Artistas se preparam para Dia da Poesia
Pindamonhangaba vai comemorar o Dia da Poesia com diversas atividades no centro da cidade, no sábado (15). Até a data da apresentação, os
artistas estão planejando e ensaiando as ações que serão desenvolvidas na
Praça da Liberdade, passando pelo Mercado Municipal e arredores, e ﬁnalizando na Praça Monsenhor Marcondes.
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COPA REGIONAL NO TAPETÃO

TJD define
futuro das
equipes
Diversos times que disputam a Copa Regional
estão envolvidos nos julgamentos do TJD – Tribunal de Justiça Desportiva
– ocorridos na segundafeira (10). As decisões do
TJD alteram diretamente a

pontuação das equipes nos
grupos A e B da categoria
Amador e alguns jogos da
categoria Quarentão.
Até o fechamento desta
edição não havia deﬁnição
dos casos e possíveis punições aos clubes. Esportes 8

Megaloja gera mais
empregos na cidade

Página 5

Goleada garante melhor campanha para Castolira - A equipe treinada por
Gordinho goleou o ‘A Mil Por Hora’, do goleiro Pesadelo, por 7 a 2. Com o
resultado, o Castolira obteve a maior pontuação geral da competição, o que
vai beneﬁciar o time no mata-mata. ESPORTES 8

CEU das Artes recebe laje
As obras do CEU - Centro
de Artes e Esportes Uniﬁcados - está em fase de ﬁnalização de estrutura do prédio, que esta semana está
recebendo a laje. O CEU das
Artes ﬁcará na avenida das
Orquídeas, no Liberdade,
em Moreira César, e contará com auditório, telecentro,
biblioteca, salas administrativas, recepção e sanitários
acessíveis. Na área externa,
o imóvel terá pista de caminhada, pista de esqueite,
equipamentos de ginástica,
playground e quadra coberta
oﬁcial para voleibol. Página 3

Maria Fernanda Munhoz

Serviços
beneﬁciam
Parque Trabiju

Os trabalhos de reforma
iniciados no Trabiju estão
beneﬁciando o Parque, que
está recebendo novas passarelas, pontes na trilha da caixa d’água sobre o ribeirão e
serviços de reforma nas ocas.

Página 3

TERMINA
SELETIVA
DOS JORI
CEU das Artes, em Moreira César, é parceria entre Prefeitura e Governo Federal
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O que era para ajudar
tem atrapalhado

Aumento da frota de
veículos prejudica trânsito

M

esmo sem montadora de automóveis,
Pindamonhangaba é uma das cidades
beneficiadas pela produção de carros no

Brasil.
Municípios vizinhos, que possuem montadoras e
contratam mão-de-obra de moradores de Pindamonhangaba, adquirem peças de empresas instaladas
na cidade.
Taubaté com Volkswagen e Ford; São José dos
Campos, General Motors; e Jacareí com a chinesa
Chery, dependem de Pindamonhangaba.
Por mais que a indústria nacional venha crescendo abaixo do esperado pelo Governo e que a compra
de carros tenha dado uma estacionada, o setor é um
dos mais promissores da economia nacional.
Com base em dados do Denatran - Departamento
Nacional de Trânsito – e informações do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil
hoje possui um carro para cada 4,4 habitantes. Há
dez anos, o índice representava 7,4%.
Em relação às motocicletas, o país tem atualmente 18 milhões – uma para cada 11 habitantes. O número é mais de três vezes o registrado em 2003 (5,3
milhões), quando a proporção era de uma moto a
cada 33 pessoas.
Em Pindamonhangaba, os números são ainda
mais expressivos. De uma frota com 76.384 veículos, são 54.399 automóveis pessoais, sendo um para
cada 2,75 pessoa. Para motocicletas, Pindamonhangaba possui 17.109, ou seja, uma para cada 8,77 morador.
Para o consultor de economia, Samuel Marachilioglou, o aumento da frota está ligado a ‘estabilidade’
do real e as possibilidades de financiamento. Sobre
as motocicletas, Marachilioglou acrescenta o baixo
preço do produto, do combustível, a facilidade para
trafegar nas cidades e a agilidade proporcionada.
Porém, há questões importantes que devem ser
consideradas: o aumento no número de carros gera
mais poluição, aquecimento, encarecimento do
combustível e dificulta o trânsito. Aliar estas ações
não é tarefa fácil e governantes de todo o mundo
têm neste viés um dos grandes desafios dos tempos
atuais.
Em abril, a China vai sediar um encontro mundial
com especialistas no setor para discutir mobilidade
urbana. O Governo brasileiro ainda não confirmou
presença, mas as cidades com mais de 1 milhão de
habitantes vão formar uma comissão para levar os
problemas e tentar achar as soluções para a questão.

R

EGISTRO
CULTURAL

Altair Fernandes

‘Letras de Mulheres,
Mulheres das Letras’
Neste mês de março, o
mês das mulheres, a APL Academia
Pindamonhangabense de Letras também está
homenageando as mulheres
membros daquela entidade.
Segundo a vice-presidente da
APL, Juraci de Faria, com o
tema ‘Letras de Mulheres, Mulheres das Letras’, os eventos
programados serão os seguintes: exposição de poemas e
obras das acadêmicas (algumas in memoriam), no Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina
até o dia 31 de março; ‘Poesia
Viva na Praça’ , declamação
de poemas de acadêmicas,
com a devida autorização das
mesmas, na praça Monsenhor
Marcondes, feira livre e arredores, dia 15 de março (em
comemoração ao Dia Nacional
da Poesia, 14 de março); das
7h30 às 11h30 (evento organizado pelo Deparetamento
de Educação e Cultura, participação especial da acadêmica poetisa Rhosana Dhalle);

Arquivo pessoal
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Associação Terapia e Lazer
promove confraternização
A presidente da Associação
Terapia e Lazer, Ana Maria
M. de Carvalho, convida as
mulheres do Distrito Moreira
César e região para participarem de uma confraternização
nesta terça-feira (11). As atividades terão início a partir

das 9 horas e serão no Recinto São Vito.
A presidente destaca que haverá uma palestra sobre Saúde
da Mulher em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher;
na sequência, será oferecido um
café da manhã.

sarau com a apresentação
de poemas das autoras acadêmicas na biblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace,
dia 20 de março, às 19h30
(participação especial de estudantes da Escola Estadual
Ryoiti Yassuda). Homenagens também serão realizadas na plenária solene da
APL, marcada para o dia 28
de março, às 20 horas, nas
dependências do Museu Pedro I e Dona Leopoldina.

Fundação Dr. João Romeiro

Uma falha no sistema da
NET está prejudicando os telespectadores da TV Câmara,
em Pindamonhangaba. O problema afetou a transmissão do
canal 4 digital e do 96 analógico nas duas últimas sessões. Há
expectativa é que a falha seja
corrigida até a segunda-feira
(17) da próxima semana, data
da sessão ordinária do Legislativo. Pela internet, a transmissão está normal.

Exposição de selos
Divulgação

Receita abre
concurso com
278 vagas
A Fapi – Faculdade de Pindamonhangaba inaugurou na segundafeira (10), a Exposição Filatélica
e Pedagógica. Os visitantes terão
oportunidade de conhecer o acervo do professor Alfredo de Andrade (Professor Una), que conta
com cerca de 100 selos sobre literatura e esportes.

O evento é organizado pelos
Correios, mostra temas como:
Literatura Brasileira, História
do Brasil e Esporte, e ocorre até
o dia 21 de março, na Biblioteca
“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, na Funvic (Campus Dutra). A exposição é aberta ao público das 9 às 17 horas.

