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Governo
anuncia obras
e investimentos
para cidade
O governador do Estado de
São Paulo visitou Pindamonhangaba, no domingo (23), para o
lançamento das obras de duplicação da avenida Prof. Manoel
César Ribeiro – que liga a região
central à Zona Leste e à rodovia
Presidente Dutra. Durante even-

to no estacionamento da Prefeitura, ele também inaugurou os
serviços do programa Mulheres
de Peito. O prefeito de Pindamonhangaba afirmou que a parceria
com o Governo do Estado é fundamental para o desenvolvimento do município.
Página 3

Carreta da mamografia ficará
no estacionamento da Prefeitura
A carreta que realiza exames de
mamografia, sem pedido médico,
em mulheres com idade entre 50 e
69 anos, ficará no estacionamento da
Prefeitura de Pindamonhangaba até

o dia 5 de abril. A ação faz parte do
programa Mulheres de Peito – que
visa diagnosticar casos de câncer de
mama e encaminhar as pacientes
para o tratamento.
Página 3

Governador e prefeito após reunião na Prefeitura de Pindamonhangaba

ABRIL SERÁ MÊS
DE HOMENAGEAR
MAZZAROPI

A Prefeitura de Pindamonhangaba está preparando
uma programação de atividades culturais, durante todo
o mês, em homenagem ao
cineasta Amácio Mazzaropi.
A novidade da programação
fica por conta do Festival de
Esquetes, que está com inscrições abertas.
Cultura & Lazer 7

BOLSISTAS
ASSINAM TERMO
COM O MUNICÍPIO
Os alunos de Ensino Superior contemplados com
bolsas de estudo, concedidas
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, assinaram o termo
de autorização com o município na última semana.
Página 3

Castolira e Sapopemba
representam Pinda na Regional

ESTRELA E
IMPERIAL NA
FINAL DO
QUARENTÃO
Odirley Pereira

As semifinais da Copa
Regional, categoria Amador,
vão aumentar ainda mais a
rivalidade que existe entre
Pindamonhangaba e Taubaté
no futebol. O Castolira, dono
da melhor campanha da fase
de classificação, vai encarar o
Lyon (Taubaté). O Sapopemba
– segunda melhor campanha –
pegará o Floresta (Tremembé).
ESPORTES 8

Pela categoria Quarentão,
a final será entre duas das
equipes mais tradicionais de
Pindamonhangaba. Estrela e
Imperial farão a decisão, em
jogo único, no próximo domingo. Não há favorito para
o clássico.
Esportes 8

GALERIA
EVITA
ENCHENTES
NO ‘ANDRADE’
Página 6
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Governo implantará teste rápido da tuberculose

Com o tempo, o bebê cresce

Adoção para estrangeiros
pode ser uma solução para
milhares de crianças

A

resolução aprovada pelo CNJ – Conselho
Nacional de Justiça – na manhã de segunda-feira (24), permitindo que casais
estrangeiros ou brasileiros residentes no exterior
sejam incluídos no CNA – Cadastro Nacional de
Adoção – deve aumentar as adoções de crianças
mais velhas e de grupos de irmãos.
Atualmente, a lei brasileira já permite que estrangeiros adotem crianças. Contudo, essas adoções ocorrem diretamente nos tribunais estaduais,
sem passar pelo cadastro nacional.
A vantagem do Cadastro Nacional é que pode
agilizar a burocracia do processo e permitir que
mais crianças sejam adotadas.
De acordo com o CNJ, hoje o Brasil possui cerca
de 5,4 mil crianças disponíveis para adoção e mais
de 30 mil pretendentes – casais ou solteiros.
O problema é que 98% dos pretendentes buscam
adotar crianças com até sete anos. Porém, nesta
faixa etária, o número de crianças é menor do que
10% das disponíveis para adoção.
Outro dado relevante nesta problemática é que,
segundo o Conselho Nacional de Justiça, 75% das
crianças e adolescentes que esperam ser adotados
têm irmãos também disponíveis para adoção. A intenção da Justiça, com razão, é que essas pessoas
sejam adotadas juntas, todavia, entre os pretendentes, 80% querem uma única criança.
Por tudo isso é que a resolução do CNJ é válida.
Resta saber agora se haverá facilitação no processo
de adoção. No Brasil, o tempo de espera de uma
família que deseja adotar varia entre dois e quatro
anos e, muitas vezes, elas desistem pela lentidão do
sistema. Especialistas se dividem. De um lado, há
os que almejam celeridade no andamento dos processos; de outro, alguns pedem prudência, pois devem ser considerados e avaliados diversos fatores,
antes de se colocar uma criança em um lar.
Fato é que enquanto o Brasil continuar dificultando o processo de adoção, mais e mais crianças
não terão um lar e muitas das almejadas por famílias podem ficar sem, pois entre o desejo dos futuros pais até a liberação final, os procedimentos
se tornam longos, desgastantes e, muitas vezes,
inexplicáveis. Esperamos, agora, que a Justiça faça
prevalecer o bom senso e permita que as crianças
consigam uma família.
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O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (24),
Dia Mundial de Luta contra a
Tuberculose, a estratégia de implantação do teste rápido para
diagnóstico da doença na rede
pública e os novos números registrados no país.
O Ministério da Saúde vai disponibilizar, gratuitamente, na rede
pública, o teste rápido para diag-

nóstico, com capacidade de detectar a presença do bacilo de Kock,
causador da doença, em apenas
duas horas. O Gene Xpert, como é
chamado o teste, também identifica se a pessoa tem resistência ao
antibiótico rifampicina, usado no
tratamento.
Em 2012, o Brasil registrou
70.047 novos casos de tuberculose. A taxa de incidência da doença

Ponte do Monjolinho está sendo instalada
Os moradores do
bairro rural do Monjolinho estão cada vez
mais próximos de receber uma nova ponte, derrubada pelas
fortes chuvas do ano
passado. A estrutura metálica da nova
ponte já está sendo
instalada no local.
A equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura construiu uma
cabeceira de concreto
armado para receber
a nova ponte, que terá
18 metros de comprimento por 3,5 metros
de largura, e oferecerá mais segurança às
dezenas de famílias

Maria Fernanda Munhoz

que passam pelo local diariamente.
Enquanto a ponte não ficava pronta, a
Prefeitura instalou no local uma passarela provisória para veículos leves e motos.

Mulheres do Projeto Cerâmica
participaram de uma tarde da beleza, oferecida por meio do Fundo
Social de Solidariedade em parceria com o Instituto Embelleze, que
executou cortes e lavagens de cabelo por meio de suas alunas. A ação
aconteceu na última semana em comemoração ao Dia da Mulher, celebrado em 8 de março. O evento, gratuito, teve o objetivo de homenagear
e elevar a autoestima das mulheres,
o que é fundamental para o desenvolvimento da pessoa. Na ocasião,
também houve atividades com as
crianças enquanto as mães estavam
sendo atendidas. A ‘tarde da beleza’
proporcionou às participantes, momentos de descontração.

Johnny Barbosa

Errata -

Na última edição, publicamos que o local para lançamento do
programa Mulheres de Peito e a carreta de exames de mamografia seria o
Sindicato rural. Em reunião entre os governos do Estado e do Município, o
local foi alterado para o estacionamento da Prefeitura.

Alunos da Ryoiti

Homenagens
Altair Fernandes

dedicado a elas. A realização
teve à frente a acadêmica vice-presidente da APL, Juraci
Faria, contou com o apoio
do Departamento de Educação e Cultura (Biblioteca do Bosque) e apresentação musical e poética
da EE Ryoiti Yassuda (escola de Tempo Integral),
liderada pela professora
Lóris Frasinéli.
Portal R3

Membros da APL, professoras, alunos e demais convidados
participaram do sarau ‘Letras de Mulheres – Mulheres das
Letras’, na Biblioteca do Bosque

Fundação Dr. João Romeiro

O bairro do Monjolinho fica ao final
da estrada do Pinhão do Borba e da Malacacheta, na divisa de Pindamonhangaba com Taubaté.

