
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Ano 132 - Nº 8307

PINDAMONHANGABA

R$ 1,00

SEXTA-FEIRA

Tribuna do Norte
21 DE FEVEREIRO DE 2014

SEXTA-FEIRA

PREDOMÍNIO 
DE SOL

18º 30º
UV 13

Fonte CPTEC/INPE

Mixon03

PAGINA 5

2º CADERNO PÁGINA 10

ESPORTES 12

Bloco do Barbosa toca em Moreira

CULTURA & LAZER 11

O Bloco do Barbosa é a principal atração do pré-carnaval de Moreira César, no sábado (22). A concentração 
acontece a partir das 15 horas, em frente à Caixa Econômica Federal, no Ipê II. Pela primeira vez em Pinda, o 
tradicional bloco de São Luis do Paraitinga promete contagiar milhares de foliões.

SEXTETO CARLOS 
GOMES SE 
APRESENTA 
SÁBADO
O Sexteto Carlos Gomes 

fará uma apresentação no 
sábado (22), às 19 horas, no 
Museu. A atividade é gra-
tuita e faz parte do projeto 
‘Clássicos em Cena’, que 
terá o repertório comenta-
do pelo maestro Parcival 
Módolo.

LOJAS VÃO 
ABRIR MAIS 108 
EMPREGOS NO 
SHOPPING

Hospital 10 
de Julho 
concentra 
atendimentos 
da Unimed

A Unimed Pindamo-
nhangaba transferiu os 
serviços do Pronto Atendi-
mento, da Vila Bourghese, 
para o Hospital 10 de Ju-
lho, no Parque das Nações.

Com a alteração, a Uni-
med espera melhorar o 
atendimento para aproxi-
madamente 48 mil asso-
ciados.

Cruz Pequena 
terá escola 
para 240 
alunos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está construindo 
uma escola com capacidade 
para atender até 240 alunos 
no bairro Cruz Pequena. 

SEGURANÇA
Comerciantes aprovam Atividade Delegada

ESTUDANTES FAZEM PROTESTO 
DE APOIO AOS GREVISTAS

Os estudantes da João Gomes de Araújo re-
alizam um manifesto de apoio aos funcioná-
rios e professores grevistas da Fatec e da Etec. 
O protesto dos alunos está marcado para hoje, 
às 14 horas, na Praça Monsenhor Marcondes.

FUNCIONÁRIOS DOS CORREIOS 
ORGANIZAM MANIFESTO 

Trabalhadores dos Correios fi zeram uma 
passeata pelas ruas da cidade na manhã de 
ontem. Os funcionários cobram melhorias no 
plano de saúde, alteração no horário de entrega 
das correspondências, dentre outros.

Os comerciantes do centro da cidade estão 
aprovando a Atividade Delegada, que come-
çou os trabalhos em Pindamonhangaba na 
terça-feira (18).

De acordo com o empresário Ivan Ubríaco, 

a ação é importante porque reforça o combate 
ao crime. Assim como ele, Inácio dos Santos 
Neto e Aida Martins acreditm que os 10 poli-
ciais a mais vão ajudar no reforço da seguran-
ça para lojistas e população.

CULTURA & LAZER 11
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www.terra.com.br

André Nascimento

CAMPEONATO 
SUB 17 
COMEÇA 
NO SÁBADO

Comando da Polícia Militar e prefeito destacaram aumento da segurança pública
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João Paulo OuverneySom da
tErra

“... QUANDO O SAMBA COMEÇAVA você era a mais brilhante, e se a 
gente se cansava você só seguia a diante, hoje a gente anda distante do calor 
do seu gingado,  você só dá chá dançante onde eu não sou convidado...” -  
Chico Buarque 
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DESTAQUE DA SEMANA

União dos comerciantes de Moreira 
César discute avanços e projetos

Ambulantes devem retirar os alvarás
Os vendedores ambulantes 

que vão trabalhar no pré-car-
naval de Moreira César devem 
retirar os alvarás na Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba ou na 
Subprefeitura de Moreira Cé-
sar até hoje. Sem o documento 
é proibido comercializar qual-
quer tipo de produto.

Para quem vai comerciali-
zar os produtos nas matinês e 
na avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, a entrega dos 
alvarás será entre os dias 24 e 
28 de fevereiro.

doação de mudas no Viveiro

Na última semana, foi reali-
zada a quarta reunião sobre a se-
gurança no comércio do Distrito, 
com a “União dos Comerciantes 
do Distrito de Moreira César”, no 
centro comunitário do Residen-
cial Pasin.

Na ocasião, foram avaliados 
os resultados dos três encontros 
anteriores que, segundo o presi-
dente da Amorpas - Associação 
de Moradores do Pasin, Jorge 
Gonçalves, foram  significativos 
e com ótimos resultados, como 

a redução de furtos no comércio, 
também devido ao apoio da Polí-
cia Militar.

“No encontro destacamos, 
mais uma vez, a importância da 
participação dos comerciantes 
nas reuniões, pois isso ajuda a 
fortalecer o trabalho de todos. A 
união faz a força e a diferença”, 
completa o presidente.

Também foram abordados ou-
tros assuntos, dentre eles, ques-
tões e episódios sobre a seguran-
ça no comércio e nas residências 

na região que inspiraram a suges-
tão de criar uma Comissão para 
discutir o tema com as autorida-
des competentes.

Estiveram presentes o te-
nente PM, Esli Ramos Junior, 
representando o capitão PM 
Cavalheiro, o gerente da Viva 
Pinda, João Machado,  a dire-
toria Amorpas, o Sr. Paschoal – 
líder comunitário do Residen-
cial Mantiqueira, Sr. Paraíba 
- líder do comércio da região e 
demais comerciantes.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departamento 
de Meio Ambiente, realiza a doa-
ção de mudas de árvores nativas 
e frutíferas, somente para mo-
radores da área rural da cidade, 
como chácaras e sítios. A doação 
é realizada no Viveiro Munici-
pal. Cerca de 30 moradores po-
dem retirar uma senha mediante 
apresentação de comprovante de 
endereço. As mudas são entre-
gues das 8 às 10h30 e podem ser 
retiradas até hoje. Cada pessoa 
poderá levar até 50 mudas, sendo 
45 nativas e cinco frutíferas, além 
de 10 pingos de ouro.

Feira de adoção 
de cães e gatos

O Abrigo Municipal de Animais 
e a Associação Centopeia de Pro-
teção aos Animais realizam, neste 
sábado (22), das 9 às 13 horas, a 
feira de adoção de cães e gatos na 
praça em frente ao Cemitério. Para 
adotar, é necessário apresentar RG 
e comprovante de residência. 

ARENA 101 Pinda:   21/02 
(sábado) – Pré-Carnaval de São 
Luiz. Juca Teles e os Estrambelha-
dos . www.arena101.com.br. Lis-
ta vip com Luzera – 9171-8990 e 
7811-9776.  bairro marçon, 4.900

BUTEKO PINDA: 27/02 
(quinta) – grito Rock Vale. aero-
moças, Tenistas, abertura aC Ting 
alone (marcelo Lorenzotti.  10/05 
(sábado) - bob marley in Celebra-
tion.  banda maneva. Tel. 3642-
3450. av. Luiza marcondes de 
oliveira, 244. www.butekopinda.
com.br 

CASARÃO ROSEIRA – toda 
quinta-feira, baladas em dois am-
bientes.  djs digão e Juninho com 
diversos ritmos. Elas free até 23h

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do idoso (CCi) Pinda – baile todo 
sábado (18h30). banda ao vivo no 
último sábado do mês. av. abel 
Corrêa guimarães, bairro Vila Rica

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 22/02 (sábado) – grupo 
bom gosto. 08/03 (sábado) – Sor-
riso maroto 15 anos

CHICK NA ROÇA Taubaté:  
23/02 (domingo) – grito de Car-
naval awotrem. banda oba!hia, 
e anderson & Rafael  Estrada do 
barreiro

CLUBE DA VILA São benedito 
realiza mais um  baile no Recinto 
São Vito (moreira César) neste do-
mingo (23/02 - 20h): banda Terra 
nativa. Tel (12) 3642-2087

CLUBE DO LAZER Taubaté: 

O  Bloco da Academia da Ferroviária de Pinda desfila no dia 26 de 
fevereiro, quarta-feira, confira a programação:

19h – Concentração na porta do clube. 19h30 – Desfile pelas prin-
cipais ruas da cidade, animado pela banda Furiosa  (marquinhos da 
Euterpe). 20h20 – Retorno ao deck da piscina onde a banda Furiosa 
agitará a galera com marchinhas. 21h – Super aula de Sh’ bam à Fan-
tasia. Premiação  à melhor fantasia, fantasia mais bonita e  folião mais 
animado e  mais idoso. Camisetas à venda na academia por R$ 20 
cada, com direito a 1.000 mg de cerveja (3 latas de cerveja) ou de re-
frigerante. as atividades da academia e modalidades serão encerradas 
às 18h neste dia.

domingo:  23/02 – nova Tropical 
(SP)

QUaRTa-FEiRa - 19/02 – Três 
Corações. 26/02 – banda Chame-
go.com. 

Traje esporte fino. Tel. 3635-
5389

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira:  22/02 (sábado) – balada 
Sertaneja.. Elas free até 0h. SP-62, 
2.400, estrada Pinda-Roseira

CoRinThianS Pinda: 23/02 
(domingo 15h) - Conexão Samba e 
Pagode. homem R$ 5,00 e mulher 
vip. Promoção: 3 latas de cerveja 
por R$ 10,00

CORO DA OSESP – orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo: 
26/02 (quarta-feira 2h) – igreja 
matriz de Pinda. Entrada franca

CREIX TÊNIS CLUBE de Tre-
membé “Creix”:  22/2 (sábado) – 
banda gold.  23/2 (domingo 12h) 
– Churrasco dançante. Trio Voz de 
ouro. 1º a 4/3 (sábado a terça-
feira) – bailes de Carnaval. banda 
gold.  Tel (12) 3674-2413

CROZARIOL Tremembé: 
21/2 (sexta) – noite do adesivo. 
Fernando & Fabiano. motorista e 
mulheres no carro não pagam.Tel. 
(12) 3672-2576. www.crozariol.
com.br

ESTÂNCIA NATIVA Caça-
pava: 21/3 (sexta) – guilherme & 
Santiago

FERROVIÁRIA Pinda – Som 
ao vivo no deck da piscina SEX-

Ta-FEiRa: 21/2 – grito de 
Carnaval. grupo Sedusamba. 
26/2 (quarta 19h) – bloco da 
academia, saída de frente do 
clube, percorrendo as ruas da 
cidade. banda Furiosa. 28/2 
– abertura do Carnaval. grupo 
nota Samba.

associado em dia não paga e  
pode retirar dois convites na se-
cretaria. não sócios: h R$ 10 e m 
vip até 23h30, e R$ 5 após esse 
horário.  Tel (12) 2126-4444. www.
aaferroviaria.com.br

FERROVIÁRIA Pinda: Vem 
aí o Carnaval,  animado pela ban-
da Folia (participação da arena), 
grupos de samba e intérpretes de 
escolas de samba cariocas. Pro-
gramação completa no link www.
aaferroviaria.com.br  

MANGUEIRÃO Pinda: 21/2 
(sexta) – bailão com a banda gold. 
Canja gratuita à 1h. Estacionamen-
to grátis. Tel (12) 9174-0026

MARINELLI’ HALL Pinda: 
21/2 (sexta) – Carnaval nos Tem-
pos do Literário. banda Expresso 
brasil. ingressos R$ 40 2º lote. 
benefício Lar São Judas Tadeus e 
grupo Paz e Luz