Gu e Pelé vão treinar no Botafogo
O zagueiro e volante Paulo Augusto ‘Gu’, e o meia-atacante Mateus ‘Pelé’, que defendem a camisa
do Etna, foram convidados a treinar no Botafogo por dez dias.
Gu comenta que está muito feliz
com a oportunidade e diz que joga
futebol desde os dez anos de idade.
Ele afirma que sempre atuou pelo
Etna e agradece ao técnico Ditinho.
Gu garante que, para conquistar
esta oportunidade, treinou diariamente e vai fazer o máximo para,
quem sabe, defender a camisa da
equipe de General Severiano.
Pelé também está animado e
ansioso. O atleta diz que não esperava por isto. Ele participou de
um jogo amistoso contra o Guará
e o olheiro gostou de seu futebol e
resolveu levá-lo à Estrela Solitária
para fazer testes. “Comecei a jogar

A Receita Federal abriu concurso
público para preenchimento de 278
vagas de auditor fiscal. O salário inicial da categoria é de RS 14.965,44.
As oportunidades são para quem tem
ensino superior completo, em qualquer
área de atuação. O edital foi publicado
na segunda-feira (10), no Diário Oficial
da União.
As inscrições devem ser feitas pelo
site da Esaf - Escola de Administração
Fazendária, organizadora do processo
seletivo. O período de inscrições começa às 10 horas do dia 13 de março
e termina no dia 27 do mesmo mês. A
taxa de inscrição é de R$ 130.

Marcos Vinício Cuba

aos nove anos no Araretama. Treino
quatro vezes por semana, é puxado,
mas, como é algo que eu quero para
minha vida, me dedico bastante”,
finaliza Pelé.

Órgão libera
novo lote de
restituições
retidas

A Receita Federal liberou na segunda-feira (10) a consulta ao terceiro lote
de restituições do Imposto de Renda
2013 que ficaram retidas na malha
fina.
A liberação inclui também dados
de outros anos: 2012 (ano-calendário
2011), 2011 (ano-calendário 2010),
2010 (ano-calendário 2009), 2009
(ano-calendário 2008) e 2008 (ano-calendário 2007).
O pagamento para 994 contribuintes acontecerá no dia 17 de
março, totalizando o valor de R$
6,7 milhões.

Aurora e o 8 de Março
Arquivo pessoal

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado sábado (8), a coluna
Registro Cultural relembra uma das mais assíduas integrantes da APL-Academia
Pindamonhangabense de Letras e da UBT – União Brasileira de Trovadores/
Seção de Pindamonhangaba: Aurora Teixeira Mendes (faleceu em 9/8/2008).
Ela ocupava a cadeira de nº 14 H da APL e também participava dos concursos
nacionais promovidos pela UBT-Pinda. Recordamos uma de suas poéticas criações, a premiada no X Concurso Nacional/
Internacional de Trovas de PindamonhanTodos os sonhos quebrados
no teu passado carente,
gaba - ano 2000. O tema era ‘Presente’ e
poderão ser consertados
Aurora foi uma das laureadas com a senas ações do teu presente!
guinte trova:

Escolas (públicas ou particulares) estão convidadas a
participar - alunos a partir da
5ª série até o 3º ano do Ensino
Médio - do XX Juventrova (concurso estudantil da modalidade
poética trova). Este ano o tema
será “Copa”. Cada estudante poderá concorrer com até 3 (três)
trovas de sua autoria, selecionadas por seus professores. Os
trabalhos devem ser digitados
em uma folha na qual deve con-

ter os seguintes dados (obrigatórios): nome completo do aluno
autor da trova, série, nome completo do professor e da escola.
Os trabalhos enviados sem a
observância aos dados mencionados não poderão concorrer.
As trovas devem ser enviadas
impreterivelmente até o dia 26
de maio para o jornal Tribuna do
Norte: Praça Barão do Rio Branco, 25 – centro - CEP 12400-280
– A/C de Altair Fernandes.

Realização: UBT – Pindamonhangaba (União Brasileira de
Trovadores) em parceria com a Secretaria de Educação Cultura
e Turismo da Prefeitura (Biblioteca Vereador Rômulo Campos
D’Arace).
Apoio: Jornal Tribuna do Norte.

Aurora: bela na juventude, foi
mulher batalhadora até
na velhice...

Lançamento de livro
de autor membro da APL

Juventrova: atenção escolas!
Juraci de Faria é vicepresidente da APL

Problemas na
Net prejudicam
TV Câmara

O acadêmico Sebastião
Nelson da Cruz, cadeira nº
15H da APL – Academia
Pindamonhangabense de
Letras, lança o livro ‘Roseira era assim... em 1945 e
anos seguintes’ e o caderno de crônicas ‘Pindaitiba,
bairro rural de Roseira, nos
tempos de Segunda Guerra’. A noite de lançamentos
e autógrafos está marcada
para sábado (15), às 20
horas, em Roseira, no centro comunitário (Promoção

EXPEDIENTE

Social), localizado na rua
Coronel
Rodopiano de
Barros – centro. O evento
fará parte da abertura da
Mostra Histórico-Cultural
‘Naqueles tempos de vovô
e vovó’ (almanaques, revistas comerciais, álbuns,
humor etc.), material das
décadas de 20, 30, 40, 50,
60 e 70. Membros da APL
e demais pindamonhangabenses estão convidados a
prestigiar o acontecimento
cultural.
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CEU das Artes está em fase
de finalização das lajes
Maria Fernanda Munhoz
***
As obras do CEU - Centro de Artes e Esportes
Unificados, conhecido como CEU das Artes, estão
sendo realizadas conforme cronograma previsto,
seguindo, nesta semana,
para a fase de encerramento da estrutura dos
prédios, com a finalização
das lajes. A construção fica
na avenida das Orquídeas,
em Moreira César.
Segundo informações
da Secretaria de Obras
da Prefeitura, localizado
num terreno de 3 mil m²,
o CEU tem 1.948,27 m²
de área construída, distribuídos em dois blocos de
uso misto, com dimensões
de 404,88 m² e 203,28
m², que contemplam auditório de 60 lugares, telecentro, biblioteca, salas
administrativas, recepção
e sanitários acessíveis.
Na área externa, conta
ainda com pista de caminhada, pista de esqueite,
equipamentos de ginástica,
playground e quadra coberta oficial para voleibol.

Maria Fernanda Munhoz

Obras seguem dentro do cronograma previsto. O CEU das Artes terá atividades que visam promover a cidadania
Além das obras realizadas no local, a cobertura metálica da quadra já
está sendo confeccionada junto ao fornecedor,
com a previsão de iniciar

a montagem a partir de
março.
De acordo com informações do Ministério da
Cultura, o CEU das Artes
– nova denominação da

PEC, Praça do Esporte e
da Cultura – compõe o
PAC 2 no eixo Comunidade Cidadã, assim como
outros equipamentos sociais de saúde, educação

Maria Fernanda Munhoz

Funcionários da Prefeitura de Pindamonhangaba reformam passarela na reserva ecológica

e segurança pública. Seu
objetivo é integrar num
mesmo espaço físico, programas e ações culturais,
práticas esportivas e de
lazer, formação e qualifi-

cação para o mercado de
trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de
prevenção à violência e
inclusão digital, de modo
a promover a cidadania.

Parque Trabiju
recebe serviços
de reforma
Daniela Gonçalves
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Obras e Serviços, iniciou a reforma do
Parque Municipal Natural
do Trabiju.
Alguns pontos do parque já tiveram os serviços
concluídos, como as passarelas e pontes da trilha da
caixa d’agua. Agora a equi-

pe trabalha na construção
de outras passarelas e também na execução da montagem de uma ponte pênsil
que fará a ligação de trilhas
sobre o ribeirão do Trabiju.
As ocas construídas dentro do parque também passarão por reforma.
Por conta dos serviços,
o parque está temporariamente fechado para visitação.