Mulheres do Cerâmica ganham ‘tarde da beleza’

Portal R3

Sarau na biblioteca do bosque
Na quinta-feira (20), às
19h30, na bilblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace, foi realizado o Sarau do
Bosque ‘Letras de Mulheres – Mulheres das Letras’,
evento literário que integra
as comemorações elaboradas pela APL – AcademiaPindamonhangabense
de
Letras para homenagear as
mulheres acadêmicas no mês

no mesmo período foi 36,1 para
cada 100 mil habitantes. O Brasil
ocupa atualmente o 17º lugar em
um ranking de 22 nações consideradas “de alta carga” - onde há
grande circulação da doença. No
país, a tuberculose representa a
4ª causa de morte por doenças
infecciosas e a primeira causa de
morte por doença identificada entre pessoas com HIV.

Na apresentação da ‘noite
de poesia’, estiveram as gêmeas: Marinara e Monalisa Pereira Carvalho. A apresentação
musical coube aos alunos: Karen Cristina Martins Amaro,
Ruth Guimarães Fróz, Marco
Antonio e, ao violão, José Matheus Alves de Oliveira Silva;
apresentação de dança com a
dupla Ygor Ramon Arruda e
Karen Cristina Martins Amaro.

Na declamação: Julia Carvalho, Cecilia Silva dos Santos,
Jéssica Terezinha Kochan e
Cecilia Silva dos Santos, Bruna Fróz Guimarães, Natalia
Leandra Lemes Luciano, Ygor
Ramon Arruda, Carolina Alves
de Mello Pires, Marco Antonio
Gonzaga dos Santos e Karen
Cristina Martins Amaro, Tamires Pereira de Lemes, José
Matheus Alves de Oliveira Silva.
Portal R3

Evento envolveu participação de membros da APL, escola
Ryoiti Yassuda e Biblioteca Municipal
A homenagem lembrou acadêmicas titulares, honorárias e
também aquelas que já deixaram o plano terreno. Foram interpretados trabalhos poéticos
das seguintes: Anamaria Jório
Rodrigues Marcondes, Ana Maria Zaitune Pamplim, Angélica
Maria Cortez, Elaine Santos, Elisabete Nogueira da Silva Guimarães, Gislene Alves, Judith Ribeiro de Carvalho, Júlia San Martin
Boaventura, Juraci de Faria, Maria Norma Salgado Marcondes,
Rosana Dalle Leme Celidônio,
Neila Cardoso e da amiga da
APL, poetisa Júlia de Faria. Destaques: para a homenagem que a
Sala de Leitura da escola Ryoiti
Yassuda prestou à inesquecível
membro da APL, Eloyna Salgado

Ribeiro, na interpretação de um
de seus poemas (‘Teu nome’) na
voz de Daniele de Almeida Romeiro; homenagem especial às
mulheres poetisas com apresentação de três poemas “que remetem ao feminino e ao sagrado’:
‘Desfaz-me’ (Juraci de Faria),
‘Construo’ (Neila Cardoso) e
‘Jardim’ (Graça Alves Martin);
declamação de poema premiado da acadêmica Gislene Alves
(‘Revinda’) por sua filha Vanessa
Alves Campello; a homenagem
da acadêmica Júlia San Martin
Boaventura com o poema ‘Agostinho San Martin filho’ ao seu
saudoso pai; e a homenagem da
acadêmica Juraci de Faria a sua
filha Marina, com o poema ‘Cavalinho’.

Alunos da escola Ryoiti também fizeram apresentação musical

EXPEDIENTE

Plenária solene da APL
Será nesta sexta-feira (28),
às 20 horas, no Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, a segunda sessão plenária solene da APL – Academia
Pindamonhangabense de Letras de
2014. Haverá exposição de poemas

e livros das escritoras e poetisas da
APL; apresentação musical e poética de alunos da EE Ryoiti Yassuda;
homenagem às acadêmicas; palestra ‘O Portugal de Camões, Fernando Pessoa e Florbela Espanca’, pela
acadêmica Elaine Santos.
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cIDADE
Governador e prefeito anunciam
duplicação da “Manoel C. Ribeiro”
O encontro entre o governador do Estado e o
prefeito de Pindamonhangaba, na manhã de domingo (23), foi muito produtivo para a cidade, pois
foram anunciados diversos
benefícios, como o lançamento das obras de duplicação da avenida Prof. Manoel César Ribeiro, dentre
outros.
As obras serão realizadas pelo DER - Departamento de Estradas de Rodagem, com investimento
de R$ 24,7 milhões. Serão

executados serviços para
duplicação da pista, melhorias nos acostamentos,
sistema de drenagem e sinalização em toda a via.
No mesmo dia, eles
também lançaram o programa “Mulheres de Peito”, que visa incentivar
as mulheres com idades
entre 50 e 69 anos a realizarem exames preventivos
de mamografia a cada dois
anos na rede pública.
Também foi anunciado
o repasse de R$ 3,3 milhões
extras à Santa Casa de Pin-

Mulheres entre 50
e 69 anos podem
fazer mamografia
sem pedido médico
Marcos Vinício Cuba
***
Mulheres de Pindamonhangaba com idade entre
50 e 69 anos, podem fazer
exames de mamografia sem
pedido médico na carreta
do Programa “Mulheres de
Peito”. O veículo se encontra no estacionamento da
Prefeitura (avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
1.400). O horário de atendimento é das 8 às 20 horas.
A carreta ficará na cidade
até o dia 5 de abril.
O lançamento do programa no município ocorreu na manhã de domingo
(23), quando o governador
do Estado de São Paulo,
Geraldo Alckmin, esteve
na cidade. A população
conferiu a abertura dos

trabalhos, que têm como
meta diagnosticar o câncer
de mama, uma das doenças
que mais mata.
A aposentada Wilma
Claro Cortez confessa
que pela primeira vez que
resolveu fazer o exame de
mamografia. Ela garante
que foi muito bem atendida
e achou excelente a iniciativa, porque a entrega do
resultado é em apenas três
dias.
A dona de casa Edna
Teixeira França afirma que
estava com muito medo de
fazer o exame, mas quando
leu a mensagem ‘troque o
câncer pela coragem’, decidiu fazer. “Espero que não
dê nada, mas se der a cura
será mais rápida. O diagnóstico é essencial”, disse.
Marcos Vinício Cuba

Carreta do Programa “Mulheres de Peito”

damonhangaba este ano. O
valor, relativo ao novo programa de auxílio às santas
casas e hospitais filantrópicos do Estado, corresponde
a 40% a mais em relação
aos recursos que o hospital
recebe do SUS - Sistema
Único de Saúde.
Além do incentivo financeiro, a Santa Casa ainda continuará recebendo,
mensalmente, mais R$ 175
mil por meio do Programa
Estadual Pró-Santas Casas.
No total, a unidade receberá, anualmente, R$ 5,4 milhões do Estado.
Compromissos
A agenda começou logo
pela manhã com uma reunião com os vereadores no

André Nascimento

Governador e prefeito durante anúncio da duplicação da avenida
gabinete do prefeito, onde
foram discutidos vários
assuntos. Além do gover-

nador, estiveram na cidade os secretários estaduais
de Saúde e de Educação.

Na edição de sexta-feira
serão publicadas mais informações.