NOVELIS ADC Pinda: 22/2 
(sábado) – baile do hawaii. multi 
band Show. Puxadores de samba 
giganerey (mangueira) e Luiz Ca-
milo (Estácio). ingressos: Cozzi 
magazine, Leão móveis, Xandão 
Tintas e neto Jeans. Tel (12) 3641-

9423
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 

21/2 (sexta) – Legião Urbana (7 
Cidades). 22/2 (sábado) – mr. 
Crowley (Crazy osborne, black 
Sabbath. 23/2 (domingo) – Fúria 
Rock Festival. hard attack, Love 
damns, Rock Trace e Saint bitch. 
Tel (12) 3648-4913. www.cerveja-
riaobvio.com.br

PINDABAR Pindamonhanga-
ba:  (quinta) – Sertanejo César 
& maycon. Cerveja itaipava R$ 
1,00. SEXTa –  21/2 – Sextane-
ja. Toda última sexta do mês, 
Sexta maluca - Cerveja itaipa-
va a R$ 10,00 a lata. SÁbado 
–22/2 – noite da Sirene. banda 
bela Cruela e dj alex Cristiano. 
domingo – 23/2 – É dez. bom 
dia.  30/2 – Fino Trato.  Toda 
quarta - videokê. Quinta – mú-
sica sertaneja ao vivo. R$ 15,00 
homem e R$ 10,00 mulher.  Tel 
(12) 3527-0510 / (12) 7814-
4029 e (12) 9749-8126. www.
pindabar.com

RANCHO SANTA FÉ apare-
cida: 21/2 (sexta) – Pralana. 28/2 
– Carnavale. Talis e Welinton, gru-
pos Proposta  e Takatê. homem 
R$ 25, elas vip até 0h30 com flyer, 
depois R$ 15. Tel. (12) 3105-1663 
e 8100-9062

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: 20/ (quinta 
21h) – Washington dos Teclados. 
21/2 (sábado) – marron (SJC). 
27/2 (quinta) – bruno & Tyago. 1/3 

(sábado) – Wilson & Washington. 
Responsabilidade dos músicos Wil-
son (pai) e Washington (filho), que 
também animam os bailes.  Tel.  
(12) 3648-4036 e 9775-0389

VIA VALLE SHOW Pinda:  
21/2 (sexta) – noite do Patrão. di-

nho da VP. 22/02 (sábado) – noite 
do Vip, ele e ela até 1h.  Primeiras 
100 mulheres, drink grátis. djs e 
mcs a noite toda. Tel(12) 98283-
8819.  Rua José gambini de Sou-
za, bairro bela Vista, em frente à 
Faculdade anhanguera.

bloco da academia da 
Ferroviária desfila no dia 26

Prof. Guto e equipe da Academia no desfile de 2009

João Paulo Ouverney

Arquivo TN

Divulgação

As últimas semanas têm sido preocu-
pantes para o Brasil. O nível dos re-
servatórios de água, em grande par-

te do Brasil, está bem abaixo da capacidade.
O que fornece água para boa parte da Gran-

de São Paulo, o da Cantareira, por exemplo, 
atingiu ontem o menor nível desde o início 
das medições, com apenas 17,9%.

Em Pindamonhangaba, que é abastecida 
com água tratada do rio Paraíba do Sul, os ní-
veis ainda não são preocupantes, porém vale 
o alerta.

Assim como em vários pontos do Brasil, não 
se pode tomar como base apenas o volume de 
água dos reservatórios, mas também o índice 
de precipitação de chuvas nas cabeceiras.

Segundo dados da Sabesp, não choveu na 
região das bacias hidrográficas que compõem 
diversos rios da região, que possuem leitos na 
divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

Os fenômenos do calor e da seca - que vem 
castigando o país nos dois primeiros meses 
do ano - e do inverno rigoroso - em algumas 
regiões do hemisfério norte –, por exemplo, 
têm duas causas: a primeira é a de um ciclo 
natural do planeta, que modifica temperatu-
ra, ventos, chuvas; a outra tem a ver com o 
aquecimento global que, além do óbvio, que é 
esquentar, também modifica as variações cli-
máticas – podendo antecipar, adiar e até eli-
minar processos naturais.

Pesquisadores da Universidade do Kansas, 
nos Estados Unidos, atribuem boa parte das 
mudanças no ciclo de temperaturas, ao aque-
cimento global.

De acordo com eles, para o Brasil as previ-
sões para as próximas décadas podem ser ain-
da piores em relação à onda de calor e à seca 
deste ano.

O que podemos fazer, hoje, é adotar medi-
das educativas para economizar água, energia 
e alimentos. Mudar a nossa consciência pois 
no futuro, nem tão distante assim, já estare-
mos sentindo o reflexo de tudo isso.

a parte que nos cabe: 
Economizar
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Atividade Delegada: 
Comprometimento com a segurança

Cintia Camargo
* * *

Dando prosseguimento ao 
programa que prevê o aumen-
to da segurança em Pindamo-
nhangaba, teve início na manhã 
de terça-feira (18), a atividade 
Delegada na cidade.

Durante o evento, foram 
apresentados os dez policiais 
que estarão desenvolvendo esse 
trabalho, primeiramente na re-
gião central da cidade. 

Presente ao encontro, o Coro-
nel Cássio roberto armani, Co-
mandante da Polícia militar do 
interior, ressaltou a importância 
deste trabalho. “Esses policiais 
vão atuar nos corredores comer-
ciais da área central da cidade, 
aumentando a atuação da Polícia 
militar nestes locais”, disse.

a atividade Delegada teve 
início após a assinatura de um 
convênio com o governo do Es-
tado, que prevê que os policiais 
em horário de descanso possam 
atuar e auxiliar na segurança do 
município.

a cidade contará com estes 
dez policiais a mais por dia, o 
que trará um reforço, resultan-
do na inibição da atuação de cri-
minosos.

Aprovação do comércio
a aCiP também aprova a ini-

ciativa da atividade Delegada 
em Pindamonhangaba, garan-
tindo maior segurança aos co-
merciantes da cidade.

Para ivan Ubríaco, esta é 
uma ação importante, diante do 
aumento da criminalidade. “a 
região do mercado estava um 
pouco abandonada em relação a 
policiamento ostensivo e contí-
nuo. É uma boa iniciativa e vai 
contribuir para que Pinda tenha 
um centro seguro tanto para o 
lazer como para o comércio. o 
novo policiamento vai ajudar 
muito”, disse.

De acordo com informações 
do Comandante da Policia mili-
tar de Pindamonhangaba, Paulo 
Henrique Lourusso Cavalheiro, 
o convênio é de extrema im-
portância e a população só tem 
a ganhar com o acordo. “Com a 

Secretaria de Saúde faz prestação de contas

O lançamento da Atividade Delegada foi realizado na praça Monsenhor Marcondes

atividade delegada, esperamos 
uma redução do índice de crimi-
nalidade”.

a empresária aida martins 
da Silva também considerou a 
iniciativa muito interessante. 
“Estávamos precisando disto. a 
região central realmente preci-

sava de mais segurança e isto vai 
beneficiar bastante os comer-
ciantes. graças a Deus nunca 
tive problemas em relação a rou-
bos e furtos, mas conheço mui-
tos que tiveram e todos ficam 
penalizados com isto. a chegada 
destes policiais é maravilhosa, 

eles conversaram bastante com 
a gente e explicaram como será 
o trabalho”, salientou.

também o empresário iná-
cio dos Santos neto achou mui-
to importante a iniciativa, tanto 
para o município, quanto para 
os comerciantes e munícipes. 

no programa de rádio 
“o Prefeito e você”, de 
quarta-feira (19), estiveram 
presentes vários partici-
pantes do núcleo de Polícia 
Comunitária desenvolvido 
em Pindamonhangaba.

o núcleo tem como ob-
jetivo aproximar e integrar 
a sociedade e os vários ór-
gãos representativos com 
a Polícia militar, estimulan-
do a troca de informações.

“acredito que esse 
trabalho conscientiza os 
cidadãos sobre a importân-
cia que cada um tem na 
busca do aumento do nível 
da segurança pública em 
toda a cidade”, afirmou o 
prefeito.

as reuniões de núcleo 
de Polícia Comunitária acon-
tecem sempre às terças-
feiras, às 9h30, na sede da 
Polícia militar em Pindamo-
nhangaba, localizada na rua 
Sagrados Corações, 1.309.

Toda a população pode 
participar.

Núcleo 
de Polícia 
Comunitária

“Com o aumento da violência 
por motivos banais, a ativida-
de Delegada é um ponto muito 
positivo para a nossa cidade”, 
afirmou.

o prefeito de Pindamonhan-
gaba salientou que pretende au-
mentar o número de policiais, 
de acordo com a demanda de 
trabalho da atividade Delegada. 
“Nosso desafio é garantir cada 
vez mais segurança à nossa po-
pulação. além disso, temos um 
comprometimento em realizar 
estudos para a implantação do 
vídeo-monitoramento através da 
instalação de câmeras em locais 
a serem analisados”, afirmou.

Ivan Ubríaco Aida Martins da Silva Inácio dos Santos Neto

marCoS ViníCio CUba
* * *

a Secretaria de Saúde, da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba fez a prestação de contas 
do 3º quadrimestre de 2013. 
a ação ocorreu no dia 14 de 
fevereiro, no auditório da Câ-
mara, e contou com a presen-
ça dos vereadores Dr. marco 
aurélio e José Carlos gomes 
- Cal. na ocasião, os represen-
tantes do Legislativo puderam 
conhecer a equipe da Secreta-
ria de Saúde.

Durante a prestação de 
contas, os vereadores fizeram 
questionamentos e obtiveram 
informações sobre questões 
contratuais com a Santa Casa 
e Pronto Socorro, por exem-

plo. a responsável pela pas-
ta disse que o contrato com 
a Santa Casa está em fase de 
conclusão e o do Pronto So-
corro é outro, pois antes eram 
juntos. Em relação ao Pronto 
Socorro, a secretaria está or-
ganizando um edital para cha-
mamento público para admi-
nistração do serviço, porque 
urgência e emergência são de 
responsabilidade do municí-
pio.

a munícipe rosmary 
Helker Freitas Lima diz que 
a apresentação foi bem trans-
parente e destaca que a popu-
lação deve participar, pois é 
importante questionar e lutar 
pelos direitos. “não adianta 
ficar falando de longe, é ne-
cessário estar perto e conhe-
cer a realidade para então exi-
gir. muito ainda precisa ser 
feito, porém muito também já 
foi feito. 

A secretária da Saúde 
realizou a prestação de 
contas na Câmara

andré nascimento

marcos Vinício Cuba marcos Vinício Cuba marcos Vinício Cuba

marcos Vinício Cuba
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

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

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

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

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

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

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

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

Felipe César – FC pede  
criação da Secretaria da 
Agricultura

Vereador Toninho da Farmácia

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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Vereador Fel ipe césar - Fc

Vereador cal (desTaque, ao lado) agradece pela 
apresenTação do “Bloco do BarBosa”, em moreira césar
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Vereador Magrão conquista 
a construção da quadra 
poliesportiva no Mantiqueira
“Parlamentar acomPanha início das obras 

e comemora com a PoPulação”

O vereador Carlos Edu-
ardo de Moura – Magrão 
(PPS) havia protocolado o 
requerimento nº 1.335/2013, 
em 27/05/2013, solicitando à 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, a cobertura da quadra de 
esportes do bairro Mantiquei-
ra. Em junho de 2013, recebeu 
o ofício nº 1.369/13, do Exe-
cutivo, informando que seria 
construída uma nova quadra 
na área institucional, situado 
na Rua Geraldo Derrico, a qual 
já encontrava-se em processo 
licitatório.

