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Alunos municipais usarão tablets
Escolas e creches serão interligadas por sistema de informatização – que facilitará
acesso a boletins, matrículas e gerenciará dados da educação
Planeta Educação

Os alunos do segundo ao
quinto ano da Rede Municipal de Ensino terão acesso a tablets para facilitar
o aprendizado. O anúncio
desta melhoria e do sistema
de informatização e interligação entre todas as unidades educacionais acontece na escola Odette Correa
Madureira, no bairro do
Morumbi, na quinta-feira
(3), às 10 horas.
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CIDADE PROMOVE
EVENTOS
PARA MICRO
EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL
Pindamonhangaba participará da Semana Nacional do
MEI - Microempreendedor
Individual, com atividades
na sexta-feira (4) e no sábado
(5). A ação é realizada anualmente em comemoração à
criação da categoria e tem os
objetivos de incentivar a formalização de novos negócios
e de capacitar aqueles proﬁssionais que atuam de maneira regular.
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LARGO DO
QUARTEL TERÁ
APRESENTAÇÃO
TEATRAL
Cultura & Lazer 7

APÓS MELHORIAS,
FUNCIONÁRIOS
DA FATEC E ETEC
ENCERRAM GREVE
Após conseguirem um
novo plano de carreira e a
readequação da jornada de
trabalho, os funcionários do
Centro Paula Souza, mantenedora da Fatec e da Etec encerraram, no ﬁnal da semana
passada, a greve que durou
pouco mais de um mês.
Em
Pindamonhangaba,
tanto a Faculdade de Tecnologia quanto a Escola Técnica
já haviam retomado parcialmente as atividades e aulas
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aos alunos.

Intenção é facilitar aprendizagem dos alunos, dar acesso à tecnologia e garantir melhorias na qualidade da educação

Guto e Fejaum colocam
Castolira na ﬁnal da Regional
O Castolira vai disputar a ﬁnal da Copa Regional, categoria Amador, pela primeira vez.
Treinado por Gordinho, o atual campeão da
Segunda Divisão de Pindamonhangaba, eli-

minou o Lyon na semiﬁnal por 2 a 1 – com
gols de Guto e Fejaum. Na ﬁnal, o Castolira
terá pela frente o Floresta, que bateu o Sapopemba por 2 a 0.
Esportes 8
Marcos Vinicio Cuba

INCÊNDIO MATA
IRMÃOS DE DOIS
E CINCO ANOS NO
ARARETAMA

Um incêndio residencial
no Araretama causou a morte de dois irmãos (a menina
EMS, de dois anos e o menino
NGS, de cinco anos), no domingo (30). A mãe e outros
dois ﬁlhos também sofreram
queimaduras e foram levados
para o Pronto-Socorro.
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CASA É
INCENDIADA PELA
SEGUNDA VEZ NO
ALTO CARDOSO
Página 5
TERÇA-FEIRA

21º
Com apenas uma derrota na competição, Castolira é favorito ao título da Copa Regional

PANCADAS DE
CHUVA À TARDE

30º
UV 10
Fonte CPTEC/INPE
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PSF Imperial faz encontro com cuidadores
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DITORIAL

De desastroso a caótico

Brasil será um dos locais
mais afetados com o clima;
Vale terá tragédias

D

etentor de aproximadamente 30% de todas
as reservas hídricas do planeta e com rios
correspondendo a outros 18% destes recursos, ainda assim o Brasil deve ser um dos locais mais
afetados com as mudanças climáticas para as próximas décadas.
De acordo com cientistas do IPCC – sigla em inglês
para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – os países com clima tropical serão os mais
prejudicados com danos residuais recorrentes do
aquecimento global.
Divulgado no domingo (30), o relatório do IPCC
é considerado ‘altamente conﬁável’ por cientistas de
todo o mundo – independentemente das vertentes
optadas por eles para um caminho de corte radical
das emissões ou apenas simbólicos. Fato é que, todos
convergem para um ponto: na linha dos trópicos todos vão sofrer.
Outro dado alarmante para o Brasil é que, os locais
onde houver melhor distribuição de renda, desenvolvimento tecnológico ou infraestrutura da nação, há
possibilidade de serem menos afetados – ou seja, em
nada nos aliviaria, segundo pesquisadores que compõem o Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas.
Com informações prevendo a situação do clima até
2100, o documento ainda pode ser alterado por outros cientistas, que têm as opções de incluir ou retirar
dados conforme a emissão de poluentes e o aquecimento global.
Elaborado em Yokohama, o capítulo do IPCC para
o Brasil prevê piora nos índices pluviométricos em
discussão neste momento. Para os especialistas intergovernamentais, a região do Estado de São Paulo
onde deve chover para alimentar o Sistema Cantareira continuará em crise pluviométrica para os próximos 20 anos. Outro destaque especial é para regiões
litorâneas brasileiras – que podem ter chuva acima
da média em volume e quantidade de dias – aumentando as probabilidades de catástrofes naturais, como
enchentes, tempestades e deslizamentos.
De desastroso a caótico, o relatório deixa evidências e outras certezas para o Brasil – especialmente
o Vale do Paraíba, evitar o que acontecerá é praticamente impossível, entretanto, cuidados com o meio
ambiente vão amenizar o terror. Sobre alagamentos e
mudanças no clima, a região do Vale do Paraíba também será uma das que terá mais danos. De hoje até
o ﬁm de nossas vidas, vale a economia dos recursos
hídricos, da eletricidade, do consumo de alimentos, a
redução de poluição no ar, a diminuição do volume de
lixo e melhor acondicionamento, dentre outros. Esta
é a única garantia para um futuro menos terrível.

R

EGISTRO
CULTURAL

Altair Fernandes

ceu no Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina e
constou da realização
do sarau ‘Letras de Mulheres – Mulheres de
Letras’, uma parceria
cultural entre a APL e a
Escola Estadual – Tempo Integral – Ryoiti Yassuda.
Portal R3

Alunas declamaram poemas de acadêmicas

Fundação Dr. João Romeiro

Divulgação

ra, comenta que gostou da atividade porque é uma troca de
experiências, isso sempre ajuda
os demais e contribui para que
cada um possa cuidar da melhor
maneira possível dos entes que-

ridos. “Eu sou cuidadora porque
a minha família precisou e tendo uma pessoa preparada ajuda
mais. Interessante é a gente se
cuidar também”.

Comunidade das ‘Campinas’ participa de reunião
Divulgação

e a equipe passa a conhecer
quem são os articuladores.
Ela também ressaltou que
será resgatado o protocolo
em Saúde da Família. A secretária agradece ao moradores pela participação.
Maria Madalena Olegário mora no bairro das

Campinas há 36 anos, viu
o bairro se desenvolver ao
longo do tempo. Ela aﬁrma que a presença de proﬁssionais da Secretaria de
Saúde no bairro é muito
importante para que possam ouvir as solicitações
dos moradores.

Dia da mentira
Os moradores do
bairro das Campinas
participaram de reunião
com representantes da
Secretaria de Saúde e
Assistência Social da
Prefeitura, na noite de
quarta-feira (26), e puderam conhecer os trabalhos que são desenvolvidos por esta secretaria
municipal.
No encontro, foi explicado o que é o Programa Saúde da Família e as funções de cada
proﬁssional que atua na
equipe. Os participantes
ﬁzeram reivindicações;
obtiveram informações

A
apresentação musical e
poética do sarau
coube às alunas
Marinara e Monalisa
Pereira
Carvalho. As declamações de trabalhos poéticos
de autoria de acadêmicas couberam às seguintes
alunas da escola
Ryoiti: Lais Fernanda da Silva
Santos,
Cecília
Silva dos Santos,
Jéssica Terezinha
Kochan,
Júlia
Lopez de Almeida, Bruna Fróz
Guimarães, Marco Antonio Gonzaga dos Santos,
Karen
Cristina
Martins Amaro,
Daniele Correard,
Natalia Leandra
Lemes Luciano,
Ygor Ramon Arruda,
Carolina
Alves Mello Pires,