Contemplados com bolsa
de estudo assinam termo
Marcos Vinício Cuba
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba está concedendo 155 bolsas de estudo
integral e os contemplados assinaram o termo de
autorização no dia 19 de
março. A solenidade ocorreu no auditório do prédio do Executivo e contou
com a presença de representantes das faculdades e
universidades, secretários
municipais, prefeito e familiares dos beneficiados.
As bolsas de estudos
têm sido oferecidas desde
2013, faz parte da política
social do município e contribui com a qualificação
da mão de obra, fazendo
com que os empresários
que estão investindo na cidade contratem profissionais da localidade.
O secretário de Desenvolvimento Econômico da
Prefeitura comenta que tem
a missão de trazer novos
empreendimentos para dar
oportunidades aos pindamonhagabens. Ele enfatiza
a necessidade dos estudos
e parabeniza os contemplados pela conquista.
O prefeito salientou que
o município está em expansão econômica, muitos

investidores estão sendo
atraídos. Ele afirmou aos
universitários que as empresas querem profissionais competentes. “A educação e muito importante,
as pessoas têm que estudar
para acompanhar o desenvolvimento da cidade.
Queremos que o nosso
povo aproveite os estudos,
muito obrigado a todas as
instituições que apoiam a
iniciativa da Prefeitura”.
Novos estudantes
contemplados
Das 155 bolsas oferecidas, 98 delas são destinadas a novos estudantes.
Eles garantem que receber
a bolsa integral da Prefeitura foi algo extremamente
importante, porque financiar os estudos não é nada

fácil, alguns até pensaram
em desistir de realizar o
sonho de concluir uma faculdade.
Aline Bueno Ribeiro
dos Santos está no terceiro ano do curso de Letras
e conta que pagar a mensalidade estava sendo uma
tarefa difícil. “Ganhar esta
bolsa é uma oportunidade
muito significativa. Agradeço à Prefeitura, porque
estava trabalhando como
professora eventual, todo
o meu salário era para
pagar a faculdade e não é
sempre que a gente consegue”.
Kátia Cristina de Almeida está no sétimo semestre
do curso de letras e também agradece à Prefeitura.
Ela garante que por mais

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Aline Bueno Ribeiro

Raul de Paula Souza

palavras que diga, não serão suficientes para retribuir esta benção. “Se eu
não conseguisse esta bolsa
eu ia ter que trancar a matrícula e desistir mesmo,
porque estou desempregada, então ela veio no momento em que eu estava
mais necessitando”.
Raul Leonardo de Paula
Souza está no segundo ano
de Engenharia Civil, ele
foi o último a se inscrever
no dia 26 de janeiro. Ele
afirma que o curso é caro
e teve aumento e no meio
do ano passado, quando ficou desempregado e, para
manter-se na faculdade,
utilizou o dinheiro que
havia guardado. “Se não
conseguisse esta bolsa, iria
trancar a matrícula”.
Marcos Vinício Cuba

Kátia de Almeida

Jovens de Pinda concluem estudos com bolsa integral
Marcos Vinício Cuba
***
Dezoito jovens de Pindamonhangaba concluíram
o Curso Superior com bolsa integral concedida pela
Prefeitura de Pindamonhangaba. Eles receberam
os certificados de participação do programa social na
noite do dia 19 de março,
no auditório do Executivo.
Adquirir conhecimento
é para a vida toda, porém, o
investimento em educação
é algo que muitas famílias
não têm condições de fazer. Os alunos comentam

Maria Angélica

Thiago de Melo

Maria Oliveira

que as pessoas trabalham
para se sustentar e não há
possibilidade de somar um
pouco de cada para pagar

a mensalidade de uma universidade. Com o objetivo
de qualificar a mão de obra
local, a Prefeitura concede

bolsas de estudo integral.
Para concorrer às bolsas,
os candidatos se inscrevem e o
Departamento de Assistência

Social analisa a documentação e faz a triagem. Este trabalho social teve início em 2013.
Na ocasião, foram concedidas
150 bolsas, atualmente são
155 os contemplados.
Marina de Melo Oliveira
é graduada em educação física e afirma que ter conseguido a bolsa da Prefeitura
foi excelente, porque pôde
terminar o curso mais tranquila, pois havia até pensado em trancar a matrícula.
Thiago Frederic de Melo,
graduado em educação física, comenta que ter sido beneficiado com a bolsa foi um

alívio, porque ele e a esposa
estudavam e é um investimento muito elevado. Ele
comenta que com a economia teve a oportunidade de
fazer alguns cursos complementares.
A estudante Maria Angélica de Paiva é bolsista desde o ano passado e renovou
o benefício. Ela frisa que
sem esta oportunidade não
sabe se iria poder estudar,
porque é um valor alto. A
bolsista enfatiza que a bolsa
concedida pela Prefeitura é
uma boa opção para as pessoas que querem estudar.
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Vereador Cal agradece início Toninho da Farmácia agradece Vereador Magrão visita
à Prefeitura pelo início das
obras de construção da
das obras de duplicação da
obras da nova escola no Crispim UBS no Terra dos Ipês II
Av. Manoel César Ribeiro

Fotos: Assessoria

de
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Retomada dos trabalhos aconteceu no início
deste ano após requerimentos do parlamentar

de

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS) visitou nesta semana as obras da
Unidade Básica de Saúde (UBS)
que está sendo construída na
Alameda das Grevíleas, no bairro
Terra dos Ipês II. As atividades
encontravam-se paralisadas e o
vereador Magrão cobrou através
dos requerimentos nºs 633/2013,
1.857/2013 e 2.589/2013 a retomada das obras, o que ocorreu
no inicio deste ano.
A construção conta com
ampla sala de espera, farmácia,
salas de inalação, de curativos
e de procedimentos médicos,
além de sanitários acessíveis
e sete consultórios, sendo um
ginecológico e um odontológico.
Atualmente está sendo realizado obras de acabamento, gesso,
pintura e término do piso da

Assessoria

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB)
está satisfeito e agradece
ao Governador do Estado, Geraldo Alckmin,
pelo início das obras de
duplicação da avenida
Manoel César Ribeiro.
No último domingo, dia
23, o governador esteve
no município de Pindamonhangaba para assinar
o convênio celebrado para
o lançamento da referida
obra. Na oportunidade, também estiveram
presentes o Deputado Federal, Arnaldo
Faria de Sá (PTB) e autoridades locais.
De acordo com o parlamentar, a duplicação da avenida é uma grande conquista
para o município, por se tratar de uma das
principais avenidas da cidade, responsável
por fazer a ligação com a zona leste e
também ao distrito industrial, localizado
nesta região, pois há tempos a população está reivindicando tal benfeitoria.
Além disso, a referida avenida também
é responsável por fazer a ligação com a
Rodovia Presidente Dutra. “Agradeço ao
Governador do Estado, Geraldo Alckmin,
ao Prefeito Municipal, Vito Ardito, e aos
Secretários de Planejamento e Obras,
que incluíram no projeto uma ciclovia e
mais quatro rotatórias, pelo início dessa
tão importante obra, que contribuirá
com o trânsito local, principalmente no
horário de pico, e consequentemente,
com a segurança dos nossos munícipes”.
“Aproveito para agradecer o Deputado
Federal, Arnaldo Faria de Sá e o Deputado
Estadual, Campos Machado (PTB), que
nunca mediram esforços para atenderem
nossas solicitações”, destaca Cal.
Segurança
Durante a agenda do governador, o
vereador Cal também participou de uma
reunião com os demais vereadores, nas

Vereador Cal e
Geraldo Alckmin

o

Governador

dependências do gabinete do Prefeito
Municipal, Vito Ardito, para tratarem
de assuntos relacionados a segurança da
cidade. O encontro estava previsto para
acontecer em São Paulo, na segunda-feira,
dia 24, mas foi antecipado para o último
domingo, dia 23. Na oportunidade, os
vereadores abordaram questões ligadas ao
aumento da violência na cidade registrado
nos últimos meses, com a incidência de
diversos crimes. Também aproveitaram
para solicitar um reforço às Policias (Civil
e Militar), com aumento do efetivo, aquisição de viaturas, apoio da ROCAM (Ronda
Ostensiva com Apoio de Motocicletas), a
presença da Base Comunitária e a ROTA
na cidade.
Carreta Programa
“Mulheres de Peito”
Cal também agradece ao Governo
do Estado a vinda do Programa “Mulheres de Peito”, que será realizado em
Pindamonhangaba entre os dias 23 de
março e 5 de abril. O programa consiste
de uma carreta adaptada, onde serão
realizados exames para diagnosticar o
câncer de mama. O atendimento será
no Sindicato Rural, localizado na rua
Dr. Frederico Machado, 65, centro, das
8 às 20 horas.