No requerimento, o ve-
reador Magrão destacou a 
importância do bairro ter uma 
quadra coberta, pois além do 
esporte, a mesma 
poderá atender a 
comunidade, com 
ações culturais, so-
ciais, assim como 
na promoção de fei-
ras, festas e outros 
eventos.

A construção foi 
iniciada, com servi-
ços do nivelamento 
do solo. De acor-
do com informa-

ções da Prefeitura, 
a obra está sen-
do realizada pelo 
PAC 2 – Programa 
de Aceleração de 
Crescimento, por 
meio do FNDE-
Fundo Nacional 
de Desenvolvimen-
to da Educação, 
com investimento 
de R$ 536.998.42, 
incluindo a contra-

partida da Prefeitura. Segundo 
a Secretaria de Obras da Pre-
feitura, a quadra terá alam-
brado, palco, dois lances de 
arquibancada, mureta externa 
de proteção feita de alvenaria, 
além da cobertura. “Agradeço 
à SubPrefeitura de Moreira 
César, Subprefeito Mané e 
parabenizo os moradores do 
bairro que vão receber esta 
quadra poliesportiva com toda 
infraestrutura para realização 
de práticas esportivas, no 
intuito de retirar as crianças 
das ruas, formando cidadãos 
através do esporte e melho-
rando a qualidade de vida das 
pessoas”, conclui o vereador 
Magrão.

Vereador magrão acompanha o início da consTrução da 
quadra, com serViços do niVelamenTo do solo no Bairro 
manTiqueira

desenho da FuTura quadra que Vai BeneFiciar os moradores 
do manTiqueira

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Janio solicita 
construção de praça no 
bairro Araretama

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador 
Janio 
ardiTo 
lerario

O Vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) foi procura-
do por moradores do bairro 
Araretama, que solicitaram 
providências com relação a 
uma área localizada próxima 
à rua Olavo Jorge.

Como sempre, o vereador 
Janio dedicou toda a atenção 
aos moradores e, inclusive, 
já tomou as providências 
necessárias e apresentou na 
Câmara Municipal um pedido 
para que a Prefeitura faça um 
estudo, visando a possibilida-
de de  construir  uma  “praça 
pública” no local.

Para Janio a benfeitoria 
proporcionará melhorias, 
além de ser uma opção de 

lazer à comunidade. “A praça 
vai ser um ponto de encontro 
entre os moradores e um 
lugar de descanso”. “Espero 
que a Prefeitura atenda esse 
pedido que fizemos em nome 
de todos os moradores do 
bairro Araretama”, destacou 
o parlamentar.

Operação tapa buracos
O vereador Janio também 

pede ao Executivo que seja fei-
ta a operação tapa buracos na 
rua Celeste, no bairro Campo 
Alegre. “Apesar de serem bu-
racos de pequenas proporções, 
os mesmos apresentam riscos 
de acidentes, principalmente, 
para os motociclistas”, con-
cluiu Lerario.

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) que 
sempre se empenhou para a 
realização do pré-carnaval 
no Distrito de Moreira César, 
hoje se sente mais realizado.  
Esse ano, o vereador Cal co-
memora mais uma vez, pois 
está previsto a apresentação 
do consagrado “Bloco do 
Barbosa”, de São Luiz do 
Paraitinga que irá agitar e 
abrilhantar o pré-carnaval de 
Moreira César, no sábado, dia 
22 de fevereiro, às 16 horas. 
“Por todas cidades que se 
apresenta, o Bloco do Barbo-
sa arrasta multidões de foliões 
de todas as idades, com suas 
marchinhas”, afirmou Cal.

O vereador tem certeza 
que no Distrito não será 
diferente e desde já deseja 
um bom carnaval para todos 
com bastante segurança e 

Cal agradece realização de Pré-
Carnaval com Bloco do Barbosa 
no Distrito de Moreira César

desfile deverá acontecer no dia 22 de

fevereiro, a Partir das 15 horas e cal esPera

a ParticiPação de toda a PoPulação no evento
alegria, e agradece ao prefeito 
Vito Ardito, aos Secretários, 
Diretores e Comissão Or-
ganizadora do Carnaval por 
ter privilegiado o Distrito 
com esta que será uma bela 
apresentação.

A concentração será ao 
lado da Caixa Econômica 
Federal, no bairro Ipê II,  às 
15 horas. O trajeto definido 
é pela avenida do Ipê II, pas-
sando pela avenida principal 
do CDHU Cicero Prado e 
também pelo centro do bairro 
Liberdade até chegar à Praça 
de Eventos do Vale das Acá-
cias. Logo após o Bloco do 
Barbosa haverá a apresenta-
ção da Banda “Show Nota 
Samba”, que executará os 
maiores sucessos do carnaval 
que, com certeza, irá animar 
todas as pessoas que lá vão 
pra se divertir.

Procurado por moradores 
e preocupado com a educação 
da cidade, o vereador Pro-
fessor Eric (PR) apresentou 
requerimentos na sessão do 
dia 17 de fevereiro, solicitando 
redutor de velocidade “lomba-
da” e placas de identificação 
próximas a REMEFI Raquel 
Aguiar Loberto, no bairro Vale 
das Acácias. Segundo relato 
de moradores ao vereador, 
os carros entram na rua em 
grande velocidade e, por vá-
rias vezes, quase atropelaram 
as crianças. “Muitos motoris-
tas não conhecem o bairro e 
não sabem que ali tem uma 
REMEFI. Temos que evitar 
que aconteça o pior. Peço 
agilidade ao departamento de 
transito, uma vez que, estamos 
pensando em 
proteger nos-
sas crianças”, 
ressaltou o ve-
reador Profes-
sor Eric.

Professor Eric solicita lombada 
e placas de identificação 
próximas a REMEFI
equiPamentos de segurança Precisam ser colocados 
nas Proximidades da remefi do vale das acácias

Praça Nilson de
Oliveira Junior “Bully”
O vereador Professor Eric 

esteve recentemente no “Lo-
teamento Azeredo” e ouviu 
algumas reivindicações dos 
moradores do bairro sobre 
a praça “Nilson de Oliveira 
Junior – Bully”. Dentre elas, o 
pedido de colocação de faixa 
de pedestre e de redutor de 
velocidade “lombada” pois a 
praça é muito movimentada, e 
os carros e ônibus passam em 
alta velocidade. “Fui averiguar 
pessoalmente o movimento da 
praça e, realmente, precisamos 
de uma faixa de pedestres e 
lombada com urgência nas 
proximidades da praça. Segu-
rança não tem preço”, concluiu 
o Professor Eric. 

Vereador 
proFessor eric

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) protocolou 
na Câmara, o Projeto de Lei nº 
11/2014, que pede a redução 
da idade de 65 anos para 60 
anos para isenção da tarifa do 
transporte público municipal. 
Diversos municípios da região, 
entre elas, Taubaté, já adotaram 
esta medida, beneficiando uma 
grande parcela da população 
que necessita se deslocar e 
muitas vezes não possui recur-
sos para arcar com os custos da 
passagem.

O vereador Toninho da 
Farmácia é o autor do Projeto 
de Lei nº 116/2009, que previa 
a redução de idade de 65 anos 
para 60 anos para isenção da 
tarifa do transporte público. Na 
ocasião, o projeto foi aprova-
do pela câmara 
mas foi vetado 
pelo prefeito. 

No final de 
2013, o gover-
nador Geraldo 
Alckmin san-
cionou a lei 
que permite a 
gratuidade em 

Toninho da Farmácia pede gratuidade 
no transporte coletivo municipal para 
pessoas com 60 anos ou mais

ônibus intermunicipais para 
pessoas com 60 anos ou mais. 
Por este motivo, o vereador To-
ninho da Farmácia entrou com 
o projeto novamente, pedindo 
a redução da idade para isenção 
da tarifa em nosso município. 
“Com o governador Geraldo 
Alckmin sancionando esta lei 
para ônibus intermunicipais, 
já vimos um benefício enorme 
para os idosos de todo o nosso 
estado. Contamos agora com 
a sensibilidade do atual pre-
feito Vito Ardito, no sentido 
de atender esta solicitação tão 
importante para a população de 
Pindamonhangaba. Esta medi-
da vai beneficiar principalmente 
a população mais carente que 
não possui recursos para arcar 
com os custos das passagens 
dos transportes coletivos.” disse 
Toninho da Farmácia.

Posto de Atendimento
da Viva Pinda
O vereador Toninho da 

Farmácia está encaminhando a 
empresa Viva Pinda, um pedido 
para que a mesma ofereça a 
população uma sala de atendi-
mento na área central da cidade. 
Hoje, quem necessita realizar a 
confecção da carteira de isen-
ção e outros serviços, precisa 
deslocar-se até o Distrito de 
Moreira César.

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) apresentou o Pro-
jeto de Lei 168/2013, que prevê 
a publicação a título gratuito de 
documentos oficiais de entida-
des assistenciais e associações 
de bairros, devidamente cons-
tituídas no jornal Tribuna do 
Norte, pertencente à Fundação 
Dr. João Romeiro. O vereador 
justifica seu projeto no fato de 
as entidades assistenciais e a 
associações de bairros, muitas 
vezes não terem condições de 
arcar com os custos de suas 
publicações, onerando as mes-
mas, que em muitos casos, não 
possuem renda suficiente para 
se manter.

Faculdade
Pública Federal
O vereador Felipe César - 

FC insiste junto ao Governo 
Federal, através do Ministério 
da Educação da instalação 
de uma faculdade pública 
em Pindamonhangaba, com 
cursos em diversas áreas para 
beneficiar a juventude da 
região metropolitana do Vale 
do Paraíba.

Segundo o vereador Fe-
lipe César - FC, esta inicia-
tiva se faz necessária para 
dar condições aos jovens, 
sobretudo os mais carentes, 
de ter acesso à formação su-
perior de forma gratuita. A 
necessidade desta região é de 
uma faculdade pública federal, 
que ofereça cursos como me-
dicina, engenharia, arquitetura, 
matemática, química e física, 
visando atender a demanda 
de estudantes que não têm 
condições de pagar um ensino 
superior de qualidade.

Criação da
Secretaria da Agricultura
O vereador Felipe César – 

FC enviou sugestão ao prefeito, 
através de Indicação, em que 
solicita a criação da Secretaria 
da Agricultura em Pindamo-
nhangaba. O vereador alega 
que o prefeito transferiu a 
Diretoria de Agricultura, que 
estava vinculada à Secretaria 
de Indústria e Comércio, para 
a Secretaria de Governo e In-
tegração, o que tem dificultado 
a tramitação de ações vincu-
ladas ao meio rural. Além do 
mais, a Diretoria de Agricul-
tura e a Secretaria de Governo 

e Integração, estão em locais 
diferentes, fazendo com que 
os agricultores de nosso 
município passem por um 
verdadeiro “calvário” para re-
solverem suas questões rurais. 
“Entendemos que a criação 
de uma Secretaria específica 
vai melhorar a tratativa com 
a questão rural, já que somos 
polo regional da agricultura e o 
prefeito, por raízes de família, 
é ligado a área rural”, enfatiza 
o vereador.
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AiAndrA Alves MAriAno
***

o shopping Pátio Pin-
da vai receber, a partir 
de abril, três megalojas, 
que juntas, vão oferecer 
aproximadamente 100 
vagas de emprego. A ria-
chuelo, oscar Calçados 
e a C&A já estão selecio-
nando profissionais para 
operadores de caixa, 
venda e serviços, fiscais 
de loja e promotores de 
cartão. 