Projeto oferece atividades e promove inclusão social
O Projeto Crescer, associação
para auxílio da criança e do adolescente, foi fundado em 19 de
outubro de 2002 com o objetivo
de retirar as crianças das ruas,
e atuar na prevenção quanto ao
uso de drogas e à violência.
Atualmente são atendidas
crianças e adolescentes com
idade entre 6 e 17 anos, com

ações de esporte, cultura e
educação, a fim de diminuir o
tempo destes jovens nas ruas
e fortalecer o vínculo com suas
famílias. Além disso, os acolhidos recebem apoio psicossocial, com o acompanhamento
de psicólogo e assistente social
para o aluno e à família do acolhido.

A entidade está dividida em
três pólos: Goiabal, Santa Cecília e Pasin, com atividades de
judô, música (banda Lyra Crescer) e futsal.
O coordenador do Projeto
Crescer, Valdo Ferreira, destaca o foco principal da entidade:
“O objetivo é oferecer à criança e ao adolescente o apoio so-

cial e psicológico por meio de
práticas esportivas e culturais,
buscando inseri-las no meio
social e formar cidadãos que
vivam longe das drogas e das
ruas’’.
A entidade está inscrita no
CMAS - Conselho Municipal de
Assistência Social - e no CMDCA - Conselho Municipal da

Criança e do Adolescente. Por
meio destes órgãos recebe verbas municipais, estaduais e
também através do Fumcad Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente. O projeto também arrecada verbas através de
eventos realizados pela própria
entidade e por contribuições de
associados.
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Vereador Magrão
cobra distribuição
dos “kits Escolares”
C O M U N I C A Ç Ã O / CVP

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) enviou a Indicação 1183/2013, solicitando
ao prefeito estudos visando a
implantação de um restaurante
municipal para os servidores da administração direta,
fundacional e da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, nos mesmos moldes do
que foi implantado na cidade
de Osasco. De acordo com o
vereador, este restaurante vai
proporcionar ao funcionário
público municipal uma alimentação mais regrada, com
melhores valores nutricionais,
e mais qualidade de vida.

C O M U N I C A Ç Ã O / CV P

DE

DE

F O T O S :A S S E S S O R I A

Professor Eric solicita
Felipe César – FC quer a
conserto dos brinquedos na implantação de restaurante
API do “Marieta Azeredo”
para funcionários municipais

ASSESSORIA

Várias munícipes que têm
ﬁlhos que estudam na rede municipal cobraram uma posição
do vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS) sobre a
falta dos “Kits Escolares”. Sabendo da necessidade das crianças
receberem o Kit, o vereador
Magrão usou a tribuna na última
sessão para cobrar a Secretaria
de Educação do município. “No
ano passado não foi diferente, as
crianças receberam os Kits, somente no ﬁnal do 1º semestre. Temos 57 unidades divididas entre
escolas e creches. Portanto, peço
prioridade e agilidade na entrega
destes kits, pois estamos iniciando o mês de março e as crianças
necessitam do material escolar”,
disse o vereador Magrão.
Galeria de
águas pluviais
no Vista Alegre
O vereador Magrão agradece
a Subprefeitura de Moreira César

11 DE MARÇO DE 2014

VEREADOR MAGRÃO

pela construção da galeria de
águas pluviais que está sendo
ﬁnalizada na avenida Edargê
Vieira Marcondes. O edil havia
protocolado o requerimento nº
2.697/2013, de 14/10/2013, solicitando a construção da galeria,
uma vez que o local sofre alagamentos em épocas de chuvas.
“Em janeiro de 2013, a rua ﬁcou
totalmente alagada, por falta
de escoamento. Essa obra
beneficiará os
moradores, que
não terão mais
problemas com
os alagamentos”, conclui o
vereador Magrão.

V EREADOR M AGRÃO
E P RESIDENTE DO
B AIRRO V ISTA
A LEGRE , E LI J OSÉ
DE O LIVEIRA
OBSERVAM G ALERIA
DE ÁGUAS P LUVIAIS

ASSESSORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

VEREADOR PROFESSOR ERIC

No último 24 de fevereiro,
o vereador professor Eric (PR)
solicitou à Prefeitura que
faça os devidos reparos na
API - Academia da Primeira
Idade, no bairro Marieta
Azeredo. Segundo o parlamentar, muitos brinquedos
estão quebrados, o que pode
causar acidentes e até ferir
as crianças que utilizam esse
espaço público. O vereador
ressalta que “o que me deixa
mais feliz é que os brinquedos
estão quebrados por excesso
de uso e não por atos de vandalismos”. Ele acrescenta que
“muitas vezes me param nas
ruas para agradecer por levar
alegria às crianças do bairro
e, em função disso, elaborei

um requerimento pedindo a
construção de playground no
bairro”.
Troca de lâmpadas
no bairro Goiabal
Em requerimento apresentado na Câmara de Vereadores e aprovado pelo
plenário, o vereador Professor Eric solicitou a troca
das lâmpadas queimadas na
rua Laranjeiras, no bairro
Goiabal. O vereador disse
que na rua existem três lampadas queimadas e a falta de
iluminação, coloca em risco
a vida dos moradores que
precisam transitar por ela,
já que essas pessoas ﬁcam
à mercê de marginais que
praticam roubos na região.

V E R E A D O R F E L I P E C É S A R - FC

Turismo no Bosque
O vereador Felipe César
– FC reitera à administração
municipal a realização de estudos visando dotar o Bosque
da Princesa de mais incentivos
turísticos. A ideia do vereador
é que seja criado na “ilha” do
bosque um minizoológico,
com acesso por um teleférico e

Fale com o vereador Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:

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

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

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

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

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) está agradecendo ao Prefeito Vito Ardito Lerario, através da Secretaria de
Obras, pelo inicio das obras da reforma da Praça da Liberdade,
no centro da cidade. Os serviços estão sendo executados pela
Empresa “Gaspar & Gaspar Construções Ltda”, através do
contrato nº 025/2014.
Ainda no que diz respeito ao assunto e aproveitando o
início desta importante obra, Cal está solicitando ao Prefeito
que faça uma reunião, em caráter de urgência, com os feirantes
da Praça da Liberdade, para que além das reformas previstas,
como a colocação do piso, cobertura da lateral, sejam também
discutidas a construção das bancas padronizadas, a colocação
de bebedouros, a construção de dois banheiros (feminino e
masculino, com adaptação para deﬁcientes) para uso exclusivo
dos feirantes.
Dia Internacional da Mulher
O vereador Cal homenageou a Senhora Ana Francisca da
Silva - “Dona Ana” por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Dona Ana é mãe do Cônego Geraldo, da Paróquia São
Vicente de Paulo, em nome da qual o vereador deseja muitas
felicidades, saúde, amor e paz à todas as mulheres da nossa
cidade e que todos os dias sejam cada vez melhores para essas
verdadeiras guerreiras no dia-a-dia.
F O T O S :A S S E S S O R I A
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C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

VEREADOR JANIO ARDITO LERARIO

O vereador Janio Lerario
(PSDB) enviou solicitação
ao Executivo, pedindo estudos e providências junto ao
departamento competente,
para a realização da limpeza
do canteiro central do bairro
Boa Vista.
De acordo com o vereador,
o mato do canteiro central
está muito alto, prejudicando
a visibilidade dos motoristas
que utilizam esta via, bem
como os que cruzam a mesma.

