
justifica o autor do projeto, 
vereador Professor Osvaldo.

ORDEM DO DIA

5ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-
se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 24 de 

fevereiro de 2014, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 13/2014, do Vereador Roderley 

Miotto, que “Dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do 

bem estar e do sossego público no âmbito do Município 

de Pindamonhangaba”.

II. Projeto de Lei n° 16/2014, do Vereador Dr. Marcos 

Aurélio Villardi, que “Declara de Utilidade Pública a 

LIGA PINDAMONHANGABENSE MUNICIPAL DE 

FUTEBOL SETE/SOCIETY”.

 Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014. 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Tribuna Livre:  1) Sra. Fedra Santos Pimenta
  2) Sra. Rosangela Milie de Souza Leite

O vereador Roderley Miotto (PSDB) apresentará um pro-
jeto de lei na 5ª Sessão Ordinária da Câmara dos Vereadores, 
marcada para segunda-feira, 24 de fevereiro, que dispõe sobre 
os ruídos urbanos e a proteção do bem-estar e do sossego 
público. A proposição é baseada na Lei do “Psiu!”, que fun-
ciona na cidade de São Paulo e em outras cidades vizinhas 
a Pindamonhangaba.

O projeto tem por objetivo dispor sobre a proibição da 
perturbação do sossego público e regulamentar o volume e a 
frequência dos sons produzidos por buzinas e equipamentos 
utilizados em veículos nas vias públicas, estabelecendo uma 
metodologia para a medição e os procedimentos administrati-
vos, como multas e apreensões, que podem ser adotados pela 
autoridade policial e os agentes do município.

Caso seja aprovado no plenário, o projeto de lei segue para 
sanção do Prefeito; se sancionado, se transformará em Lei 
com validade a partir da data de publicação. “É importante 
esclarecer que a poluição sonora não é apenas um problema 
de desconforto acústico. Já está comprovado pela ciência que 
ruídos excessivos provocam perturbações à saúde e ao meio 
ambiente, afetando o cidadão individual e coletivamente. 
Por isso, apresento este projeto para regulamentar a questão 
e beneficiar os cidadãos que não têm opção e passam o dia 
expostos ao barulho”, afirmou Roderley Miotto.

Roderley Miotto 
apresenta projeto para 
reduzir o barulho na cidade

Na última terça-feira, 
dia 18, na Praça Monsenhor 
Marcondes, foi realizada a 
cerimônia de incorporação 
dos 10 primeiros policiais 
que participarão da Atividade 
Delegada em nossa cidade. O 
evento contou com a partici-
pação de diversas autoridades 
locais e regionais, dentre 
elas, Vereadores e o Prefeito 
Municipal, Vito Ardito.

Segundo Piorino, o con-
vênio celebrado entre a Po-
lícia Militar e o município 
possibilitará que policiais 
trabalhem em benefício do 
município nos seus horários 
de folga, sendo uma forma al-
ternativa e eficaz de melhorar 
a segurança.

“O ponta pé inicial foi 
dado e com certeza nosso pre-
feito, compromissado com a 

Ricardo Piorino agradece 
compromisso firmado

“Felizmente a atividade delegada

já é realidade em nossa cidade”
população, aumentará este 
número, tendo em vista que 
a necessidade é indiscutível”.

Durante seu discurso, 
Ricardo Piorino enalteceu 
os esforços incansáveis do 
Prefeito, Comandante da Po-
lícia Militar de nossa cidade, 
Capitão Cavalheiro e o traba-
lho eficiente da Câmara de 
Vereadores na aprovação do 
convênio. Piorino destacou 
ainda que estão providen-
ciando uma audiência com o 
Governador do Estado para 
discutir o aumento do efeti-
vo da polícia local (Civil e 
Militar).

“Temos que encarar a 
realidade e continuar  a to-
marmos atitudes concretas 
para combater a violência 
em Pindamonhangaba”, fi-
nalizou o vereador.