O primeiro dia do mês
de abril é mundialmente
conhecido como o Dia da
Mentira. Existem várias explicações sobre a origem
da data. Segundo a enciclopédia ‘Britannica’, há
registros de brincadeiras
do Dia da Mentira nesta
data por muitos séculos, e
ela pode ser comparada à
festa Hilaria, celebrada em
25 de março na Roma Antiga, ou à celebração indiana
Holi, de 31 de março.
Uma das versões mais
conhecidas é que a brincadeira teria surgido na França do século XVI. Nessa
época, o ano novo era comemorado dia 25 de março
e as festividades só terminavam no dia 1º de abril.
Quando em 1564, o rei
Carlos IX da França adotou

sobre o CEO - Centro de
Especialidades Odontológica, Cpic - Centro de
Práticas Integrativas e
Complementares e sobre
a Assistência Social. Representantes do CCI do
bairro e do projeto Coalizão também tiveram
espaço para falar das
ações que desenvolvem.
A secretária de Saúde
e Assistência Social da
Prefeitura de Pindamonhangaba, comenta que
ouvir a população é essencial, porque desta forma é possível desenvolver ações que atendam
suas reais necessidades,

POESIA

Escola Ryoiti e APL homenageiam
mulheres acadêmicas
Encerrando o mês
dedicado à mulher, a 2ª
reunião plenária solene
da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras , realizada na noite
de sexta-feira (28), foi em
homenagem às mulheres
de seus quadros efetivos,
honorários, correspondentes (algumas em memória). O evento aconte-

A unidade de saúde do bairro
Jardim Imperial promoveu o 1º
Encontro com Cuidadores de Idosos e Acamados na última sextafeira (28). A atividade foi desenvolvida com pessoas que se dedicam a
cuidar deste público e promoveu a
troca de experiências. Ao todo, ainda serão realizados cinco encontros
com esta ﬁnalidade.
Poderão participar, cuidadores
que residem nos bairros Jardim
Imperial, Ouro Verde e Jardim
Cristina. A intenção é que cada
encontro dure aproximadamente
1h30. Um dos objetivos deste trabalho é mostrar que o cuidador
também precisa de se cuidar.
No primeiro encontro, a equipe
avaliou as ﬁchas e identiﬁcou que a
maioria dos cuidadores atuam com
mães, pais, vizinhos e esposos.
Alessandra Lúcio, cuidado-

DANÇA E MÚSICA

Portal R3

Homenagem também
contou com apresentações
musicais
Portal R3

Homenageada, a acadêmica
Norma Marcondes declamou
trovas de sua autoria
Júlia Carvalho, Tamires Pereira
Lemes, Daniele de Almeida Romeiro, Ruth Guimarães.

o calendário gregoriano e
determinou que o ano novo
seria comemorado no dia
1º de janeiro. Zombadores
passaram a ridicularizar o
dia 1º de abril, enviando
presentes esquisitos e convites para festas que não
existiam.
No Brasil, o primeiro a
adotar a brincadeira foi o
periódico “A Mentira”, em
1º de abril de 1848. O informativo transmitiu a notícia
sobre o falecimento de D.
Pedro, fato que não havia
acontecido e só desmentiu
no dia seguinte.
O que muitas pessoas
não sabem é que existe
o dia da verdade, comemorado no dia 3 de abril,
entretanto, não existem
registros sobre a origem da
data.

Portal R3

Conjunto Quinteto (convidado) encerrou a plenária
Os alunos Karen Cristina
Martins Amaro, Ruth Guimarães Fróz, José Matheus
Alves de Oliveira Silva (ao
violão), Cecília Silva dos Santos, Natália Leandra e Marco Antonio, Vitória Oliva e
Helen Pires foram os alunos
que interpretaram números
musicais.
Houve também apresentação de dança com Ygor
Ramon, Karen Cristina Martins Amaro, Renato Munhoz
e Karen Martins.
O sarau foi encerrado
com a apresentação do conjunto ‘Quinteto’, formado
por: Faria (bateria), Bruno
(teclado), Wellington (Flauta), João Socó ( contrabai-

EXPEDIENTE

xo), Walkiria (vocal).
A sessão foi aberta pelo
secretário APL, Aércio Muassab. Compuseram a mesa
dos trabalhos: presidente
APL, Alberto Santiago, acadêmica Maria Norma Salgado
(homenageada), acadêmico
Nelson Pesciotta (representando a Academia Lorenense
de Letras), professora Daniela Saar e Saar (representando a Diretoria Regional
de Ensino), professora Lóris
Frasinélli ( responsável pela
performance dos alunos e
representante da direção da
escola Ryoiti Yassuda), Ana
Maria Cavalcanti (presidente
do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher).
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EDUCAÇÃO
Prefeitura lança melhorias
tecnológicas para Ensino Municipal
Maria Fernanda Munhoz
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba
realizará,
nesta quinta-feira (3), às
10 horas, o lançamento
oficial das melhorias tecnológicas na Secretaria de
Educação e nas unidades
escolares do município. O
evento será realizado na
escola municipal Professora Odette Correa Madureira, no bairro Morumbi.
A principal melhoria
a ser apresentada será a
plataforma digital “Gestão Fácil”, que é a informatização e implantação
de softwares que interligarão a Secretaria de
Educação com todas as
unidades escolares do
município. Por meio dessa ferramenta, serão oferecidas, em tempo real,

informações importantes
sobre os alunos, além de
promover o gerenciamento eficaz de dados relevantes para o bom funcionamento da Rede de
Ensino. Poderão ser consultados, por exemplo,
dados referentes às matrículas e transferências
de alunos, os professores
farão o diário de classe e
a planilha de notas por
meio do sistema que, inclusive fará a somatória
automática, e a equipe
de alimentação escolar
poderá fazer o controle
de consumo e descarte da merenda por meio
de planilhas e não mais
manualmente. Além disso, o software permitirá
que pais de alunos possam acessar os boletins
de seus filhos, podendo

Planeta Educação

acompanhar mais de perto seu desenvolvimento
escolar.
Ao lado da “Gestão Fácil”, outra melhoria que
irá revolucionar o ensino
municipal e também será
apresentada na ocasião,
serão os PC-tablets, que
serão entregues, até o final deste ano, a todos os
alunos do 2º ao 5º ano.

Lançamento
da plataforma
digital e
apresentação
dos PC-tablets
será realizada
na escola do
Morumbi, nesta
quinta-feira (3)

Cidade terá primeira Escola
Municipal de Ensino Integral
Projeto Aula Extra foi apresentado, no último dia 21, para os pais da escola do Ribeirão Grande
Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba está
dando os primeiros passos
para implantar o ensino
em Tempo Integral nas escolas municipais. No dia 21
de março, a equipe da Tenaris esteve na escola municipal Profª Maria Apparecida Camargo de Souza,
no Ribeirão Grande, realizando a apresentação do
programa Aula Extra para
os pais dos cerca de 50 alunos da instituição.
O programa terá início
no dia 5 de maio deste ano
e visa complementar o trabalho realizado na escola,
que atualmente só tem
aulas no período da tarde.
Assim, os tutores de ciências, artes e recreação entrarão em ação no período
da manhã, com atividades
realizadas de acordo com
cada faixa etária, como
música, brincadeiras, leitura, jogos, seguindo a
necessidade individual do
aluno e as orientações da
gestora da unidade.
A implantação do
Aula Extra está sendo
realizada em todas as cidades em que a Tenaris
está presente. Atualmente, já está em vigência
no México e na Argentina. Os tutores de Pinda,
inclusive, estiveram na
Argentina conhecendo
a metodologia e, após
a implantação na cidade, os argentinos virão a
Pinda conhecer o desenvolvimento da iniciativa.
De acordo com a Tenaris, além do Brasil, o
programa está sendo instalado na Romênia, em