Janio pede ainda uma
limpeza geral ao longo desta avenida, já que com as
chuvas o mato cresce mais
rápido, causando mau aspecto. O parlamentar observa
que a referida avenida é uma
via de acesso à Campos do
Jordão e entrada da cidade.
“É fundamental estarem bem
conservadas, pois serve como
cartão de visita de nossa cidade”, destacou o vereador
Janio Lerario.

V EREADOR C AL ( DESTAQUE ) AGRADECE AO P REFEITO V ITO A RDITO PELO INÍCIO DAS OBRAS
DA REFORMA DA P RAÇA DA L IBERDADE , QUE ESTÃO SENDO EXECUTADAS PELA E MPRESA
“G ASPAR & G ASPAR ”

Fale com o Vereador Cal

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

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

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

ASSESSORIA

DE

COMUNICAÇÃO

ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO:
NATÁLIA LUGLI SPER

VEREADOR TONINHO

DA

FARMÁCIA

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) parabeniza
a Prefeitura Municipal e também a Secretária de Educação,
Sra. Beth Cursino, pelo início
da construção da nova escola
do bairro do Crispim. Para
o vereador, a iniciativa é de
suma importância, pois a nova
unidade irá atender a grande
demanda de estudantes dos
bairros Crispim, Andrade,
Carangola e Bosque. “Fico
contente que este sonho está se
tornando realidade, pois desde
2012 que venho solicitando

a construção de uma nova
escola para os alunos destes
bairros” agradeceu Toninho
da Farmácia.
Toninho da Farmácia também agradece a construção da
nova escola no bairro da Cruz
Pequena que está em fase ﬁnal
da construção. “Esta é mais
uma escola que chega em
boa hora, pois não podemos
aceitar que dezenas de crianças assistam aulas na sacristia
da Igreja Bom Pastor na Cruz
Pequena”, destacou Toninho
da Farmácia.
Esta nova escola atenderá
aproximadamente 250 alunos
da Cruz Pequena, Cruz Grande
e outros bairros vizinhos.

Obs.: A distribuição dos medicamentos tem que
ser mantido aos sábados, domingos e feriados pois
doenças e dores não têm hora e nem dia para chegar

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o Vereador Janio Lerario

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
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ASSESSORIA

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

Vereador Janio Lerario
Praça da Liberdade será reformada Toninho da Farmácia
solicita limpeza e manutenção e Cal agradece ao Prefeito pelas aﬁrma: bairro do Crispim
obras que foram iniciadas
no bairro Boa Vista
receberá nova Escola

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

A S S I S T E N T E S D E I M P R E N S A P A R LA M E N TA R :
LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783)
ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021)

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

Pindamonhangaba
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Mais uma megaloja no shopping
Aiandra Alves Mariano
***
A loja Marisa, de moda
feminina, será inaugurada
nesta terça-feira (11), no
Shopping Pátio Pinda. O
novo empreendimento gerou 32 vagas de emprego
na cidade.
A inauguração acontece a partir das 10 horas e
haverá uma programação
especial durante todo o
dia. O cliente que for conhecer a loja poderá participar de diversas promoções e descontos. Haverá
DJ, oficina de balões para
as crianças e estação de
caricatura para quem
comprar acima de R$ 70.
Também está programado
um desfile de moda, para
apresentar a coleção outono-inverno da loja.
Com mais de 400 lojas
espalhadas pelo Brasil, a
Marisa é a décima nona
maior empresa varejista
do país. Na unidade de

www.ig.com.br

Futsal masculino vence
Taubaté em amistoso

Inaugurada hoje (11), a loja gerará 32 vagas de emprego
Pinda, além de moda feminina e lingerie, serão
comercializados produtos
de moda infantil, juvenil e
masculina, e também cal-

çados e acessórios.
Além da Marisa, estão previstas três grandes
inaugurações no shopping,
que devem acontecer até

abril. A Riachuelo, Oscar
Calçados e a C&A serão
inauguradas e devem gerar, juntas, mais de 100
empregos para a cidade.

Marcos Vinício Cuba
***
A equipe de futsal
masculino de Pindamonhangaba venceu
o time de Taubaté na
noite de sexta-feira
(7), no ginásio do Alto
Tabaú, por 3 a 0. O
amistoso serviu de preparação para jogar a
série A2 do Campeonato Paulista, que começa
no dia 29 de março.
Os gols foram
marcados por Allan,
Edinho e Matheus. O
time também conta
com os jogadores:
João Maurício, Silvinho, Thiago, Lucas

Ribeiro, Nilo Júnior,
Luigi, Allan David, João
Costa, entre outros.
No primeiro
confronto do Paulista,
Pinda vai jogar contra
Franco da Rocha, na
casa do adversário.
O primeiro jogo em
Pindamonhangaba
está previsto para
o dia 12 de abril,
no ginásio Rita Eni
Cândido, “Ritoca”, no
Araretama.
Os jogadores irão
para Taubaté na sextafeira (13), para outra
partida amistosa. O
jogo será no CEMT, às
20 horas.
Divulgação

Paineiras é campeão da
Taça Cidade de São Paulo
Divulgação

O Paineiras Country
Club conquistou a Taça
Cidade de São Paulo - Série Prata, no domingo (9).
A final foi contra o Paulista de Jundiaí e a partida
terminou em 1 a 1, sendo
decidida nos pênaltis.
O time pindense converteu as três cobranças:
Dias, Hamiltinho e Matheus. O Paulista converteu
a primeira e a segunda cobrança foi por cima do gol
de Dida, para alegria dos
atletas que representaram
o clube em seu primeiro
campeonato oficial.
Campeões posam
para a foto

Time de futsal que venceu Taubaté

PM apreende
material pirata
A Polícia Militar de Pindamonhangaba
apreendeu 1.350 CDs e DVDs piratas no
início da tarde de quinta-feira (6). O material foi encontrado no centro da cidade,
após denúncia anônima de que duas pessoas estariam vendendo os produtos. Com
os indivíduos foram encontrados 850 DVDs
e 500 CDs piratas. A dupla foi levada para
a delegacia, mas foi liberada após prestar
depoimento.

Seletiva para os Jori termina na terça-feira
Marcos Vinício Cuba
***
Os interessados em representar Pindamonhangaba na 18ª edição dos
Jogos Regionais do Idoso
têm até terça-feira (11),
para tentar uma vaga. A
seletiva para a competição
será finalizada com a modalidade esportiva bocha,

no CCI da Vila Rica, a partir das 18h30.
No último sábado foi
realizada a avaliação de
dança, ritmo, sincronismo, criatividade, expressão e divisão de passos.
As duplas formadas por
Luiz Gonzaga e Haidee, e
Maria Nazaré da Costa e
José Ferreira Braga serão

as representantes. A competição será em Caraguatatuba.
Os jurados orientaram
as duplas a trabalhar a
diversificação de passos,
explorar o espaço, manter
os olhos nos olhos e trabalhar a expressão, entre
outras dicas. Maria Nazaré conta que já combinou
Marcos Vinício Cuba

As provas de atletismo aconteceram no Centro Esportivo “José Ely de Miranda”

com o seu parceiro de dança para fazerem aulas para
aperfeiçoamento. “Vamos
fazer aulas e treinar bastante para lutarmos pelo
ouro”, disse.
Também no sábado e
domingo passado, o Centro Esportivo José Ely Miranda, “Zito”, recebeu as
competições de atletismo,
natação, tênis de mesa,
xadrez, damas, dominó,
entre outras. Os atletas tiveram o privilégio de conferir a apresentação do
grupo de coreografia que
representará
Pindamonhangaba.
Maria América Martins
Lopes, conhecida como ‘vó
Bia’, concorreu na seletiva de atletismo e mostrou
muita garra. Ela participa
dos Jori há dez anos e diz
que é um prazer representar a cidade e estar ao lado
de grandes amigos.