Piorino eM uM de 
seus encontros coM o 
coMandante da Polícia 
Militar, caPitão 
caValheiro

Vereador foi 
Persistente na 

celebração do conVênio
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Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, 
faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 
e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que 
institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: Dia  
26 de Fevereiro de 2014 às 11:00 horas. Segundo Leilão: Dia 06 de Março de 
2014 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 -  
Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no 
catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel sito à: 
Imóvel situado na Rua José Benedito dos Santos, nº 323, e seu respectivo terreno 
constituído pela área remanescente do lote nº 993, da Quadra 30, do loteamento 
denominado “RESIDENCIAL MANTIQUEIRA”, no bairro de Taipas, Distrito de 
Moreira Cesar, com a área de 132,00m², onde foi edificado um prédio residencial 
com 33,775m² de área construída. Matrícula nº 33.820 no Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca da Pindamonhangaba/SP. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito, 1º Leilão R$ 87.416,05. Valor de Venda do Imóvel acima descrito,  
2º Leilão R$ 50.607,11. A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, 
o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o 
segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior 
lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, 
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições 
condominiais, atualizados até a data do leilão. Não foi averbada a construção na 
matricula, ficará a cargo do Comprador a regularização da construção. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura 
Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registrários etc. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido no 
estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento 
das condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel 
deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como 
todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura 
da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.

Informações no escritório do leiloeiro: (11) 4083-2575
www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 270/2013
Objeto: Aquisição de um veículo tipo hatch para transporte de passageiros; aquisição de veículo 
tipo pick up para uso do Departamento de Administração do Parque da Cidade e da Juventude.
Contrato nº 232/2013.
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: Secretaria de Governo e Integração.
Contratada: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Valor: R$ 74.000,00.
Assina pela contratada: Mauro Osni Rosa; e Fabio Souza Campos.

PREGÃO Nº. 253/2013
Objeto: Aquisição de material para confecção de fraldas para atendimento à população em situação 
de vulnerabilidade social.
Contrato nº 012/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Data de assinatura: 22/01/14.
Vigência: 12 meses.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contratada: Matheus Ferreira dos Santos Comércio de Fraldas - ME.
Valor: R$ 176.594,00.
Assina pela contratada: Matheus Ferreira dos Santos.

PREGÃO Nº. 225/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de óculos com armação 
para atendimento à população em situação de vulnerabilidade social.
Contrato nº 013/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Data de assinatura: 28/01/14.
Vigência: 12 meses.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contratada: Rodger Yukio Kobayashi - ME.
Valor: R$ 150.000,00.
Assina pela contratada: Rodger Yukio Kobayashi.

PREGÃO Nº. 033/2013
Objeto: Aquisição de materiais para construção em geral para atender às obras de ampliação e 
construção.
Contrato nº 002/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Data de assinatura: 08/01/14.
Vigência: 06 meses.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Gestor do contrato: Secretário de Obras e Serviços.
Contratada: Monteiro de Oliveira & Rocha Ltda. ME.
Valor: R$ 27.438,00.
Assina pela contratada: Carlos Henrique Monteiro de Oliveira.
Contrato nº 003/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Data de assinatura: 08/01/14.
Vigência: 06 meses.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Gestor do contrato: Secretário de Obras e Serviços.
Contratada: MP Distribuidora de Materiais Ltda. EPP.
Valor: R$ 99.150,00.
Assina pela contratada: Aristides Padilha Neto.
Contrato nº 004/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Data de assinatura: 08/01/14.
Vigência: 06 meses.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Gestor do contrato: Secretário de Obras e Serviços.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Valor: R$ 13.365,00.
Assina pela contratada: Raul Rabello Neto.
Contrato nº 005/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Data de assinatura: 08/01/14.
Vigência: 06 meses.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Gestor do contrato: Secretário de Obras e Serviços.
Contratada: Santos Gouvêa Comercial Ltda. EPP.
Valor: R$ 1.967,90.
Assina pela contratada: João Bosco Teixeira de Gouvêa.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.

AiAndrA Alves MAriAno
***

os trabalhadores do Centro Paula sou-
za, que atuam na Fatec – Faculdade de 
Tecnologia e a etec – escola Técnica es-
tadual de Pindamonhangaba, aderiram à 
greve iniciada na segunda-feira (17) pelo 
sinteps - sindicato dos Trabalhadores do 
Centro Paula souza. 