A riachuelo oferece 58 
vagas para os cargos de 
chefia, liderança e base 
operacional. Podem par-
ticipar do processo sele-
tivo, homens e mulheres, 
maiores de 18 anos, com 
ensino Médio completo, 
disponibilidade de traba-
lho aos finais de semana 
e feriados e bom relacio-
namento interpessoal. 
A rede também oferece 

Shopping anuncia três megalojas 
e abre 108 vagas de emprego

oportunidades para pes-
soas com deficiência. In-
formações no pinda@ria-
chuelo.com.br.

A C&A está selecionan-
do 30 profissionais e para 
concorrer é preciso ter en-
sino médio completo, com 
ou sem experiência e dis-
ponibilidade de horário. o 
currículo deve ser enviado 
para rh.recrutamento@
cea.com.br.

Já na oscar Calçados 
são 20 oportunidades nas 
áreas de vendas, crediário, 
estoque e limpeza. Para 
participar do processo sele-
tivo, os interessados devem 
encaminhar os currículos 
até o dia 28 de fevereiro, 
ter ensino Médio comple-
to, experiência anterior na 
função desejada, ser maior 
de 18 anos e residir em 
Pindamonhangaba. outros 
detalhes pelo e-mail rh@
oscarcalcados.com.br.

odirley Pereira

Riachuelo, Oscar Calçados e C&A estão selecionando profissionais para suas novas lojas

cIDADE

AnA CAMilA CAMPos
***

na terça-feira (18), a 
Unimed Pindamonhan-
gaba transferiu o Pronto 
Atendimento 24 horas do 
prédio da vila Bourghe-
se para o Hospital 10 de 
Julho, no Parque das na-
ções.

Com 1.300 m² de área 
construída, a nova estrutu-
ra conta com três salas de 
repouso, sala de cirurgia, 
sala de raio x, sala de tria-
gem, sala de sutura e cura-
tivo, sala de medicamen-
tos, sala de emergência, 
sala de inalação, duas re-
cepções além dos consul-
tórios para atendimento.

Para dar vida a todo 
esse alicerce, uma equipe 
de sete enfermeiras em 
cada turno, 50 médicos 
(40 clínicos gerais mais 10 
pediatras) em plantão al-
ternado, além dos que es-
tão de plantão à distância: 
anestesista, ortopedista, 
cirurgião geral, cirurgião 
vascular e neurocirurgião 
e, também, um plantonis-
ta de corpo presente de 
UTi e um intensivista no 
PA compõem o corpo clí-
nico do hospital. 

Processo 
e estrutura

o planejamento da 
transferência existia há 
dois anos, desde que a 
nova diretoria efetuou 
a compra do Hospital, o 
que exigiu muito estudo, 
principalmente, quanto a 
investimentos.

segundo o diretor pre-
sidente da Unimed Pin-
damonhangaba, José re-
nato Couppê schmidt, o 

Unimed de Pinda transfere pronto 
atendimento para Hospital 10 de Julho

objetivo da mudança é 
proporcionar mais con-
forto e segurança no trata-
mento aos pacientes, pois 
o PA está, agora, dentro 
de um hospital, que con-
ta com salas de cirurgia e 
UTi. esse sistema integra-
do representa mais uma 
vantagem. 

Ainda de acordo com 
ele, 100% da reforma já 
foi concluída. Agora, a di-
reção está no aguardo da 
mudança do laboratório 
de análises clínicas, que 
também passará a ocupar 
o novo prédio e a previsão 
para a mudança é den-
tro de um mês. “A coleta 
continuará no centro, so-
mente a parte técnica será 
transferida. Tudo o que 
nós planejamos, nós ter-
minamos”, ressalta o dire-
tor presidente.

A longo prazo, o pla-
nejamento é que, como 
terceira etapa, sejam 
construídos mais 30 apar-
tamentos, além de setor 

de hemodinâmica, cirur-
gia cardíaca, unidade co-
ronariana e maternidade. 
Para tal, está sendo aguar-
dado um financiamento 
do Bndes, após a libera-
ção, a expectativa é que, 
em no máximo um ano, a 
estrutura seja concluída.

associados
Atualmente, a Unimed 

Pinda conta com 24 mil 
associados diretos e mais 
24 mil de outras operado-
ras, contando com empre-
sas e usuários com planos 
de outras cidades, o que 
totalizam 48 mil pessoas 
atendidas pelo convênio 
no município.

o atendimento chega 
a cinco mil por mês - uma 
média de 150 no dia, sen-
do que 50 ao público in-
fantil e os outros 100, aos 
demais.

Além da mobilidade e 
conforto, schimidt desta-
ca várias melhorias. A pri-
meira delas é o processo 

de atendimento, que passa 
a ser totalmente informa-
tizado, o que dá agilidade 
e aumenta a confiabilida-
de de dados, ou seja, uma 
segurança maior ao usu-
ário. o segundo, é o con-
forto maior dos pacien-
tes, principalmente, com 
espaço maior e adequado 
e o terceiro, é a seguran-
ça, por ter um ambiente 
que possui todo o recurso 
para   às necessidades dos 
usuários.

“o foco do nosso traba-
lho é a prestação de servi-
ços em assistência médica 
de qualidade, baseada na 
satisfação dos usuários e 
dos médicos e colaborado-
res, adequando à exigên-
cia do mercado de plano 
de saúde, principalmen-
te, às verticalizações das 
operadoras, que implicam 
serviços próprios, porque 
as terceirizadas, em cer-
tos aspectos, já não con-
seguem suprir as deman-
das”, explicou schimidt.

Mais eMPregos
Para atender a toda 

essa demanda, o qua-
dro de funcionários, que 
contava com 260 pro-
fissionais, praticamente 
dobrou. Foram 200 no-
vas contratações entre 
enfermeiros, médicos, 
segurança e limpeza (ter-
ceirizados), além de um 
engenheiro de manuten-
ção – o que a estrutura 
do local exige, totalizando 
460 funcionários, o que, 
segundo o coordenador 
do PA, médico enrico Tu-
tihashi, caracteriza uma 
empresa de médio porte.

deMora no 
atendiMento 

a Pacientes
sobre a questão da 

demora no atendimento, 
foi destacado que preci-
sa existir uma conscien-
tização da população de 
que o PA é direcionado 
para atendimento de ur-

gência e emergência, o 
que, segundo schimidt e 
Tutihashi, não ocorre. “A 
cultura do brasileiro é a de 
não marcação de consulta. 
ele quer ser atendido nem 
que seja para solicitar exa-
mes. o pronto atendimen-
to é para casos de urgên-
cia e emergência”, salienta 
o diretor presidente.

Tutihashi ressaltou que 
uma das formas de mu-
dar essa cultura é educar 
a população, que, muitas 
vezes, comparece ao PA 
mas não para atendimen-
tos de emergência. “Justa-
mente por isso temos um 
serviço de triagem, que 
identifica a necessidade 
e gravidade do paciente, 
para aquele que realmen-
te está passando mal seja 
atendido antes da pessoa 
cujo atendimento não re-
quer essa urgência, senão, 
acaba ocorrendo uma de-
turpação da utilização do 
serviços”, conclui.

Ana Camila Campos

Hospital 10 de Julho agora abriga também o PA da Unimed

A nova estrutura do PA tem 1.300m² de área construída

Célia lima            
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POLÍCIA
Último foragido do 
“caso Cachoeira” é preso

A Polícia Civil agradeceu às 
pessoas que compartilharam o 
retrato falado do foragido que 
teria participado da morte do 
professor Paulo Ferreira. Dian-
te das informações prestadas, 

ele foi capturado na cidade de 
Taubaté na manhã da última 
terça-feira (18). De acordo com 
informações da polícia, esse 
seria o segundo suspeito preso. 

O homem foi detido após 

uma abordagem no centro de 
Taubaté, pois estava dormindo 
em um albergue localizado na 
cidade há alguns dias. A polícia 
informou que o homem deve 
ter prisão temporária decretada.

Relembre 
o caso

Cachoeira foi morto 
afogado após um assalto, 
registrado no fi m de janei-
ro. O corpo foi encontrado 
apenas sete dias após o 
crime. Segundo o setor 
de investigação da Polícia 
Civil, o carro do professor 
foi roubado durante a ma-
drugada e ele foi levado 
por dois assaltantes du-
rante a ação. O caso foi re-
gistrado pela polícia como 
latrocínio (roubo seguido 
de morte).

Menor é capturado após 
levantar suspeita

Um adolescente foi 
pego após levantar sus-
peitas de funcionários de 
uma loja de serviços em 
automóveis no início da 
tarde de terça-feira (18). 

A PM foi acionada para 
comparecer ao estabele-
cimento, localizado no 
bairro Ouro Verde, onde 
dois indivíduos haviam 
solicitado reparos na la-

taria de um Audi branco, 
com placas de Volta Re-
donda-RJ, e aparentes 
marcas disparadas por 
arma de fogo.

Assim que a polícia 
chegou, os dois tentaram 
fugir, entretanto, o ado-
lescente foi pego enquan-
to tentava pular para o in-
terior de uma residência. 
Com ele, foi encontrada 

uma arma de fogo, que, 
segundo a polícia, teria 
sido furtada na cidade de 
Cruzeiro em 2013. O outro 
foi identifi cado, mas não 
foi encontrado.

Os dois rapazes envol-
vidos nessa ocorrência 
são da cidade de Taubaté, 
sendo que o menor apre-
endido está à disposição 
da Justiça.

JOVEM É 
PRESO COM 
DROGAS

Enquanto fazia 
patrulhamento de 
rotina pelo bairro 
Bela Vista na tarde 
de domingo (16), 
a PM avistou um 
indivíduo em ati-
tude suspeita. Ao 
abordarem o rapaz, 
os policiais perce-
beram que o rapaz 
exalava um cheiro 
diferente, o que pa-
recia ser de droga. 
Segundo o jovem, 
ele teria adquiri-
do o entorpecente 
com outro rapaz do 
bairro.

Entretanto, após 
vistoria pelo local, 
a polícia encontrou 
nove porções da 
droga juntamen-
te com R$ 110,00. 
Diante dos fatos, ele 
foi preso em fl a-
grante e foi encami-
nhado para 1º DP.

Polícia Federal apreende 
pássaros silvestres em Pinda

No fi nal da tarde de terça-feira (18), a 
Polícia Federal abordou um homem que 
trafegava pela Via Dutra, km 87, altura 
de Pindamonhangaba. Com ele, foram 
encontrados pássaros silvestres, que es-
tavam no porta-malas.

O homem não possuía nenhum regis-

tro nem permissão para transportá-los. 
Segundo ele, os animais foram compra-
dos em uma feira do bairro Vila Mara, 
em São Paulo, por R$ 50,00 cada. Além 
dos pássaros, também havia uma moto-
cicleta dentro do carro, que ele afi rmou 
ter arrematado em um leilão.

Condutor é preso por dirigir embriagado
Uma pessoa foi presa 

no sábado (15) por condu-
zir seu veículo embriagada.

Ela foi abordada pelos 

policiais na rua Professor 
Angelina Boueri, no bair-
ro Campos Maia e teria 
oferecido propina policial 

para ser solta. Diante dos 
fatos, a pessoa foi presa por 
dirigir embriagada e tenta-
tiva de corrupção ativa.

Vítima detém 
ladrão de 

celular
Na tarde da última quarta-fei-
ra (19), um comerciante deteve 

um suspeito de furto de celular no 
centro da cidade.