Marcos Vinício Cuba

Pinda também concorre na modalidade dança
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 046/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 46/14, referente à “Aquisição de
curativo de espuma absorvente para atender o paciente Luiz Otavio Laurindo Machado, conforme
mandado judicial, processo nº. 0001666-11.2013.8.26.0445”, com encerramento dia 21/03/14 às 8h
e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 047/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 47/14, referente à “Aquisição de
massa asfáltica (CBUQ) faixas III e IV do der com fornecimento e transporte para entrega dentro do
município de Pindamonhangaba - SP em diversos locais”, com encerramento dia 21/03/14 às 14h
e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2014.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE ADITAMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

PREGÃO Nº 021/2013
Aditamento nº 01/2014 do Contrato nº 029/2013
Objeto: Aquisição de “Gasolina C Comum, Álcool Etílico Hidratado e Óleo Diesel S-10” destinados
a Abastecer a Frota Municipal da Secretaria de Obras e Serviços.
Contratada: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
Data de assinatura: 07/02/2014.
Valor de reajuste: a partir de 20/01/2014 o valor unitário do litro do óleo diesel S-10, de R$ 2,088
(dois reais e oitenta e oito milésimos de reais) para R$ 2,268 (dois reais e duzentos e sessenta
e oito milésimos de reais); o valor unitário do litro da gasolina C comum, de R$ 2,354 (dois reais
e trezentos e cinquenta e quatro milésimos de reais) para R$ 2,435 (dois reais e quatrocentos e
trinta e cinco milésimos de reais); e o valor unitário do álcool etílico hidratado, de R$ 1,70 (um real
e setenta centavos) para R$ 1,894 (um real e oitocentos e noventa e quatro milésimos de reais).
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Marcelo de Oliveira Lima.
Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 139/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 1.000 (mil) horas de serviço de
escavadeira hidráulica sobre esteiras 700mm, carro longo ou similar.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 17/02/14.
Vigência: 06 meses.
Contratada: Engenharia e Construções CSO Ltda.
Contrato nº 039/2014.
Valor: R$ 120.870,00.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Assina pela contratada: José Alcídio Piovezan.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2014.
PREGÃO Nº. 166/2013
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares para o Centro de Especialidades Médicas recurso
de emenda parlamentar - 253470007.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 05/02/14.
Vigência: 12 meses.
Contratada: Ciemac Comércio Internacional de Equipamentos Médicos Ltda. EPP.
Contrato nº 026/2014.
Valor: R$ 21.552,00.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratada: Ricardo Cristian de Freitas Marques.
Contratada: Guilherme Kobbaz Darrigo ME.
Contrato nº 027/2014.
Valor: R$ 32.328,00.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratada: Guilherme Kobbaz Darrigo.
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena ME.
Contrato nº 028/2014.
Valor: R$ 5.313,00.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratada: Luiz Carlos de Melo Souza.
Contratada: Magna Médica Comércio Varejista de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP.
Contrato nº 029/2014.
Valor: R$ 2.449,00.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratada: Felipe Tiago Rachel Sartori.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2014.
PREGÃO Nº. 219/2013
Objeto: Aquisição de aparelho de ar condicionado a ser utilizado no prédio da Secretaria de
Habitação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 04/02/14.
Vigência: 12 meses.
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena ME.
Contrato nº 024/2014.
Valor: R$ 7.385,00.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerario.
Gestão do contrato: Secretaria de Habitação.
Assina pela contratada: Luiz Carlos de Melo Souza.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2014.
PREGÃO Nº. 245/2013
Objeto: Aquisição de impressora, filmadora profissional de mão para captura de vídeo full HD,
microcomputador.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 27/12/13.
Vigência: 12 meses.
Contratada: Entek Equipamentos Taubaté Ltda.
Contrato nº 241/2013.
Valor: R$ 12.583,00.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerario, Manoel Pereira dos Santos, Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes.
Gestão do contrato: Subprefeitura de Moreira César, Secretaria de Obras e Serviços e Secretaria
de Governo.
Assina pela contratada: Synesio Alcides Chaleaux.
Contratada: Guimarães e Marques Suprimentos para Informática Ltda.
Contrato nº 242/2013.
Valor: R$ 14.155,00.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos, Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Subprefeitura de Moreira César, Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratada: Ricardo Gonçalves Bonfanti.
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. ME.
Contrato nº 243/2013.
Valor: R$ 14.318,00.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário, Manoel Pereira dos Santos, Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes, Jorge Ricardo Baruki Samahá, Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Subprefeitura de Moreira César, Secretaria de Obras e Serviços, Secretaria de
Governo, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratada: Maria de Fátima Moutinho.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2014.
PREGÃO Nº. 016/2014
Objeto: 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.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 20/02/14.
Vigência: 10 dias.
Contratada: JLF Estruturas de Eventos Ltda.
Contrato nº 045/2014.
Valor: R$ 35.500,00.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Gestão do contrato: Secretaria de Governo.
Assina pela contratada: José Luiz Dias Moreira.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2014.

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 19/03/2014 às 14:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
73º TATIANA RIBEIRO UCHOAS
RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA PENTEADO, 1278 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-750
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 19/03/2014 às 14:00 horas

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO
OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 19/03/2014 às 14:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
75º MARIA DAS CANDEIAS SANTOS RIBEIRO
ALAMEDA JOSÉ CARAPINA JUNQUEIRA, 120 – PARQUE DAS ALAMEDAS
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12517-190
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

01 - Comprovante de votação da última eleição. Obs: Os candidatos que justificaram a ausência
nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de Curso Superior em Medicina;
09 - Registro no CRM-SP;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
Dia 18/03/2014 às 15:00 horas
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL
1º ERIK OLIVEIRA LANG
RUA HENRIQUE HOMEM DE MELO, 628 - LESSA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-530
2º MARCELLA MOURA CÂMARA DA SILVA
RUA PICA-PAU AMARELO, 349 – CHÁCARA DO VISCONDE
TAUBATÉ – SP
CEP 12050-790
3º MARINA PONTES HUNGRIA
RUA XV DE NOVEMBRO, 504 – APTO. 23 – CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12020-000

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE
Publicada no Departamento Legislativo.

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
72º LUCIANA DAMAS PYLES
AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 900 – APTO. 43 C – SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12430-010
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 19/03/2014 às 10:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
103º MARINA LIMA
RUA DAS DÁLIAS, 55 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-370

Aviso de Audiência Pública para alteração da Lei Complementar n.º 03
de 10 de outubro de 2006 - Plano Diretor Participativo.