Professores e funcionários do setor ad-
ministrativo participam da paralisação. 
desde o início da semana, os alunos estão 
sem aula nas duas unidades. Além de Pin-
da, segundo o sindicato, a greve ocorre em 
são José dos Campos, Taubaté, Jacareí e 
Caçapava. 

os trabalhadores em greve reivindicam 
a implantação do novo plano de carreira 
que, segundo eles, é promessa do Governo 
do Estado. O plano engloba jornada defi-
nida para os docentes, inclusão de política 
salarial, fim da avaliação de desempenho 
para evolução na carreira e retroatividade.

A pArAlisAção é por 
tempo indeterminAdo

Por meio da assessoria de imprensa, o 
Centro Paula souza informou que have-
rá celeridade no processo de encaminha-
mento do projeto de lei do novo plano de 
carreira para a Assembléia legislativa do 
estado. 

de acordo com o sindicato da categoria, 
a paralisação é por tempo indeterminado e 
não há previsão do retorno às aulas.

greve na Fatec e etec prejudica 
cerca de 2.500 alunos em Pinda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 16/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 16/2014, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em serviços de engenharia e responsabilidade técnica para locação, montagem, desmontagem 
e operação de arquibancadas e camarote para utilização no Carnaval 2014 do município de 
Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): JLF ESTRUTURAS DE EVENTOS 
LTDA ME. (01e 02). 
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.

PREGÃO Nº. 17/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 17/2014, que cuida de “Aquisição de lanches, para atender 
eventos do Carnaval 2014, conforme programação oficial, iniciando-se com o Pré-Carnaval no 
distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Maria de Lourdes de Souza 
Rezende ME. (01, 02 e 03). 
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2014

A Prefeitura torna público que se acha aberto 
no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro 
Alto do Cardoso, o PP nº 033/2014, referente 
à “Aquisição de cadeira de rodas, cadeira de 
rodas para banho, órtese, calçados anatômicos 
e muletas canadenses em hastes leves de 
alumínio.” com encerramento dia 06/03/14 às 
08h00 e abertura às 08h30. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores  informações poderão ser 
obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00 
ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 
037/2014

A Prefeitura torna público que se acha aberto no 
Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, 
o PPRP nº 037/2014, referente à “Aquisição 
de água mineral, sem gás, acondicionada em 
embalagem retornável, em plástico higienizado, 
com protetor na parte superior e lacre de 
segurança personalizado pelo fabricante, galão 
de 20 litros.” com encerramento dia 06/03/14 
às 14h00 e abertura às 14h30. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do 
tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.

UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE PINDAMONHANGABA-UAPP
CNPJ 53.324.354/0001-30 – Fundada em 11 de abril de 1987

Utilidade Pública Municipal - Rua Álvaro Celidônio 112- Quadra Coberta 
CEP 12422-150 – Pindamonhangaba – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
A União dos Aposentados e Pensionistas de Pindamonhangaba – UAPP, CONVOCA, os senhores 
associados para a Assembléia Geral Extraordinária , que se realizará no dia 14 de março de 2014, 
sexta feira, em primeira chamada ás  9:00 (nove horas) com a presença de 2/3 dos associados 
hábeis a votar ou às 10:00 (dez horas) com qualquer número de sócios presentes, para discutirem 
e aprovarem as alterações no Estatuto Social e outros assuntos de interesse da Entidade. 
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014

VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO - Presidente

Jovens Artistas do vale 
do Paraíba e litoral nor-
te já podem se inscrever 
para a 4ª edição do Prê-
mio edP nas Artes. o 
concurso é uma iniciativa 
da edP no Brasil, empre-
sa do Grupo edP energias 
de Portugal, por meio do 
instituto edP, e o institu-
to Tomie ohtake.

o objetivo é estimular 
a produção artística con-
temporânea cujo foco são 
jovens artistas de todo o 
Brasil com idade entre 18 
e 27 anos, ou seja, nasci-
dos a partir de 1ºde agosto 

Prêmio edP nas artes está 
com inscrições abertas 

de 1996 até 30 de agosto 
de 1987, ou estrangeiros 
residentes no País há pelo 
menos dois anos. 

Além da premiação – 
uma bolsa de estudo em 
instituição de arte no ex-
terior de até dois meses, 
o concurso contempla 
uma série de atividades ao 
longo do ano, como cur-
sos, palestras, workshops 
e exposições em regiões 
brasileiras onde o acesso 
à categoria é mais restrito.

