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Cidade 
supera meta 
e continua 
vacinando 
contra HPV

Pindamonhangaba imuni-
zou mais de 2.900 meninas 
contra o HPV desde que co-
meçou a campanha este ano. 
O número corresponde a 92% 
das pessoas aptas à vacina 
(meninas de 11 a 13 anos) – 
superando a meta proposta 
pelo Ministério da Saúde, que 
era de 80%. Embora tenha ul-
trapassado os índices do Mi-
nistério, Pindamonhangaba 
vacinará as meninas da faixa 
etária até quinta-feira (10), 
quando termina a campanha.

Castolira pode ser campeão no domingo

No Paulistão de Futsal, Pinda 
recebe Cruzeiro na sexta-feira

O estádio da Ferroviária recebe as 
duas fi nais da Copa Regional, no do-
mingo (6), a partir das 8h30. Pelo Qua-
rentão, a decisão terá um clássico de 
Pinda, entre Estrela e Imperial; pelo 

Amador, o Castolira enfrenta o Floresta 
(Tremembé). O técnico Gordinho disse 
que a partida é a mais importante da 
história do Castolira e espera casa cheia 
para apoiar o grupo.

Quarentão do Estrela e Imperial fazem clássico da cidade 

Prefeitura entrega tablets para 
alunos usarem em sala de aula

Os alunos da 4ª série D da 
escola municipal Odete Cor-
rêa Madureira, no Morumbi, 
receberam simbolicamen-
te os PC-tablets que serão 

utilizados em sala de aula 
ainda este ano. A cerimônia 
ocorreu na quinta-feira (3), 
durante lançamento da pla-
taforma digital educacional 

“Gestão Fácil”. Pais e alu-
nos elogiaram a iniciativa 
da Prefeitura e disseram que 
os  equipamentos vão facili-
tar e deixar mais dinâmica a 

aprendizagem. O prefeito de 
Pindamonhangaba afi rmou 
que os investimentos em 
educação são fundamentais 
para garantir o futuro da 

cidade e do país. “Estamos 
complementando o ensino 
dos estudantes e oferecendo 
mais um meio para que se 
desenvolvam”.

O time de futsal mascu-
lino de Pindamonhangaba 
recebe o Cruzeiro pela série 

A2 do Paulistão, nesta sex-
ta-feira (4), às 21 horas, no 
Araretama. O grupo treinado 

por Lucas Costa é experiente 
e busca a segunda vitória na 
competição.
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 ‘João do 
Pulo’ terá 
provas de 
atletismo 
no sábado 

O Centro Esportivo ‘João 
do Pulo’ vai sediar a Etapa 
Juventude da Liga Coneleste 
de Atletismo, no sábado (5). 
O evento é aberto ao público 
e vai reunir atletas de várias 
cidades da região.

Cursos 
gratuitos de 
mecânica e 
logística para 
pindenses

Os alunos de Pindamo-
nhangaba que concluíram o 
Ensino Médio podem fazer 
inscrição para cursos gratui-
tos de mecânica e logística. 
Além do estudo profi ssiona-
lizante, os moradores ganha-
rão a passagem entre Pinda e 
Taubaté – onde as aulas serão 
ministradas.

Estudante Arthur 
Carvalho, da 4ª série, 
e prefeito conversam 

sobre uso dos 
PC-tablets
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DESTAQUE DA SEMANA
Santa Victória Band Show

André Nascimento

Abril será mais um mês movi-
mentado no Shopping Pátio Pinda. 
Nos dias 6 e 7 de abril, em come-
moração ao Dia Mundial da Saú-
de, será realizado o mutirão “Co-
mer bem faz bem”, com atividades 
como aferição de pressão arterial, 
teste de glicemia, medição de peso 
e altura e IMC (Índice de Massa 
Corporal) e dicas nutricionais. No 
domingo (6), o mutirão acontecerá 
das 14 às 18 horas  e  na segunda 
(7), das 11 às 15 horas.

Colecionadores
Nos dias 11, 12 e 13 será a vez 

do “Primeiro Encontro de Colecio-
nadores de Pindamonhangaba e 
Região”, que reunirá 15 coleciona-
dores de moedas, cédulas e objetos 
antigos, entre outros itens. Além 
de expor, eles farão a troca de pe-
ças. Por isso, quem tiver algum 
objeto de coleção pode levá-lo ao 
local. Com entrada gratuita, a ex-
posição acontecerá sempre das 14 
às 22 horas.

Tribunal de Contas orienta órgãos públicos
O Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo realizou na Câmara 
de Pindamonhangaba, na última 
semana, um ciclo de debates com 
agentes políticos e dirigentes mu-
nicipais com o objetivo de esclare-
cer dúvidas em relação à utilização 
das receitas disponíveis.

Estiveram presentes aos deba-
tes o prefeito de Pindamonhan-
gaba, o presidente da Câmara e 
também vários representantes do 
Tribunal de Contas, com destaque 
para o conselheiro Antonio Roque 
Citadini.

Citadini salientou que o pa-

pel do Tribunal de Contas não 
é o de reprimir e sim orientar 
os órgãos públicos, bem como 
aqueles que são ligados ao ter-
ceiro poder, como organizações 
que promovem ações solidárias 
e que contam com o trabalho so-
lidário da população.

Shopping terá dia mundial da Saúde 
e encontro de colecionadores

Estacionamento 
gratuito

Perto de iniciar seu sexto mês 
de funcionamento, o Shopping 
Pátio Pinda seguirá sem a cobran-
ça de estacionamento por mais 
dois meses. O prazo de gratuida-
de foi prorrogado pela adminis-
tração do empreendimento até o 
dia 31 de maio.

Reuters

uando há anúncio sobre redução do IPI – Im-
posto Sobre Produto Industrializado – em 
produtos da linha branca (refrigeradores, 
freezer, fogão, fornos, etc) todos comemora-

Números mostram realidade
instituto brasileiro 

aponta que país dá pouco 
retorno à sociedade

Q
ram, especialmente quando essa queda tributária chega 
a outros itens como eletrônicos de uma forma geral e, 
especialmente, veículos.

A alegria acontece porque as indústrias ganham fôle-
go, podem preservar empregos e lançar produtos mais 
acessíveis. O consumidor vibra porque tem a oportuni-
dade de pagar menos pelo tão sonhado bem.

Isso só não acontece o tempo todo porque o Gover-
no Federal necessita arrecadar. Precisa porque tem suas 
contas, suas dívidas e seus projetos que devem ser co-
locados em ação. Para isso, ele ainda eleva outras ta-
xas de produtos e serviços. Esta semana, por exemplo, 
as bebidas frias (cerveja, chá, isotônicos e energéticos) 
ganharam um acréscimo de 0,4% na carga tributária. 
Isso para que o Governo reponha o valor que está de-
sembolsando para quitar o prejuízo que teve quando 
foi obrigado a utilizar mais as termoelétricas, devido às 
constantes falhas no sistema energético do Brasil – fato 
que esta Tribuna já alertara em três ocasiões.

Por fim, de um meio ou outro, o Governo tem que 
arrecadar para suprir suas contas e fazer seus investi-
mentos. Mas na prática, não é assim que tem acontecido 
nas últimas décadas no Brasil.

Um estudo publicado pelo IBPT - Instituto BRASI-
LEIRO de Planejamento e Tributação – esta semana 
comprova que o Brasil é o país que menos investe o que 
é arrecadado em impostos federais a favor da popula-
ção. Esta é a quinta vez consecutiva que o país lidera o 
ranking negativo.

Para medir o índice, foi criado, em 2009, o Irbes – 
Índice de Retorno de Bem-estar à Sociedade, que soma 
outros dois parâmetros utilizados pelo IBPT: a carga tri-
butária em relação ao PIB - Produto Interno Bruto, com 
base em dados fornecidos pela organização para coope-
ração e o Desenvolvimento Econômico - que representa 
15% do indicador - e informações do IDH - Índice de 
Desenvolvimento Humano da Organização das Nações 
Unidas – que corresponde a outros 85% do resultado.

A Receita Federal evitou comentar o assunto e dis-
cordou dos parâmetros utilizados pelo Instituto Brasi-
leiro. Segundo a RF, a carga tributária do país é inferior 
às apresentadas pelo IBPT. Especialistas afirmam que 
os dados do Instituto diferem porque a instituição con-
sidera o valor arrecadado com multas e juros no mon-
tante para o Governo.

Independentemente da carga apurada, o Brasil con-
tinuaria na última colocação no quadro do IBPT.

Estrogonofe 
na Casa do 
Caminho

A Casa do Caminho, institui-
ção espírita de assistência social,  
promove neste sábado (5), um es-
trogonofe beneficente. As opções 
são: frango, carne e soja, que serão 
retiradas em embalagem para via-
gem, contendo arroz,  batata palha 
e suco natural. Os convites custam 
R$ 25 e podem ser reservados pelo 
telefone 3522-6580.

A renda será revertida para as 
obras de reforma do refeitório da 
instituição. A retirada será feita das 
9 às 12 na rua Senador Dino Bueno, 
203, bairro Bosque da Princesa.

ALOHA Taubaté:   5/4 (sába-
do) – nocaute Fest. nego do bo-
rel. Lançamento da Rádio Jump-
Funk.com. Elas vip até 0h. Tel (12) 
7817-3397.  avenida Luiz gonzaga 
das neves 1867, Tremembé. 

ARENA 101 Pinda: 5/4 (sába-
do) – Rodrigo & Santa Fé.  17/4 
(quinta véspera feriado) – Turma 
do Pagode. Elas vip até 1h. 26/4 
(sábado) – Velório do boi. ban-
da dallas, e Caio César & diego.  
24/5 (sábado) – mc guime. www.
arena101.com.br. Lista vip com 
Luzera – 9171-8990 e 7811-9776.  
bairro marçon, 4.900.

BAR DO SANTISTA Pinda: 
Som ao vivo toda quarta-feira e 
domingo, com ótimos artistas da 
cidade. Porções, bebidas, a sim-
patia do casal Zé Luiz e Lurdes, 
e agradável local de encontro de 
amigos.

BUTEKO PINDA: 10/5 (sá-
bado) - bob marley in Celebration.  
banda maneva. Tel. 3642-3450. 
av. Luiza marcondes de oliveira, 
244. www.butekopinda.com.br. 

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

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

FERRoViÁRia Pinda realiza seu baile de aniversário 
de 84 anos no dia 12/4 (sábado 23h). animação da 
famosa Santa Victória  Band Show. Traje esporte fino. 
ingresso R$ 15 e mesa R$ 20, à venda na tesouraria. 
informações: Tel 2126-4444 e www.aaferroviaria.com.
br.  banda é muito boa, veja muitas fotos no link:

https://www.facebook.com/pages/Santa-Vict%-
C3%b3ria-banda-Show/263552047068214?fref=ts.  

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 5/4 – Festa do branco. Ca-
pital inicial. 12/4 (sábado) – ma-
ria Rita. Via dutra, divisa guará/
Lorena.

CHICK NA ROÇA Taubaté:  
6/4 (domingo) – diego Faria. ho-
mem R$ 20 e mulher R$ 10 (na 
hora). Estrada do barreiro

CLUBE DA VILA São bene-
dito realiza dois bailes no Recinto 
São Vito (moreira César) em abril:  
6/4 – JV Som (Jaqueline & Vicen-
te). 20/4 – banda Três Corações. 
Tel (12) 3642-2087.