Maria Fernanda Munhoz

Apresentação do programa para os pais de alunos
setembro, e, em breve,
estará também na Itália,
nos Estados Unidos, no
Japão, na China, no Peru
e no Chile, entre outros
países. O Aula Extra de
Pindamonhangaba é o ‘piloto’ do Brasil e o primeiro
a ser realizado numa escola rural.
Mudança na rotina
Todos os alunos da escola do Ribeirão Grande
participarão do Aula Extra.
Assim, a rotina das crianças será modificada, totalizando sete horas na escola,
de segunda a quinta-feira
– às sextas, o grupo realiza
reuniões de avaliação.
A partir da implantação do programa, o transporte escolar irá buscar os
alunos em casa logo pela
manhã e não mais na hora
do almoço. Os estudantes
serão recebidos na escola

a partir das 8h30, com um
café da manhã, e as atividades terão início às 9 horas. Ao final da manhã, as
crianças receberão almoço
e terão as aulas regulares
no período da tarde. Encerrando cada bimestre,
os alunos farão apresentações para os pais e comunidade, com tudo o que foi
aprendido.
Alguns pais se mostraram preocupados com
o excesso de atividades
desenvolvidas com as
crianças, mas é importante destacar que todas as
ações são minuciosamente planejadas pela equipe
do Aula Extra e que cada
aluno é visto individualmente. “Se houver necessidade, teremos a hora do
soninho ou da conversa,
entre as atividades, até
que a criança se adap-

te com a nova rotina. Ao
contrário de gerar cansaço, as ações implantadas
deixarão os alunos mais
‘espertos’ e criativos, mas
respeitando o tempo de
adaptação de cada um”,
explicou a coordenadora do grupo, enfatizando:
“queremos auxiliar na formação de pessoas que não
desistem na primeira dificuldade”.
Para a coordenadora
do Aula Extra no Brasil,
Rosângela Gomes, a proposta do programa é o
desenvolvimento social e
emocional das crianças,
através da educação. “Estamos aqui para acrescentar, criar seres pensantes.
Queremos preparar as
crianças para o futuro.
Elas sentirão orgulho de
pertencer ao local onde vivem”, garantiu.

Apoio dos pais
Mais da metade dos
pais de alunos matriculados na escola estiveram
presentes na apresentação do programa. Todos
se mostraram empolgados e também cheios de
dúvidas, que foram respondidas na ocasião.
Na opinião de Gerusa
Janete Damasceno, mãe
da Larissa, do 1º ano, o
programa é maravilhoso. “O Aula Extra tem
tudo para dar certo e nós,
mães, vamos formar uma
equipe para ajudar a dar
certo. Como mãe, a gente tem um pouquinho de
medo de ‘cortar o cordão
umbilical’, mas é preciso
dar essa opção para nossos filhos, para a felicidade deles no futuro. Essa
oportunidade é um sonho
que está se realizando”,
afirmou.
A mãe do Ari Giovani,
também do 1º ano, Joyce
Adriana do Rosário Santos, adorou o programa.
“O Aula Extra tem tudo a
ver com o meu filho, ele
vai amar participar. Moro
há 40 minutos da escola,
e não consigo levar meu
filho para realizar essas
atividades no centro da cidade, pois ele tem um problema de saúde e às vezes
tem que descansar. Mas
eu adorei que trouxessem
as atividades para cá e ele
vai adorar mais ainda”, vibrou.
Para Cleide Aparecida
Matias Damasceno, mãe
do Marcos, do 2º ano, a
proposta é ótima e a equipe do programa está de
parabéns. “Meu filho já

estudou numa escola particular que oferecia atividades como essas e gostava muito. Acho muito
importante pensar agora
no futuro das crianças.
Ele vai adorar. Só não sei
se eu vou me adaptar, porque ele me ajuda muito
em casa, olhando a minha
filha menor, que é muito
apegada a ele. Mas acho
que acima de tudo, a gente
tem que pensar no desenvolvimento das crianças”,
disse.
A gestora regional da
Secretaria de Educação
da Prefeitura mostrou
total apoio à implantação do programa, inclusive incentivando os pais.
“Quando você ver a escola
bonita, vai pensar ‘eu fiz
parte disso’ e quando você
ver seu filho vencendo na
vida, vai ter orgulho e saber que fez a sua parte”,
concluiu.
Trabalho voluntário
Paralelamente à implantação do Aula Extra,
a Tenaris está formando,
dentro da empresa, um
grupo de voluntários que
irá realizar a adaptação
do espaço escolar, para
atender ao padrão do
programa internacional.
Modificações serão feitas, como a criação de um
espaço coberto para as
crianças brincarem protegidas do sol e da chuva, e também a formação
de um campo de futebol.
A ação dos voluntários
da empresa poderá ter a
participação da comunidade, que terá oportunidade de colaborar da maneira que puder.
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Vereador Professor
Osvaldo tem Projeto
de Lei aprovado

O PL 139/2013, que dispõe sobre o plantio
de uma muda de árvore na compra de um
automóvel novo no município de

Pindamonhangaba é aprovado por
unanimidade; o projeto mostra a preocupação
do vereador com o Meio Ambiente
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Vereador Professor Osvaldo

Durante a 9ª Sessão Ordiná- teção ambiental, bem como as
ria, realizada no último dia 25, áreas verdes de nossa cidade.
foi aprovado por unanimidade,
“Esse projeto visa contrio Projeto de Lei nº139/2013, de buir para a diminuição da relaautoria do vereador Professor ção existente entre as emissões
Osvaldo Macedo Negrão de gases nocivos à saúde da
(PMDB), que dispõe sobre população de Pindamonhangao plantio de uma muda de ba e o número de árvores que
árvore na compra de um auto- ajudam para a purificação do ar
móvel novo no município de que respiramos, pois sabemos
Pindamonhangaba. O projeto que há um número muito elesegue agora para aprovação do vado de veículos que emitem
Executivo, para que a Lei possa gases nocivos na atmosfera e o
ser cumprida. De acordo com plantio de árvores contribuirá
o vereador, esta lei tem como para que o ar que respiramos
objetivo o reflorestamento e a fique cada vez melhor”, ressalmanutenção das áreas de pro- tou professor Osvaldo.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

1º DE abril de 2014

Ricardo Piorino confirma:
Roderley Miotto visita Assembleia
Audiência Pública sobre
e reúne-se com o Presidente
segurança será no dia 11 de abril Deputado Samuel Moreira
“Evento contará com a presença do Deputado
Estadual Major Olímpio e autoridades da cidade”
O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT), esteve
em São Paulo na segundafeira, dia 24 e se reuniu com
o deputado estadual Major
Olímpio (PDT) para tratar
dos detalhes da Audiência
Pública que será realizada em
Pindamonhangaba no dia 11
de abril, a partir das 10 horas
da manhã, no plenário da
Câmara. O assunto será a segurança pública do município,
que vem apresentando índices
alarmantes e assustadores nos
últimos meses.
Ricardo Piorino e outros
vereadores estiveram reunidos recentemente com o
Governador Geraldo Alckmin
na sede da Prefeitura de Pindamonhangaba para solicitar
providências, junto aos órgãos
do Governo do Estado, para
amenizarem os índices de
violência registrados na cidade. Dentre as reivindicações,
estão: aumento do efetivo das
Polícias (Civil e Militar), bem
como o número de Delegados;
Assessoria

de

disponibilização de mais
veículos e motos ROCAM;
disponibilização de cinco
Bases Móveis Comunitárias;
agilidade para finalizar o 2º
Distrito de Moreira César, implantando-se plantão policial
de 24h; e colocação da ROTA
por tempo mínimo de 30 dias.
Entre outros itens, o Governador assumiu o compromisso
de ampliar, com urgência, o
número de policiais civis e militares em Pindamonhangaba e
também de enviar 05 (cinco)
Bases Móveis Comunitárias
para o município.
“AAudiência Pública será
o momento de discutirmos e
analisarmos o atual momento
e, juntos, encontrarmos soluções adequadas para esta situação em que vivemos. Temos
a certeza que a experiência e
a competência do deputado
estadual Major Olímpio também serão de grande importância para nos auxiliar nesta
missão na área de segurança
pública”, salientou o vereador
Ricardo Piorino.
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Vereador
Ricardo
Piorino

Martim Cesar pede
revitalização da
Praça do Lessa

Dr. Marcos Aurélio
continua seu trabalho em
prol da saúde e do bem estar

solicitando informações sobre

Vacinação
contra o
vírus HPV
O vereador
Dr. Marcos Aurélio apresentou,
também, um requerimento verbal endereçado
à Secretária de
Saúde, Sra. Sandra Tutihashi,
no qual solicita
mais divulgação,
por parte da Prefeitura, sobre a
vacinação contra o papilomavírus humano
(HPV) em meninas de 11 a 13
anos de idade, considerando
que o Ministério da Saúde
determinou essa faixa etária
para a vacinação gratuita e,
também, por ser o período
da vida da mulher em que a
vacina tem a melhor resposta
imunológica. Além de prevenir o câncer de colo do útero, a
vacina imuniza contra alguns
pré-cânceres cervicais, vulvares e vaginais, como também
protege contra verrugas genitais e lesões cervicais de baixo
grau. “O HPV é o vírus responsável pela maioria dos casos
de câncer de colo do útero e
a vacinação dessas mulheres
é de extrema importância,
pois evitaria muitos casos de
câncer no futuro. Deste modo,
todas as meninas dentro da
faixa etária envolvida deverão
ser vacinadas”, salientou o Dr.
Marcos Aurélio.