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

5º LUÍSA MUCCI BRANDÃO
PRAÇA GAL. JULIO MARCONDES SALGADO, 146/13 – JD. DAS NAÇÕES
TAUBATÉ – SP
CEP 12030-510

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 19/03/2014 às 14:00 horas

74º PAULA ANDRADE GARCIA
RUA SALESIANOS DO BRASIL, 197 – SOCORRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-160

4º THIAGO CONTI ALMEIDA
PRAÇA GAL. JULIO MARCONDES SALGADO, 146/13 – JD. DAS NAÇÕES
TAUBATÉ – SP
CEP 12030-510

LEI N.º 5.612, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dispõe sobre a instituição de meia-entrada para deficientes físicos às sessões de
cinema, teatro, espetáculos esportivos, shows e outros eventos culturais exibidos nas
salas e casas de espetáculos instaladas no Município de Pindamonhangaba, e dá
outras providências.
(Projeto de Lei n° 124/2013, de autoria do Vereador Professor Eric de Oliveira)
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos
do parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica assegurado aos portadores de deficiência física o direito à meia-entrada
nas sessões de cinema, teatro, espetáculos esportivos, shows e outros eventos
culturais exibidos nas salas e casas de espetáculos da cidade de Pindamonhangaba.
§ 1° Entende-se por meia entrada o desconto de 50% nos ingressos concedidos nos
termos do “caput” do deste artigo.
Art. 2º Para os efeitos desta lei são considerados portadores de deficiência física as
pessoas que apresentarem:
a) deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou
adquirida;
b) deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis
ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000HZ e
3.000HZ;
c) deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual
entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a
somatória da media do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° ou
a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
d) deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média,
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais
áreas de habilidades adaptativas.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br
Art. 3° A meia-entrada de que trata a presente Lei será concedida mediante a
apresentação, pelo portador de deficiência, de atestado médico contendo o C.I.D.
- Código Internacional da Doença, ou de documento emitido por órgão oficial que
comprove a condição alegada.
Art. 4° Deverá constar, de forma clara e precisa, em toda veiculação publicitária de que
trata a presente lei, os valores diferenciados estabelecidos.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação,
em original e cópia:

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2013
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:

Acesse o site: maisemprego.mte.gov.br ou comparecer ao Pat para cadastro. Av. albuquerque
Lins, n.o 138 São Benedito - Pindamonhangaba - SP ou na Av. José Augusto Mesquita, n.º 170 Subprefeitura- Moreira César - Horário de segunda a sexta-feira das 8 as 16 horas, munidos de PIS
ativo, carteira de trabalho , RG e CPF.

PREGÃO Nº 260/2013
Objeto: Aquisição de material para cama, mesa e banho para atendimento as creches municipais.
Conforme Termos de Referência.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento: nº 270/14 – Valor: R$ 63.869,50 – Data: 27/02/14.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:

DATA: 10/03/2014

FUNÇÃO
AUXILIAR DE COZINH A
AUXILIAR DE MECANICO DE AUTOS
BARMAN
CALDEIREIRO
COSTUREIRO
ESTETICISTA FACIAL ( designer de sobrancelhas )
ESTAGIO DE EDUCAÇÃO FISÍCA
GARÇOM
INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS , BOXE
LIDER DE LOJA
LIDER DE FÍSCALIZAÇÃO
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK
MONTADOR DE PEÇAS PLÁSTICAS
MONITOR DE SISTEMAS DE ALARME
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (musculação)
VENDEDOR EXTERNO

PREGÃO Nº 046/2013
Objeto: Aquisição de bota cano curto para a Guarda Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Uniformes Campinas EIRELI EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 269/14 – Valor: R$ 18.525,00 – Data: 27/02/14.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2014.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
LEI N.º 5.614, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das entidades e empresas organizadoras de eventos, responsabilizarem-se
pelos serviços de limpeza urbana das vias públicas situadas no entorno dos locais de realização de eventos
abertos ou fechados, no âmbito da cidade de Pindamonhangaba, e dá outras providências.
(Projeto de Lei n° 142/2013, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão)
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45
da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam obrigadas as entidades ou empresas organizadoras de eventos realizados em áreas
públicas, a realizar a limpeza das referidas áreas e das vias no entorno, de todos os resídios e lixo
produzido durante o evento.
§ 1° Para fins do disposto nesta lei são responsáveis pela limpeza das vias as entidades ou empresas
organizadoras de eventos realizados a título gratuito ou onerosos em áreas públicas ou particulares a realizar a
limpeza das vias no entorno nos termos desta Lei, excetuados os movimentos culturais, históricos, esportivos ou
populares nos quais haja comercialização direta ou indireta de bens a qualquer título.
§ 2° Para fins do disposto neste artigo considera-se lixo decorrente do evento todo o resto de material vendido
ou doado durante o evento que seja encontrado no local, no quarteirão ou rua de acesso ao local.
§ 3° Todo material recolhido deverá ser separado em orgânico e reciclável, bem como, acondicionado de
forma segura e adequada a fim de não permitir que seja rasgado ou espalhado.
§ 4° Quando o evento for realizado em mais de um dia a limpeza deverá ser realizada após o término de
cada evento, sob pena de incorrer nas sanções previstas nesta Lei.
Art. 2° O não atendimento ao disposto nesta Lei sujeitará os infratores às seguintes sanções, que serão
aplicadas sucessivamente:
I- Primeira infração, advertência;
II- Segunda infração, multa no valor correspondente a 700 UFMPs (Unidade Fiscal do Município de
Pindamonhangaba);
III- Terceira infração, cassação de licença para a realização do evento e impedimento na Rua Alcides
Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br
realização de novo evento no Município pelo prazo de 02 anos.
Art. 3° As denúncias referentes ao descumprimento desta Lei poderão ser realizadas por qualquer
pessoa, desde que acompanhadas de prova.
Art. 4° Esta lei poderá ser regulamentada por Decreto.
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO - PRESIDENTE
Publicada no Departamento Legislativo.
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
LEI N.º 5.611, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014.
Torna obrigatório o uso de lanternas acesas pelos veículos de transporte coletivo escolar do município de
Pindamonhangaba, durante o dia, em todas as vias.
(Projeto de Lei n° 69/2013 – com emenda, de autoria do Vereador Felipe César)
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45
da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Os condutores de veículos de transporte coletivo escolar do município de Pindamonhangaba, deverão
manter acesas as lanternas do veículo, enquanto estiverem transportando alunos, durante o dia, em todas as vias.
Art. 2° O descumprimento desta Lei acarretará em penalidades, que serão arbitradas através de Decreto.
Art. 3° A fiscalização da presente lei deve ficar a encargo do Departamento de Trânsito.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO - PRESIDENTE
Publicada no Departamento Legislativo.