Para participar, os 
interessados devem 
preencher a ficha dis-

ponível no site www.ins-
titutotomieohtake.org.
br e encaminhá-la, jun-
tamente com as fotos das 
suas obras inéditas, para 
o e-mail premio@insti-
tutotomieohtake.org.br 
até 4 de abril. o material 
também pode ser enviado 
pelos Correios, até 28 de 
março, para o setor edu-
cativo do instituto Tomie 
ohtake (rua dos Coro-
pés, 88 – Pinheiros CeP 
05426-010, são Paulo, 
sP). deve constar no en-
velope que o material é 
destinado ao Prêmio edP 

nas Artes. Assim como 
nas duas últimas edições, 
o artista pode indicar um 
professor no momento da 
inscrição. nesse caso, se 
for o primeiro colocado, o 
docente também será pre-
miado.

o processo
Após o encerramento 

do período da inscrição, 
um corpo de jurados terá 
um mês para selecionar 
até 40 candidatos que pas-
sarão por entrevista. Após 
essa etapa, o júri se reuni-
rá para reduzir o número 
de selecionados em até 10 
artistas, que receberão vi-
sitas mensais de jurados 
entre os meses de junho e 
agosto. este acompanha-
mento, além de orientar 
a produção dos trabalhos, 
é uma forma de apoiar o 
percurso artístico e ava-
liar também o processo de 
realização das obras, um 
dos critérios para a esco-
lha dos três vencedores.

em setembro, instituto 
Tomie ohtake vai expor 
os trabalhos dos 10 fina-
listas. A premiação dos 
artistas será feita na aber-
tura da exposição. Além 
do professor do 1º coloca-
do e do vencedor, haverá 
premiação para o segundo 
colocado - uma viagem 
internacional-  e o tercei-
ro, que será contempla-
do com duas bolsas para 
cursos no instituto Tomie 
ohtake. 

Todas as informações 
sobre o regulamento da pre-
miação, como as caracterís-
ticas das imagens dos tra-
balhos, cronograma e prazo 
de entrega das obras, bem 
como o edital completo da 
premiação podem ser aces-
sadas no site www.instituto-
tomieohtake.org.br.

As inscrições estão abertas até 4 de abril por e-mail e 28 de março pelos Correios

edp artes conexaoto.com.br

O sindicato da categoria informou que não há previsão do retorno às aulas

Arquivo Tn
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‘Clássicos em Cena’ retorna a 
Pinda com Sexteto Carlos Gomes

Cadastro de 
artistas começa 
em 10 de março

Maria Fernanda Munhoz
* * * 

o projeto “Clássicos 
em Cena” está de volta a 
Pindamonhangaba neste 
sábado (22), a partir das 
19 horas, no Museu his-
tórico e Pedagógico dom 
Pedro i e dona Leopoldi-
na. a atração será o Sexte-
to Carlos Gomes.

Formado em 2010, o 
Sexteto é a união de músi-
cos da região de Campinas 
com grande paixão pela 
música brasileira. o grupo 
é formado por Samuel de 
almeida Proença, emer-

son de almeida Castro 
(ambos trompete), Fer-
nando hehl (trombone), 
Fransoel decarli (trombo-
ne-baixo), renato de Sou-
za (bateria e percussão) e 
Marco antônio de almei-
da Jr., que toca um instru-
mento de nome curioso: 
eufônio.

a apresentação será 
gratuita e o repertório, 
comentado pelo maes-
tro Parcival Módolo, tem 
aquarela do Brasil, Me-
dley de Luiz Gonzaga, 
Tom Jobim e standards 
americanos, entre outras.

Sexteto Carlos Gomes reabre projeto em Pindamonhangaba, neste sábado (22)

divulgação

Maria Fernanda Munhoz
* * *

os artistas de Pinda-
monhangaba podem se 
preparar, pois, a partir 
de 10 de março, o de-
partamento de Cultura 
da Prefeitura iniciará 
o cadastro e recadas-
tramento de todas as 
formas de arte. artistas 
plásticos, artesãos, 
músicos e oficineiros já 
podem ir separando a 
documentação necessá-
ria e as demais exigên-
cias para cada categoria.  