O vereador encaminhou requerimento

Assessoria

de

as obras no local
Fotos: Assessoria

de
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Vereador Dr. Marcos Aurélio

Vereador Martim
C e s a r , n o d e s ta q u e
pede informações ao

Executivo

sobre as

o b r a s d e r e v i ta l i z a ç ã o
da

Praça

do

Lessa

O vereador Martim Cesar (DEM) pediu ao Executivo que sejam feitos
estudos para o projeto de
revitalização da Praça Antônio Rodrigues da Silva
(Dr. Catioca), confrontando com as vias públicas:
Avenida Antônio Cozzi,
Rua Drº José Augusto Cesar Salgado e Rua Alcides
de Mello Ramalho, no
Loteamento Residencial e
Comercial Dr. Lessa. “É necessário que seja concluída
a arborização e jardinagem
no local, pois o mato está
muito alto e servindo como

ponto de ‘bota fora’, devido
as obras inacabadas”, destacou o vereador.
Residencial Lessa
Martim Cesar também
solicitou ao Sr. Prefeito Vito
Ardito, que seja feito a poda
da grama no canteiro existente entre as Ruas Geraldo
Prates da Fonseca e a Rua
Papa João Paulo 1º, no Residencial Lessa. Segundo o
vereador, “o mato encontrase muito alto, dificultando
a visibilidade e colocando
em risco a segurança dos
motoristas que transitam
no local”.

Sempre atuante e participativo em prol da saúde e do
bem estar dos munícipes, o
vereador Dr. Marcos Aurélio
(PR) continua apresentando
junto à Prefeitura e aos demais órgãos competentes,
inúmeros pedidos, como a
antiga solicitação para que
sejam realizados estudos e
providências para a instalação
de uma “Creche do Idoso” em
Pindamonhangaba.
Outras reivindicações feitas foram o pedido de construção de um Centro de Apoio
aos Romeiros para acolher aos
romeiros e turistas que passam
pelos bairros Cruz Pequena,
Cruz Grande e Colméia em
direção à cidade de Aparecida;
a reforma do Estádio Raul
Correa de Macedo (Macedão);
a reforma do campo de futebol
do bairro Santa Luzia, assim
como a construção de um
playground no mesmo local.

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@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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Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
Assessoria

de
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A s s e s s o r a d e C o m u n i ca ç ã o :
Natália Lugli Sper

Assessoria

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) esteve na tarde da última
quinta-feira, dia 27, na
Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo,
na ocasião o vereador
visitou diversas lideranças e participou no final
da tarde de uma reunião
com o Presidente da Assembleia Deputado Samuel Moreira (PSDB),
em busca de diversas
melhorias para a cidade,
entre elas a reforma da
Igreja São José, situada
no centro da cidade,
além de emendas através de verbas para instituições que prestam serviços
à comunidade.
“Quero agradecer ao Deputado Samuel Moreira por
me receber com tanto carinho
e alegria. Solicitei algumas
demandas ao parlamentar
entre elas a restauração da
Igreja São José, que é uma
pena para a cidade, e os moradores verem um patrimônio
de anos estar na situação em
que se encontra. Espero que
esta parceria com o deputado
traga melhorias para nossa
cidade”, disse o vereador.
Cumprimento da Lei
“Saidinha de Banco”
o vereador Roderley Miotto solicita ao Executivo a fiscalização dos bancos no que
diz respeito ao cumprimento
da Lei n° 5584/2013, de sua
autoria.
De acordo com o Vereador, esta Lei dispõe sobre a
obrigação das agências banFale com o

de
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V e r e a d o r R o d e r l e y M i o tt o

cárias na cidade, a isolarem
visualmente o atendimento
de seus usuários no caixa,
das pessoas que aguardam o
atendimento. Entendendo-se
por mecanismos quaisquer
obstáculo físico ao campo
de visão de pessoas adultas,
tais como a instalação de
“biombos”.
O Projeto foi sancionado
pelo prefeito no mês de novembro de 2013, e as agências
bancárias tiveram cerca de 60
dias para se adaptar.
“Estou solicitando a fiscalização pois se trata de uma
Lei que pode salvar vidas em
nossa cidade. No ano passado
tivemos uma moradora ferida
após sair de um banco com
uma quantia em dinheiro.
Não posso me calar e deixar
de cobrar, pois trabalho em
prol dos moradores e de melhorias para a cidade”, finaliza
o vereador Roderley Miotto.
vereador:

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Aprovada Lei que
dispõe sobre plantio
de árvore para cada
carro novo vendido
Apenas dois projetos de Lei constaram da Ordem do Dia
da 9ª Sessão Ordinária, realizada na última terça-feira, dia 25.
Foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei 139/2013,
de autoria do vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB), que dispõe sobre o plantio de uma muda de árvore na
compra de automóvel novo no município de Pindamonhangaba.
O projeto segue agora para aprovação do Executivo, para que a
Lei possa ser cumprida. De acordo com o vereador, esta lei tem
como objetivo o reflorestamento e a manutenção das áreas de
proteção ambiental, bem como as áreas verdes de nossa cidade.
O projeto de Lei 31/2014, de autoria do vereador Roderley
Miotto (PSDB), que dispõe sobre a afixação de placas de indicação nas paradas de ônibus, com número de linhas, os horários
e os mapas dos itinerários do sistema de transporte coletivo, foi
retirado a pedido do autor, por já existir um projeto semelhante.
Inclusões
Seis projetos foram inclusos na Ordem do Dia, sendo
todos aprovados por unanimidade. São eles: Projeto 38/2014,
de autoria do Executivo, que dispõe de abertura de Crédito
Adicional Especial, através de convênio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico Social; Projeto 39/2014, também
de autoria do executivo que dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Suplementar para as Secretarias de Obras e Serviços,
Administração e Saúde e Assistência Social; Projeto 40/2014,
do Executivo, que dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional
Suplementar para a Secretaria de Saúde e Assistência Social;
Projeto 41/2014, de autoria do Executivo, que altera a Lei
5.581, que dispõe sobre o Festival de Bandas da Juventude
de Pindamonhangaba, oficializando o referido Festival, a ser
realizado anualmente durante o mês de maio; Projeto de Lei
42/2014, que altera a Lei 4.276, que autoriza o município a celebrar convênio com a Associação Salesianos para a realização
do Provim – Programa Vida Melhor; e o Projeto de Resolução
5/2014, de autoria da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores
que constitui uma Comissão de Assuntos Relevantes para
acompanhar a Proposta do Remanejamento de Água do Rio
Paraíba do Sul para o Sistema Cantareira.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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
Pinda promove atividades para
Microempreendedor Individual
ANA CAMILA CAMPOS
***
Entre os dias 31 de
março e 5 de abril, em
todo o país, o Sebrae realiza a 6ª Semana do MEI Microempreendedor Individual. A ação é realizada
anualmente em comemoração à criação da categoria e tem os objetivos de
incentivar a formalização
de novos negócios e de
capacitar aqueles proﬁssionais que já atuam de
maneira regular. Em Pinda, a programação inicia
nesta sexta-feira (4), dia
em que as vans do Sebrae
Móvel estarão prestando

atendimento no Largo do
Quartel, das 9 às 17 horas.
Os técnicos do Sebrae-SP vão fornecer
orientações sobre a formalização do MEI e também
poderão sanar as dúvidas
dos proﬁssionais que já
possuem CNPJ inscrito na
categoria e sobre aspectos
gerais de aperfeiçoamento
da gestão. Também serão
oferecidas
consultorias
individuais gratuitas, com
orientações sobre a formalização, abertura de
novos negócios e aperfeiçoamento de gestão em
áreas como Marketing,
Finanças, Planejamento,

Gestão de Pessoas, Legislação, Qualidade e Produção (conﬁra abaixo a
programação completa da
Semana do MEI, com a relação de eventos, horários
e endereços).
Além do Sebrae Móvel,
estão programadas palestras e oﬁcinas em São José
dos Campos, Guaratinguetá e Pindamonhangaba. Os locais serão: Banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do
Povo, Cati - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, Prefeitura de
Pindamonhangaba e Secretaria de Agricultura.