CLUBE DO LAZER Taubaté:  
domingo 21h – 6/4 – banda ma-
gia do Som. 13/4 – baila Comigo. 
QUaRTa-FEiRa- 9/4 – Três Cora-
ções. 16/4 – Jaqueline. Traje es-
porte fino. Tel. 3633-5389 e 3011-
0400.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira:  Todo sábado – balada Ser-
taneja com melhores bandas.  Elas 
free até 0h. SP-62, 2.400, estrada 
Pinda-Roseira.

CREIX TÊNIS CLUBE de Tre-
membé “Creix”: baile todo sábado 
com melhores bandas. 5/4 – Terá 
bingo beneficente e não haverá 
baile. 12/4 – Chamego.Com. 17/4 
(5ª véspera feriado) Sincronia Ser-
taneja. 30/4 (quarta) – baile Esco-
la de dança Evandro. gil brail. Tel 
(12) 3674-2413. 

CROZARIOL Tremembé: 6/4 
(sexta) – noite dos aniversarian-

tes. banda Sacode a Poeira. Tel. 
(12) 3672-2576. www.crozariol.
com.br.

ENCONTRO DO COWBOY  
Lagoinha - de 11 a 20/4: 11 – 
abertura do rodeio e banda da-
las. 12 – Rodeio e banda Sacode 
a Poeira. 13 – Cavalgada, almoço 
tropeiro, Festival da Viola, grupo 
orgulho Caipira.

19 – Rodeio. Vanessa martins. 
20 – Final do rodeio. banda os gu-
ris. Entrada franca.

ESTÂNCIA NATIVA Caça-
pava:  Sexta Feira 4/4 : Tequila 
Fest. Rodrigo & Santa Fé, e diego 
& Leandro. Sábado 5/4: henrique 
& aniéle. Sábado 26/04: Leo Ro-
drigues.

FERROVIÁRIA Pinda – Som 
ao vivo no deck da piscina SEXTa-
FEiRa:  4/4 – Luizinho gaúcho & 
Priscila. 11/4 – anjinho do Vale. 
18/4 – não haverá baile por ser 
Sexta-Feira Santa. associado em 
dia não paga e  pode retirar dois 
convites na secretaria. não sócios: 
h R$ 10 e m vip até 23h30, e R$ 5 
após esse horário.  Tel (12) 2126-
4444. www.aaferroviaria.com.br.

FERROVIÁRIA Pinda: 12/04 
(sábado) – baile de aniversário 84 
anos. Veja abaixo no destaque da 
Semana http://www.festadequiri-
rim.com.br/.

GARGAMEL PETISCARIA 
Pinda: 04/04 (sexta 19h) – inau-
guração. dupla César & maycon. 

Rua Elpídeo Sales duarte, 193, 
Jardim imperial (rua da Kadu Ve-
ículos). https://www.facebook.
com/gargamel.petiscaria. 

MANGUEIRÃO Pinda: agora 
sob nova direção (Lúcio Tavares – 
Paquinha), está realizando ótimos 
bailes toda sexta-feira, com os 
melhores 04/04 (sexta) – bruno 
& hyago. 11/04 (sexta) -  banda 
gold. 

MUTLEY Taubaté:  4/4 (sexta)  
- bigRoot. 5/4 (sábado) – noite da 
Porca e Parafuso. big Root. Listas e 
bypass com bruna herrerra:  (12) 
99132 0550 (claro) (12) 98234 
9149 (tim) (12) 99777 0550 (vivo) 
com whatsapp. (12)78122821 
id *64*116982 (nextel). Tel (12) 
3632-5540. www.mutley.com.br.

ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 
4/4 (sexta) - Rockokê (banda Vi-
trola do Rock) você escolhe a mú-
sica do repertório e a banda toca 
para você cantar no nosso palco. 
Entrada R$ 10,00. 5/4 (sábado) - 
banda Wild Pussy (bon Jovi Cover 
SP). Entrada R$ 15 homem / R$ 
10 mulher. 12/4 -  Kiara rock ofi-
cial (ingressos limitados-garanta o 
seu). banda moviola e muito mais. 
Tel (12) 3648-4913. www.cerveja-
riaobvio.com.br.

PINDABAR Pindamonhanga-
ba:  QUinTa – Quintaneja.  SEXTa 
–  4/4 – banda h’Lera. Videokê 
toda quarta. SÁbado – 5/4 -  Pop 
or Rock, banda Targus. Whatsapp: 

(12) 98174-2168 e (12) 99231-
3221 domingo – não informado.  
20/4 – márcio art. homem R$ 20 e 
mulher R$ 10. Tel (12) 3645-5805, 
99142-0181 e 99163-9001. Site: 
www.pindabar.com.  

RANCHO DO GALÃ Taubaté:  
4/4  (sexta) – banda arena. Caipiri-
nha na faixa até 1h. Elas vip até 1h. 
Tel (12) 3424-7673 e 99169-0122.

RANCHO SANTA FÉ apareci-

da:  4/4 (sexta) – não informado. 
Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: Quinta – 
banda ao avivo.  5/4 (sába-
do) - Wilson & Washington. 
Responsabilidade dos músicos 
Wilson (pai) e Washington (fi-
lho), que também animam os 
bailes.  Tel.  (12) 3648-4036 e 
9775-0389.

“... QUE SAUDADE IMENSA do campo e do mato, do manso regato 
que corta as campinas, aos domingos ia passear de canoa nas lindas 
lagoas de águas cristalinas...” – Tonico e Tinoco
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O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Pindamonhangaba passa a aten-
der em novo local. Os agentes e toda equipe do departamento ocupam o prédio 
junto à Secretaria de Obras e Serviços, desde a última semana.

Todos os atendimentos e serviços como: recurso de multas, transferência de pon-
tos, solicitações etc, agora podem ser realizados no prédio da Secretaria de Obras.

É importante lembrar que o antigo prédio  na avenida Fortunato Moreira está desativado.
O Departamento de Trânsito está localizado rua Dr. Monteiro de Godoy, 405, Bosque.

O Departamento de Trânsito da Prefeitura informa que a 
rua Mariz e Barros opera em sentido único. A via está 
sinalizada para melhor informar os motoristas, com indicação 
de contramão em toda sua extensão no sentido centro bairro.

DANIELA GONÇALVES
***

A Subprefeitura de 
Moreira César vem rea-
lizando diversos serviços 
para melhor atender os 
moradores do distrito. 
Recentemente, estradas, 
ruas e praças receberam 
limpeza, roçada e capina, 
garantindo assim o bem 
estar da população.

Na Vila São Benedito 

foi realizado o serviço de 
poda de árvore e limpeza 
da Praça Cícero Prado.  
Já no bairro Terra dos 
Ipês II foi feita a limpe-
za, roçada e capina em 
toda extensão da avenida 
Nova Pinda.

A região Leste também 
recebeu os serviços da 
Subprefeitura. Na estrada 
João Francisco da Silva, 
que liga a fazenda Buri-

ti à empresa Novelis, foi 
realizada a limpeza e ro-
çada dos canteiros da via.  
A avenida Júlio de Paula 
Claro também recebeu os 
mesmos serviços.

É importante ressaltar 
que a equipe da subpre-
feitura trabalha mediante 
cronograma, mas realiza-
rá serviços de manuten-
ção em todos os bairros do 
distrito.

O Pronatec – Programa 
Nacional de Acesso ao Ensi-
no Técnico e Emprego – ofe-
rece 250 vagas para cursos 
profissionalizantes gratui-
tos de mecânica e logística, 
na Etep Taubaté. Os alunos 
de Pindamonhangaba serão 
atendidos com transporte 
também gratuito. 

As inscrições são de 7 
a 13 de abril, para pesso-
as que tenham concluí-
do o Ensino Médio. Para 
inscrever-se é necessário 
um pré-cadastro no siste-
ma do Pronatec, por meio 
do site www.sisutec.mec.
gov.br, onde é necessário 

escolher a unidade cadas-
trada como faculdade de 
Tecnologia de Taubaté – 
Unidade Sede. Na Acip, 
também é possível fazer o 
cadastro. 

O curso de mecânica 
tem duração de 18 meses 
e o de logística, 12 meses. 

De acordo com Cris-
tiane Rosa, gerente de 
Marketing da Etep, uma 
pesquisa revelou que 68% 
dos empresários brasi-
leiros têm dificuldade de 
contratar mão de obra 
qualificada. “Os cursos do 
Pronatec são seleciona-
dos pelo MEC de acordo 

com a vocação da região. 
Como o Vale é uma região 
industrial, oferecemos es-
sas duas modalidades no 
período noturno”, explica 
Cristiane.

Nova Sede
Atualmente, o Etep 

está alocado na sede do 
Cotet – Colégio Técnico 
de Taubaté –, na avenida 
José Olegário de Barros, 
1350 - Vila Nossa Senho-
ra das Graças. Entretan-
to, a nova unidade já está 
sendo construída próxi-
ma à via Dutra e Rodo-
viária Nova, na avenida 
dos Bandeirantes, 721.

Cursos de mecânica e 
logística gratuitos para Pinda

Deptran em novo endereço

Mariz e Barros se torna mão única

Subprefeitura realiza serviços de 
manutenção em todo distrito

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

A escola municipal Ode-
te Corrêa Madureira, no 
Morumbi, recebeu nessa 
quinta-feira (3), o lança-
mento da plataforma digital 
educacional “Gestão Fácil” 
e a apresentação dos PC-
Tablets para utilização dos 
alunos. 

Na ocasião, foi feita a 
entrega simbólica para as 
crianças da 4ª série D. 

Na opinião de Daniela 
M. R. Souza, mãe da Ana 
Clara, a introdução dos 
tablets na escola foi inte-
ressante. “É importante 
que as crianças tenham 
contato com a tecnologia. 
Minha filha está gostando 

muito e estou bem satis-
feita”, disse. 

O pai da Cibelle, Mar-
cos Marciano, aprovou 
a iniciativa. “Fiquei con-
tente porque é inovador. 
Os tablets são úteis para 
o desenvolvimento das 
crianças. Minha filha já 
tem um tablet e não teve 
dificuldade em aprender 
a usá-lo, por isso acredito 
que terá facilidade na es-
cola”, afirmou. 

Para Kátia Carvalho, 
mãe do Arthur, a utiliza-
ção dos tablets é muito 
importante. “Muitos não 
têm acesso à tecnologia. 
Esse investimento é para 
o futuro dos nossos fi-
lhos”, avaliou. 

Seu filho, Arthur Car-
valho, de 9 anos, aprovou 
as novidades. “É bom e le-
gal ter o tablete na escola 
para estudar”, opinou. 

Para o prefeito de Pin-
damonhangaba, o investi-
mento na educação é fun-
damental para garantir o 
futuro da cidade e do país. 
“Com a informatização e 
o uso dos tablets, estamos 
complementando o ensi-
no das crianças e dando 
oportunidade para que se 
desenvolvam ainda mais”, 
garantiu.

A cerimônia teve ainda 
a presença de vereado-
res e demais autoridades, 
além de professores, alu-
nos e seus pais.