A Polícia avistou a vítima, um 
comerciante que teve seu celular 
furtado, correndo atrás do autor 

e acabou conseguindo alcançá-la. 
Juntamente com a chegada dos 
policiais, o homem foi revistado 
e, com ele, encontrado o apare-

lho celular. O autor foi levado ao 
1º DP e autuado em fl agrante, 

encaminhado ao CDP de Guara-
tinguetá. O celular foi restituído à 

vítima.

CELULAR É RECUPERADO

Após investiga-
ção da Polícia Civil, 
um celular furtado 
no interior da Santa 
Casa, no começo de 
janeiro, foi localiza-
do e será devolvido à 
pessoa proprietária. A 
responsável pela loca-
lização do celular está 
sendo processada por 
apropriação de coisa 
achada, com pena de 
até um ano de prisão. 

Dica: Caso qualquer 
pessoa localize objetos 
de valor é indicado 
levar até a Delegacia 
de Polícia, evitando 
processos futuros.

Acidente mata 
homem de 50 anos

Um senhor de 50 anos faleceu 
em um acidente na estrada do Ri-
beirão Grande no domingo (16). De 

acordo com a polícia, ele conduzia 
uma motocicleta e teria batido em 
um poste de iluminação.
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SOCIAIS
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Feliz aniversário
Para Luciana Louzada, que 

assoprou velinhas no dia 
12 de fevereiro. Ela recebeu 
os parabéns dos amigos e 

familiares.

Felicidade - Para Sílvio Felipe, aniversariante do dia 18 de 
fevereiro. Ele recebeu um abraço especial da esposa Marina 
(com ele na foto), dos familiares e amigos que desejam muita 
saúde, paz e alegria nesta data festiva.

aniversário - Mateus Louzada 
comemorou mais um aniversário 
no dia 8 de fevereiro. Amigos e 
familiares desejam muita felicidade 
e tudo de bom. Parabéns!

Tudo de ÓTimo - Feliz aniversário para 
Lucas Guaragna Guedes, que comemora mais 
um ano de vida no dia 23 de fevereiro. Rece-
be o carinho da irmãzinha Giovana, dos pais, 
demais familiares e amigos. Parabéns!

Felicidade - Parabéns para Danilo Moura, que completou 
24 anos no dia 17 de fevereiro. Seus familiares e amigos lhe 
desejam tudo de ótimo, sempre!

Parabéns - Felicidade 
para Renan Teixeira, 
aniversariante do dia 20 
de fevereiro. Seus familia-
res e amigos lhe desejam 
tudo de bom!

muiTa 
Felicidade

Toda a felicidade 
para a professora 

Maria Elvira 
Nicoletti Gomes, 

que comemora 
aniversário no dia 

22 de fevereiro. 
Recebe o carinho da 
família, dos amigos, 

alunos e ex-alunos. 
Parabéns!

Feliz aniversário - Quem comemora aniver-
sário no dia 23 de fevereiro é Gerson Britto Ataíde, 
da Dokar Veículos. Que tenha sempre muita saúde e 
felicidade!

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

aniversário - Elisangela Azevedo da Silveira fez a 
festa no dia 20 de fevereiro, quando comemorou mais 
um aniversário. Ela recebeu abraços dos amigos e 
familiares que desejaram muita felicidade.

Felicidade - Para Haydeé Tommasiello, que come-
morou mais uma primavera no dia 20 de fevereiro, 
com o esposo Carlos Alberto e  sua filha Gisela (foto). 
Ela recebeu abraços dos familiares e amigos. 

Parabéns  
Paulo Rogerio 
Savio assopra 
velinhas no dia 21 
de fevereiro, com a 
presença de amigos 
e familiares. O 
abraço especial é 
da  esposa Priscila 
Valente, que deseja 
muita felicidade ao 
maridão.

Arquivo pessoalArquivo pessoal

Arquivo pessoal
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GamesGames

De 21 de fevereiro a 
27 de fevereiro

UMA AVENTURA LEGO 
3D (DUB)
Animação – livre. 
Diretor Phil Lord e 
Christopher Miller 
14h20 e 16h50

POMPÉIA 3D (DUB) 
Ficção – 14 anos. 
Diretor: Paul W.S. 
Anderson. Elenco: Kiefer 
Sutherland, Jared Harris, 
Emily Browning, Carrie-
Anne Moss, Jared Harris, 
Adewale Akinnuoye-Agbaje
14h25h, 17h15h, 19:35h 
e 21h50

POMPÉIA 3D (LEG)
19h10h e 21h25

ROBOCOP 2D (DUB)
Ação - 14 anos. Diretor: 
José Padilha. Elenco: Joel 
Kinnaman, Abbie Cornish, 
Gary Oldman, Samuel 
L. Jackson, Jackie Earle 
Haley, Michael Kenneth 
Williams, Jay Baruchel, 
Jennifer Ehle, Aimee 
Garcia, Miguel Ferrer
14 horas, 16h30, 
19 horas e 21h30

ROBOCOP 2D (LEG) 
14h30, 17 horas, 
19h30 e 22 horas

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

Pindamonhangaba 
vai ser sede do Grito 
Rock nos dias 26, 27 
e 28 de fevereiro. O 
evento será realizado 
na Estação Artedu-
vale, localizada na 
Rua Martim Cabral, 
na região central. No 
primeiro dia haverá o 
lançamento do evento. 
No dia 27, o bloco do 
“Grito Rock” vai per-
correr as ruas do cen-
tro e no dia 28 haverá 
show com bandas. Os 
horários das ativida-
des serão defi nidos e 
divulgados em breve.

De acordo com 
Andréa Batista, uma 

das responsáveis pelo 
evento na cidade, a 
organização está fi na-
lizando a programação 
e afi nando alguns pon-
tos para a realização 
do “Grito Rock”, que 
conecta 400 cidades 
de 40 países.

“Grito Rock” Pin-
damonhangaba tem o 
apoio do Fora do Eixo 
Card, TNB, Prefeitura 
de Pindamonhanga-
ba, entre outros. É 
realizado pela Artedu-
vale e Mixgenação. O 
público poderá apre-
ciar apresentações 
musicais, artísticas, 
literárias, fotográfi cas 
e também participar 
de debates.

Na última quarta-feira (19), o face-
book  anunciou a compra do aplicativo 
“whatsapp”, utilizado para a troca de 
mensagens instantâneas por meio da In-
ternet. O investimento de Mark Zucker-
berg foi de U$$ 16 bilhões de dólares - 
valor mais alto já pago por um aplicativo 
para smartphones desde que a própria 
rede social comprou o Instagram – valor 
esse muito superior ao que a Microsoft, 
por exemplo, pagou pelo Skype (8,5 mil 
milhões de dólares) ou ao que a japone-
sa Rakuten desembolsou pelo Viber (900 
milhões de dólares), uma aplicação mui-
to semelhante.

Em comunicado, o Facebook descreve 
a WhatsApp como uma valiosa platafor-
ma com 450 milhões de utilizadores por 
mês – quase o dobro do Twitter. Destes, 

RoboCop com ‘toque 
brasileiro’ estreia hoje

AIANDRA ALVES MARIANO
* * *

O filme RoboCop es-
treia hoje nas salas de 
cinema de todo o Bra-
sil, inclusive em Pinda-
monhnagaba. O clássico 
lançado em 1987 tem o 
remake com direção de 
José Padilha, que diri-
giu os filmes Tropa de 
Elite, Tropa de Elite 2 
e faz a sua estreia em 
Hollywood. 

Em RoboCop, Alex 
Murphy (Joel Kinna-
man) é um policial e pai 
de família que fica grave-
mente ferido em serviço. 
A empresa OmniCorp, 
envolvida na criação de 
armas de guerra, usa a 
oportunidade e recons-
trói o corpo do policial. 
Michael Keaton inter-
preta Raymond Sellars, o 
diretor-executivo da cor-
poração que constrói Ro-
bocop nessa nova versão 
do filme. 

A trama se passa em 
2028, quando a multina-
cional OmniCorp domina 
a tecnologia robótica, e 

O primeiro fi lme Robocop, lança-
do em 1987, quase terminou antes de 
começar. O ator Peter Weller, depois 
de levar quase 10 horas para vestir a 
armadura projetada por Rob Bottin, e 
de mal conseguir se mover com ela, ia 
sair do fi lme.

Ele foi convencido a retrabalhar sua 
postura e movimentos com o mími-
co Moni Yakim. Em três dias, com as 
fi lmagens paralisadas, Weller, Yakim e 
o diretor Paul Verhoeven concordaram 
com o estilo mais lento e robótico que se 
tornou assinatura do personagem.

VOCÊ SABIA?

drones (aviões não tri-
pulados) têm sido usa-
dos para o combate ao 
crime nas grandes cida-
des. O método tem for-

te resistência por parte 
dos Estados Unidos e na 
intenção de conquistar 
o povo americano, Ray-
mond Sellars tem a ideia 

de criar um robô que te-
nha consciência humana, 
de forma a aproximá-lo 
da população. A Omini-
Corp aposta em uma nova 

arma: um agente da lei 
metade homem, meta-
de máquina. Assim, Alex 
Murphy se transforma no 
RoboCop.

De olho 
no cine

PROGRAMAÇÃO 
CINEMA EM PINDA

Facebook anuncia compra do Whatsapp por US$ 16 Bi
70% estão ativos todos os dias. O volu-
me de mensagens partilhadas aproxi-
ma-se já do volume global dos tradicio-
nais SMS.

Para Zuckerberg, o foco é o cresci-
mento e o fortalecimento da ligação en-
tre pessoas do mundo todo. “O WhatsA-
pp está prestes a ligar milhões de pessoas 
e um serviço que consegue atingir esta 
meta é incrivelmente valioso”, acrescen-
tou o dono do facebook, que já conta com 
mais de 1200 milhões de usuários.

Nada Muda
Zuckerberg também ressaltou, por 

meio de um post, que a operação dará 
ao aplicativo a fl exibilidade para se ex-
pandir, enquanto permite que os fun-
cionários se concentrem no coração de 
seu negócio: as mensagens. “Eis o que 

vai mudar para vocês, nossos usuários: 
nada”, garantiu, frisando que a empresa 
continuará autônoma e operando com 
independência. “Vocês poderão continu-
ar a usar o serviço por uma taxa nominal, 
não importa onde estejam ou que smar-
tphones usem”.

O aplicativo
O WhatsApp foi criado em 2009 por 

Brian Acton e Jan Koum, antigos qua-
dros do Yahoo. A aplicação começou 
por servir para os utilizadores de iPho-
ne definirem um estado, que seria vi-
sível para todas as pessoas da lista de 
contatos, indicando, por exemplo, que 
estavam numa reunião ou com pouca 
bateria. Foram os próprios utilizadores 
que começaram a usar esta funcionali-
dade como um serviço de troca de men-
sagens. O WhatsApp decidiu mudar o 
seu próprio conceito e ir atrás do que 
as pessoas estavam fazendo. A popula-
ridade disparou.

Atualmente, o aplicativo está disponí-
vel para iPhone e para celulares que pos-
suem o sistema Android. 

PINDA SEDIA ‘GRITO ROCK’ 
NO VALE DO PARAÍBA Chaves ganha 

jogo de kart 
para PS3 e 
Xbox 360

A produtora de 
games Slang e 
a rede mexica-

na Televisa desen-
volveram um jogo 
de kart do Chaves 
para PlayStation 3 e 
Xbox 360. 