A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público
que em 28 de março de 2014, das 9h30min às 11h30min, no auditório da Prefeitura
Municipal, localizado na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n.º 1400, 1.º andar, Centro,
Pindamonhangaba-SP realizar-se-á AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação de propostas
de alterações da Lei Complementar n.º 03, de 10 de outubro de 2006, que institui o Plano
Diretor Participativo do Município de Pindamonhangaba, em conformidade com o artigo
40, § 4.º, incisos I, II e III da http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_
Identificacao/lei 10.257-2001?OpenDocument Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de
2007 (Estatuto da Cidade) e com o artigo 154, incisos I, II e III do próprio Plano Diretor.
As propostas de alteração que serão objeto da AUDIÊNCIA PÚBLICA estão disponíveis
para consulta e/ou cópia em meio digital no Departamento de Planejamento da Secretaria
de Planejamento, nos dias úteis, das 8h às 11h e das 14h às 17h.
As sugestões e comentários poderão ser enviados através do e-mail planodiretor@
pindamonhangaba.sp.gov.br ou entregues diretamente na Secretaria de Planejamento no
horário de expediente, até o dia 25 de agosto de 2013 às 17h.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2014.
Vito Ardito Lerario
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2013
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de Curso Superior em Medicina e Título de Especialização na área;
09 - Registro no CRM-SP;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
Dia 18/03/2014 às 14:00 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. OFTALMOLOGISTA
1º DANIELA CONTI RODRIGUES
AVENIDA PEIXOTO DE CASTRO, 273 – VILA ZÉLIA
LORENA – SP
CEP 12580-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2013
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição. Obs: Os candidatos que justificaram a ausência
nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de Curso Superior em Medicina e Título de Especialização em Pediatria;
09 - Registro no CRM-SP;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
Dia 18/03/2014 às 16:00 horas
MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA
1º ANA PAULA SPEROTO
RUA ANTONIA SALGADO LESSA, 599 – SOCORRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-710
2º ALESSANDRA LACERDA PONTES GUIMARÃES
RUA RAUL POMPÉIA, 102 – CAMPOS DO CONDE II – CAMINHO NOVO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
3º TATIANA PUPPIO QUERIDO
RUA GENERAL JULIO SALGADO, 950 – APTO. 54 – SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-070
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
LEI N.º 5.615, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014.
Institui, na rede pública municipalizada do Sistema Único de Saúde (SUS), a obrigatoriedade da disponibilização do
exame de dosagem sérica do antígeno prostático específico (PSA) a todo cidadão com mais de 40 (quarenta) anos de
idade e dá outras providências.
(Projeto de Lei n° 108/2013, de autoria do Vereador Felipe César)
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade da disponibilização do exame de dosagem sérica do antígeno prostático
específico (PSA) a todo cidadão com mais de 40 (quarenta) anos, na rede pública municipalizada do Sistema Único de
Saúde (SUS), anualmente.
Art. 2° A organização e a implementação da sistemática de oferta do exame a que se refere o art. 1° desta Lei, assim
como o número de unidades básicas de saúde e de profissionais envolvidos, ficarão a cargo da Secretaria Municipal
de Saúde.
Art. 3° A oferta de exames complementares apropriados ao diagnóstico do câncer de próstata será disponibilizada, no
âmbito da estrutura municipal de saúde, pelo gestor municipal do SUS.
Art. 4° Para a efetivação dos objetivos desta Lei, poderá o Poder Executivo firmar convênios ou outros ajustes com a
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e com o Ministério da Saúde.
Parágrafo Único. Para efeitos de atendimento ao disposto no “caput” deste artigo, poderão ser celebradas parcerias com
universidades, sindicatos e demais entidades da sociedade civil.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2014.
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO - PRESIDENTE
Publicada no Departamento Legislativo.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
LEI N.º 5.613, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dispõe sobre a adequação de rampas de acesso em todas as faixas de pedestre, garantindo acesso apropriado às
pessoas com deficiência e dá outras providências.
(Projeto de Lei n° 127/2013, de autoria do Vereador Professor Eric de Oliveira)
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo
a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei tem por finalidade a adequação de rampas de acesso em todas as faixas de pedestre, garantindo acesso
apropriado às pessoas com deficiência.
Parágrafo Único. Considera-se acessibilidade as condições adequadas para o acesso de todos à informação, aos bens
e serviços, aos transportes e ao meio físico em geral.
Art. 2° O Poder Público Municipal promoverá o rebaixamento de guias e sarjetas nas esquinas e locais onde se localizam
faixas de pedestre, com a finalidade de possibilitar o acesso de pessoas com deficiência.
Art. 3° Fica proibida a instalação de telefones públicos, caixas de correios, coletores de lixo, barracas e bancas em geral,
bem como quaisquer outros mobiliários urbanos, junto ao rebaixamento previsto nesta Lei, e deve ser garantida faixa
livre e contínua de 1,20 m de largura.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2014.
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO - PRESIDENTE
Publicada no Departamento Legislativo.
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CULTURA

& LAZER

Rê Nascimento

‘Pinda em Cena’
retorna nesta
sexta-feira
Cena da peça que marca a reestreia do Circuito Cultural Paulista em Pinda

“Pinda em Cena”
e “Circuito
Cultural” se unem
no sábado
O sábado (15) será de lazer e arte
no Bosque da Princesa. A partir das
14 horas, com entrada gratuita, serão
realizados o “Pinda em Cena”, com
apresentações musicais, e a reestreia
do Circuito Cultural Paulista, com uma

peça de teatro.
O “Pinda em Cena” levará os Aprendizes da Corporação Musical Euterpe, o
cantor Lucas Danese, o coral da igreja
Antioquia e o Madrigal In-Cantum.
Já o “Circuito Cultural”, apresenta a
peça “Ao Divagar se vai Longe e de Bicicleta mais ainda”, com a Cia Um Pé de
Dois, de Porto Alegre-RS. O espetáculo
mescla música, dança, circo e teatro de
rua. A apresentação está marcada para
as 15 horas.
As duas programações serão simultâneas.

Evento leva poesia
para população
Maria Fernanda Munhoz
***
Dia 14 de março é comemorado o Dia Nacional da
Poesia, em homenagem ao
nascimento do poeta Castro
Alves. Pinda, mais uma vez,
está comemorando a data,
por meio do evento “Hoje
é Dia de Poesia”, no sábado
(15), em parceria com os artistas da cidade e com a APL
- Academia Pindamonhangabense de Letras.
Das 7h30 às 11h30,
serão feitas intervenções
artísticas no centro da cidade, iniciando pela feira
livre, na praça da Liberdade, passando pelo Mercado Municipal e arredores,
finalizando na praça Monsenhor Marcondes.
Durante o evento, os artistas recitarão para a população, conversarão com
o público e demonstrarão
a poesia por meio de várias
formas de arte. A intenção
é o contato direto com as
pessoas e homenagear a
data, divulgando o trabalho dos artistas e incentivo
à produção cultural.
A organização do evento é do Departamento de
Cultura da Prefeitura.

Célia Lima

Performance realizada no evento do ano passado

Castro Alves
Antônio Frederico
de Castro Alves foi um
importante poeta brasileiro do século XIX. Nasceu
na cidade de Curralinho/
BA, em 14 de março de
1847. No período em que
viveu (1847-1871) ainda
existia a escravidão no
Brasil. Apesar de levar
uma vida relativamente
confortável, escreveu versos de protesto contra a
situação a qual os negros
eram submetidos, o que
o tornou conhecido como
o “Poeta dos Escravos”.
Além de poesia de caráter

Divulgação

social, também escreveu
versos líricos-amorosos.
Morreu jovem, de tuberculose, antes mesmo
de terminar o curso de
Direito.

Maria Fernanda Munhoz
***
Um dos projetos de
destaque realizados pela
Prefeitura em 2013, o
“Pinda em Cena”, retorna
neste ano a partir desta
sexta-feira (14). O primeiro bairro a receber o
evento será o Ouro Verde.
No sábado (15), o projeto estará no Bosque da
Princesa, somando com a
primeira apresentação do
ano do Circuito Cultural
Paulista.
O “Pinda em Cena” é
um conjunto de apresentações culturais gratuitas

de música, dança, teatro
e artes plásticas, com artistas de Pindamonhangaba, nos bairros da cidade.
Em cada mês, dois bairros
são contemplados com
o evento, que visa levar
a arte para perto da população, oferecendo uma
forma de entretenimento
e de despertar as pessoas para o fazer artístico.
A partir desses eventos,
também é possível descobrir novos talentos.
Na sexta-feira (14), o
centro comunitário do
Ouro Verde receberá o
evento, a partir das 18 ho-

ras. Vão se apresentar os
Aprendizes da Corporação
Musical Euterpe, o grupo Semeando Adoradores
e o Mc Nathan, além de
maculelê e capoeira com
o grupo Capoeira Vida, e
Congada São Benedito.
Os artistas plásticos Felipe Callipo e Attila Santos
também estarão presentes, fazendo esculturas e
conversando com a população. A apresentação
teatral da noite ficará por
conta do palhaço Alegrito
e do mágico Jack, com o
espetáculo “Sorria, você
está no Circo”.