Pinda lança gestão informatizada e entrega 
tablets para alunos da Rede Municipal

A plataforma digital 
Gestão Fácil vai infor-
matizar e interligar a 
Secretaria de Educação 
com todas as unidades 
do município, oferecen-
do aos profissionais, em 
tempo real, informações 
de gestão sobre os alu-
nos, além de gerenciar o 
bom funcionamento da 
Rede de Ensino.

Após a implantação 
da plataforma com a in-
serção dos dados esco-
lares no sistema e o trei-
namento dos gestores e 
profissionais da Secre-
taria, que deverá ocor-
rer gradativamente nos 
próximos meses, será 
possível realizar a gestão 
integral das informações 
dos alunos, professores 

e funcionários, inclusive 
com acesso dos pais aos 
dados dos filhos através 
do ‘Portal Educacional’ 
em qualquer hora e de 
qualquer lugar. A plata-
forma Gestão Fácil foi 
reconhecida pela Mi-
crosoft como o melhor 
sistema de Gestão Edu-
cacional para a rede pú-
blica da América Latina.

PC-Tablets
Os PC-Tablets con-

tam com canetas do 
tipo “stylus” e tela 
sensível ao toque, fun-
cionando como com-
putador e tablet. Os 
equipamentos trarão 
ferramentas e aplicati-
vos que irão contribuir 
para um aprendizado 
mais dinâmico e pró-
ximo da realidade, re-
forçando o conceito do 
bom uso da tecnologia 
integrado a uma edu-
cação humanizadora. 
A meta da Prefeitura 
é equipar a rede com 
mais de 1.000 PC-Ta-
blets na primeira fase 
do projeto e, até o final 
do ano, para os alunos 
do 2º ao 5º ano.

Gestão Fácil

Prefeito conversa com crianças da escola antes do início da cerimônia

Acima, crianças 
realizam atividades 
nos tablets; na 
sequência, Ana Clara 
e Daniela; Marcos e 
Cibelle e Katia entre 
os filhos Arthur e Anita

Serviço de 
roçada e limpeza 
de vegetação

André Nascimento

Maria Fernanda Munhoz
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

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

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

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

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

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

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

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

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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Vereador FeL ipe César - FC

Vereador proFessor eriC

Vereador Janio Lerario 
parabeniza Prefeito pelas 
tratativas com Governo do Estado
No último dia 23, os parlameNtares se reuNiram 
com o GoverNador Geraldo alckmiN, Na busca 

de projetos em prol da população

Vereador Janio Lerario 
(PSDB) está bastante otimis-
ta com as ações do Prefeito 
Municipal e sua equipe admi-
nistrativa. No último dia 23, 
os parlamentares estiveram 
reunidos com o Governador 
Geraldo Alckmin (PSDB), o 
Deputado Estadual Fernando 
Capez (PSDB) e demais au-
toridades locais, segmentos 
municipais e distritais.

Janio Lerario destacou os 
trabalhos desenvolvidos pelo 
Prefeito Vito Ardito, desde o 
período de sua administração, 
principalmente as conquistas, 
atividades, programas e pro-
jetos realizados, bem como as 
dificuldades encontradas e o 
esforço incessante na busca de 
soluções para problemas gra-
ves que assolam o município. 
O vereador disse ainda “que 

a presença do governador foi 
muito importante para Pinda-
monhangaba, para estreitar as 
relações institucionais com o 
governo, pois quem ganha é 
a cidade”.

Programa 
“Mulheres de Peito”
Para finalizar, o vereador 

Janio ressaltou o Programa 
“Mulheres de Peito”, trazido 
pelo Prefeito Vito Ardito em 
parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo. A inicia-
tiva tem por objetivo disponi-
bilizar uma carreta adaptada, 
onde são realizados exames 
para diagnosticar o câncer 
de mama. O atendimento 
acontece no pátio da Prefei-
tura, localizado na Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, nº 
1400, Alto do Cardoso, das 8 
às 20 horas.

Vereador CaL
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V e r e a d o r  M a g r ã o  C o n V e r s a  C o M 
Morador MuriLo Junto às obras de 
Construção da gaLeria
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As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) aprovou, 
juntamente com os demais 
vereadores, o Projeto de Lei 
do Executivo que abre “Crédito 
Adicional Especial”, visando 
as necessárias adequações or-
çamentarias importantes para 
investimentos tão reivindicados 
pela nossa população, como a 
construção de novas creches nos 
bairros Azeredo e Moreira Cé-
sar; reforma da creche Miguel 
Félix Adib; complementação 
da desapropriação dos terrenos 
do Pasin para construção da 
tão sonhada praça; construção 
dos Centros Comunitários nos 
bairros Azeredo, Bom Sucesso, 
Campinas,  Laerte Assumpção, 
Ribeirão Grande e Vila Suiça.

Com essa nova verba, tam-
bém será reformada a Quadra 
Coberta, que está há muito tem-
po fechada e necessitando deste 
serviço, além da construção da 
cobertura da piscina no Cidade 
Nova e construção de uma nova 
piscina com cobertura, no bairro 
Cidade Jardim.

O vereador Cal está 
cobrando, ainda, a 
cobertura das piscinas 
dos Centro Esportivos 

LiMpeza e ret irada

do Mato das CaLCadas

do bairro 8

O vereador professor Eric 
(PR) solicitou, através de reque-
rimento número 701/2014, para 
que o Prefeito leve a carreta do 
programa “Mulheres de Peito” 
à Praça do Cisas, no Distrito de 
Moreira César, à Região Leste 
e ao Araretama. O programa 
‘Mulheres de Peito’ tem o ob-
jetivo de incentivar as mulheres 
com idades entre 50 e 69 anos a 
realizarem exames preventivos 
de mamografia, para detecção 
precoce de tumores malignos, 
inclusive em fases em que a 
mulher não apresenta nenhum 
sintoma. “Muitas mulheres domi-
ciliadas longe do centro não tem 
condições de pagar passagem de 
transporte público até a unidade 
móvel, para realizar os exames 
preventivos. Além disso, a fila da 
carreta se forma por volta de 3h da 
madrugada, horário sem ônibus. 
Quando as mulheres chegam na 
carreta, mesmo pegando o 1° 
ônibus, as senhas já estão esgo-
tadas. Em se tratando de saúde, 
não podemos medir esforços, de 
forma alguma. O câncer de mama 
é muito agressivo, porém quando 
diagnosticado precocemente, 
tem altos índices de cura. 
Requeiro ao Prefeito, que 
não deixe de atender as 
regiões mais distantes do 
centro da cidade, pois é 
justamente nestas regiões 
que a população carente 
demanda maiores cuida-
dos”, ressaltou o Vereador 
Professor Eric.

O vereador Carlos 
Eduardo de Moura – 
Magrão (PPS) visitou 
na manhã desta segunda 
feira, dia 31, as obras de 
construção da galeria de 
águas pluviais na Rua 
Maria Benedita Cabral 
San Martim, no Resi-
dencial Andrade. 

Em 2013, o edil foi procu-
rado por diversos munícipes, da 
referida rua e na época estava 
sendo feito o fechamento de 
um terreno no final da rua, e 
os munícipes estavam preocu-
pados com os alagamentos que 
poderiam ocorrer, pois no local 
não existia boca de lobo e o 
terreno onde se fazia o despejo 
da água de chuva, estava sendo 
cercado por muro. Após visita 
ao local, Magrão protocolou 
o requerimento nº 1.937/2013, 
em 12/08/2013, e dois meses 
depois, em 14/10/2013, reite-
rou a solicitação, através do 
requerimento nº 2.590/2013, 
pedindo estudos e providências 
para construção de galeria para 
captação de águas pluviais, nas 
ruas Augusto Camilo de Souza, 

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) manifestou seu 
contentamento com o encerra-
mento da greve dos professores 
e funcionários da ETEC João 
Gomes de Araújo – Fundação 
Paula Souza. “O final foi de 
certa forma satisfatório, fico 
feliz, pois foi desde o início, 
fui solidário aos trabalhadores 
e, em uma Sessão da Câmara 
de Vereadores, consegui que 
dois Deputados: Padre Afonso 
do PV e Marco Aurélio do PT, 
estivessem presentes em solida-
riedade aos grevistas. Foi real-
mente uma grande conquista”, 
destaca FC.

Casas populares
na Zona Rural
O vereador Felipe César – FC 

reitera ao Executivo a realização 
estudos visando a construção de 
casas populares na zona rural de 
Pindamonhangaba. “O Plano 
Minha Casa, Minha Vida tam-
bém contempla a Zona Rural, 
precisamos correr atrás para que 
nossa cidade também possa ser 
contemplada com este benefí-
cio”, diz Felipe César – FC. O 
vereador pede a construção de 
casas populares principalmente 
nos bairros: Cruz Pequena, 
Ribeirão Grande, Mandu, Bon-
sucesso, Piracuama, Pinhão do 
Borba, Goiabal, Macuco, Pouso 
Frio e Bairro dos Oliveiras. 
“Precisamos fixar o homem no 
campo, dando condições dignas 
para sua moradia. Até hoje, o 
que temos visto é a construção 
de casas populares na cidade. 
Precisamos também nos preo-
cupar com o trabalhador rural”, 
destaca o vereador.

Professor Eric quer o Programa 
“Mulheres de Peito” em Moreira 
César, Região Leste e Araretama

Avenida Professor
Manoel César Ribeiro
e Anel Viário
O vereador Professor Eric 

(PR) apresentou o Requerimento 
nº 640/2014 - com cópia ao DER 
(Departamento de Estrada de 
Rodagem) e Deptran (Departa-
mento de Transito) - solicitando 
melhorias ao acesso da rotatória 
que liga a Avenida Manoel César 
Ribeiro ao Anel Viário. Na ava-
liação do Vereador, os usuários 
que transitam na referida avenida 
apelidaram-na de “Avenida da 
Morte”, devido ao grande nú-
mero de acidentes registrados, 
incluindo leves, graves e fatais. 
“A avenida, que dá acesso ao 
Polo Industrial do Feital, é a 
única ligação entre o centro e a 
região Leste. Por esse motivo, 
em horário de pico, há grandes 
congestionamentos que travam 
a avenida, inclusive causando 
acidentes. Precisamos de duas 
faixas de rolamento nos trechos 
próximos à rotatória, o que dobra-
rá o tamanho da caixa de veículos, 
reduzindo e otimizando o fluxo 
de acesso à rotatória”, disse o 
Professor Eric.

Cal comemora aprovação 
de crédito adicional de 
R$ 6.858.000,00

eNtre os iNvestimeNtos previstos estão as obras de 
coNstrução de Novas creches, ceNtros comuNitários e 
coberturas de pisciNas em diversos bairros da cidade

“Zito” e “João do Pulo”, que 
há muito tempo vem sendo 
reivindicado pela população, 
para que possam utilizar estas 
piscinas com mais segurança 
e comodidade em qualquer 
condição de tempo.

Semana Mazzaropi
Autor do Projeto de Lei nº 

74/2005 que “Institui a Semana 
de homenagem ao grande ci-
neasta Amacio Mazzaropi”, o 
vereador Cal está agradecendo 
as atividades que o Departa-
mento de Cultura e Turismo 
programou para homenagear 
em 2014, este que foi um grande 
ídolo do nosso país, Mazzaropi.