Desenvolvido pelo 
estúdio colombiano 
Efecto Studios, El 
Chavo Kart chega 
aos consoles digital-
mente na sexta-feira 
(21).

O game de cor-
rida serve de um a 

quatro jogadores e 
tem 12 personagens 
jogáveis da série 
animada do Chaves, 
com as vozes origi-
nais em espanhol e 
em português. 

São 10 pistas 
diferentes, inspi-
radas em cenários 
da série, como a 
vizinhança, o par-
que de diversões, 
Acapulco, a casa da 
bruxa do 71 e Tan-
gamandapio, entre 
outras.

Refi lmagem do clássico de 1987 tem na direção o cineasta brasileiro de Tropa de Elite, José Padilha
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

A comunidade da Cruz Pe-
quena receberá, em breve, 
uma unidade escolar. As 
obras do prédio já estão 
sendo realizadas e, atual-
mente, estão em fase de 
fi nalização das paredes e 
início da cobertura. 

O terreno da nova esco-
la tem área de 2.500m² e 
o prédio terá quatro salas 
de aula de 48m² cada, pá-

tio coberto com palco, sala 
multiuso, cozinha com 
dispensa e área de servi-
ço, sanitários, vestiário e 
sanitário adequado para 
pessoas com defi ciência, 
sala de professores, dire-
toria e secretaria. O inves-
timento da Prefeitura na 
obra é de R$ 824.174.

A nova escola tem ca-
pacidade para atender até 
240 crianças, nos perío-
dos da manhã e tarde.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba conta com 
a população para evitar a 
proliferação do mosquito 
Aedes aegypti. No dia 17 
de fevereiro, estudantes 
universitários da Faculda-
de de Pindamonhangaba 
receberam um profi ssio-
nal da Vigilância para ou-
virem informações sobre 
as principais atitudes para 
evitar a dengue. Ao todo, 
participaram deste mo-
mento de conscientização 
500 alunos.

No dia 14 de fevereiro, 
a Secretaria de Saúde e 
Assistência Social prestou 
contas do 3º quadrimes-
tre de 2013 na Câmara de 
Vereadores e informou 
que há 153 notifi cações de 
dengue, sendo 113 descar-
tados, 12 aguardando re-
sultados, 22 confi rmados 

Cruz Pequena terá escola municipal

Universitários participam 
de orientações sobre dengue

e seis importados. A res-
ponsável pela pasta desta-
cou a necessidade da par-
ticipação dos moradores.

A equipe da Prefeitura 

de Pindamonhangaba está 
à disposição das institui-
ções para prestar infor-
mações e fazer palestras, 
basta entrar em contato 

com o setor pelo telefone 
(12) 3648-1440 para obter 
informações sobre o que é 
necessário para receber as 
visitas.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

 A Prefeitura de Pin-
damonhangaba realiza, 
constantemente, serviços 
de manutenção por toda 
a cidade e estradas rurais. 
Na semana entre os dias 
12 e 20 de fevereiro, fo-
ram realizados serviços de 
limpeza, capina, roçada, 
varrição, troca de tampa 
de boca de lobo e retirada 
de lixo e de entulho por di-
versos bairros.

No Santíssimo do Ce-
mitério Municipal, foi rea-
lizada a limpeza e roçada, 
assim como nas ruas do 
bairro Parque São Dimas, 
praça do Vila Rica, Praça 
Monsenhor Marcondes, 
academia ao ar livre da 
Vila Prado, ruas e rota-
tórias da Vila Suíça (com 
remoção de entulhos de 
terrenos), área verde do 
Residencial Yassuda, no 

Prefeitura realiza serviços de manutenção pela cidade

PEGA-TUDO 

A equipe do Pega-tudo encerrou seus serviços no Socorro, 
Parque das Nações, Ariene e Nehemia, na quinta-fei-

ra (20), com a capina, varrição e limpeza geral. Foram feitas 
59 viagens de retirada de entulho desses locais. Na próxima 
semana, entre os dias 24 e 27 de fevereiro, o caminhão do 
Pega-tudo estará no Maria Áurea, Abílio Flores e Alto Cardoso. 
Os moradores desses bairros deverão retirar o entulho de seus 
quintais e deixar nas calçadas, para que a equipe do Pega-tudo 
possa recolher.

trevo da Avenida Antonio 
Pinheiro Júnior, no va-
letão da rua Simão Dênis 
(Alto Cardoso), nas áreas 
verdes do Residencial Au-
rora, Campos Maia, Maria 
Áurea, Araretama e Resi-
dencial das Américas.

Já as equipes de roça-
da de mato realizaram o 
serviço ao redor do Lago 
Azul, no bairro de mesmo 
nome, roçada e limpeza 
da Praça São Domingos 
(esquina da rua Capitão 
Vitório Basso).

As equipes da capina 
fi nalizaram o serviço nas 
ruas Carlos Goffi  (Jardim 
Cristina), Raul Borges 
(Beta) e Avenida Alcides 
Ramos Nogueira (Socor-
ro), realizaram a capina 
e a limpeza na academia 

da melhor idade e praça 
do Cidade Nova. Também 
foram feitas varrição e 
retirada de mato na Vila 
Bourghese, Jardim Impe-
rial, CDHU, Nova Espe-
rança e Araretama.  

As equipes da limpeza 
e troca de tampa da boca 
de lobo estiveram, na úl-
tima semana, realizando 
reparos e limpeza na rua 
Alfredo Marcondes (Santa 
Cecília), em frente ao par-
que infantil do Castolira e 
no Jardim Yassuda.

Foi realizada, ainda, a 
retirada de lixo e de en-
tulho no Parque das Pal-
meiras, Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
Avenida Benedito Carlos 
da Silva (Jardim Prince-
sa), Residencial Ariene e 
Parque das Nações.

As equipes de manu-
tenção das estradas rurais 
estiveram trabalhando na 
José Gomes Vieira, Es-
trada do Borba, Estrada 
do Agronômico e Estrada 
José Pereira Lopes.

DANIELA GONÇALVES
***

O GAPD - Grupo de 
Artesanato da Pessoa 
com Defi ciência de Pin-
damonhangaba - que 
atua na cidade há seis 
anos, convida a popula-
ção para participar dos 
encontros do grupo, 
duas vezes ao mês.

As reuniões são reali-
zadas na sede do Fundo 
Social de Solidariedade, 
no Lessa, sempre no pri-
meiro e quarto sábado 
de cada mês. No local, 
as pessoas com defi ci-
ência aprendem a fazer 
obras em madeira como 
caixinhas, casinhas, car-
rinhos, dentre outras.

Atualmente, cerca de 
20 pessoas com vários 
tipos de defi ciência par-
ticipam dos encontros.

De acordo com in-
formações do res-
ponsável pelo grupo, 
João Batista dos San-
tos, os alunos se sen-
tem bem em partici-
par dos encontros. 
“Nossas oficinas são 
uma terapia para os 
participantes, como 
uma forma de superar 
limitações a todos nós”.

Os interessados em  
participar dos encontros 
do GAPD podem procu-
rar a sede que está loca-
lizada na Rua Geraldo 
Prates da Fonseca 56.

GRUPO DE ARTESANATO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
REALIZA ENCONTROS

Recentemente, uma empresa de móveis de 
Pindamonhangaba realizou a doação de pedaços 

de MDF, um tipo de madeira utilizada também em 
artesanatos para o grupo. Mais de 100 tiras de folha de 
madeira foram entregues ao grupo.

“Essa doação foi muito importante. Lembramos 
que outras doações são sempre bem vindas, pois geram 
mais opções para desenvolvermos novos trabalhos”, 
completou João Batista dos Santos.

Com a doação, o GAPD poderá ampliar obras e peças. 
Aqueles que desejarem doar qualquer tipo de material ao 
grupo, podem entrar em contato pelo telefone (12) 3645-2245.

DOAÇÃO

Daniela Gonçalves

Divulgação

Limpeza e capina na Praça Tancredo Neves, no Vila Rica

Escola terá capacidade para atender até 240 alunos do bairro Cruz Pequena e região

Equipe da Vigilância Sanitária ministrou palestra aos estudantes
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LICENÇA DA CETESB
WESTFALIA BRASIL COMPONENTES METÁLICOS LTDA. torna público que requereu da Cetesb 
Agência Taubaté, a Licença Prévia e de Instalação de novos equipamentos para fabricação de 
tubos flexíveis de aço, sito à Avenida Professor Manoel Cesar Ribeiro, nº 2457 - Jardim Santa 
Luzia - Pindamonhangaba/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 208/2013
Objeto: Aquisição de uniformes para os auxiliares de serviços gerais que atuam na alimentação 
escolar.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Indústria e Comércio José Romeu Nitaques Roupas Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento 112/2014 – Valor: R$ 51.030,00 – Data: 07/02/2014.
Contratada: Uniformes Votuporanga Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento 113/2014 – Valor: R$ 72.270,00 – Data: 07/02/2014.

PREGÃO Nº 280/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para confecção de 
impressos de talões para locação de mudas, de taxas do Mercado Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: José Augusto Fernandes Moreira - ME.
Autorização de Fornecimento 076/2014 – Valor: R$ 353,00 – Data: 03/02/2014.
Autorização de Fornecimento 077/2014 – Valor: R$ 237,60 – Data: 03/02/2014.
Autorização de Fornecimento 078/2014 – Valor: R$ 321,50 – Data: 03/02/2014.
Autorização de Fornecimento 079/2014 – Valor: R$ 1.598,40 – Data: 03/02/2014.
Contratada: Marquinhos Artes Gráficas Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento 080/2014 – Valor: R$ 2.028,00 – Data: 03/02/2014.

PREGÃO Nº 285/2013
Objeto: Aquisição de materiais que serão utilizados nas construções de casas provisórias nos 
bairros Araretama e Castolira e materiais para ampliação da garagem no Viveiro Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Santos Gouvêa Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento 110/2014 – Valor: R$ 2.602,31 – Data: 07/02/2014.
Autorização de Fornecimento 111/2014 – Valor: R$ 2.787,75 – Data: 07/02/2014.

PREGÃO Nº 289/2013
Objeto: Aquisição de material para construção de galpão no Viveiro Municipal e nas construções de 
casas provisórias nos bairros Araretama e Castolira.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Autorização de Fornecimento 107/2014 – Valor: R$ 4.629,00 – Data: 07/02/2014.
Contratada: Santos Gouvêa Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento 108/2014 – Valor: R$ 2.413,88 – Data: 07/02/2014.
Autorização de Fornecimento 109/2014 – Valor: R$ 4.423,50 – Data: 07/02/2014.

Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS

PREGÃO Nº. 284/2011
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente 
automatizado para realização de exames de análises bioquímicas, com fornecimento de todos os 
reagentes necessários para os exames do laboratório municipal de Pindamonhangaba.
Aditamento 01/2014 ao contrato 030/2012.
Data de assinatura: 26/01/2014.
Vigência: prorrogada em 06 meses (até 26/07/2014).
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Biogenetix Importação e Exportação Ltda.
Assina pela contratada: José Valentim Alvarez.

PREGÃO Nº. 031/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos homeopáticos através de farmácia especializada em 
manipulação, preparo e fornecimento para os pacientes atendidos pelo serviço municipal de 
homeopatia realizado no Centro de Práticas Integrativas e Complementares (CPIC).
Contrato nº 031/2014.
Data de assinatura: 06/02/2014.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 17.923,20.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: FMA de Almeida Ferraz e Cia. Ltda. ME.
Assina pela contratada: Fernanda Maria Andrade de Almeida Ferraz.