Exposição de fotos
é atração no saguão
da Prefeitura
Maria Fernanda Munhoz
***
O espaço cultural no
saguão da Prefeitura de
Pindamonhangaba está
iniciando a exposição do
mês de março. A mostra
coletiva de fotografias
“Olhos de Pindamonhangaba” é resultado
do projeto fotográfico
que pretende mostrar
o olhar da população
através do registro de
imagens tiradas a partir
de celulares e máquinas
portáteis amadoras.
O resultado foi reunido neste espaço para
apreciação e reflexão
dos participantes e do
público após oficina ministrada por fotógrafos
e cinegrafistas. O primeiro grupo contemplado foi a comunidade do
bairro Cerâmica.
O projeto pretende,
ainda, incentivar a arte
da fotografia, oportuni-

Maria Fernanda Munhoz

A exposição reúne trabalhos fotográficos
feitos pela comunidade do Cerâmica
zando o reconhecimento
de talentos e o fomento
das diversas formas de
expressão artística.
O projeto completo
pode ser conferido no blog
olhosdepindamonhangaba.blogspot.com.br.

A organização do
evento é do Departamento de Cultura da
Prefeitura de Pinda. A
visitação é gratuita e
pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das
8 às 17 horas.
Maria Fernanda Munhoz

Célia Lima

Artistas se apresentaram na praça, em 2013, e se apresentarão novamente

Os trabalhos estão expostos no saguão da Prefeitura durante este mês
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Castolira goleia na última rodada
MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O Campeonato Amador chegou às quartas
de ﬁnal. Na última rodada da fase de classiﬁcação o Castolira goleou
o A Mil Por Hora, por 7
a 2, no campo do Santa Cecília. No Bosque,
a partida entre Lyon e
Sapopemba ﬁcou empatada em 2 a 2. O Lyon
abriu o placar com o
pênalti batido por José
Carlos, aos 35 minutos
do primeiro tempo.
O técnico do Sapopemba, Vicente, conta
que o time entrou desfalcado por nove joga-

dores. Ele pôde contar
com os atletas Dean,
Rafael, Felipinho, Japonês, Chupa Cabra,
Dudu, Dan, João Carlos, Jackson, São Paulino, entre outros talentos, para equilibrar a
partida.
O treinador do Castolira, Gordinho, comemorou a classiﬁcação
com a melhor campanha da competição. O
time conquistou 18, dos
21 pontos possíveis. Ele
utilizará nos próximos
confrontos os jogadores
Mica, Allan David, Feijão e o goleiro Thiagão.
Mica comenta que é

Marcos Vinício Cuba

bom ser um jogador diferenciado e que pode
ajudar a equipe na conquista do título. Allan
David aﬁrma que ter
feito a melhor campanha foi excelente para
ter vantagem, e que no
último jogo Gutinho
desfalcou o Castolira.
Agora, ele aguarda para
ver qual time vai enfrentar nas quartas de ﬁnal,
porque todos estão bem
unidos e focados na disputa do título.
Castolira garantiu melhor campanha
com goleada sobre A Mil Por Hora

Tribunal deﬁne
futuro dos times

Estrela avança para as
semiﬁnais do Quarentão
Marcos Vinício Cuba

Mesmo com resultados, tabela deve ter mudança devido ao TJD

Pinda promove peneira
de futebol masculino
Os jovens de Pindamonhangaba
poderão
participar de uma peneira
de futebol masculino na
quarta-feira (12) e sábado
(15). Na quarta-feira será
no campo do Centro Esportivo José Ely Miranda,
“Zito”, em Moreira César.
Às 18 horas, serão avaliados os nascidos entre 1999
e 2001; às 19h30, nascidos entre 1994 e 1998.
No sábado, a peneira ocorrerá no campo do

bairro Cidade Nova, às 15
horas, para nascidos entre
1999 e 2001; e, às 16h30,
para nascidos entre 1994 e
1998.
Os selecionados farão
parte das equipes de competição da cidade e disputarão, neste ano, a Copa
São Paulo da Associação
Paulista de Futebol, Jogos
Abertos da Juventude, Jogos Regionais e Campeonato Estadual da Secretaria Estadual de Esportes.

Voleibol adaptado
faz amistosos
As equipes de voleibol
adaptado de Pindamonhangaba farão amistosos contra São José dos
Campos na terça-feira
(11). O início dos confrontos está marcado
para as 8h30 e será no
ginásio do Alto Tabaú.
A atleta Maria do Carmo
convida a população para

prestigiar e torcer pelas
representantes de Pindamonhangaba.
Em 2013, a equipe de
voleibol adaptado feminino foi vice-campeã dos
Jogos Regionais do Idoso,
que ocorreram em Taubaté, e para este ano o time
está se preparando para
defender a cidade.

A equipe do Estrela
fez o último jogo da fase
de classiﬁcação contra o
Abaeté, no Bosque, no domingo (9), e avançou para
as semiﬁnais. O Abaeté levou a melhor na partida,
vencendo por 2 a 1, mas o
Estrela com melhor campanha, avançou.
Passaram para as semiﬁnais, ao lado do rubronegro, os representantes do
Imperial, Santana e Tipês.
Os jogos de ida acontecem
neste domingo (16), a partir das 8h30, no Bosque e
no ‘Ramirão’.
O Tribunal de Justiça
Desportiva - pode punir
alguns clubes e mudar a
classiﬁciação.

Os membros do Tribunal de Justiça Desportiva de Pindamonhangaba se reuniram na sede
da Liga de Futebol na
segunda-feira (10) para
julgar diversos recursos
da Copa Regional.
Os principais são referentes à categoria Amador,
no qual foram denuncia-

dos jogadores em situação
irregular, WO, e outros fatos ligados à competição.
Até o ﬁnal desta edição, a decisão do TJD
não havia sido divulgada. Com isso, a Tribuna
trará a classiﬁcação ﬁnal
e os confrontos das quartas de ﬁnal na edição de
sexta-feira (14).

COPA REGIONAL
SENIOR 40 - 7ª RODADA
ESTRELA 1 x 2 ABAETÉ
SANTANA 1 x 2 TIPÊS

SAJART 0 x 3 IMPERIAL
INDEPENDENTE 4 x 0 COBRA

AMADOR - 7ª RODADA
AREIÃO 3 x 0 CAPITUBA
FORÇA JOVEM 0 x 3 FLORESTA
BANDEIRANTES 3 x 0 ABAETÉ
ARARETAMA 2 x 1 COLORADO

CASTOLIRA 7 x 2 A MIL POR
HORA
CANTAREIRA 1 x 3 VILA SÃO JOSÉ
LYON 2 X 2 SAPOPEMBA

Etna, pelo Sub 17, e Colorado,
pelo Sub 13, aplicam goleada
Marcos Vinício Cuba

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Pelos campeonatos das categorias Sub 13 e 17, fase de
classiﬁcação, no último sábado (8), os resultados foram os
seguintes: pelo Sub 13, o Colorado goleou o Projeto Social
Gerezim; no Sub 17, Etna fez 5
x 1 no Maricá. As partidas são
realizadas aos sábados, do
Sub 13 começam às 8h30; do
Sub 17, às 10 horas.
No campo do Machadão, a
categoria Sub 17 do Etna encarou o Maricá. O Etna contou
com o talento de Pelé e Gu,
que irão para o Botafogo do
Rio de Janeiro, e Jean, que
vai retornar ao Inter. Jean
fez o segundo, o terceiro e o
quarto gol do Etna, e quase
fez o quinto, mas a bola bateu no travessão e no rebote João Lucas colocou para o
fundo da rede.

VEJA OS RESULTADOS DAS DEMAIS PARTIDAS
Sub 13
Etna 0 x 0 São Paulo
ADC Novelis 1 x 0 Ferroviária
Gerezim 0 x Colorado 8

Sub 17
Corinthians 7 x 1 A Mil Por Hora
Cidade Nova 2 x 2 Inter Pinda
Mombaça 2 x 2 Colorado
Independente 1 x 3 Unidos do Bonsucesso
Ferroviária 0 x 3 Ramos
Etna 5 x Maricá 1