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Cal,
Governador Geraldo
Alckmin

e autoridades

no início das obras de
duplicação da avenida

Manoel César Ribeiro,
responsável por fazer
a ligação com a zona
leste e a

Rodovia

Presidente Dutra

Fale com o Vereador Cal

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

Vereador
Toninho da
Farmácia

rário”, agradeceu o Toninho
da Farmácia.
Reconhecimento a
Faculdade Anhanguera
O Vereador Toninho da
Farmacia encaminhou uma
moção de congratulações
a Diretora da Faculdade
Anhanguera de Pindamonhangaba, Ana Teresa Ratti
Oliveira Rosa, pela iniciativa da realização do trote
solidário 2014.
A instiuição incentivou a
doação de medicamentos entre seus alunos, fazendo com
que exercecem a cidadania,
e pelo gesto exemplar, receberam horas de atividades
complementares.
“Quero parabenizar a Ana
Teresa e toda a equipe da
instituição pela iniciativa e
pela grande mobilização dos
alunos no sentido de ajudar
o próximo ,ações como essa
valorizam o ser humano e
mostra o comprometimento
da Faculdade Anhanguera
com o nosso municipio”,
salientou o Vereador.

O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) agradece
à Prefeitura em nome da
comunidade pelo início
das obras da nova escola
municipal no bairro do
Crispim, que será construída na Rua Ceará, próxima
a APAE - Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais.
A escola contará com 12
salas de aula e irá beneficiar as crianças dos bairros
Crispim, Andrade, Bosque,
Carangola e Santana, além
de beneficiar os pais dos
alunos que precisavam
levar os filhos em escolas
longe.
“Quero agradecer a Secretária de Educação, Beth
Cursino, pelos grandes trabalhos perante a Secretaria
de Educação. Há mais de
dois anos desde a administração passada, venho solicitando a construção desta
escola, e agora se tornou
realidade na Administração
do Prefeito Vito Ardito Le-

recepção. As obras foram retomadas e tem previsão de conclusão
no mês de maio/2014, conforme
informaram o encarregado, Antônio Carlos e o encarregado geral,
Zido Português.
Desde o início do seu mandato, o vereador Magrão tem
lutado junto ao Executivo para
viabilizar o término das obras
da UBS, para que a mesma seja
definitivamente entregue à população. “Precisamos desta obra
concluída, já que os outros postos
de saúde do Distrito de Moreira
César estão sobrecarregados”,
afirmou Magrão.
“A UBS na Terra dos Ipês II
ajudará a desafogar a unidade da
Vila São Benedito e do Cisas de
Moreira César, pois a demanda
daquela região é grande. Esta
unidade atenderá o bairro e suas
adjacências, como Terra dos Ipês
I, Liberdade I, II e III, CDHU e,
futuramente, o Parque dos Eucaliptos”, disse o vereador Magrão.
Vereador Magrão visitou as obras da
Unidade Básica de Saúde (UBS) que
está sendo construída na Alameda das
Grevíleas, no bairro Terra dos Ipês II
Fotos: Assessoria

de
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Fale com o vereador Magrão:

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

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

Vereador Professor
Felipe César – FC quer
Vereador Janio Lerario pede
Eric pede gratuidade para
cursos técnicos a distância para providências na rua Guilherme
passageiros a partir de 60 anos beneficiar jovens e trabalhadores José da Gama Pestana
no

transporte
p ú b l i c o pa r a
e s ta s p e s s o a s
mostra reco-

n h e c i m e n to e
r e s p e i to a o s
munícipes
Vereador Professor Eric

Com forte atuação na área
social, o vereador Professor
Eric reiterou, através do
Requerimento nº 131/2013,
a reivindicação da regularização de uma Lei Municipal,
nos moldes da Lei nº. 15.187,
de 29 de outubro de 2013.
Segundo o parlamentar, a Lei
irá autorizar o Poder Executivo a garantir a gratuidade
nos transportes públicos de
passageiros com a idade a
partir de 60 (sessenta) anos.
“Temos urgência na aprovação
da Lei que garante gratuidade
no uso do ônibus e bondinho,
em nosso município, para
pessoas a partir dos 60 anos.
Nossa cidade está na contra
mão do País. A cidade de São
Paulo, que possui milhões
de habitantes, regulamentou
a gratuidade no transporte
e, desde o dia 17 de março
deste ano, nenhuma pessoa a
partir de 60 anos, paga tarifa
de transporte público. Pedi,
através de requerimento, que
nosso Prefeito conceda este
beneficio aos moradores de
P i n d a m o n h a n g a b a e m r e speito e reconhecimento aos
nossos munícipes que muito

contribuíram para nossa cidade”, concluiu o vereador.
Lâmpadas
queimadas na
Estrada do Atanásio
Na sessão ordinária do dia
17 de março, o vereador Professor Eric (PR) apresentou o
Requerimento nº 548/2014 endereçado ao Executivo - com
cópias à Empresa Bandeirante
Energia e Subprefeitura - solicitando a troca de lâmpadas
na Estrada do Atanásio, no
trecho do pedágio até a entrada do Padre Rodolfo, em
Moreira César. De acordo com
informações dos moradores,
o serviço precisa ser feito
com urgência, pois a estrada
do Atanásio se encontra com
cerca de 15 lâmpadas queimadas. “Por falta de iluminação,
a Estrada do Atanásio fica sem
segurança e também propícia a
roubos e furtos. Muitos moradores e trabalhadores arriscam
suas vidas entre carros e carretas em um trecho de muita
escuridão. Peço urgência, aos
setores competentes, para que
reestabeleçam a iluminação
no local”, reivindica o vereador Professor Eric.

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

O vereador Felipe
César - FC (PMDB),
enviou sugestão 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 veV e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC
reador, 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.
Felipe César – FC beneficia
entidades sociais e associações de bairros
O vereador Felipe César – FC (PMDB) apresentou o Projeto
de Lei 168/2013, que prevê a publicação a título gratuito de
documentos oficiais de entidades assistenciais e associações
de bairros, devidamente constituídas 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
mesmas, que em muitos casos, não possuem renda suficiente
para se manter.
Mão única na rua do Cardoso:
moradores foram atendidos
Atendendo a solicitação de moradores da Rua do Cardoso,
o Vereador Felipe César - FC conseguiu que se implantasse
mão única na Rua do Cardoso. Era uma solicitação antiga
dos moradores daquele local. Todos ficaram satisfeitos com
essa conquista.
Felipe César - FC quer pescaria no Bosque
Como é costume nos dias que antecedem a Semana Santa, o Vereador Felipe César - FC, quer que a Administração
Municipal, promova a tradicional pescaria no Bosque da
Princesa. Esse evento, gera uma grande expectativa junto
aos munícipes, apreciadores ou não de pescaria.