Para o cadastro ou 
recadastramento, to-
dos os artistas devem 
apresentar duas fotos 
3x4, cópia do rg, do 
CPf e do comprovante 
de residência. além 
disso, para os artistas 
plásticos é necessário 
apresentar também 
uma foto com a de-
monstração de seu 
trabalho; no caso dos 
músicos, será neces-
sário levar uma mídia 
com demonstrativo 
do single (pode ser 
gravação caseira); já 

os artesãos devem 
agendar, na ocasião 
do cadastro, uma nova 
data para retorno 
quando deverá fazer 
uma demonstração 
das técnicas a serem 
cadastradas. Para os 
oficineiros de qualquer 
área, é necessário 
apresentar portfólio, 
ou seja, material com 
propostas de trabalho, 
fotos, certificados e di-
plomas de cursos, ma-
térias publicadas em 
jornal, entre outros.

de acordo com 
informações do depar-
tamento de Cultura, 
as carteirinhas feitas 
agora terão validade 
de 3 anos, por isso 
é tão importante a 
participação de todos 
os artistas da cidade. 
Lembrando que os 
cadastrados são cha-
mados para as ações e 
eventos realizados pela 
Prefeitura, e poderão 
participar das oficinas 
e cursos de capacita-
ção que serão ofereci-
dos durante o ano. 

Pré-Carnaval Será neSte 
Sábado, em moreira CéSar

Turismo de Pinda faz visita 
técnica em cachoeiras

Cachoeira pública Pedro David, em São Francisco Xavier

Maria Fernanda Munhoz
* * * 

Pindamonhangaba já está em ritmo de 
carnaval. neste sábado (22), será realiza-
da a festa de pré-carnaval no distrito de 
Moreira César, com a participação do Blo-
co do Barbosa, de São Luis do Paraitinga.

a concentração será às 15 horas, em 
frente à Caixa econômica Federal da 

Terra dos ipês ii, com a participação do 
Bloco do Cupim. os blocos seguirão para 
a Praça Santa rita, no Vale das acácias, 
onde a população será recepcionada pela 
banda nota Samba, que realizará um 
grande show, apresentando sucessos 
para todos os foliões.

a programação completa do Carna-
val 2014 de Pindamonhangaba, “Caia 
na Folia”, pode ser conferida no site 
oficial www.pindamonhangaba.sp.gov.
br, clicando no banner do Carnaval. To-
das as atrações da programação oficial 
são gratuitas. 

Maria Fernanda Munhoz
 * * * 

as belezas naturais da cidade são 
uma atração turística bastante pro-
curada pelos moradores e visitantes 
de Pindamonhangaba. dessa forma, 
também são de interesse do depar-
tamento de Turismo da Prefeitura, 
que está iniciando um projeto de 
mapeamento e infraestrutura nes-
ses locais.

Para tanto, os representantes do 
departamento de Turismo de Pin-
damonhangaba participaram, nesta 
semana, de uma reunião do Circuito 
Turístico da Mantiqueira, seguida 
de visita técnica a quatro cachoeiras 
de São Francisco Xavier, uma delas 
pública. São elas, a Pedro david, 
com várias quedas, distante 3km do 
centro; a do rei, a rosa e roncador, 
aproximadamente 12km do centro, 
cada uma delas.

nos locais, a equipe de Pinda co-
nheceu a infraestrutura, acessos, sina-
lização, estacionamento e outros itens.

Com o exemplo e a parceria com 
os projetos que já estão dando certo, 
a Prefeitura de Pinda vai iniciar o 
estudo nas cachoeiras do município. 
a intenção é divulgar as que estão 
preparadas para receber visitantes 

e auxiliar tecnicamente as que estão 
em área particular, para que tam-
bém recebam o público.

Reunião do Circuito
antes da visita técnica, foi rea-

lizada uma reunião entre os repre-
sentantes das cidades que integram 
o Circuito Turístico da Mantiqueira, 

para a definição de vários temas li-
gados às cidades, como a atualização 
da revista do Circuito e sua tradução 
para o inglês, sinalização turística e 
a organização da Semana da Manti-
queira, que será realizada em maio, 
com a mostra de arte e cultura das 
cidades, com o apoio do Sebrae.

divulgação

O Bloco do Barbosa vem de 
São Luis do Paraitinga para 
ser a principal atração do 
evento no Distrito

divulgação
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