Missa de Coruputuba
O vereador Cal e Dona Car-

minha convidam a comunidade 
e amigos de Coruputuba para a 
missa que será realizada neste 
1º domingo do mês de abril, no 
dia 06, às 10h30min. na Igreja 
Nossa Senhora Aparecida. O 
celebrante será o Diretor do 
Salesianos, Padre Cássio.

Magrão visita obras das 
galerias de águas pluviais 
no Residencial Andrade

coNstruções tiveram iNício após

requerimeNtos do parlameNtar

Maria Benedita Cabral San Mar-
tim, Oscar Nakamiti e General 
Benedito Cunha. O vereador 
lembra que, em outubro de 2013, 
recebeu uma ligação de um dos 
moradores, muito preocupado, 
pois estava chovendo e água 
estava invadindo a calçada, já 
que não tinha para onde escoar. 
Magrão salienta que “esta obra 
é importante para os moradores 
da Rua Maria Benedita Cabral 
San Martim, pois vai beneficiar 
a todos, com o fim dos alaga-
mentos”.

“Esta é uma antiga reivin-
dicação dos moradores, pois no 
local não havia rede de captação 
de águas pluviais e boca de lobo 
e os moradores sofriam cons-
tantemente com os alagamentos 

em frente das suas casas, com 
a construção da galeria, esse 
problema será sanado”, con-
clui o vereador Magrão.

a rua Maria benedita CabraL san 
MartiM, no residenCiaL andrade, 
não possui boCa de Lobo e isso 
Causa aLagaMentos Constantes 

Felipe César – FC satisfeito com 
encerramento da greve da ETEC João 
Gomes de Araújo – Fundação Paula Souza

Poupatempo para
o Produtor Rural
O vereador Felipe César – FC 

reitera solicitação ao Governador 
Geraldo Alckmin, pedindo a ins-
talação de um Poupatempo para 
o trabalhador rural, nos moldes 
das cidades de Itapetininga e 
Avaré, com os mesmos serviços 
oferecidos pelo programa, de 
modo a facilitar o atendimento 
para o “homem do campo”. Em 
sua justificativa, o vereador alega 
que o trabalhador rural não pode 
deixar seus afazeres por muito 

tempo, e um atendimento direto 
e diferenciado a ele, facilitará em 
muito para que possa regularizar 
sua documentação. “Tudo que 
uma casa de agricultura faz, esse 
Poupatempo Rural também faz, de 
uma forma ainda mais eficaz. O 
produtor terá acesso a mais de 50 
tipos de serviços oferecidos, como 
a emissão de Guia de Trânsito 
Animal Eletrônica (e-GTA), ade-
são aos programas da Secretaria 
de Agricultura, linhas de crédito, 
financiamento e seguro rural do 
Feap, entre outros”, explica o 
vereador Felipe César – FC.

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para 
o bairro do Bosque

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicita várias 
melhorias para o bairro do Bosque. 

8 troCa do poste 
na desCida da 
Ladeira barão, eM 
Frente ao bosque 
da prinCesa

Cobertura e FeChaMento da 
quadra de esportes  8

8 Construção de LoMbada 
na rua eugênio Fortes 
CoeLho

reCuperação asFáLt iCa

na rua eugênio 
Fortes CoeLho 8

8 sinaL ização 
do CruzaMento da 
rua CoroneL José 
FranCisCo CoM a rua 
senador dino bueno



festival tem uma relação 
intimista com o público, 
sempre acontece em es-
paços menores e com um 
público bem controlado. 
O Lolla é algo grandioso, 
ainda mais este ano que 
resolveram aumentar a 
capacidade para o pú-
blico. Rubens irá com a 
namorada, mas garante 
que se encontrará com 
alguns amigos. De to-
das as atrações, ele tem 
as bandas favoritas. “Eu 
quero ver muito o Ima-
gine Dragons, Phoenix, 
Muse, Johnny Marr, New 
Order e Arcade Fire. Mas 
o Lolla este ano pisou na 
bola, colocaram o New 
Order e o Arcade Fire no 
mesmo horário no do-
mingo, impossível de 
assistir aos dois”, la-
menta.

Mesmo com esse peque-
no detalhe, o evento prome-
te ser grande sucesso.
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Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

ANA CAMILA CAMPOS
***

Trinta e quatro novas 
alunas se reuniram na 
noite da última quarta-
feira (2), para formar a 
4ª turma de Promotoras 
Legais Populares - PLP de 
Pindamonhangaba.

As aulas são ministra-
das semanalmente nas 
noites de quarta-feira, a 
partir das 19 horas, na 
Casa do Advogado.

A advogada Maria Ro-
semeire Gouvêa, que é 
uma das fundadoras e co-
ordenadoras das PLPs em 
Pinda, iniciou o curso in-
formando sobre o funcio-
namento e o trabalho que 
deverá ser feito e entregue 
no fi m da formação e fa-
lou sobre as razões que fi -
zeram com que surgisse a 
ideia de implantar o curso 
em Pinda.

“Senti que as mulheres 

precisavam de uma orien-
tação melhor. O curso 
orienta como agir, onde 
ir e como buscar informa-
ções e soluções de proble-
mas”, ressaltou.

Maria Edna Borges é 
formanda da última turma 
e faz parte da equipe de or-
ganização do curso neste 
ano. Para ela, muita coisa 
mudou após sua partici-
pação nas aulas. “O curso 
valoriza muito a mulher e, 
desde que comecei a par-
ticipar me transformei. A 
gente se vê mais nova, se 
valoriza mais e enxerga a 
outra que está ao nosso 
lado”, salientou.

A primeira palestra foi 
uma aula magna e a res-
ponsável pela exposição 
foi  Simone Hipólito da 
Silva, assistente técni-
ca alocada no Núcleo de 
Defensoria Pública – Nu-
dem.

PROMOTORAS LEGAIS POPULARES

Iniciado curso para 4ª turma 
PALESTRA

Simone explanou 
sobre a história do sur-
gimento do curso e do 
objetivo inicial das fun-
dadoras, que é capaci-
tar as mulheres para 
que elas pudessem ser 
sujeitas de transfor-
mação social no lugar 
onde atuam. “Vocês 
vão se apropriar de co-
nhecimento e multipli-
cá-lo. Vão receber uma 
ferramenta e aprender 
como utilizá-la”, in-
dicou. A palestrante 
ainda citou situações 
em que as promotoras 
podem atuar, como por 
exemplo, em ocasiões 
em que houver viola-
ções dos direitos da 

ANA CAMILA CAMPOS
***

No primeiro fi m de 
semana do mês de abril, 
a capital paulista rece-
be mais uma edição do 
Lollapalooza. Pindamo-
nhangaba também terá 
representantes no evento, 
que curtirão as mais de 50 
atrações entre bandas na-
cionais e internacionais, 
que se revezarão em cinco 
palcos.

Um deles será o jorna-
lista e músico Rubens Fi-
lho, que comparecerá nos 
dois dias do festival.

“O Lolla é um dos 
maiores festivais de mú-
sica e começou lá fora, 
nunca pensei que um dia 
a gente teria a oportunida-
de de tê-lo no Brasil. En-
tão não tem como perder,. 
Têm vários shows bons de 
bandas que estão em alta 
e que custariam caro se 
fi zessem show solo. Este 

Músico de Pinda analisa o Lollapalooza
ano, eu decidi ir porque as 
atrações dos dois dias es-
tão ótimas”, comenta.

Realizado no Brasil 
desde 2012, o festival traz 
uma novidade para sua 
terceira edição: a mudan-
ça de local. Em 2014, a 
sede do Lolla será o autó-
dromo de Interlagos. “Ha-
via um limite de público 
no local anterior que ago-
ra não existe mais. Procu-
ramos pela experiência de 
vida em curtir um fi nal de 
semana inteiro de música, 
usando o transporte pú-
blico para isso”, comentou 
o músico e criador do Fes-
tival, Perry Farrell.

Os organizadores tam-
bém apresentaram mu-
danças na infraestrutura, 
como uma praça de ali-
mentação maior e o dobro 
de sanitários. Em relação 
às edições anteriores, Per-
ry justifi cou as mudanças, 
dizendo que o objetivo era 

fazer as pessoas felizes.
O jornalista também 

comenta a questão da 
infraestrutura, compa-

rando o evento com um 
outro festival de rock. 
“Fui ao Planeta Terra no 
ano passado. É menor do 

que o Lolla e os shows 
são com bandas menos 
famosas. Eu gostei bas-
tante do Terra, porque o 

Arquivo pessoal

Divulgação

mulher, como em casos 
de violência doméstica. 

“O curso vai trabalhar 
essa pauta e vai indicar 
como deve ser feito o aco-
lhimento dessa mulher e 
como ela deve ser orienta-

da. Isso não signifi ca que 
vamos substituir o serviço 
público, mas quem tem a 
ferramenta e sabe opera-
cionalizar muda a própria 
vida e a vida de quem está 
ao seu redor”, afi rmou.

Simone também falou 
sobre o conteúdo progra-
mático de todo o curso 
e enfatizou que as au-
las provocam revisão de 
conceitos e que é essa a 
proposta da iniciativa.

Instituição solicita apoio para desenvolver trabalhos
A Adefav é um 

centro de recursos 
destinado a educa-
ção, habilitação e 
reabilitação de pes-
soas com deficiência 
múltipla, surdoce-
gueira e deficiência 
visual. É uma orga-
nização filantrópi-
ca que foi fundada 

em 1983 e, além do 
atendimento direto 
a pessoas com defi-
ciências, atua na ca-
pacitação e forma-
ção de profissionais, 
bem como orienta-
ção e capacitação de 
famílias. É localiza-
da no bairro do Sa-
comã, em SP.

COMO AJUDAR A INSTITUIÇÃO
1) Por meio de doações de material de limpeza (sabão em pó, água sa-
nitária), higiene (papel higiênico, sabonete líquido) ou papelaria (papel 
sulfi te, cola)
2) Empresas podem doar parte dos produtos ou serviços que oferecem.
Informe-se pelos telefones (11) 3571-9511 ou pelo e-mail adefav@
adefav.org.br
3) Contribuição mensal ou esporádica. Depósito em conta Banco do 
Brasil: Agência: 1203-3 - C/C: 17809-8
Banco Bradesco: Agência: 2894-0 - C/C: 4966-2
Favorecido: Adefav - centro de recursos em defi ciência múltipla, surdo-
cegueira e defi ciência visual. CNPJ: 53.498.044/0001-50.

Simone explanou para as alunas como as PLPs atuam na sociedade

Bonecas representam mulheres violentadas

Rubens vai à edição do Lolla para ver bandas como Imagine Dragons e Arcade  Fire

Pela primeira vez no Brasil, os canadenses 
do Arcade Fire estão entre os mais esperados

Programação do Lollapalooza
5/4 - SÁBADO
Muse - Nine Inch Nails - Imagine Dragons – Phoenix - Julian Casablancas - Kid Cudi 

– Lorde - Nação Zumbi - Capital Cities - Cage The Elephant - Cone Crew Diretoria - Wolf-
gang Gartner - Flux Pavillon - Portugal. The Man - Café Tacvba - Lucas Santtana – Flume 
– Silva – Elekfantz - Vespas Mandarinas – Digitaria – Coisinha - Red Oblivion.