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

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

A referida

rua apresenta um buraco

que oferece risco aos pedestres e
motoristas que transitam pelo local

O vereador Janio Ardito
Lerário (PSDB) é autor da Indicação nº 69/2014, que busca solucionar problemas referentes
a um buraco na rua Guilherme
José da Gama Pestana, no bairro
do Campo Alegre. O parlamentar enviou o documento ao
Prefeito Municipal, Vito Ardito,
pedindo providências, junto ao
departamento competente, para
sanar o problema.
Janio está preocupado, pois
o local apresenta um tráfego
intenso de veículos, inclusive,
caminhões, e o buraco em

questão está oferecendo riscos
aos pedestres e motoristas que
transitam pela rua Guilherme
José da Gama Pestana
Poda de árvores
O vereador também pede
que seja feito a poda das árvores
localizadas em volta do Centro
Esportivo João do Pulo e Centro
de Treinamentos Luiz Caloi.
De acordo com o vereador, “as
árvores estão com os galhos
muito baixos, atrapalhando o
trânsito de pessoas e também
deixando o local muito escuro
e com aspecto de abandonado”.
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Vereador Janio Ardito Lerario

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

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

www.camarapinda.sp.gov.br
Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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cIDADE
Produtores empossam nova diretoria
Marcos Vinício Cuba
***
Foi realizada na noite de quarta-feira
(19) a posse da nova diretoria da Apep Associação de Produtores Ecológicos de
Pindamonhangaba. Na ocasião, também
foi feita a outorga de título de sócios honorários. A solenidade ocorreu no auditório da Santa Casa de Misericórdia.
A diretoria é composta pelo presidente Plenomario de Andrade Sandim Filho,
vice-presidente Vivaldo de Moraes, primeira secretária Aurea Negrini, segundo
secretário Marcos César Soares, primeira
tesoureira Mércia Molinari e segundo tesoureiro Tochimichi Ohtomo. O Conselho Fiscal é composto por Laerte Carlos
Evaristo, Pedro de Alcântara Magalhães
e Carlos Antonio de Souza. Os suplentes
são: Carlos Salgado de Macedo e Benedito Cândido de Lima.

Divulgação

Sandim Filho comenta que presidir a
Apep está sendo muito bom porque todas as pessoas são muito empenhadas e
participam bastante. Além disso, é prazeroso atuar com a filosofia de alimentos
sem agrotóxicos.
Os interessados em conhecer os trabalhos da associação podem comparecer às
reuniões, realizadas às primeiras segundas-feiras de cada mês na Cati - Coordenadoria de Assistência Técnica (avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso), a partir das 14 horas. Os produtos orgânicos
são vendidos na praça Dr. Emílio Ribas
as terças e sextas-feiras, no período da
manhã.
Posse da nova diretoria da
entidade foi marcada pela
outorga de títulos de sócios
honorários

Associação conquista selo

Marcos Vinício Cuba
***
A Apep - Associação
de Produtores Ecológicos de Pindamonhangaba
recebeu na quarta-feira
(19) o Selo de Orgânico,
concedido pela Ecocert.
Os consumidores do município poderão adquirir
os produtos com a certeza de que são 100% sem
agrotóxicos. Em breve, as
pessoas que seguem esta
filosofia de alimentação
poderão fazer as compras
via internet.
O presidente da Apep,
Plenomário de Andrade
Sandim Filho, comenta
que conquistar o selo é
um processo demorado,
dura cerca de mais ou menos um ano, e coincidentemente no dia da posse
solene da nova diretoria
recebeu a notícia de que
a Ecocert fez a concessão.
Para ter esta certificação

Divulgação

a produção deve seguir a
legislação de produtos orgânicos.
A Apep conta com 30
associados. São produtores que residem nos bairros Ribeirão Grande, Piracuama, Mandú, Pinhão do
Una e Borba. O presidente adianta que o site para
aquisição dos produtos
está em fase de conclusão e o endereço é www.
apeporganicos.com.br e
será possível montar cestas para receber em casa.
Mas antes disto é possível
encontrar os produtores
na praça Dr Emílio Ribas
as terças e sextas-feiras no
período da manhã.
Produtos
ecológicos, sem
agrotóxico,
garantidos pelo
Selo Orgânico da
Ecocert, expostos
em estande

Água da chuva não deve ser
lançada na rede de esgoto
Ana Camila Campos
***

Com a chegada do outono e, posteriormente, do inverno, o clima tende a ficar mais seco, principalmente
pelas estações serem caracterizadas
pela pouca ocorrência de chuvas.
Entretanto, a Sabesp reforça a importância da regularização do lança-

mento de esgoto e águas pluviais das
residências.
O gerente comercial e administrativo da instituição, Rogério Paiva,
explica que a água de chuva deve ser
lançada para a rua e para as galerias de águas pluviais, pois as redes
coletoras de esgoto não são dimensionadas para captar fluxo além do
Divulgação

Água da chuva não deve ser lançada na rede de esgoto

esgoto, cuja vazão continua sempre
a mesma, sem aumento, o contrário
das águas pluviais.
“Muitas pessoas fazem o lançamento de água de chuva na rede de
esgoto e acabam tendo problemas
futuros ou acabam gerando problemas para as pessoas da vizinhança”,
confirma.
Paiva também faz um alerta importante: se houver algum problema,
por exemplo, um sinistro no imóvel
que extravase o esgoto no interior da
residência e o proprietário não tiver a
situação regularizada, a Sabesp não
se responsabilizará por lançamentos
clandestinos”, orienta.
Normalmente, o procedimento feito quando a Sabesp identifica uma situação de lançamento clandestino, o
primeiro passo é comunicar o cliente
para fazer a regularização. O segundo passo é comunicar novamente e,
também, informar a Vigilância Sanitária - órgão que vai até o imóvel e
pede que seja feita a regularização.
Por isso é importante alertar a população, principalmente quem estiver
construindo, no sentido de que exijam dos profissionais a regularização
desse sistema para evitar transtornos
futuros.

Sabesp pede consumo
consciente de água
Ana Camila Campos
***
Discussões sobre a
transferência de parte
da água do rio Paraíba
para atender à população
abastecida pelo Sistema
Cantareira tem dominado
os noticiários da última
semana.
Na sexta-feira (21),
uma reunião entre representantes de municípios
e empresas do interior
paulista abastecidos pelo
Sistema Cantareira discutiu a problemática hídrica
do Estado e as medidas
locais para o consumo
consciente da água.
Naquele dia, os níveis
do Cantareira chegaram
a 14,5% de sua capacidade, registrando o pior
nível desde que ele foi
criado, em 1974.
A proposta da transposição foi um dos itens
que constou no documento “Mandamentos da
Estiagem”, que contém
25 medidas em discussão
e estudo de implantação
para evitar o esvaziamento dos reservatórios do
Cantareira, que foi aprovado em 7 de fevereiro.
Uma das maiores questões levantadas é o abastecimento da região. De
acordo com o gerente comercial e administrativo da
Sabesp Pindamonhangaba,
Rogério Paiva, mesmo com
a estiagem, Pinda não ficará sem água, pois a vazão
do rio vem se mantendo.
Hoje a cidade conta com
54 mil ligações de água e
três reservatórios espalhados pela cidade.
Entretanto, mesmo
longe da ameaça de falta
d’água e aproveitando
as comemorações alusivas ao Dia Mundial da
Água, celebrado em 22
de março, Paiva destaca a
importância do consumo
consciente.
Consumo Consciente
Ele explica que há 12
anos a Sabesp desenvolve
um trabalho no município,
realizando palestras em
escolas municipais, estaduais e particulares e em

outras instituições com
o objetivo de promover
a educação e o consumo
consciente da água.
“A Sabesp sempre teve
um canal aberto com a
comunidade. Podem ser
agendadas visitações por
associações de bairro ou
outras instituições que
queriam conhecer nosso
trabalho. As portas estão
sempre abertas tanto
para os clientes, inclusive
os comerciais e industriais”, salienta.
Segundo Paiva, um
dos pontos de destaque
das palestras é mostrar
outras maneiras da população ter higiene mas
ainda assim elevar o uso
ambiental.
“Verificar se há torneiras pingando e consertar
esse vazamento contribui
com o meio ambiente
e gera economia. Uma
torneira pingando desperdiça 1.300 litros de água
por mês”, conscientiza.
Divulgação