PREGÃO Nº. 273/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos fitoterápicos através de farmácia especializada em 
manipulação, preparo e fornecimento de cremes fitoterápicos para uso nas salas de curativos das 
Unidades Básicas de Saúde e Programa de Saúde da Família do Município.
Contrato nº 016/2014.
Data de assinatura: 03/02/2014.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 43.678,80.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: FMA de Almeida Ferraz e Cia. Ltda. ME.
Assina pela contratada: Fernanda Maria Andrade de Almeida Ferraz.

PREGÃO Nº. 217/2013
Objeto: Aquisição de lavadora e secadora de pisos industrial. Aplicação: Secretaria de Saúde e 
Unidades de Saúde.
Contrato nº 023/2014.
Data de assinatura: 04/02/2014.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 8.344,57.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Entek Equipamentos Taubaté Ltda.
Assina pela contratada: Synesio Alcides Chaleaux Filho.

PREGÃO Nº. 284/2013
Objeto: Aquisição de biômetro ultrassônico e cardiotocógrafo para o Centro de Especialidades 
Médicas (recurso de emenda Parlamentar – 25340007 – Luiz Paulo  Teixeira Ferreira).
Data de assinatura: 28/01/2014.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 11.000,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Wen Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Assina pela contratada: Vilma Sueli Benetão Peixeiro.

Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2014
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 035/2014, referente à “Aquisição 
e instalação de aparelhos de ar condicionado para a nova portaria do Parque da Cidade.” com 
encerramento dia 07/03/14 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, 20 de fevereiro de 2014.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2014
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 036/2014, referente à “Aquisição 
de veículo zero Km – tipo pick-up leve – para uso da Sejelp.” com encerramento dia 07/03/14 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, 20 de fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 187/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 187/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
na realização de sessões de câmara hiperbárica por um período de 12 (doze) meses.”, a Autoridade 
Superior, face à manifestação da Secretaria de Saúde e Assistência Social, considera a presente 
licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2014.

CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
CONVOCAÇÃO - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2014

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a 
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “1ª Reunião Extraordinária de 2014”, cuja 
pauta vem a seguir:

Pauta: Assunto: Análise e aprovação de loteamento.
Dia:  26/02/2014 (quarta-feira)
Horário:  16h (dezesseis horas) 
Local:  Fundação Dr. João Romeiro

Adriana Alexandrina Nogueira - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 006/2014

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 06/14, que cuida de “Aquisição de gêneros especiais 
para atendimento a alimentação escolar”, a Autoridade Superior, ante análise da equipe técnica 
da Secretaria de Educação e Cultura, homologa e adjudica o procedimento licitatório supra em 
favor das empresas (itens/preços R$): GUIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA(04 – 4,25; 
05 – 3,95; 10 – 2,20; 14 -11,40; 15 – 2,30; 16 – 3,95; 17 – 11,40; 18 -5,10; 19 -9,20; 20 – 4,29; 
21 – 4,55; 22 – 3,45; 23 – 2,20; 24 – 5,7; 25 – 3,60 e 26 – 4,55 ); HEROS PROMOÇÕES DE 
VENDAS E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. (06 – 0,80; 07 – 0,80); M ZAMBONI 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM 
GERAL (13 – 6,60); NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS (02 – 0,90; 
03 – 0,90; 11 – 0,88 e 12 – 0,90); item 09 – impróspero e itens 01 e 08 – fracassados. 
Pindamonhangaba, 13de fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA       
PORTARIA GERAL Nº 4.193, DE 13 DE  FEVEREIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e 
Considerando o excessivo número de processos judiciais que tramitam na Prefeitura de 
Pindamonhangaba,
Considerando as atividades executadas fora da sede do órgão, tais como audiências e 
acompanhamentos processuais, que dificultam o cumprimento da intrajornada de trabalho, por 
atrasos alheios aos advogados;
Considerando a dotada responsabilidade no desempenho dos advogados no trato com o erário;
Considerando as inúmeras decisões judiciais pelas quais os advogados públicos não estão sujeitos 
ao controle de ponto;
RESOLVE:
Art. 1º Ficam os advogados municipais dispensados do registro de ponto;
Art. 2º A carga horária permanece 40 (quarenta) horas semanais, dispensando-se o pagamento 
de horas extras.
Parágrafo único. O desempenho das atividades afetas aos servidores de que trata o artigo anterior, 
será acompanhado pelas diretorias em que estiverem lotados.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de 
fevereiro de 2014.
Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
14.12  FMAS/ PROTEÇÃO BÁSICA 
2002               Promoção Social 
08.244.0019.2            3.3.50.39 – Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica     R$   119.000,00 
08.244.0019.5            3.3.50.39 – Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica     R$     37.000,00 
 
14.13  FMAS/ PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 
2002               Promoção Social 
08.244.0019.1            3.3.50.39 – Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica     R$   144.000,00 
08.244.0019.2            3.3.50.39 – Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica     R$   106.000,00 
 
14.14  FMAS/ PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 
2002               Promoção Social 
08.244.0019.1            3.3.50.39 – Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica     R$   267.000,00 
08.244.0019.2            3.3.50.39 – Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica     R$   249.000,00 
08.244.0019.5            3.3.50.39 – Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica     R$     96.000,00 
 

 
Art. 2º.       O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º 

terá como cobertura a ANULAÇÃO de parte das seguintes dotações: 

 
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
14.12  FMAS/ PROTEÇÃO BÁSICA 
2002               Promoção Social 
08.244.0019.2            3.3.50.43 – Subvenções Sociais (500)                             R$   119.000,00 
08.244.0019.5            3.3.50.43 – Subvenções Sociais (501)                              R$     37.000,00 

 

14.13  FMAS/ PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 
2002               Promoção Social 
08.244.0019.1            3.3.50.43 – Subvenções Sociais (511)                              R$   144.000,00 
08.244.0019.2            3.3.50.43 – Subvenções Sociais (512)                              R$   106.000,00 

14.14  FMAS/ PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 
2002               Promoção Social 
08.244.0019.1            3.3.50.43 – Subvenções Sociais (517)                              R$   267.000,00 
08.244.0019.2            3.3.50.43 – Subvenções Sociais (518)                              R$   249.000,00 
08.244.0019.5            3.3.50.43 – Subvenções Sociais (519)                              R$     96.000,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo    

DECRETO Nº. 5.022 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº. 5.607, de 05 de fevereiro de 2014.

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional especial 
no valor de R$ 1.018.000,00 (um milhão e dezoito mil reais), para adequação orçamentária, no 
Fundo Municipal de Assistência Social, referente repasses às Entidades Sociais. A classificação 
orçamentária será:

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 17 de fevereiro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal 

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 17 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo    

LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 09 de 16 de dezembro de 2008, que Institui o Código de 
Edificações do Município de Pindamonhangaba
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. A Lei Complementar nº 09, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art .67. Os acessos de veículos deverão ter portão recuado no mínimo 5,00m (cinco metros) do 
alinhamento, para edifícios com mais de 30 apartamentos”.
“Art. 79 ...
...
§4º. REVOGADO”
Art. 88 ... 
...
Paragrafo Único. As unidades habitacionais e as parcelas dos lotes nos condomínios horizontais a 
serem implantados na Zona Predominantemente Residencial – ZPR, deverão atender os requisitos 
mínimos relativos ao Coeficiente de Aproveitamento e as Características de dimensionamento e 
ocupação dos lotes, estabelecidos no Anexo 07 da Lei Complementar no 03 de 10 de outubro de 
2006 – Plano Diretor Participativo.”
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 12 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei Complementar nº 03/2014)
















                 
             



  



  



  



  



  



  



  






  



  



  



  


  



  



  



  
 



Pindamonhangaba, 16 de janeiro de 2014.
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de janeiro de 2014.
DFI /

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO

PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2013
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº 269/2013, referente à “Aquisição 
de tecnologias digitais, balizadas pela necessidade de evolução da qualidade de educação, 
promovendo a inclusão digital de alunos das escolas públicas, bem como propiciar o acesso à 
tecnologia, ampliando as possibilidades de fixação do conteúdo digital sem perder a utilização 
da escrita tradicional, e possibilitar ao usuário trabalhar diversas formas pedagógicas digitais e 
analógicas (lousa digital, projetor multimídia e notebook).” com encerramento dia 10/03/14 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, 20 de fevereiro de 2014.

AiAndrA Alves MAriAno
***

estudantes da etec – 
escola Técnica estadual 
João Gomes de Araújo - 
estão organizando uma 
manifestação de apoio 
aos funcionários e profes-
sores da unidade que ade-
riram à greve. o protesto 
está marcado para hoje, 
às 14 horas, na Praça 
Monsenhor Marcondes, 
no centro de Pindamo-
nhangaba.

Professores e funcio-
nários do setor adminis-
trativo do Centro Paula 
souza, mantenedor da 
etec e da Fatec – Facul-
dade de Tecnologia, en-
traram em greve na se-
gunda-feira (17).  desde a 
data, os alunos estão sem 
aula no município. Além 
da etec João Gomes de 
Araújo, estão sem aula 
estudantes das extensões 

alunos da etec organizam 
manifestação para apoiar greve 

das escolas Alzira Franco 
e rubens Zamith e da Fa-
tec.

os trabalhadores em 
greve reivindicam a im-

plantação de um novo pla-
no de carreira que englo-
be jornada definida para 
os docentes, inclusão de 
política salarial, fim da 

avaliação de desempenho 
para evolução na carreira 
e retroatividade.

A paralisação é por 
tempo indeterminado.

AiAndrA Alves MAriAno
***

na sexta-feira (21), a 
greve dos funcionários 
dos Correios completa 22 
dias sem perspectiva de 
acordo entre a empresa e 
a categoria.

A paralisação, que foi 
motivada principalmen-
te por uma mudança no 
convênio médico dos fun-
cionários, reivindica me-
lhorias nas condições de 
trabalho e benefícios aos 
trabalhadores. 

na quinta-feira (20), 
um grupo de funcionários, 
em greve, saiu pelas ruas 
do centro de Pindamo-

greve dos Correios 
completa 22 dias 
sem acordo

nhangaba, com cartazes 
e carro de som, pedindo 
apoio da população.  em 
carta aberta escrita pelo 
sindicato, a categoria ex-
plica as exigências que 
estão sendo feitas. Uma 
delas é a alteração do ho-
rário de entrega nas cor-
respondências. segundo 
eles, o ideal é que todas 
sejam feitas no período da 
manhã, por conta do des-
conforto e até doenças que 
a exposição ao sol traz aos 
carteiros.

segundo o sindicato da 
categoria, cerca de 60% 
dos funcionários estão pa-
ralisados. 

A manifestação será nesta sexta-feira, às 14 horas

Arquivo Tn

divulgação
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CULTURA& LAZER

Maria Fernanda Munhoz
* * *

o Circuito Cultural Pau-
lista estará de volta a Pinda-
monhangaba. a Prefeitura já 
fechou a parceria com o Go-
verno do estado para receber, 
por mais um ano, o projeto 
que traz programação diversi-
ficada em diversas linguagens 
artísticas.

em março, quando começa 

a agenda de 2014 do Circuito, 
Pindamonhangaba já está in-
cluída na programação e rece-
berá o espetáculo “ao divagar 
se vai longe e de bicicleta mais 
ainda”. a atração mescla músi-
ca, dança, circo e teatro de rua.

as performances dos pa-
lhaços Camomila (Mariana 
Ferreira) e Quindim (Mauro 
Bruzza) encantam crianças e 
adultos do início ao fim do es-

petáculo. entre malabarismos 
e acrobacias, os artistas de rua 
contam a história de dois pa-
lhaços apaixonados por uma 
bicicleta.

a apresentação será reali-
zada no dia 15 de março, às 15 
horas, no Bosque da Princesa, 
com organização da Secretaria 
de educação, Cultura e Turis-
mo, e departamento de Cultu-
ra da Prefeitura.

museu inicia exposição 
‘origens’ na terça-feira

Maria Fernanda Munhoz
* * *

a poucos dias do início 
oficial da folia de Momo no 
país, em Pindamonhangaba, já 
está tudo pronto para a festa 
de pré-carnaval, que será re-
alizada neste sábado (22), em 
Moreira César.