6/4 - DOMINGO
Arcade Fire – Soundgarden – Pixies - Vampire Weekend - New Order – Axwell - Ellie 

Goulding - Jake Bugg - Johnny Marr - The Bloody Bedroots – Raimundos – AFI – Savages 
– Baauer – Krewella - Illya Kurayaki & The Valderramas - Francisca Valenzuela - Selvagens 
à Procura da Lei - Apanhador Só – GABE - Brothers of Brazil – Ftampa - Barbatuques.
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Novo álbum de 
Michael Jackson 
será lançado 
em maio

Quarteto Fantástico 
e X-Men ganham 
encadernados nacionais

Teatro de 
máscara é tema 
de curso gratuito

 
O Sesc Taubaté realiza, nos dias 5 

e 12 de abril, a Ofi cina de Iniciação à 
commedia dell’arte, com Flávia Ber-
tinelli, das 9h30 às 12h30. 

Em busca do cômico, o curso de 
commedia dell’arte visa a investiga-
ção da máscara cômica italiana, tea-
tro de máscaras, sua origem, história; 
universalismo por meio do uso e utili-
zação; reconhecendo a especifi cidade 
de algumas máscaras que partiram 
dos mesmos arquétipos nos tipos so-
ciais brasileiros, em conformidade 
com o olhar do coletivo participante.

A atividade acontece desde o mês 
de março e faz parte da série Expres-
sões: O Corpo no Palco, que promove 
ofi cinas teatrais com variadas técni-
cas de expressão teatral. 

As inscrições devem ser feitas gra-
tuitamente na Central de Atendimen-
to. As vagas são limitadas.

O Sesc fi ca na avenida Milton de 
Alvarenga Peixoto, 1.264, Esplana-
da Santa Terezinha. Informações 
(12) 3634-4000. www.sescsp.org.br/
taubate.

TV lança novo reality musical

Cercado de polêmicas, 
“Noé” estreia nos cinemas
AIANDRA ALVES MARIANO

***
A sinopse de “Noé”, su-

perprodução que estreou 
na quinta-feira (3), no 
Brasil, é conhecida: Deus 
resolve exterminar a vida 
na Terra com um grande 
dilúvio. 

A trama básica do fi l-
me é a mesma. Noé (Rus-
sell Crowe) vive com a 
esposa Naameh (Jennifer 
Connelly) e os fi lhos Sem 
(Douglas Booth), Cam 
(Logan Lerman) e Jafé 
(Leo McHugh Carroll) em 
uma terra desolada, onde 
os homens perseguem e 
matam uns aos outros. 
Um dia, Noé recebe uma 
mensagem do Criador de 
que deve encontrar Matu-
salém (Anthony Hopkins). 
Em cena, o Noé interpre-
tado por Crowe é um su-
jeito atormentado diante 
dos desígnios de Deus. Ele 
acredita que a vontade de 
Deus é salvar os animais, 
inocentes no processo de 
destruição da Terra, mas 
não os homens, causado-
res de todo o mal. 

O fi lme ecoa, portanto, 
temas atuais como o aque-

cimento global e o fanatis-
mo religioso, com um he-

rói disposto a cometer atos 
brutais em nome de Deus.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

No dia 27 de abril, Pindamonhangaba 
terá o show gratuito do cantor e composi-
tor Arnaldo Antunes, no Largo do Quartel, 
às 20 horas. Na ocasião, será apresentado 
o show “Dois Violões”, ao lado dos músicos 
Chico Salem (violões e guitarra portugue-
sa) e Betão Aguiar (violão e guitarra).

O evento está sendo trazido à cidade 
pela parceria entre a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da Secretaria de 
Educação, Cultura e Turismo e Departa-
mento de Cultura, e o Governo do Estado, 
por meio do Circuito Cultural Paulista. 

Show gratuito com Arnaldo Antunes

AIANDRA ALVES MARIANO***

Cinco anos após o fa-
lecimento de Michael Ja-
ckson e quatro anos após 
o lançamento do álbum 
“Michael”, a Epic Records 
anunciou o novo álbum 
do “Rei do Pop”,  com oito 
faixas inéditas, previsto 
para o dia 13 de maio. 

Uma das novas can-
ções, denominada “Do 
you know where your chil-
dren are?”, que em tradu-
ção livre signifi ca “você 
sabe onde suas crianças 
estão?”, fala sobre o abu-
so sexual de um a jovem 
de 12 anos, que foge de 
casa e precisa se prosti-
tuir. O disco “Xscape” foi 
organizado pelo presi-
dente da gravadora, que 
vasculhou quatro décadas 
de demos de Jackson. As 
faixas foram atualizadas 
por nomes como Timba-
land, que trabalha com 
Justin Timberlake, e Star-
gate, que produz Rihanna 
e Beyoncé. O lançamento 
pretende fundir os sons 

progressivos de produ-
ção pop moderna com 
habilidades vocais clássi-
cas de Jackson. “Michael 
deixou para trás algumas 
performances musicais 
que temos orgulho em 
apresentar através da 
visão de produtores que 
ele tanto trabalhou dire-
tamente como expressou 
um forte desejo de atu-
ar”, disse Reid. “Estamos 
extremamente orgulho-
sos e honrados em apre-
sentar esta música para 
o mundo.”

Uma edição deluxe de 
“Xscape” também inclui-
rá as gravações originais 
das músicas. 

O álbum “Michael” foi 
composto por nove faixas 
apresentadas como iné-
ditas, gravadas principal-
mente no fi m da vida do 
artista.

Michael Jackson mor-
reu em Los Angeles em 25 
de junho de 2009, aos 50 
anos de idade.

A Panini Comics prepara o lançamento de três en-
cadernados da Marvel Comics, que devem chegar às 
bancas brasileiras em breve. São dois volumes dos X-
Men, “Gênese Mutante” e “O Povo do Amanhã”, e um 
do Quarteto Fantástico, “Jogados aos Lobos”.

“Gênese Mutante” foi uma colaboração entre o vete-
rano roteirista Chris Claremont, responsável por diver-
sos clássicos dos mutantes, com o desenhista Jim Lee, 
então um novato que estava chamando a atenção dos 
leitores. A história se tornou um clássico dos X-Men e 
mostra duas grandes batalhas: uma contra Magneto e 
outra contra o Ômega Vermelho.

Já “O Povo do Amanhã”, de Mark Millar, Andy Ku-
berte Adam Kubert, é ambientada no Universo Ultima-
te, então recém-lançado pela editora. Millar mostra os 
familiares personagens em uma história de busca pela 
convivência pacífi ca entre humanos e mutantes.

QUADRINHOS

O encadernado 
“Jogado aos Lobos” 
reúne as primeiras 
quatro edições de 
Marvel Knights 4, o 
título da linha Mar-
vel Knights  prota-
gonizado pelo Quar-
teto Fantástico. Com 
roteiro de Roberto 
Aguirre-Sacasa  e arte 
de Steve McNiven, 
ela foca menos no as-
pecto científi co que 
dominou boa parte 
das aventuras dos 
personagens, e mais 
no lado humano dos 
heróis.

O cantor e compositor se apresentará na cidade no fi nal deste mês

Rafael Cañas

Divulgação

Divulgação

Reprodução

Neozelandês Russell Crowe interpreta Noé

No domingo (6), a Globo vai estrear 
um novo reality show musical. Com for-
mato inovador o SuperStar terá cinco 
fases: Audições, Duelos, Solos, Semifi -
nal e Final. A votação será pelo aplica-
tivo do programa e já pode ser baixa-
do gratuitamente pelo smartphone ou 
tablet. 

O programa vai contar com três ju-
rados: Ivete Sangalo, Dinho Ouro Preto 
e Fábio Junior. Com apresentação de 
Fernanda Lima e André Marques, na 
primeira fase, bandas selecionadas se 
apresentam de frente para um telão 
sem ver os jurados e a plateia. Através 
do aplicativo do SuperStar, o público de 
casa vota SIM ou NÃO para o grupo se-
guir na competição. Cada banda deve 
alcançar 70% de aceitação. 

Do outro lado do telão, os jurados 
assistem às apresentações e cada um 
pode contribuir com um voto de 7%, 
que é somado à porcentagem de ava-
liação do público. Se alcançar a pon-
tuação, a tela sobe e a banda garante 
lugar na próxima fase.

Quem vota, independentemente da 
opinião, pode aparecer na tela do pal-
co. Ao longo do programa e das etapas, 
grupos serão eliminados pelos votos no 
aplicativo, até chegar à grande Final, 
quando somente quatro bandas dispu-
tarão o prêmio de R$ 500 mil, além de 
um contrato com uma gravadora.

O aplicativo do programa pode 
ser baixado pelo site www.gshow.globo.
com.  É necessário preencher um pré-
cadastro.



PINDAMONHANGABA 4 DE ABRIL DE 2014SEXTA-FEIRA

Tribuna do Norte
2º CADERNO

Divulgação

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A campanha de vacinação contra o HPV 
termina na quinta-feira (10), e Pindamo-
nhangaba superou a meta preconizada pelo 
Ministério da Saúde, que é 80% do público-al-
vo. Até o momento, a cidade imunizou aproxi-
madamente 2.900 meninas (de 11 a 13 anos), 
que correspondem a 92% do número que deve 
receber a vacina.

As meninas  que não foram vacinadas nas 
unidades escolares deverão ser levadas à sala 
de vacinação no Centro de Especialidades 
Médicas, localizado na rua Dr. Frederico Ma-

chado, próximo à Santa Casa, ou à unidade de 
saúde mais próxima de casa.

A estratégia adotada contra o HPV no 
Brasil é o esquema estendido, seguindo 
recomendações da OMS – Organização Mun-
dial de Saúde. As meninas deverão receber as 
três doses. A segunda deverá ser aplicada seis 
meses após a primeira e a terceira cinco anos 
depois da primeira dose.

Após o  dia 10 de abril, a vacina contra o 
HPV entrará no calendário de vacinação e as 
meninas que completarem 11 anos após esta 
data deverão receber a dose na unidade de 
saúde mais próxima de casa.

Pinda bate meta de 
vacinação contra HPV

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Os serviços de manu-
tenção de todos os bairros 
da cidade não param. A 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras e DSM 
-Departamento de Serviços 
Municipais atua ininter-
ruptamente em todas as 
regiões, com ações como 
roçada, limpeza, capina, re-

tirada de entulho e manu-
tenção de estradas rurais.

Entre os dias 19 e 26 de 
março, as equipes da roça-
da, limpeza e capina esti-
veram presentes na escola 
municipal e centro comu-
nitário do Ribeirão Grande, 
PSF Cruz Grande, Praça 
Santa Terezinha (Campo 
Alegre), Largo  do Quartel, 
área do Sindicato Rural, 
campo de futebol Vera As-

soni, Praça do Lessa, área 
verde no Jardim Resende, 
centro educacional, área 
verde e Praça José Ezequiel 
da Silva, no Araretama.

Também foi feita a lim-
peza no Caps (Quadra Co-
berta), creche Luiz Fleury 
(Alto Cardoso), Praça do 
Santana, Praça da Cascata, 
ruas do Campo Belo, do Jar-
dim Bela Vista, da Quadra 
Coberta, do Alto Cardoso, 

Dr. Fontes Júnior, Rodrigo 
Lobato e Rua dos Bentos 
(bairro São Benedito).  

O corte de grama foi fei-
to, ainda, na creche Josefi -
na Schmidt (centro), escola 
municipal do Ouro Verde 
e rua Martim Cabral. A ca-
pina foi feita na rua José 
Francisco Guedes, avenida 
Benedito Pires César e rua 
Mario Claro Alvarenga, no 
Araretama.