Rogério Paiva
Benefícios
da economia
Paiva também destaca que o benefício da
economia para o consumidor é a própria conta,
pois quanto mais água
a pessoa gasta, mais
caro fica o metro cúbico
do produto. “A Sabesp é
uma empresa que faz um
‘marketing ao contrário’.
Ao invés de incentivarmos os consumidores a
gastar, incentivamos a
economia. Nós queremos
clientes com uso inteligente do nosso produto”,
afirma.
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‘Andrade’ recebe obras de galeria
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Após
encerramento
das obras de galeria na
avenida Antonio Pinheiro Júnior, a equipe da
Secretaria de Obras da
Prefeitura segue, agora,
para o bairro Andrade.
No local, serão instalados cerca de 900 metros
de tubulação.
Na rua Augusto C. Souza serão 140 metros de
tubos de 0,6m e mais quatro bocas de lobo interligadas por mais 24 metros
de tubo com 0,4m de diâmetro. Na rua Maria D. C.
San Martin também serão
140 metros de tubos de
0,6m e outras quatro bocas de lobo com cerca de
24 metros de tubo 0,4m.
Já na rua José Moreira Leite Cesar devem ser
feitas de seis a oito bocas
de lobo, que serão interligadas por 26 a 48 metros
de tubo com 0,4m de diâmetro, além de cerca de

180m de tubulação com
0,6m.
Essa última rua será
interligada com a galeria
já existente vinda do Carangola, e que será duplicada. Com isso, mais 300
metros de galeria de 0,8m
serão construídos.

A obra no bairro Andrade está sendo necessária, principalmente nessas
três ruas, para melhorar o
escoamento das águas das
chuvas, já que duas das
vias são sem saída. Sempre que havia fortes chuvas, aconteciam cheias

nesses locais.
A previsão da Secretaria de Obras da Prefeitura
é realizar o serviço em dois
a três meses. A iniciativa
beneficiará a população do
bairro, principalmente os
moradores das ruas, que terão mais qualidade de vida
com o fim das enchentes.
André Nascimento

André Nascimento

As galerias resolverão o problema de cheias no bairro

A empresa fica localizada no Distrito do Feital

TRABALHADORES DA
ELFER APROVAM GREVE
Os trabalhadores da
Elfer aprovaram, por unanimidade, na quinta-feira
(20), a entrega do Comunicado de Greve à direção da
empresa.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT protocolou o documento ainda
no mesmo dia. Após 48
horas, os trabalhadores
já poderão deflagrar
uma greve, caso não haja
uma resposta positiva da
empresa.
“Após a entrega do
documento, a empresa

agendou uma reunião
com sindicato para a
próxima terça-feira,
mas se não houver uma
proposta para realmente
resolver os problemas,
uma greve deverá ocorrer
nos próximos dias”, disse
o secretário de Comunicação do Sindicato, Benedito Irineu.
A Elfer emprega cerca
de 80 trabalhadores
na oferta de serviços e
fabricação de peças em
alumínio. A indústria está
localizada no Distrito
Empresarial do Feital.

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:

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:

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

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

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 03/04/2014 às 15:00 horas

Dia 03/04/2014 às 15:00 horas

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 03/04/2014 às 9:30 horas

80º SIMONE CRISTIAN DE ALMEIDA INSA
AV. MANOEL JOSÉ DE SIQUEIRA MATTOS, 322 – RESID. SANTO ANTONIO
TAUBATÉ – SP
CEP 12072-240
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

79º THAIS APARECIDA ANDRADE FERREIRA
RUA JOSÉ CARLOS MACEDO SOARES, 341 – CIDADE DE DEUS
TAUBATÉ – SP
CEP 12091-400
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECEPCIONISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:

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

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

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Dia 03/04/2014 às 14:00 horas

ÁREA 5

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

Dia 03/04/2014 às 14:30 horas

24º RAQUEL NÓBREGA ZERAIK ABDALLA
RUA DAS QUARESMEIRAS, 50 – SOCORRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-520
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

4º ANDRÉ LUÍS FERNANDES
RUA ODILA VIEIRA DE BARROS, 52 – VILA SÃO PAULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-590
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
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 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

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

Dia 03/04/2014 às 14:30 horas

AGENTE DO CONTROLE VETOR

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

7º ANISIO RAIMUNDO DE SOUSA
RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA PENTEADO, 1130 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-450
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ÁREA 4
16º KATIA CELINE COSTA MARCIANO
RUA ITU TINGA, 26 - MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-570
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
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 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 03/04/2014 às 14:30 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 4
15º TERESA VALLADÃO DE MELLO CLARO
AVENIDA PARANÁ, 932 - MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-440
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
LICENÇA DA CETESB
ITALIAN TEXTURAS E REVESTIMENTOS LTDA ME torna público que solicitou da Cetesb a
renovação da Licença de Operação 3003776 para Tintas a base d água, fabricação de, sito à Av.
Hum numero 496, Distrito Industrial Água Preta, Quadra 4 , Lote 4 Pindamonhangaba/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 03/04/2014 às 10:00 horas
AGENTE DO CONTROLE VETOR
6º WILZA RENATA ANTUNES SALGADO SOUZA
RUA DES. JOSÉ OVÍDIO M. ROMEIRO, 28 – SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-120
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº. 265/2013
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 20/03/14, concernente ao edital
do Pregão nº. 265/13, objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
funerários, incluindo material, mão de obra e translado, a serem utilizados no Município de
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, leia-se corretamente, no título e no corpo do texto:
“PREGÃO nº. 265/2013”. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 20 de março de 2014.

7º ADRIANE DE CASTILHO GONÇALVES
RUA FORTALEZA, 46 – TERRA DOS IPÊS I
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12443-370
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS
Convocamos o nobre CONSELHEIRO (A) DE SAÚDE, para comparecer a reunião ordinária:
Dia: 25 de março de2014.
Horário: 18h (1ª chamada) e 18h30 (2ª chamada)
Local: Centro de Especialidades Médicas
Av. Frederico Machado, 157 - Pindamonhangaba / SP
CEP: 12420-010 - Tel.: (12) 3644-5917
Pauta:
1ª - Leitura e Aprovação da Ata
2ª – Informes e Comissões
3ª – Apresentação APAMEX (Amor Exigente)
Relator: Sr. Fernando Antunes Lima
4ª – Programação Anual de Saúde de 2014
Relator: Secretaria de Saúde
José Fernandes Ribeiro - Presidente do Conselho Municipal de Saúde

ASSOCIAÇÃO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS TERAPIA E LAZER PRÓ-SAÚDE DE MOREIRA CESAR
COMUNICADO DA ASSOCIAÇÃO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS
“TERAPIA E LAZER” – PRÓ SAÚDE DE MOREIRA CESAR
Os Associados estão convocados a comparecer no dia 1º de abril de 2014, para
participar da Assembleia Geral Ordinária, das 9 às 11 horas, a fim de tratar de
assuntos relativos a Associação.
Local: Recinto São Vito – Praça da Matriz, s/nº
Horário: 9 horas (1ª chamada) e 9h30 (2ª chamada)
Data: 1º/04/2014
Pindamonhangaba, 25 de março de 2014.
________________________________________
Ana Maria Merenciano de Carvalho
Presidente da “TERAPIA E LAZER”