Incêndio mata duas crianças
e fere três no Araretama
Saulo Fernandes/ valenews

Paulo Carvalho

Sebrae Móvel ﬁcará no Largo do Quartel atendendo os microempresários

Conﬁra a programação em Pindamonhangaba
4/4 – Sexta-feira
14 às 17 horas – Oﬁcina: SEI Vender
9 às 17 horas - Atendimentos: Sebrae-SP, Acip, Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Banco do Povo, Cati, Secretaria da Agricultura e Acip
5/4 - Sábado
9 às 12 horas – Oﬁcina: SEI Controlar meu Dinheiro
9 às 17 horas - Atendimentos: Sebrae-SP, Banco do Brasil, Banco do Povo e Associação
Comercial e Industrial de Pindamonhangaba.
Local: Praça José de Faria Fialho (Largo do Quartel) – rua Coronel Francisco Bicudo de
Mello, Centro – Pindamonhangaba

Projeto Espaço da Criança
“Anália Franco” é sede
de Terapia Comunitária
Interior da casa onde dois irmãos faleceram vítimas do incêndio

Duas crianças foram vítimas de um
incêndio residencial
ocorrido na manhã de
domingo (30), na antiga rua 37, localizada
no bairro do Araretama. EMS, de 2 anos, e
NGS, de 5 anos, morreram carbonizados.
A mãe e outros dois ﬁlhos também sofreram
queimaduras. O fogo
teria iniciado após a
explosão de um aparelho celular que estava
carregando e que se

espalhou rapidamente
pela casa.
De acordo com o
Corpo de Bombeiros,
alguns vizinhos que
sentiram o cheiro da
fumaça arrombaram
a casa e resgataram
cinco pessoas da família, que estavam
desacordadas em um
cômodo nos fundos
da residência.
Antes da chegada
dos bombeiros, os moradores tentaram conter o fogo com extintores

retirados de veículos.
Ainda segundo moradores da região, a
residência estava toda
fechada e não havia
ventilação, o que pode
ter sido a causa morte
das duas crianças, vítimas da intoxicação
pela inalação da fumaça.
A mãe e os outros
dois ﬁlhos, que sofreram queimaduras, foram levadas ao Pronto-Socorro da Santa
Casa de Pinda.

Na tarde do último sábado (29), foi realizada
uma sessão da TCI - Terapia Comunitária Integrativa no Projeto Anália Franco, localizado na
Casa Transitória Fabiano
de Cristo. A atividade já
é realizada há três anos e
reúne, mensalmente, um
grupo de mães para participar da iniciativa.
A Terapia Comunitária Integrativa, também
conhecida como ‘roda
de terapia’, é um espaço
para a partilha coletiva
de inquietações e preocupações com a certeza
de que o grupo vai ouvir
seus participantes e aco-

lher suas dores. Alegrias
e celebrações também
podem e devem ser divididas. Ao compartilhar
experiências, uma pessoa
se reconhece na outra e,
assim, o outro começa a
fazer parte da nossa história, já que a vida é tecida
pelas relações humanas.
Transformar o sofrimento em crescimento é um
dos propósitos da Terapia
Comunitária. Aprender a
falar e a escutar possibilita o autoconhecimento,
o acolhimento e o sentimento de pertencimento.
Seu criador, o médico psiquiatra Adalberto Barreto,
destaca que “a dor se me-

dicaliza e o sofrimento se
acolhe.”.
As terapeutas comunitárias responsáveis pelo
desenvolvimento do trabalho são: Carmen Sílvia
Ferreira Martins, Célia
Regina Ascenço e Luciana
de Oliveira.
Luciana enfatiza que
participar das rodas de
conversa é muito gratiﬁcante. “O bonito é ver e
sentir nas rodas que as falas, os gestos e olhares estão direcionados na busca
do acolhimento de si e do
outro. Quando o julgamento cede espaço para a
compreensão a vida ganha
outro signiﬁcado”, diz.
Divulgação

Casa pega fogo no Alto Cardoso
Odirley Pereira

Bombeiros foram acionados para conter fogo

Uma casa foi incendiada na rua Deodato
Pestana, no Alto Car-

doso, na segunda-feira
(31). Ainda não se sabem as causas do in-

cêndio, mas há suspeita
de que o ato tenha sido
causado por descuido
dos moradores.
Dentro da casa em
chamas, uma mulher foi
socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro. Ainda não há informações sobre o estado
de saúde da vítima.
Este foi o segundo
incêndio em menos de
três anos na mesma residência.

Atividade é realizada há três anos e reúne grupo de mães
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Com plano de carreira, funcionários
da Fatec e Etec encerram greve
Akim/AgoraVale

Em Pinda, tanto a Fatec quanto a Etec haviam retomado parcialmente as atividades e aulas
Lar da Criança “ irmã JúLia”
Rua São João Bosco,nº 744,Bairro Santana, Cep. 12.403.010, CNPJ.541220980001-84
Edital de Convocação
A Diretoria do Lar da Criança “ Irmã Júlia” convoca todos os associados para a Assembléia Geral a
realizar-se no dia 12 de abril de 2014, às 17 horas, na sede social da Instituição situada à Rua São
João Bosco, n.º 744, em Pindamonhangaba, S.P, em primeira convocação com a presença de (2/3)
dos associados quites presentes ou às 17,30h. com qualquer número de associados presentes,
em 2ª convocação, na sede da Instituição.
Pauta : Apreciação e Aprovação do Balanço Financeiro do ano de 2013;
Aprovação, pela Assembléia, do parecer do Conselho Fiscal, referente às atividades do ano findo;
Conhecimento da apreciação jurídica concernente à ata datada de 19-5-2012
Pindamonhangaba, SP.- 24 de março de 2014
demétrio Cabral Júnior r.G. 3 598 370-X - diretor

Câmara
Vereadores
aATO
Criança
IrmãdeJulia
- 3 cm de Pindamonhangaba
N° 12, DE 26 DE MARÇO DE 2014.

Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, instituída pelo Ato n° 16/2013 e alterada
pelo Ato n° 24/2013, para apurar indícios de irregularidades no pagamento de horas extras para
funcionários da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Pindamonhangaba.
VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de Inquérito, instituída pelo Ato
n° 16/2013 e alterada pelo Ato n° 24/2013, para apurar indícios de irregularidades no pagamento de
horas extras para funcionários da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Pindamonhangaba,
por mais 90 (noventa) dias, a partir de 31 de março de 2014.
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2014.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Publicada no Departamento Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 019/2014
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de ar condicionado para uso no
novo prédio da Secretaria de Obras e Serviços.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 06/03/14.
Vigência: 12 meses.
Contratada: LS Climatizações Ltda.
Contrato nº 054/2014.
Valor: R$ 13.506,85.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Assina pela contratada: Fábio Yano.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº. 021/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 26/03/14, concernente ao edital
do Pregão nº. 21/14, objeto: “Contratação de empresa especializada em locação de escavadeira
hidráulica sobre esteira 500 mm Aplicação: limpeza e desassoreamento de córregos, abertura e
aterro de valas até 06 metros de profundidade e assentamento de tubo de galeria de até 02 metros
de diâmetro, no distrito de Moreira César”, leia-se corretamente, no título e no corpo do texto:
“PREGÃO nº. 021/2014”. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 28 de março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE Nº. 007/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de estudos de viabilidade
técnica, econômica e ambiental e projeto funcional de passagem rodoviária sob ou sobre a ferrovia
na região central de Pindamonhangaba.
Data de assinatura: 27/03/14.
Vigência: 120 (cento e vinte) dias.
Contratada: Festi & Festi Intermediações Ltda.
Contrato nº 076/2013.
Valor: R$ 131.758,00.
Assina pela contratante: Jorge Ricardo Baruki Samahá.
Gestão do contrato: Secretaria de Planejamento.
Assina pela contratada: Luciana Colturato Festi.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2014.
PREGÃO Nº. 202/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em seguro para veículos pertencentes a frota da
Secretaria de Saúde e Promoção Social.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 16/12/13.
Vigência: 12 meses.
Contratada: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais.
Contrato nº 224/2013.
Valor: R$ 2.110,00.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratada: Fábio Alex Colombo e Joelson Renato Barbosa.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2014.
PREGÃO Nº. 242/2013
Objeto: Aquisição de veículos, três furgões cor branca, zero km, com salão adaptado para
ambulância de simples remoção, aplicação Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 10/03/14.
Vigência: 12 meses.
Contratada: Union Veículos e Peças Ltda.
Contrato nº 056/2014.
Valor: R$ 323.892,48.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratada: Edenilson Stefanini.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2014.
PREGÃO Nº. 290/2013
Objeto: Aquisição de bebedouro e purificador de água, ambos refrigerados, para atender o
Departamento de Turismo no Projeto Nosso Bairro e para atender os munícipes na Secretaria de
Habitação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 13/02/14.
Vigência: 12 meses.
Contratada: C. T. Araújo Móveis ME.
Contrato nº 033/2014.
Valor: R$ 2.007,00.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerario e Elizabeth Cursino Rodrigues.
Gestão do contrato: Secretaria de Habitação e Secretaria de Educação, Cultura e Turismo.
Assina pela contratada: José Ricardo Silva Araújo.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2014.
PREGÃO Nº. 024/2014
Objeto: Aquisição de biômetro ultrassónico para o CEM (Centro de Especialidades Médicas)
recurso de emenda parlamentar – 2534007 – Luiz Paulo Teixeira Ferreira.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Data de assinatura: 14/03/14.
Vigência: 12 meses.
Contratada: Magna Médica Comércio Varejista de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP.
Contrato nº 065/2014.
Valor: R$ 16.579,00.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratada: Felipe Tiago Rachadel Sartori.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2014.

LICENÇA DA CETESB
AMARAL & OLIVEIRA USINAGEM E CALDERARIA LTDA ME TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA CETESB
A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3004377, VALIDA ATÉ 27/03/2017, PARA SERVIÇO DE
USINAGEM (TORNO, FRESA, ETC) Á AV. PARANÁ, 118 -MARICA - PINDAMONHANGABA-SP.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 061/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. LAÉRCIO BRAGA GRANADO JUNOR,
responsável pelo imóvel situado a Rua Aparecida, bairro Cidade Nova, inscrito no município sob
a sigla SE23.04.09.025.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo
1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

EDITAL – Contribuição Sindical 2014
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Pindamonhangaba e
região. CNPJ 04.842.370/0001-27, CÓDIGO SINDICAL 556.139.97278-9, com sede à Rua dos
Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP.– EDITAL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ANO 2014 – Pelo presente Edital, cientificamos às Empresas enquadradas no 10º Grupo
Profissional, representado pelas categorias de Trabalhadores nas Industrias Químicas para fins
Industriais, de Produtos Farmacêuticos, de Preparação de Óleos Vegetais e Animais, de Perfumaria
e Artigos de Toucador, de Resinas Sintéticas, de Velas, da Fabricação do Álcool, de Explosivos,
de Tintas e Vernizes, de Fósforos, de Adubos e Corretivos Agrícolas, de Defensivos Agrícolas, de
Material Plástico (Inclusive de Trabalhadores da Indústria de Laminados Plásticos), de Matérias
Primas Para Inseticidas e Fertilizantes, de Abrasivos, da Indústria Petroquímica, de Lápis, Canetas
e Material de Escritório, de Defensivos Animais e de Re-Refino de Óleos Minerais, (Lubrificantes
Usados ou Contaminados) – Art. 570, parágrafo único da CLT, a que se refere a art. 577 da CLT,
sediadas nos municípios Pindamonhangaba, Aparecida, Roseira, Arapei e Potim, que no mês de
março de 2014, deverá ser descontado de todos os empregados 01(um) dia de trabalho, a título
de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, e recolhido a qualquer agência da Caixa Econômica Federal,
casas lotéricas ou bancos conveniados, em guias deste Sindicato com vencimento da contribuição
Sindical para o Grupo 10º, em 12 de abril de 2014, conforme cláusula da Convenção Coletiva de
Trabalho 2013/2014. Após esta data, o recolhimento sofrerá um acréscimo de multa de 10% mais
2% por mês subseqüente, além de juros de 1% e outras cominações legais, quando cabíveis,
conforme dispõe o Artigo 600 da CLT. A não observância do pagamento da referida Contribuição
sujeitará as Empresas a cobrança executiva, em face do que prescreve o Artigo 606 da CLT. Para
os mensalistas o desconto será na base de 1/30 avos do salário integral e para os diaristas e
horistas na base de uma diária de 8 horas, e para os tarefeiros, empreiteiros, comissionados, o
desconto se fará de dias de trabalho. O Sindicato ou Caixa Econômica Federal (site www.caixa.gov.
br) fornecerá as guias para o recolhimento, gratuitamente, podendo ser solicitadas no endereço da
entidade acima mencionado, via e-mail: stiquimicospinda@uol.com.br ou pelo telefone: (12) 36485767, no horário comercial, caso não as recebam até o dia 05/04/2014. Pindamonhangaba, 02 de
Abril de 2014 – A) Sebastião de Melo Neto – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 046/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 46/14, que cuida de “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”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (itens/lotes): Neve Indústria e
Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 25 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:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 09/04/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
7º ESMERALDO RODRIGO DA CUNHA BERSACULA
RUA MONSENHOR ASCANIO BRANDÃO, 125 – VILA DAS GRAÇAS
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-540
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
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:

Aiandra Alves Mariano
***
Com um novo plano de
carreira e aprovação de
emendas que estabelecem
readequação da jornada
de trabalho, os funcionários do Centro Paula Souza, mantenedora da Fatec
– Faculdade de Tecnologia, e Etec – Escola Técnica Estadual, encerraram,
no final da semana passada, a greve que durou pouco mais de um mês.
Em Pindamonhangaba, tanto a Fatec quanto
a Etec haviam retomado
parcialmente as atividades
e aulas aos alunos.
Segundo o Sinteps Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza,

o acordo entre os funcionários e a fundação prevê
também a contabilização
do tempo de serviço durante a carreira e possibilidade de promoção a todos
profissionais, além de enquadramento do nível de
formação de acordo com
o cargo a partir de 2016.
As mudanças no Plano de
Carreira devem entrar em
vigor o fim desta semana.
O Sinteps informou
que as aulas que foram
interrompidas nas Fatecs
e Etecs, devido à greve,
serão repostas de forma
gradual durante o ano. O
Centro Paula Souza garantiu que o cronograma de
reposição das aulas terá
início imediato.