As equipes do DSM tam-
bém realizaram a aplicação 
de mata-mato no centro, 
próximo ao Largo do Quar-
tel, Boa Vista, Cemitério 
Municipal e bairros São Be-
nedito e Vila Bourghese.

Retirada de Entulho
A retirada de lixo e de 

entulho foi realizada, na 
última semana, no Alto 
Cardoso, ruas Martim Ca-
bral (centro) e João Gama 
(Vila Bourghese), Rancho 
do Cavalo (Santa Tereza), 

Prefeitura faz serviços de limpeza

Corte de grama e limpeza no Largo do Quartel

Marcos Vinício Cuba

rua Argentina (Campo Ale-
gre) e ruas no Residencial 
Maria Áurea, totalizando 
16 viagens do caminhão da 
Prefeitura. A retro escava-
deira limpou, ainda, a área 
verde na avenida Carlos 
Castro, no Mombaça.

Estradas Rurais
As equipes de manutenção 
das estradas rurais atua-
ram na terraplanagem em 
futura área do depósito de 
resíduos, no Araretama; 
terraplanagem  em futura 

área da Creche do Crispim 
e também realizaram a 
manutenção das estradas 
do Goiabal.

Pega Tudo
O Pega Tudo realizou a 

capina, varrição e limpeza 
geral da Vila Bourghese 
e do São Benedito, com 
um total de 95 viagens do 
caminhão de retirada de 
entulho. Até o fi nal des-
ta semana, estará no Vila 
Prado, São Sebastião e 
Parque São Domingos.

Programa “Mulheres de Peito” faz 
último atendimento no sábado

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

As mulheres entre 50 
e 69 anos de idade po-
dem fazer exames de 
mamografia, sem pedido 
médico, até este sábado 
(5), na carreta do “Mu-
lheres de Peito”, que está 
no pátio da Prefeitura. O 

Maurino Junior

Maurino Junior

atendimento é das 8 às 
20 horas e aos sábados 
das 8 às 12 horas. De se-
gunda a sexta-feira são 
distribuídas 50 senhas 
e aos sábados são 25. É 
preciso apresentar o car-
tão SUS.

As mulheres fora des-
ta faixa etária também 

podem ser examinadas 
na unidade móvel, po-
rém, é preciso apresentar 
o pedido médico. 

A paciente realiza o 
exame de mamografia e, 
dependendo do diagnós-
tico, o médico solicita o 
ultrassom, que também é 
feito na carreta.

Maria Luiza Marques, 64 anos, afi rma que é 
sempre importante fazer os exames. “Todas as 
mulheres devem se preve nir, muitas não fazem 
porque acham que nunca irá acontecer nada 
com elas. Gostei da oportunidade de fazer o 
exame nesta unidade”. 

Maria das Graças Santos Pimenta, 63 anos, 
conta que há pessoas de sua família que 

faleceram com  câncer e desde os 40 anos 
procura fazer os exames como estratégia 

de prevenção. “É muito importante fazer o 
exame, estou sempre atenta, até porque essa 

doença dá medo”.
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LEI Nº 5.629, DE 1º DE ABRIL DE 2014.

Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção às entidades que especifica

 Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção às entidades sociais, sem fins 
lucrativos, elencadas abaixo, para desenvolvimento de ações voltadas aos idosos

Entidade Municipal 
Lar Irmã Terezinha R$191.599,50 
Lar São Vicente de Paulo R$191.599,50 

 
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos 
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas 
e Lei Federal 8.666/93.

Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à 
entidade.

Art. 3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou re-ratificação, 
que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de verbas consignadas no orçamento 
vigente, ficando autorizada a abertura de crédito suplementar e/ou especial, se necessário.

Art. 5º As dotações orçamentárias a serem oneradas nos repasses ou para anulação para abertura 
de crédito adicional suplementar e especial são: 011431.08.241.0019.2002 3.3.5043.00.03 Ficha 
533 e 011431.08.241.0019.1009.4.4.5042.00.03 ficha 531.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 1º de abril de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretário de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de abril de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Prazo de 
Pagamento

Banco Alfa
Caixa 

Econômica 
Federal

Banco 
Bradesco

Banco 
Santander

Paraná 
Banco

Banco do 
Brasil

12 meses 1,27% 1,54% 1,67% 1,82% 2,08% NÃO 
INFORMADO

24 meses 1,37% 1,54% 1,67% 1,82% 2,08% NÃO 
INFORMADO

36 meses 1,47% 1,54% 1,67% 1,82% 2,08% NÃO 
INFORMADO

48 meses 1,52% 1,54% 1,67% 1,82% 2,08% NÃO 
INFORMADO

Banco Bradesco - contato: (12) 2126-0050 ou (12) 3643-2055 ou (12) 3637-4862

Ricardo Galeas Pereira

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Relação das instituições financeiras credenciadas para concessão de crédito 

consignado em Folha de Pagamento dos servidores

Taxa Efetiva Mensal

Chefe de Serviço Técnico do Serviço de Pessoal

Banco Alfa - contato: (12) 3519-4500 ou (12) 7812-2452

Banco Santander - contato: (12) 3642-9420 ou 3642-7931

Caixa Econômica Federal - contato: (12) 2126-5800

Departamento de Recursos Humanos, 03 de abril de 2014.

Silvio Luis de Godoi

Diretor do Departamento de de Recursos Humanos

LICENÇA DA CETESB
CONFAB INDUSTRIAL S/A torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação 
N° 3004395, válida até 02/04/2018, para Obras de caldeiraria pesada para as indústrias mecânica, 
química, sito à R. DOUTOR GONZAGA, Nº 1381, MOREIRA CÉSAR, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB
THERMOJET DO BRASIL LTDA. torna público que requereu da CETESB, agência Taubaté, a 
Licença de Operação para fabricação de peças refratárias de cerâmica, sito à Avenida Félix Galvão 
da Cruz Simões, nº 375 - Feital - Pindamonhangaba/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 075/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 75/14, referente à “Aquisição 
de barra de ferro, arame recozido e malha painel pop, conforme solicitado pelo Departamento 
de Obras e Viação, para serem utilizados em diversas obras e manutenções no município”, com 
encerramento dia 16/04/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2014.

PREGÃO Nº 076/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 76/14, referente à “Aquisição de tampão 
em ferro fundido para uso em galerias de águas pluviais no município de Pindamonhangaba”, com 
encerramento dia 16/04/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 077/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 77/14, referente à “Aquisição 
de tubos de concreto para ser utilizado em diversas obras no município de Pindamonhangaba, 
conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, com encerramento dia 17/04/14 às 8h 
e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-
5600. 
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 078/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 78/14, referente à “Aquisição de 
bloco de concreto simples para ser utilizado em diversas obras no município de Pindamonhangaba”, 
com encerramento dia 17/04/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 048/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 48/14, que cuida de “Aquisição de equipamentos – 
retroescavadeira e pá carregadeira aplicação Obras e Manutenções na Subprefeitura”, a Autoridade 
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das 
empresas (itens/lotes): Auxter Soluções em Máquinas e Equipamentos Ltda. (01); Shark Máquinas 
para Construção Ltda. (02). 
Pindamonhangaba, 27 de março de 2014.

PREGÃO Nº. 052/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 52/14, que cuida de “Aquisição de impressora multifuncional, 
microcomputador completo com monitor e impressora monocromática com tecnologia de impressão 
a laser, para uso do Centro de Especialidades Médicas (Cem) e Setor de Transporte da Saúde”, a 
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em 
favor das empresas (itens/lotes): Entek Equipamentos Taubaté Ltda. EPP (01); Leandro Moutinho 
Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. EPP (02). 
Pindamonhangaba, 27 de março de 2014.

O MDS - Ministério do 
Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e a Caixa 
Econômica Federal defini-
ram o calendário de paga-
mentos do Programa Bol-
sa Família para o restante 
do ano. O benefício é pago 
nos últimos 10 dias úteis 
de cada mês. Em abril, por 
exemplo, as famílias pode-
rão sacar os recursos entre 
os dias 17 e 30.

Para saber em que dia 
sacar o dinheiro, a famí-
lia deve observar qual é o 
último algarismo do NIS 
-  Número de Identifica-
ção Social impresso no 
cartão do Bolsa Família. 

As famílias com cartões ter-
minados em “1” recebem no 
primeiro dia do calendário 
de pagamento, os termina-
dos em “2” no segundo dia 
e assim por diante.

Cartazes e filipetas com 
as datas começaram a ser 
distribuídos pela Caixa 
Econômica Federal para 
as agências bancárias, a 
casas lotéricas e a corres-
pondentes bancários em 
todo o Brasil. A Central de 
Relacionamento do MDS 
(0800 707 2003) também 
presta esta informação.

De acordo com a coor-
denadora geral de Con-
cessão e Administração 

de Benefícios do MDS, 
Caroline Paranayba, é 
importante que os bene-
ficiários utilizem correta-
mente o cartão do Bolsa 
Família. Ele é intransferí-
vel, e, para evitar proble-
mas, recomenda-se que 
a senha seja de conhe-
cimento apenas do res-
ponsável familiar: “Além 
disso, no momento do 
saque, as famílias têm di-
reito a receber o valor in-
tegral do benefício. Nin-
guém deve ser induzido 
a pagar qualquer quantia 
ou a comprar produtos 
no estabelecimento onde 
realizou o saque”. 

Governo divulga calendário de 
pagamento do Bolsa Família 

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto pregão presencial 
nº 02/14 com encerramento dia 22/04/14, às 10h, para a aquisição de gêneros alimentícios. 
Maiores informações pelo telefone 12-3644.2250 ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos 
Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00, 
inexistindo custo para retirada na Câmara. O edital também estará disponível pelo site www.
camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 051/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 51/14, que cuida de “Contratação de Empresa especializada 
em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos oficiais pertencentes à frota da 
Subprefeitura de Moreira César e Secretaria de Saúde e Assistência Social, com abrangência 
nacional, por um período de 12 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): Porto Seguro 
Companhia de Seguros Gerais (01); Royal & Sunalliance Serguros (Brasil) S/A (02). 
Pindamonhangaba, 26 de março de 2014.

PREGÃO Nº. 054/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 54/14, que cuida de “Aquisição de tendas sanfonadas e 
piramidal, para uso em eventos, exposições e feiras no município de Pindamonhangaba”, a 
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório 
em favor da empresa (itens/lotes): Visual Informática e Comércio de Lonas Ltda. EPP (01, 02 e 03). 
Pindamonhangaba, 28 de março de 2014.

PREGÃO Nº. 055/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 55/14, que cuida de “Aquisição de impressos para as Unidades 
de Saúde, Fisioterapia e Caps, formulário para emissão se atestado de Saúde Ocupacional e 
impressos para uso da Vigilância Sanitária”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): Bella’s Gráfica 
EIRELI ME (03, 06, 07, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 28 e 33); José Augusto Fernandes Moreira 
ME (10, 12, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32); Marquinhos Artes Gráficas Ltda. EPP (02, 04 e 
05); Puccinelli Gráfica e Editora Ltda. ME (01, 08, 09, e 20). 
Pindamonhangaba, 31 de março de 2014.