- CMDCA — Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CONVOCAÇÃO - 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer,
na data e local abaixo, para a realização da “5ª Reunião Ordinária de 2014” , cuja pauta vem a
seguir:
Pauta:
— Informes e encaminhamentos realizados
* CAE – Conselho de Alimentação Escolar
* Comissão Municipal de acompanhamento ao “Programa Prefeito Amigo da Criança”
— Aprovação de atas
— Alterações do Regimento Interno - RI
— Propostas de políticas para criança e adolescente
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia:

25/03/2014 (terça-feira)

Horário:

17h (dezessete horas)

Local:

Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 2014
“Dispõe sobre decretação de Título “Hóspede Oficial do Município”
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e,
Considerando que o Rotary Club de Pindamonhangaba receberá a visita do
Governador do Distrito 4600 de Rotary Internacional.
Considerando que Pindamonhangaba será honrada com a presença ilustre do Senhor
Governador do Distrito 4600 de Rotary Sr. Janilson Dias Teixeira e sua esposa Sra.
Therezinha Campos Teixeira,
D E C R ETA:
Ficam considerados HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO o Governador do Distrito
4600 de Rotary Sr. JANILSON DIAS TEIXEIRA e sua esposa Sra. THEREZINHA
CAMPOS TEIXEIRA, no dia 25 de março de 2014.
Pindamonhangaba, 24 de março de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de março de
2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
LICENÇA DA CETESB
SANTIAGO & NOGUEIRA LTDA - ME torna público que solicitou junto à CETESB a Licença Prévia de
Instalação e de Operação para a atividade de “Serralheria (exceto esquadrias), sem tratamento superficial”
localizada à R. CONDESSA DE VIMIEIRO, 248 - ALTO DO CARDOSO, município de PINDAMONHANGABA.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

cultura
Arnaldo Antunes
se apresenta em
Pinda em abril
Maria Fernanda Munhoz
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba e o
Circuito Cultural Paulista trazem, no dia 27
de abril, o show gratuito de Arnaldo Antunes, às 20 horas, no Largo do Quartel.
O cantor e compositor apresentará o
projeto “Dois Violões”, com músicas de
sua carreira solo, da época dos Tribalistas

e Titãs. Acompanharão o cantor, os músicos Chico Salem (violões e guitarra portuguesa) e Betão Aguiar (violão e guitarra).
O repertório do show terá músicas
como “Não vou me adaptar”, “O Pulso”,
“Alegria” e “Essa Mulher” e também escritas em parceria com Paulo Miklos
- “Fim do Dia”-, com Marisa Monte e
Carlinhos Brown - “Costumado”-, e Limi-
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& lazer
Divulgação

Músico fará show
gratuito em Pinda

nha - “Invejoso”-, entre outros artistas. O
show conta também com uma versão da
música “Judiaria”, de Lupicínio Rodrigues.
O Circuito Cultural Paulista é uma
realização do Governo do Estado e leva
atrações culturais em todas as linguagens
artísticas a mais de 100 cidades paulistas.
Pindamonhangaba participa, mais uma

vez, da programação do projeto e contou,
no mês de março, com a apresentação teatral “Ao divagar se vai longe e de bicicleta mais ainda”, que lotou o Bosque da
Princesa.
A organização do evento na cidade é
da Prefeitura de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de Educação, Cultura
e Turismo e Departamento de Cultura.

Pesqueiros são opções de turismo
Prefeitura
e lazer na Semana Santa
prepara mês
em homenagem
a Mazzaropi
Maria Fernanda Munhoz
***
A Prefeitura de
Pindamonhangaba
está preparando uma
programação cultural
especial em homenagem ao cineasta
Amácio Mazzaropi, que
completaria 102 anos
em 2014. Todas as
atrações são gratuitas
e abertas para a população.
A principal novidade deste ano é o
Festival de Esquetes
“Mazzaropi em Cena”,
que está com as inscrições abertas até o
dia 4 de abril. Inscrições e informações
no Departamento de
Cultura, rua Dr. Campos Sales, 530, São
Benedito, ou pelos
telefones: 3643-2690
e 3642-1080.

As apresentações
do Festival serão realizadas no dia 12 de
abril, no Espaço Cultural Teatro Galpão.
Além do Festival de
Esquetes, a programação terá, ainda, exposições no Museu Histórico
e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina
e no espaço cultural do
saguão da Prefeitura,
e tradicionais cantorias
no Cemitério Municipal,
bem como a edição
especial do Domingão
Sertanejo, entre outras
atrações.
Toda a programação em homenagem
ao cineasta está sendo
organizada pela Secretaria de Educação,
Cultura e Turismo da
Prefeitura, por meio
do Departamento de
Cultura.
Divulgação

Festival de Esquetes será novidade da
programação deste ano

Maria Fernanda Munhoz
***
Durante a Quaresma e
a Semana Santa, que antecedem a Páscoa, grande
número de pessoas deixa
de comer carne e uma das

opções para o cardápio é
o peixe. Com isso, os pesqueiros se tornam uma
alternativa tanto de lazer
quanto para alimentação
para todos os públicos.
Pensando nisso, os

pesqueiros de Pindamonhangaba estão estruturados para receber o público, que tende a aumentar
nessa época do ano.
Um dos pesqueiros da
cidade é o Serra Azul, que

Divulgação

Pesqueiro Serra Azul, no bairro das Oliveiras

está a 1018 metros de altitude, no bairro das Oliveiras. O local tem restaurante, que oferece pratos a
la carte e o lago para pesca
da truta. Além disso, tem
trilhas e diversas cachoeiras, sendo uma delas, a
cachoeira Serra Azul, que
é apropriada para banho e
tem uma queda de 30 metros.
O pesqueiro possui cerca de 50 tanques com 8m³
cada um, com a criação de
trutas, que são comercializadas na grande São Paulo. A produção de trutas
atinge a média de 6 toneladas ao mês.
O pesqueiro Serra Azul
fica na Estrada Municipal
João Egídio da Cunha, no
bairro das Oliveiras. Atende aos sábados, domingos e
feriados, das 9 às 18 horas.
Informações pelos telefones:
3645-4771 e 99722-8039.

Pindamonhangaba participa de
feira de turismo em São Paulo
Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba participou, nos dias 19 e 20 de
março, do 20º Workshop
& Trade Show CVC, realizado no Pavilhão Branco
do Expo Center Norte, em
São Paulo. A cidade foi representada pelo Departamento de Turismo da Prefeitura.
Com o tema “Construindo juntos o Futuro”,
o evento teve mais de 200
expositores nacionais e internacionais, entre rede hoteleira, resorts e pousadas,
companhias aéreas, empresas de turismo receptivo,
parques temáticos e órgãos
do turismo, apresentando
as principais novidades e
tendências para as temporadas 2014 e 2015.
Seguindo o tema deste ano, que visa reforçar
a parceria com o públi-

co alvo e fornecedores de
produtos e serviços turísticos, o Departamento
de Turismo entregou em
mãos para o sócio funda-

dor e presidente do conselho de Administração da
CVC, Guilherme Paulus,
que também é membro
do Conselho Nacional de

Turismo e presidente da
GJP Hotéis e Resorts, um
convite para visitar nossa
cidade e falar de sua experiência na área turística.
Divulgação

Representantes do Departamento de Turismo entregam convite ao
presidente do Conselho de Administração da CVC

TERÇA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Esportes coletivos
fazem quadrangulares
Marcos Vinício Cuba

Jogos fazem parte do cronograma de atividades
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Pindamonhangaba vai promover vários quadrangulares
entre os praticantes de
esportes coletivos (vôlei,
basquete etc) até sextafeira (28).
Os jogos quadrangulares fazem parte do cronograma de atividades do
“Esporte e Movimento”,
uma ação que tem como
objetivo divulgar a prática
esportiva.