Extrato de Convênio nº 31/2014
Processo administrativo n.º 4643/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social / APAMEX – Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente
Objeto: verba municipal – prevenção de uso de drogas
Valor R$ 22.327,20
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 17/03/2014
Extrato de Convênio nº 32/2014
Processo Administrativo: 4648/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social – CIMC – Convivência de Idosos de Moreira Cesar
Objeto: recurso municipal – promover a autoestima do idoso
Valor: R$ 9.097,20
Prazo: 28/02/2015.
Data de Assinatura: 17/03/2014
Extrato de Convênio nº 33 /2014
Processo Administrativo: 4645/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / CIMC – Convivência de Idosos de Moreira Cesar
Objeto: Recurso estadual – promover a autoestima do idoso
Valor: R$ 7.200,00
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 17/03/2014
Extrato de Convênio nº 34/2014
Processo Administrativo 4644/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / CIMC – Convivência de Idosos de Moreira César
Objeto: recurso federal – promover a autoestima do idoso
Valor: R$ 7.353,00
Prazo: 28/02/2015
Data de Assinatura: 17/03/2014
Extrato de Convênio nº 35/2014
Processo Administrativo: 5984/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência
Social / Casa São Francisco de Assis de Pindamonhangaba
Objeto: recurso municipal – fortalecimento de famílias
Valor: R$ 20.512,80
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 17/03/2014
Extrato de Convênio nº 36/2014
Processo Administrativo: 32811/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Educação e Cultura /
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba
Objeto: recurso municipal – apoio técnico pedagógico para crianças com deficiência pedagógica
Valor: R$ 67.716,00
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 24/03/2014
Extrato de convênio
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Fundação de Proteção de Defesa do
Consumidor - PROCON
Prazo: 5 anos.
Data de Assinatura: 02/2014
Extrato de Convênio
Convênio GSSP/ATP 18/14
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Segurança Pública e do
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Objeto: atividades relacionadas a execução de serviços de fiscalização, policiamento e controle de
tráfego e transito nas vias terrestres municipais.
Prazo: 5 anos.
Data de Assinatura: 11/02/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 218/2010
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 002/2011
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cobertura de seguro
(veículos).
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Data de assinatura: 04/01/14.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Alessandra de Araújo Kametani.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2014.
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 276/2011
Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para
construção da Unidade de Saúde na Terra dos Ipês II.
Contratada: Gaspar & Gaspar Construções Ltda.
Data de assinatura: 06/03/14.
Vigência: 110 (cento e dez) dias.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Manuel do Amaral Gaspar.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2014.
PREGÃO Nº 231/2012
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 293/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar
compreendendo fretamento contínuo de veículos convencionais e adaptados em locais fixados pela
contratante, conforme termo de referência.
Contratada: Consórcio Sagrado Coração de Jesus, constituído pelas empresas: Márcio Gil do
Nascimento Transportes ME, Antunes &Antunes Transporte Escolar Ltda. ME e Naressi & Naressi
Transportes ME.
Data de assinatura: 28/02/14.
Vigência: 60 (sessenta) dias.
Supressão: 0,60% do item 3.1 do contrato original.
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues.
Assina pela contratada: Márcio Gil do Nascimento, José Carlos Antunes, Dirley Naressi.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2014.

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 09/04/2014 às 14:00 horas
ARQUITETO
1º LUCIANA AYUKO YUI
RUA PEDRO LIPPI, 345 - CAPUTERA
CARAGUATATUBA – SP
CEP 11660-430
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LICENÇA DA CETESB
TENARIS CONFAB HASTES DE BOMBEIO S.A - torna público que recebeu da CETESB a renovação
Licença de Operação Nº3004387, válida até 27/03/2018 para instalação de Galpão/Tenda de
almoxarifado de peça , sito à Rua Dr. Gonzaga, 1381, bairro Moreira César Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
TENARIS CONFAB HASTES DE BOMBEIO S.A - torna público que recebeu da CETESB a
renovação Licença de Operação Nº3004388, válida até 27/03/2018 para uma Tenda de estocagem
de hastes de bombeio , sito à Rua Dr. Gonzaga, 1381, bairro Moreira César Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
CONFAB INDUSTRIAL S.A - torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação
Nº3004386, válida até 27/03/2018 para ampliação e reforma da portaria mensalista , sito à Rua Dr.
Gonzaga, 1381, bairro Moreira César - Pindamonhangaba/SP.

OraçãO a SãO LOnguinhO
Lembrai-vos ó São Longuinho, prodigiosamente, tocado pela graça de Jesus agonizante em sua ultima
hora, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram a vossa proteção fosse por vós
desamparado. Assim, dignai-vos interpor em meu favor, vossa valiosa intercessão perante Deus para
que conceda viver e morrer como verdadeiro Cristão e ainda me seja concedida a graça especial. (Peça
à graça que deseja alcançar). Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria. Fazer o Sinal da Cruz.
Amém.

2 col x 9 cm x 19 = R$ 342,00

Tribuna do Norte
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Cidade recebe espetáculo circense
Facebook Artinerant’s

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Pindamonhangaba recebe, no dia 11 de abril, o espetáculo circense “Vizinhos”.
Com entrada gratuita, o espetáculo é indicado para
pessoas de todas as idades. Será às 19 horas, no Largo
do Quartel.
A atração será apresentada pela Cia Artinerant´s em
parceria entre o Proac – Programa de Ação Cultural –
do Governo do Estado e a Prefeitura de Pinda, por meio
da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo e Departamento de Cultura.

Biblioteca terá feira de troca de livros no Bosque
Divulgação

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
As bibliotecas municipais realizam, no dia 13 de
abril (domingo), a “Feira
de Troca de Livros”, no
Bosque da Princesa. O
evento será das 9 às 17 horas, com entrada gratuita.
A feira tem o objetivo
de abrir um espaço para
que as pessoas troquem
seus livros, gibis e revistas gratuitamente. É, também, uma oportunidade
para os leitores experimentarem diferentes lin-

guagens, estilos e autores.
Neste dia, a equipe das
bibliotecas também abrirá
novos cadastros para que
os leitores possam emprestar livros em qualquer uma
das seis bibliotecas públicas municipais de Pinda.
Para fazer o cadastro, basta
levar duas fotos, RG e comprovante de residência.
“Com esse evento, esperamos que um número
maior de pessoas tenham
acesso à leitura e que se
mantenha acesa aquela
chama da busca pelo novo

e o anseio por compartilhar itens que também
constituem a magia da
leitura”, avaliou a coordenadora de bibliotecas, da
Secretaria de Educação,
Cultura e Turismo da Prefeitura de Pinda.
A coordenadora informa, ainda, que a Biblioteca Pública Municipal
“Vereador Rômulo Campos D´Arace” permanece
no Bosque da Princesa
até a definição do novo
espaço, na região central
da cidade.

Pesque Truta é opção
no Ribeirão Grande
Divulgação

O pesqueiro é especializado
em trutas, mas também oferece doces e outros produtos caseiros e artesanais

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Dando continuidade à
série de matérias sobre os
pesqueiros turísticos de
Pindamonhangaba, que
são uma opção para a alimentação durante a quaresma e Semana Santa, e
também de lazer para todas as idades, trazemos,
nesta edição, o Pesque
Truta Ribeirão Grande.
Aberto de terça-feira a domingo (e feriados), das 8 às 17 horas,
em meio a serra, a uma
altitude de aproximadamente 700 metros, serve almoço, a tradicional
truta na pedra ao molho
de alcaparras, bolinho
de truta e uma variedade de porções e outras
opções de trutas, como:
truta ao alho, truta frita, truta com champignon e moqueca de truta,
para até duas pessoas.

A grande novidade é o
quiosque da truta, onde
o cliente pode saborear
vários tipos de pratos e
porções com um tempero especial.
Com um visual exuberante, conta com serviço
completo de mesa, cadeira e guarda-sol, onde
o cliente pode saborear a
barquinha de truta, doces
caseiros, geleias, bananas
passas e mel preparados
com carinho pela Vó Antonietta, de 81 anos, e Vó
Dita, de 79 anos, que recebem e conversam com
todos!
Conta com um amplo
salão que acomoda, em
média, 100 pessoas. Além
dos quiosques e chalés,
também oferece banheiro, lago para pesca e um
rio que corta o local onde
as pedras se transformam
num verdadeiro escorregador natural. Conhecer

os tanques onde é feita a
criação das trutas (desde
os óvulos embrionários
até a fase adulta) e pescar as trutas – que podem
ser consumidas na hora,
ou limpas e embaladas
individualmente no gelo
para levar para a casa são
atividades que atraem os
clientes.
Não trabalham com
cartões e é cobrada uma
taxa de consumo por carro. Localizado na estrada
municipal Jesus Antônio
de Miranda, no km 27,
também atende pelos telefones: 9 9782-2490 ou
9 9784-1965 (Niucéia e
Irineu).
Os locais turísticos de
Pindamonhangaba contam com o apoio do Departamento de Turismo
da Prefeitura. Os interessados podem entrar em
contato pelos telefones
3643-1424 e 3643-1761.