PREGÃO Nº. 057/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 57/14, que cuida de “Aquisição de cestas básicas para o 
período de doze meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório em favor da empresa (item/lote): Guin Comércio e Representação Ltda. 
(01). 
Pindamonhangaba, 31 de março de 2014.

PREGÃO Nº. 058/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 58/14, que cuida de “Aquisição de medicamento injetável 
de uso permanente por pacientes psquiátricos do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)”, a 
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório 
em favor da empresa (item/lote): Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 01 de abril de 2014.

PREGÃO Nº. 059/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 59/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de documentos e pequenos volumes, 
pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do 
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (item/lote): Tania Maria Moreira 
27014708899 (01). 
Pindamonhangaba, 01 de abril de 2014.

DECRETO Nº 5.036, DE 28 DE MARÇO DE 2014.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas localizadas na Rua Laerte 
Machado Guimarães, de propriedade da UNIMED DE PINDAMONHANGABA – Cooperativa 
de Trabalho Médico, necessárias para implantação de prédio público para Pronto Atendimento 
à Saúde
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e 
nos termos do art. 5º, letra “m”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho 
de 1941,

D  E  C  R  E  T  A :-
Art.1º. Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, áreas localizadas na Rua Laerte Machado Guimarães, de propriedade de UNIMED 
DE PINDAMONHANGABA – Cooperativa de Trabalho Médico, necessárias à construção de 
prédio público para Pronto Atendimento à Saúde, as quais possuem as seguintes medidas e 
confrontações:
ÁREA 1.  “ área remanescente , situada nesta cidade, com frente para a Rua Laerte Machado 
Guimarães , para onde mede de frente  para a Rua Laerte Machado Guimarães, 30,00 m ( 
trinta metros ) ; do lado direito de quem da referida rua o terreno olha mede 35,00 m ( trinta 
e cinco metros ) confrontando com a Rua Carmelita Gama Romeiro, do lado esquerdo mede 
35,00 m ( trinta e cinco metros ) confrontando com o terreno desmembrado de propriedade 
de José Alberto de Melo, matrícula nº 28271 e nos fundos mede 30,00 m ( trinta metros )  
confrontando com a propriedade de Georges Menelaos Abatzoglou; encerrando uma área de 
1050,00 m2 ( hum mil e cinqüenta metros quadrados )”. Matrícula nº 42477
ÁREA 2.  “terreno Unificado, situado nesta cidade, com frente para a Rua João Gama, esquina 
com a Rua Laerte Machado Guimarães, constituído pelo terreno desmembrado de area maior, 
situado nesta cidade, com frente para a Rua João Gama e pelo terreno desmembrado situado 
nesta cidade, com frente para a Rua Laerte Machado Guimarães, esquina com a Rua João 
Gama, com as seguintes medidas e confrontações : mede de frente para a Rua João Gama 
65,00 m ( sessenta e cinco metros ) , do lado direito de quem da referida rua o terreno olha 
mede 30,00 m ( trinta metros )  confrontando com a Rua Laerte Machado Guimarães; do 
lado esquerdo  mede 30,00 m ( trinta metros ) confrontando com Georges Administração de 
Imóveis S/C Ltda e nos fundos mede 65,00 m ( sessenta e cinco metros ) confrontando nos 
primeiros 35,00 m ( trinta e cinco metros )  com a area remanescente de propriedade de Jose 
Alberto de Melo  no restante 30,00 m ( trinta metros ) com Georges Menelaos Abatzoglou, 
encerrando uma área de 1950,00 m2 ( hum mil novecentos e cinqüenta metros quadrados 
). Terreno este situado do lado impar da Rua João Gama esquina com o lado impar da Rua 
Laerte Machado Guimarães. Cadastrado sob a sigla : SE.11.06.08.019.00. Sobre essa área 
encontra-se edificado o prédio nº 115 com frente para a Rua João Gama, esquina com a Rua 
Laerte Machado Guimarães, com area de 1351,22 m2 Matrícula nº 44635
Art.2º. As áreas descritas no artigo 1º serão necessárias para implantação de prédio público 
para Pronto Atendimento à Saúde.
Art. 3º.  As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação 
orçamentária própria já consignada no orçamento vigente na rubrica 06.10.4.4.90.51.15.451
.0040.01.000000 ficha 102.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de março de 2014.

Vito Ardito Lerário                           
Prefeito Municipal     

Jorge Ricardo Baruki Samahá  
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de março de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.202, DE 13 DE MARÇO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve CESSAR a designação da Sra. Elaine da Silva Barroso Dias para exercer a função 
de Gerente de Unidade, a partir de 03 de fevereiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro 
de 2014.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de março de 2014.
 

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PORTARIA GERAL Nº 4.203, DE 13 DE MARÇO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve CESSAR a designação do Sr. Roderson Salvador, para exercer a função de Gestor 
de Atividades Esportivas e Lazer, a partir de 03 de fevereiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro 
de 2014.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de março de 2014.
 

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.209,  DE 21 DE MARÇO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Municípío de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com a Lei nº 3.393, de 15 de dezembro de 1997, alterada pela Lei nº 5.608, de 
05 de fevereiro de 2014, RESOLVE NOMEAR os senhores abaixo relacionados para constituírem 
o CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR:

I- REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:

a) Departamento de Turismo

- Gislene Cardoso
- Ana Lúcia Gomes 

b) Departamento de Cultura

- Afonso Celso Silva de Oliveira
- Luciane Cristina dos Santos Bustos 

c) Departamento de Meio Ambiente

- Ronie Paiva Teixeira Freitas

d) Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo

- Edargê Marcondes Filho

e) Departamento de Comunicação

- Maria Fernanda Munhoz

f) Coordenadoria de Eventos
- Renato Nogueira Guimarães 

g) Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

- Eric Carlos Eduardo de Moura Fabiano Sartorato 
 

II –  REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

a)  Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba (ACIP); 

- Acília Aparecida César Lourenço
- Vilma Antonia Leite Pinto

b)  Associação do Setor Rural, do Turismo Rural ou do Agronegócio estabelecidas no 
Município, sejam patronais ou empregados;

 - Paulo Roberto Lopes França ( Sítio Algodão Doce)
 - José Carlos Salgado (Rancho Nhô Zeca)

c) Associação de Engenheiros, Arquitetos e Urbanistas de Pindamonhangaba;
 
 - Nancy Nomoto Leme
 - Ireneu Oliveira Pinto Neto

d) Rede hoteleira do Município;

 - Luís Filipe Albuquerque Sousa ( Colonial Plaza Hotel)
 - Edimilson Ramos de Souza (Pousada Carioca) 

e) Núcleo Turístico do Ribeirão Grande;
 
 - Valdir Santos Teixeira ( Fazenda Nova Gokula)
 - Rosangela Mendonça ( Restaurante Colméia)

f) Núcleo Turístico do Piracuama;
 
 - Regina Midori Fukashiro ( Fundação Fórmula Cultura)
 - Ellen Cláudia Alves da Silva ( Restaurante Alecrim)

g) Rede Gastronômica Diferenciada;
 
 - Gilberto Pestana (Restaurante Kyoto)
 
h) Rede Gastronômica Regional;
 
 - Ana Carolina Bissoli (Restaurante Querência)
 - Francis Kaiser (Pizzaria do Gringo)

i) Guias de turismo do Município;
 - Fábio Oliveira Vieira
 - Silvia Nascimento

j) Agência de Turismo do Município;
 
 - Carlos Eduardo de Moura ( Peratur – CVC)
 - Olga Beatriz Castro Ramos Mello ( Bia Viagens)

k) Transportadoras Turísticas do Município
 
 - Ayrton Camargo e Silva (EFCJ)
 - Fabricio Donizete de Jesus (EFCJ)

l) Turismo de Aventura
 
 - Jairo Fogaça ( Voar de Balão)
 - Erika Corrêa ( Simbiose Turismo e Aventura)

m) Artesãos do Município
 
 - Márcia Molinari
 - Sergio Callipo

2- O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos.

3- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 21 de março de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 21 de março de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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“Mazzaropi em Cena” homenageia cineasta

PINDAMONHANGABA 4 DE ABRIL DE 2014SEXTA-FEIRA

Tribuna do Norte
CULTURA

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Pindamonhangaba 
apresenta, no dia 11 de 
abril, o espetáculo de rua 
“Vizinhos”, às 19 horas, 
no Largo do Quartel. Sob 
a ótica circense, a peça 
fará sua estreia em Pinda, 
mostrando o cotidiano de 
um homem e uma mu-
lher. A entrada é gratuita.  

“Vizinhos” é um espe-
táculo de rua em que os 

objetos se transformam e 
assumem novos usos, fler-
tando com o surrealismo. 
Assim, um sofá engole o 
homem que lê e é também 
um trampolim para que 
ele salte e se solte no ar. O 
varal de roupa passa a ser 
o arame no qual a mulher 
equilibra-se passo a passo: 
o dia a dia por um fio.

Esse será o primeiro 
projeto do  "Artinerant´s", 
que tem como objetivo 

divulgar a Arte em Movi-
mento. O espetáculo tem o 
apoio do Governo do Esta-
do de São Paulo, da Secre-
taria de Estado da Cultura 
e do ProAC - Programa de 
Ação Cultural de 2013, e 
vem para a cidade graças 
à parceria com a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Educação, Cultura e Tu-
rismo e Departamento de 
Cultura. 

Espetáculo mostra “Vizinhos” 
no Largo do Quartel

MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

Na última semana, 
Pindamonhangaba par-
ticipou de uma reunião 
do Circuito Turístico da 
Mantiqueira, realiza-
da em Monteiro Lobato. 
Participaram da reunião 
representantes do Depar-
tamento de Turismo da 
Prefeitura de Pinda e das 

prefeituras que compõem 
o circuito, além da repre-
sentante do Sebrae.

Durante o encontro, fo-
ram tratados temas como 
a sinalização turística nas 
cidades, o consórcio Man-
tiqueira e a Semana Man-
tiqueira, que será realizada 
nos municípios, em breve, 
com palestras e cursos mi-
nistrados pelo Sebrae, vol-

tados para o desenvolvi-
mento dos profissionais do 
turismo de toda a região.

O Circuito Mantiquei-
ra é composto por Pinda-
monhangaba, Campos do 
Jordão, Santo Antonio do 
Pinhal, São Bento do Sa-
pucaí, São Francisco Xa-
vier (São José dos Cam-
pos), Piquete e Monteiro 
Lobato.

Pinda participa de reunião 
do Circuito Mantiqueira

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Os pesqueiros são uma 
boa opção de lazer e de ali-
mentação, inclusive para 
as pessoas que, durante a 
quaresma, se abstém de 
carne vermelha. Por se-
rem também um atrativo 
turístico da cidade, o De-
partamento de Turismo 
da Prefeitura apoia e aju-
da na divulgação desses 
estabelecimentos. 

Nesta edição, apresen-
tamos o Pesqueiro Águas 

Claras. Localizado na ro-
dovia Dr. Caio Gomes 
Figueiredo, ao lado do 
Parque Reino das Águas 
Claras, o pesqueiro funcio-
na de terça-feira a domin-
go, das 7h30 às 18 horas. 

Também conhecido 
como “Honda”, o local 
possui um sistema de cota 
para a pescaria e cobra 
taxa de entrada. Conta com 
uma represa que reúne di-
versas espécies de peixes, 
como tilápia, pacu, carpa, 
traíra, tambaqui e bagre. 