Os desafios serão realizados em vários ginásios e
centros esportivos, nos períodos da manhã e tarde.
Todas as turmas das
escolinhas e do treinamento estão empenhadas
para mostrar ao público
as habilidades que possuem e os ensinamentos
que aprenderam e já dominam.
Quem ainda não pratica nenhum esporte está
convidado para se matricular nas aulas oferecidas
gratuitamente.

Castolira, Sapo, Floresta e
Lyon na semi da Regional
O campeonato Amador
está na reta final e as semifinais acontecem neste
final de semana. A Liga
ainda não divulgou quais
serão os campos e os confrontos diretos. Nesta etapa haverá somente uma
rodada. Estão nas semifinais os representantes
do Sapopemba, Castolira,
Lyon e Floresta.
O Sapopemba, do técnico Vicente, passou para
a semifinal com a melhor
campanha; o Castolira carimbou o passaporte com
tranquilidade; o Floresta
empatou em 2 a 2 com o
Vila São José; já o Lyon
perdeu por 4 a 3 para o

Odirley Pereira

Equipe do Lyon
suportou a pressão e
eliminou o Bandeirante

Bandeirante, mas garantiu a vaga com vantagem
no saldo de gols.
O técnico do Castolira,
Gordinho, comenta que o

dia 2 de abril. Os interessados em participar
podem retirar a ficha
na secretaria do CE“Zito” de segunda a sextafeira, das 8 às 12 horas
e das 13 às 17 horas.
No dia 11, as partidas terão início às 18
horas e nos dias 12 e 13
os desafios acontecerão
das 8 às 12 horas e das
14 às 18 horas.

“Esporte e Movimento”
segue até sexta-feira
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba
está promovendo o evento
“Esporte e Movimento”
até sexta-feira (28). As
atividades tiveram início
no dia 24 e oferecem momentos de lazer, integração e interação para os
alunos que praticam atividades esportivas.
Os alunos dos esportes
coletivos irão conhecer
outros ginásios e centros
esportivos em vários quadrangulares nos períodos
da manhã e tarde. Os pais

também poderão conferir
estes desafios e observar
o desenvolvimento dos filhos. Esta ação será desenvolvida trimestralmente,
com isto, os professores
também poderão “pinçar”
alguns atletas para as turmas de treinamento.
O secretário de Esportes convida a população
para conferir os esportes
coletivos. Ele adianta que
será oferecida a “Hidro
em Família” na sexta-feira (28), quando os alunos
de hidroginástica poderão
levar até duas pessoas da
família para praticar a
modalidade.
Marcos Vinício Cuba

Ação será desenvolvida trimestralmente

equipes são muito fortes,
no entanto, a garra e o
comando do goleiro Thiagão, poderão fazer a diferença.

Estrela e Imperial na final do Quarentão
Odirley Pereira

Inscrições para “Torneio
de Páscoa” começam
nesta quarta-feira
Os moradores de
Pindamonhangaba poderão participar de um
grande torneio entre os
dias 11 e 13 de abril. O
Centro Esportivo José
Ely Miranda, “Zito”,
em Moreira César, vai
ficar
movimentado
com o Torneio de Páscoa. As inscrições terão
início nesta quarta-feira (26) e seguem até o

time está muito bem preparado e unido para enfrentar qualquer adversário. Ele sabe que não será
um jogo fácil, porque as

Imperial, de Gatinho, se classificou para final
As equipes do Estrela e
Imperial vão jogar a final
do Quarentão. O Estrela venceu o segundo jogo
consecutivo contra o Terra dos Ipês, em casa, por

3x0. O Imperial aplicou
3x1 no Jardim Santana
jogando no campo do Morumbi Pindense. Os confrontos foram realizados
no último final de semana.

A Liga Pindamonhangabense de Futebol definirá o local da final.
(Até o fechamento desta edição, a instituição
não havia divulgado o local da final).
O experiente treinador
Guina faz parte da comis-

são técnica do Estrela e
certamente irá usar algumas peças chaves para
neutralizar o ataque do
próximo adversário. De
acordo com o regulamento da competição, o confronto está previsto para o
dia 6 de abril.

5ª RODADA - 22 DE MARÇO DE 2014
						
SUB 13 				
ETNA		
1x2 FERROVIARIA - MACHADÃO
CORINTHIANS
1x2 GEREZIM - CARDOSÃO
NOVELIS		
0x1 COLORADO - NOVELIS
						
5ª RODADA - 22 DE MARÇO DE 2014
SUB 17 				
CIDADE NOVA
0x7 ETNA - CIDADE NOVA
INTER PINDA
0x4 CORINTHIANS - RAMIRÃO
MARICÁ		
3x 3 A MIL POR HORA - MARICÁ
COLORADO
1x 4 RAMOS - VILA SÃO BENEDITO
MOMBAÇA
4x 4 INDEPENDENTE - MOMBAÇA
FERROVIARIA
7x 2 BONSUCESSO - BOA VISTA

Pinda mantém preparação para Paulista de futsal
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os jogadores de futsal
de
Pindamonhangaba
estão fazendo amistosos
para encarar os campeonatos do ano. Na noite de sexta-feira (21),
a equipe fez mais um
contra Taubaté e desta
vez os representantes da
cidade vizinha levaram
a melhor, placar 2 x 1.
O jogo foi no ginásio do
Alto Tabaú.
Taubaté abriu o placar com uma tabelinha
e não deu chances para

Dida, o adversário começou a gostar bastante do
rítmo e fez o segundo. A
equipe pindense passou
a apertar o adversário
e numa arrancada Matheus driblou o goleiro e
marcou.
Faltando menos de
cinco minutos,
Pinda
resolveu arriscar com o
goleiro linha e pressionou Taubaté. A menos
de 30 segundos para o
fim do jogo houve um
lance complicado, os
ânimos se exaltaram e
ambas equipes questio-

Marcos Vinício Cuba

naram a arbitragem.
Pindamonhangaba e
Taubaté participam do
campeonato Paulista de
Futsal, Pinda na série A2

e a cidade vizinha na A1.
A primeira partida dos
representantes de Pinda
será em Franco da Rocha neste sábado (29).

Alunos de Moreira César participam de recreação
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Secretaria de Esportes da Prefeitura de
Pindamonhangaba vai
oferecer atividades de
recreação para alunos
das escolas municipais
de Moreira César. Este
trabalho será desenvolvido entre quartafeira (26) e sexta-feira
(28), no Centro Espor-

tivo José Ely Miranda.
Trata-se de um projeto
piloto e algumas unidades educacionais foram
convidadas.
O objetivo é proporcionar momentos de
lazer e interação entre
as crianças, recreações
que busquem a socialização dos alunos com
as atividades físicas. O
intuito é apresentar os

espaços esportivos aos
alunos das escolas da
Rede Municipal de Ensino e convidá-los para
participar das escolinhas e turmas de treinamento.
Ainda há vagas para
vários esportes, tais
como: voleibol, capoeira, basquete, futebol,
futsal, voleibol de areia,
entre outros. Basta pro-

curar o ginásio ou centro esportivo mais próximo de casa com duas
fotos, cópia do RG ou
certidão de nascimento
para se matricular.
Os interessados receberão um termo de
autorização, que deverá
ser assinado pelos pais
ou responsáveis, para
que possam praticar a
modalidade escolhida.