Artistas devem se cadastrar na Cultura
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Todos os artistas da cidade devem se cadastrar
e recadastrar no Departamento de Cultura da Prefeitura. As modalidades
artísticas são: artes cênicas (teatro, animador, palhaço, mágico e contador
de história), artes plásticas (pintura, escultura
e desenho), fotografia e
vídeo, grupos folclóricos,
literatura,
artesanato,
culinária regional, dança,
locutor, músicos e oficineiros.
São necessários os seguintes documentos: 2 fotos 3x4, cópia do RG, Cópia do CPF e comprovante

de residência. Caso o artista possua Nota Fiscal,
deve apresentar também
esses dados.
Representantes de algumas modalidades devem apresentar, ainda,
documentos específicos,
como no caso dos artesãos, que terão horários
diferenciados e deverão
agendar por telefone ou
pessoalmente, sua ida ao
Departamento de Cultura para demonstração de
seu trabalho – sempre às
terças ou quintas-feiras,
das 9h30 às 15h30. No dia
agendado, o artesão deverá demonstrar as técnicas
que deseja cadastrar.
Já os músicos deverão

apresentar, no dia do cadastro ou recadastro, um
CD com ao menos uma
faixa para a demonstração
do trabalho.
Os artistas plásticos
devem apresentar, no dia
do cadastro ou recadastro,
demonstração do seu trabalho por meio de fotos.
No caso dos oficineiros,
é necessário apresentar
portfólio com o tema da
oficina, ilustrado por fotos,
certificados, matérias em
jornal e diplomas de cursos relacionados ao tema.
O Departamento de
Cultura fica na rua Dr.
Campos Salles, 530, São
Benedito. Telefones 36421080 o 3643-2690.

Pinda participa da Feipesca
Divulgação

Estande do Governo do Estado, do qual Pinda participou
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Pindamonhangaba
esteve presente na Feipesca 2014, a maior feira de pesca esportiva da
América Latina, que foi
realizada de 20 a 23 de
março, na Expo Center
Norte, em São Paulo. A
cidade foi representada pela Prefeitura, por
meio do Departamento
de Turismo e Circuito

Turístico Mantiqueira, e
participou no espaço do
estande do Governo do
Estado.
Mais de 80 marcas do
mundo da pesca estiveram
presentes, apresentando
roupas,
equipamentos,
operadoras de turismo e
palestras.
O evento foi aberto
para o público que, além
de conhecer vários lançamentos, teve a oportuni-

dade de visitar e conhecer
um pouco mais sobre os
atrativos turísticos de Pindamonhangaba.
A participação da cidade em feiras, principalmente as de renome como
essa, é importante para a
divulgação do município
e de suas atrações turísticas, tanto para lazer,
quanto gastronomia, rede
hoteleira e belezas naturais, entre outras.

TERÇA-FEIRA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Castolira carimba
passaporte para
final do Amador
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A equipe do Castolira garantiu vaga
para a final do campeonato Amador. No
domingo (30), o jogo
foi realizado no Morumbi Pindense e o
placar foi 2 x 1 contra o Lyon, com gols
de Guto e Fejaum.
No primeiro tempo

aconteceram lances
perigosos para ambos
e o goleiro Thiagão
salvou várias vezes o
Castolira. O primeiro
gol foi do Lyon, com
Fabinho. Guto empatou para o Castolira.
Após um lance polêmico na etapa complementar, o árbitro
expulsou um jogador
de cada lado. O se-

gundo gol do Castolira foi de Fejaum, que
aproveitou o rebote e
balançou a rede. Faltando menos de cinco
minutos para o fim
da partida, o Castolira cometeu penalidade máxima e o Lyon
teve a oportunidade
de empatar. A torcida
fez pressão, Fabinho
bateu e errou.

Marcos Vinício Cuba

Equipe teve a melhor campanha na fase de classiﬁcação e é favorita ao título
Marcos Vinício Cuba

FLORESTA ELIMINA ‘SAPO’
Marcos Vinício Cuba

Time de Tremembé venceu

LUTA PELO TÍTULO

O outro confronto da semiﬁnal foi entre Floresta e Sapopemba, no Ramirão. O Floresta
abusou das jogadas aéreas e
conquistou a vaga. No primeiro tempo, Fernando cabeceou e
abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, o Sapopemba teve a
possibilidade de empatar com
a arrancada de Dudu. Depois
Rafael e Dudu tentaram uma
tabelinha, mas o passe foi forte
e deu errado. O segundo gol do
Floresta foi marcado por Ninão.
Resultado ﬁnal Floresta 2 a 0 no
Sapopemba.

Fejaum e Guto

O técnico do Floresta, Jacaré, comenta que participar
deste campeonato é bem interessante e que o time vai
lutar pelo título. Ele garante
que as principais peças para o
confronto ﬁnal serão Fernando Catuçaba, Jiló e Cabeça.
O meia-atacante Fejaum
conta que joga no Castolira desde o ano passado e
acrescenta que é uma excelente equipe, porque todos se
unem em prol do bom futebol. Ele agradece o apoio da
torcida e diz que é um jogador decisivo.

Campeonato Cinquentão tem
placar zerado no ‘Ramirão’
Marcos Vinício Cuba
Marcos Vinício Cuba

Técnico Chiquinho

O placar da partida entre Pindense e Campo Alegre, no Ramirão, no bairro
Vila Verde, ﬁcou zerado. O
campeonato da categoria
Cinquentão teve início no
dia 30 de março e a Liga
Pindamonhangabense
de Futebol convida a população para conferir as
partidas.
Chiquinho, técnico do
Pindense, conta que a equipe participa há 12 anos do
torneio e foi vice-campeã
em duas oportunidades.
Ele aﬁrma que o time está
bem montado e acredita
que chegará entre os quatro
primeiros.

Inscrições para
torneio de futsal
terminam
quarta-feira
Os interessados em participar
do Torneio de Páscoa de Futsal,
categoria livre, deverão procurar o ginásio do Centro Esportivo
José Ely Miranda, “Zito”, em Moreira César, até quarta-feira (2).
O evento será promovido entre os
dias 11 e 13 de abril.
As ﬁchas de inscrição podem
ser retiradas na secretaria do
Centro Esportivo “Zito” das 8 às
12 e das 13 às 17 horas. No dia
11, as partidas terão início às 18
horas; nos dias 12 e 13, os jogos
serão das 8 às 12 horas e das 14 às
18 horas.

Forte marcação e falhas no ataque prejudicaram o espetáculo

Programa Atleta do Futuro inicia atividades
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Teve inicio no dia 24 de
março o PAF - Programa Atleta do Futuro, desenvolvido
por meio do Sesi-SP em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba. O programa
vai atender 200 alunos neste
ano e a metade das vagas já
foram preenchidas. As modalidades que foram oferecidas
são: futsal, no período da manhã; basquetebol, no período
da tarde. As atividades são desenvolvidas com alunos dos 6
aos 17 anos.
Para se matricular, o interessado deve retirar a ﬁcha de

O técnico do Castolira,
Gordinho, aﬁrma que vai
manter praticamente e o
mesmo elenco da semifinal
e contará com dois reforços, o Gordo e o Lipe. Com
apenas o desfalque de Piá,
o técnico garante que o grupo é coeso e vai lutar pelo
título. “Parabenizo os organizadores do campeonato e
a nossa torcida, que estará
conosco. Queremos levantar o troféu de campeão e
viremos fortes em outros
campeonatos também”, disse o treinador.

inscrição na secretaria do ginásio esportivo Pai João, na Vila
São Benedito. O atendimento
ocorre de segunda a sexta, das
8 às 12 e das 13h30 às 17h30.
Também é preciso levar duas
fotos 3x4, cópia da certidão ou
RG e comprovante de residência.
Durante o lançamento do
programa, que contou com a
presença do diretor de Esportes e Lazer de Moreira César.
Alunos e pais receberam informações de como será desenvolvido o PAF e sobre a
metodologia de trabalho. Mais
informações pelo telefone (12)
3637-5069.

Marcos Vinício Cuba

Programa vai
atender 200
alunos neste ano

Atleta de Pinda
conquista pódio
em prova da
região
A atleta Isabela Assis conquistou pódio na prova ‘General
Salgado’, em Taubaté, no último
ﬁnal de semana. Isabela ﬁcou em
5º lugar na classiﬁcação geral,
prova dos 5 km. A jovem pratica atletismo há três anos e neste
período tem representado Pindamonhangaba em várias competições. Ela agradece o apoio da
Prefeitura e da escola Partners.
Para conquistar os títulos, a atleta treina todos os dias da semana,
em média, duas horas por dia.