Oferece, ainda, sanitários 
e uma área onde são ser-
vidos petiscos e várias por-
ções para os clientes. 

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3643-2571, 
com Tiago e Tâmara. Os 
estabelecimentos turísti-
cos da cidade que quise-
rem receber a orientação 
e apoio do Departamento 
de Turismo da Prefeitura 
devem entrar em contato 
pelos telefones (12) 3643-
1761 ou 3643-1424.

Pesqueiro Águas Claras é 
opção para Semana Santa

A paisagem da Serra da Mantiqueira é um atrativo natural do local

Divulgação

 Reunião foi realizada em Monteiro Lobato

Divulgação

& LAZER

Festival de Esquetes 
Estão abertas, até o dia 10 de abril, as inscrições 

para o Festival de Esquetes “Mazzaropi que te amo 
tanto”, que faz parte da programação do Mazzaro-
pi em Cena. 

Esquetes são pequenas peças ou cenas dramáti-
cas, geralmente cômicas, podem ser apresentadas 
em grupos ou em forma de monólogos, com menos 
de dez minutos de duração. 

Os esquetes deste festival deverão ter como pon-
to de partida uma cena de um filme de Mazzaropi. 
Cada participante poderá inscrever até dois esque-
tes. 

As inscrições podem ser entregues no Departa-
mento de Cultura, pessoalmente ou via mail (cul-
tura.pindamonhangaba@hotmail.com). No ato da 
inscrição, é necessário entregar as fichas de inscri-
ção e técnica, cópia do RG e do CPF do responsável.  

O Teatro Galpão estará aberto para ensaios no 
dia 12 (dia das apresentações), das 15 às 18 horas. 
Os três melhores esquetes e o melhor personagem 
Mazzaropi receberão troféus. 

Mais informações e a ficha de inscrição no De-
partamento de Cultura, rua Dr. Campos Sales, 530, 
São Benedito, telefones 3642-1080 e 3643-2690.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Pindamonhangaba ho-
menageia o cineasta Amá-
cio Mazzaropi durante 
todo o mês de abril, com 
o evento “Mazzaropi em 
Cena”. Festival de Esque-
tes, exposições, cantoria no 
cemitério, exibição de fil-
mes e Domingão Sertane-
jo Especial fazem parte da 
programação organizada 
pelo Departamento de Cul-
tura da Prefeitura. Todos 
os eventos são gratuitos. 

Até o dia 25 de abril, o 
Museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina realiza a expo-
sição Raízes do Vale, com o 
tema “Caipiras de lá pra cá, 
daqui pra lá”. A visitação é 
de sábado a terça-feira, das 
13 às 17 horas, e de quarta a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas. 

Até o dia 30, de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 17 
horas, o espaço cultural do 
saguão da Prefeitura está 

recebendo a exposição Ma-
zzaropi em Cena, com car-
tazes do filme do cineasta. 

Neste domingo (6), a 
partir das 9 horas, será 
realizado o Domingão 
Sertanejo Especial, no Es-
paço Cultural Luiz Carlos 
Cardoso (Praça Engenhei-
ro José Salgado Ribeiro). 

De 7 a 10 de abril, o Es-
paço Cultural Teatro Gal-
pão fará a exibição de fil-
mes de Mazzaropi, a partir 
das 18 horas. Os maiores 
sucessos de Mazzaropi se-
rão exibidos para público 
de todas as idades. 

Já no dia 12 de abril, 
o Espaço Cultural Teatro 
Galpão sedia o Festival de 
Esquetes “Mazzaropi que te 
amo tanto”, com apresenta-
ções a partir das 19 horas. 

Um dos mais tradicio-
nais eventos em homena-
gem a Mazzaropi, a canto-
ria do túmulo do cineasta, 
no Cemitério Municipal, 
será realizada no dia 13 

Exposição de cartazes dos filmes de Mazzaropi, até o final do mês no 
saguão da Prefeitura

Maria Fernanda Munhoz

M
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de abril, um domingo, das 
8h30 às 12 horas. 

De acordo com o dire-
tor de Cultura, a intenção 
do “Mazzaropi em Cena” 
é, além de homenagear 
o cineasta, divulgar seus 

filmes, levar a história e a 
memória de Mazzaropi às 
novas gerações de artistas 
e público, mantendo vi-
vos sua importância e seu 
legado para a cidade e o 
país. 
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A equipe de futsal mas-
culino de Pindamonhan-
gaba vai encarar a equipe 
do Cruzeiro pela Série A2 
do Campeonato Paulista, 
nesta sexta-feira (4), no 

ginásio Rita Eni Cândido, 
“Ritoca”, no Araretama, às 
21 horas.

O time iniciou o campe-
onato no dia 29 de março, 
vencendo Franco da Ro-

cha, na casa do adversário, 
por 2 x 0. Um dos gols foi 
de Allan, que contou com o 
auxílio dos companheiros 
para colocar Pinda à frente 
na competição.

Os moradores do 
Castolira estão ansiosos 
para a fi nal da Copa Re-
gional, categoria Ama-
dor, onde o time do 
bairro é favorito para 
conquistar o maior títu-
lo de sua história. A fi nal 
acontece no domingo 
(6), às 10h30, no estádio 
da Ferroviária, contra o 
Floresta, de Tremembé.

Nos últimos dias o 
treinador do Castolira, 
Gordinho, fez mistério 
e proibiu o elenco de 
dar entrevista. O técnico 
quer que o grupo esteja 
focado na decisão e evite 

criar polêmicas. O pedi-
do de Gordinho é bas-
tante simples, porque 
embora negue, o Casto-
lira é favorito.

Com apenas uma 
derrota na fase de clas-
sifi cação, o Castolira 
apresenta o melhor fu-
tebol do torneio e tem 
o meia Mica – que pode 
decidir a qualquer mo-
mento. Em grande fase, 
o goleiro Tiagão é outra 
aposta do comandante.

“Temos excelentes 
jogadores em todos os 
setores e precisamos 
fi car atentos porque o 

Floresta é experiente, 
forte, tem camisa de 
muita tradição”, disse 
Gordinho.

Ele não revelou o 
time que entra em cam-
po, mas é provável que 
dê mais uma chance 
para o jovem Allan Dei-
vid no ataque, ao lado de 
Valter Guéu, recuando 
Mica para a marcação – 
já que não contará com 
o volante Piá, que cum-
pre suspensão.

A Tribuna não en-
controu representantes 
do Floresta para comen-
tar sobre a decisão.

NA FINAL DA COPA REGIONAL,

 CASTOLIRA  faz jogo da vida

Futsal busca vitória pelo Paulista

Equipe de Pinda: Dida, Lucas, Edinho, Allan, Thiago, Diego, Luís Henrique, 
João Maurício, Glayssom, Flávio e Silvinho. O técnico é Lucas Costa, 
auxiliado por Adilson Caju

Meia atacante Mica

Técnico Gordinho

Castolira terá apoio da grande torcida 
para conquistar a Copa Regional

Marcos Vinício Cuba

Odirley Pereira

Marcos Vinício Cuba

Pinda com dois times 
na Copa Vanguarda

DIDA PODE 
FAZER A 
DIFERENÇA

Pinda contará com o 
goleiro Dida, que pratica 
futsal há dez anos e já 
disputou a competição. 
“A expectativa é a melhor 
possível, porque estamos 
unidos e trabalhando. As 
peças chaves são o pivô 
Edinho e o ala Matheus e 
todo o elenco está empe-
nhado”, disse.       

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Pindamonhangaba 
contará com duas equi-
pes na Copa Vanguarda 
de futsal. 

A competição será di-
vidida em duas regiões, 
com três grupos cada.

Na região 2/Taubaté, 
estão: Guará, Campos 
do Jordão, Cruzeiro, 
Natividade, Taubaté, 
Eugênio de Melo, Apa-
recida, São Bento, Pin-
da, Cunha, Moreira 
César e Redenção. As 
últimas quatro cidades 
desta relação pertencem 
ao mesmo grupo. Serão 

classifi cadas duas de 
cada grupo.

A primeira partida do 
representante da cidade 
será na segunda-feira 
(7), em Redenção. Às 
20h15, Moreira César 
encara Cunha e na se-
quência tem Pinda con-
tra os donos da casa, no 
ginásio Clementão. Na 
quinta-feira (10), os due-
los acontecem no ‘Juca 
Moreira’ com Taubaté 
e Eugênio de Melo, São 
Bento do Sapucaí e Apa-
recida e o clássico entre 
Pinda e Moreira César. 
O primeiro jogo aconte-
ce às 20h15.

Goleiro Dida

Marcos Vinício Cuba

Duelo contra Cruzeiro acontece nesta sexta-feira, no Araretama

Estrela e Imperial fazem 
clássico na fi nal do Quarentão

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Estrela e Imperial de-
cidem a Copa Regional, 
categoria Amador, no do-
mingo (6), às 8h30, no 
campo da Ferroviária.

O presidente do Es-
trela, Marcelo Fonseca, 
aposta no entrosamento 
e qualidade da equipe, 
treinada por Leandro Gal-
dino e com o auxiliar Gui-
na. Fonseca comenta que 
todos estão entrosados. 
“Não temos uma peça-
chave, estamos consisten-

tes. O adversário é forte e 
acredito que será um bom 
jogo. Na fase de classifi -
cação, a gente jogou com 
o Imperial e o placar foi 1 
a 1, assim a fi nal deve ser 
decidida nos detalhes”, 
acredita Fonseca.

O treinador do Impe-
rial, César Almeida, co-
menta que o Estrela publi-
cou nas redes sociais que 
é favorito ao título. “Isso 
é bom, porque serve de 
motivação para os jogado-
res, que entrarão em cam-
po com muita seriedade 

e vontade. Vamos jogar 
completos, nosso esque-
ma tático é o 4-4-2”.

Ele elogiou o adver-
sário. “O meio e o ata-
que do Estrela vão dar 
mais trabalho e  o elen-
co dele é muito expe-
riente”. Do outro lado, 
o Imperial é formado 
de jogadores somente 
de Pindamonhangaba. 
“É a primeira vez que 
chegamos à final do 
Quarentão e vamos lu-
tar bravamente”, afir-
ma Almeida.

“João do Pulo” sedia atletismo  
Pindamonhangaba 

será o endereço para 
atletas de Taubaté, Ja-
careí, Guararema, Cam-
pos do Jordão e Tre-
membé neste sábado 
(5). A cidade será sede 
da Etapa Juventude da 
Liga Coneleste de Atle-
tismo. As competições 
serão no Centro Espor-
tivo João Carlos de Oli-
veira, “João do Pulo”, a 
partir das 8 horas.

Esta etapa serve de 
preparaçãoé para os 
Joguinhos da Juventu-
de. Haverá provas de 

velocidade, barreiras, 
meio fundo e fundo, sal-
tos em distância, triplo e 
altura, arremessos e lan-
çamentos de peso, disco, 
dardo e martelo.

Os atletas de Pin-

damonhangaba estão 
treinando intensamen-
te para fazer bonito na 
competição, eles tam-
bém contam com o apoio 
de amigos, familiares e 
de toda a torcida.

Provas 
acontecem 
no sábado

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Na fase de classifi cação, 
Estrela e Imperial empataram