‘Sexteto Carlos gomes’ 
é atração do sábado

domingo tem teatro 
infantil no Sesc Taubaté

Tudo pronto para 
o pré-carnaval 
em Moreira César

Bloco do Barbosa 
animará os 

foliões do Distrito

Maria Fernanda Munhoz
* * *

o Museu histórico e 
Pedagógico dom Pedro i 
e dona Leopoldina está 
iniciando, a partir de ter-
ça-feira (25), a exposição 
“origens Fase i – negros: 
um resgate de nossas ra-
ízes”. a mostra apresenta 
peças produzidas por artis-
tas plásticos e ceramistas 
de Caraguatatuba e é uma 
parceria com a Fundacc – 
Fundação educacional e 
Cultural de Caraguatatuba. 

até o dia 4 de maio, 
a exposição apresentará 
obras em cerâmica, bati-
que e fotos que contextu-
alizam a cultura africana 
levada para o litoral norte 
de São Paulo pelos escra-
vos, no período colonial. 

a visitação é gratuita e 
Peça que faz parte da 
nova exposição

pode ser realizada às ter-
ças, sábados e domingos, 
das 13 às 17 horas, e de 
quarta a sexta-feira, das 8 
às 17 horas. 

 divulgação

Maria Fernanda Munhoz 
* * *

o projeto “Clássicos 
em Cena” está de volta 
a Pindamonhangaba 
neste sábado (22), a 
partir das 19 horas, 
no museu histórico e 
Pedagógico dom Pedro 
i e dona Leopoldina. a 

atração será o Sexteto 
Carlos gomes. a apre-
sentação será gratuita e 
o repertório, comentado 
pelo maestro Parcival 
módolo, tem aquarela 
do brasil, medley de 
Luiz gonzaga, Tom Jo-
bim e standards ameri-
canos, entre outras.

Apresentação será no museu, às 19 horas

o Sesc de Taubaté apre-
senta, neste domingo (23), 
o espetáculo infantil “o 
Menino Mais rico do Mun-
do”, com danilo dal Tarra, 
às 11 horas. na peça, João 
entra num teatro para re-
colher papel para recicla-
gem e resolve prosear com 
os espectadores, antes de 

a peça começar. ele distri-
bui felicidade com seu oti-
mismo e entusiasmo, além 
do seu sorriso largo. após 
a peça, acontece a oficina 
culinária de sanduíche no 
espeto, do projeto Lá em 
Casa, para pais e filhos. O 
espetáculo e a oficina são 
gratuitos. 

Após o espetáculo, haverá uma oficina gratuita

divulgação
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re nascimento

Circuito Cultural Paulista 
retorna em março a Pinda

Cena do espetáculo que abre a agenda do Circuito em Pinda

Aprenda a letra da 
marchinha do Bloco do 
Barbosa e acompanhe 
a folia com muita 
animação: 

Ô ô barbosa
essa curva é perigosa
Siga em frente nessa linha
Que eu vou contar pra Tia rosa
 
Ô ô barbosa
ai que dor no coração
Ô ô barbosa
mete o pé nesse bondão

one, two, three, four...

BloCo Do BArBosA

divulgação

o evento terá início às 15 
horas, em frente à Caixa eco-
nômica Federal da Terra dos 
ipês ii. a concentração come-
ça com o Bloco do Cupim e em 
seguida o Bloco do Barbosa, 
diretamente de São Luis do 
Paraitinga, levará os foliões 
até a Praça Santa rita, no Vale 
das acácias. no local, haverá 
show com a banda nota Sam-
ba, encerrando o evento com 
muita animação.

 Programação
a programação completa 

do Carnaval 2014 em Pinda-
monhangaba “Caia na Folia” 
pode ser consultada no site 
oficial www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br, clicando no 
banner do carnaval. Todas 
as atrações da programação 
oficial são gratuitas.

Bloco do Cupim promete 
agitar no final de semana

AnA CAmilA CAmPos
o lançamento do blo-

co carnavalesco do Cupim 
acontece hoje, no pré-car-
naval do Arena 101. Esse é 
somente o “esquenta” para 
a programação recheada de 
atividades das quais a turma 
vai participar. Na tarde de 
sábado (22), os foliões do 
Cupim participam do pré-
carnaval de Moreira César, 
cuja concentração aconte-

ce às 15 horas em frente à 
Caixa Econômica Federal, 
localizada no Ipê II.

Na programação oficial 
do carnaval, no dia 4 de 
março, acontecerá o dia dos 
desfiles dos blocos na Ave-
nida do samba e o Bloco do 
Cupim vai marcar presença. 
Nesse dia, a concentração 
começa às 18 horas e vai 
culminar com o desfile pre-
visto para às 21 horas.

divulgação
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MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A equipe do Casto-
lira segue atropelando 
os adversários na Copa 
Regional. O time é líder 
do grupo A, somando 12 
pontos. Na partida con-
tra o Abaeté, realizada 
no dia 16 de fevereiro, 
o centroavante Tico ga-
nhou a graça da torcida, 
que o clamou por mui-
tos momentos. Ele foi o 
autor do gol da vitória 
por 1 x 0.

O goleiro Thiago está 
preparado para voar 
nas bolas e não permitir 
que a rede do Castolira 
balance. Na primeira 
rodada, o time pegou o 
Colorado e aplicou 3 a 

2. Na segunda, encarou 
o Vila São José e fez 3 
x 0. A terceira ocorreu 
contra o Capituba, pla-
car positivo em 3 x 2.

O atacante Allan afi r-
ma que esta é primei-
ra vez que o Castolira 
se inscreveu na Copa 
Regional e embora 
o campeonato conte 
com adversários for-
tes, o time está lutan-
do para ser campeão, 
prova disto é o primeiro 
lugar do grupo.

Neste domingo (23), 
o Castolira enfrenta o 
Sapopemba, que está 
em segundo lugar no 
grupo B, com 8 pon-
tos, no campo do Bos-
que, às 10 horas.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A Copa Guga de Fut-
sal tem revelado atletas 
habilidosos e com mui-
ta vontade de balançar a 
rede. A equipe do Unidos 
do Araretama tem em seu 
elenco Mayquinho e Thia-
go Oliveira, ambos se des-
tacaram na noite do dia 19 
de fevereiro. Eles foram 
os maiores goleadores. 
Mayquinho marcou qua-
tro e Thiago três. Unidos 
do Araretama ainda con-
tou com mais dois gols de 
Jackson e um de Éderson 
fechando o placar em 10 x 
1 contra o Santa Cecília.

O primeiro gol do Uni-
dos do Araretama veio dos 
pés de Thiago. O primeiro 
chute foi direto na trave e, 

no retorno, o jogador afun-
dou a bola no canto direito 
inferior. O segundo gol foi 
de Mayquinho. Primeiro 
tempo terminou em 2 a 0. 
No segundo tempo, May-
quinho voltou “calibra-
do”, disparou o terceiro 
gol para o Araretama em 
menos de um minuto de 
jogo e foi marcando até o 
quinto gol.

Thiago conta que este 
é o segundo ano que o 
Unidos do Araretama par-
ticipa do campeonato e 
que o time está preparado 
para enfrentar o próximo 
adversário, seja qual for. 
Ele acrescenta que a Copa 
Guga é uma competição 
muito bacana, que reú-
ne atletas bons de vários 
bairros e a população pode 

prestigiar as partidas.
O segundo jogo da noi-

te pela categoria adulta 
foi entre Estrela e Manti-
queira. Nesta partida, Nilo 
mostrou que também não 
estava para brincadeira e, 
ao lado de Allan e Marcos, 
fecharam em 6 x 1 para o 
Mantiqueira.

Pela categoria infantil, 
que está nas oitavas de fi -
nais, no dia 18 de feverei-
ro o Cícero Prado venceu o 
CDHU por 5 a 1 e o Casto-
lira deu um chacoalho no 
Mantiqueira, 6 a 0. No dia 
19, o Ipê I marcou 5 a 2 no 
Benfi ca e o Santa Cecília 
fez 1 x 0 Morumbi.

As partidas são reali-
zadas de segunda a sexta-
feira, a partir das 18h30, 
no ginásio do Centro Es-

portivo José Ely Miranda, 
“Zito”, em Moreira César. 
A entrada é gratuita.

LÍDER DO GRUPO A 
E CAMPEÃO DE 2013

A equipe do Ipê II en-
cerrou a fase de classifi ca-
ção em primeiro lugar no 
grupo A e o técnico Jorge 
comenta que o time come-
morou a excelente fase com 
uma confraternização em 
um estabelecimento em 
Moreira César, cujo pro-
prietário é patrocinador da 
equipe, segundo o técnico.

Jorge acrescenta que a 
equipe está muito unida e 
vai lutar pelo bicampeo-
nato. Além disso, eles irão 
representar Moreira César 
na Copa Vanguarda. 

Castolira segue na liderança 
do grupo A na Copa Regional

Campeonato Sub 17 
começa neste sábado

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Terá início, neste sába-
do (22), mais um campeo-
nato promovido pela Liga 
Pindamonhangabense de 
Futebol. As partidas terão 
dois tempos de 40 minu-
tos, com intervalo de 15 
minutos. Todos os jogos 
serão disputados a partir 
das 9h30. De acordo com 
o regulamento, haverá 
tolerância de 15 minutos 
para início do jogo.

A competição conta 
com dois grupos soman-
do 12 equipes ao todo. 

No grupo A estão os se-
guintes times: Etna, In-
ter Pinda, Maricá, Cida-
de Nova, Corinthians e A 
Mil Por Hora. O grupo B 
é formado pelo Ramos, 
Independente, Unidos do 
Bonsucesso, Ferroviária, 
Colorado e Mombaça.

A fase de classifica-
ção segue até o dia 26 de 
abril. Já no dia 3 de maio, 
serão realizadas as quar-
tas de finais. As semifi-
nais estão previstas para 
os dias 17 e 24 de maio e 
a final está marcada para 
31 de maio.

CONFIRA A TABELA DE JOGOS

Etna x A Mil Por Hora
Local: Campo Machadão
 
Inter Pinda x Maricá
Local: Campo Ramirão
 
Corinthians x Cidade Nova
Local: Campo Cardosão
 
Colorado x Independente
Local: Campo da Vila São Benedito
 
Ferroviária x Mombaça
Local: Campo do Bosque
 
Unidos do Bonsucesso x Ramos
Local: Campo do Bonsucesso

Após goleada, Araretama 
quer manter foco

Marcos Vinício Cuba

Liga promove reunião 
com Conselho Arbitral

A Liga Pindamonhangabense de Futebol pro-
move na terça-feira (25), às 19 horas, a reunião 
do Conselho Arbitral da Categoria Sênior 50. O 
encontro ocorrerá na sede da instituição e é aberto 
aos árbitros e representantes de clubes de Pinda-
monhangaba.

Goleiro Tiagão é um dos responsáveis pela boa campanha da equipe na Copa Regional

As partidas são realizadas no ginásio do Centro Esportivo José Ely Miranda, “Zito”


