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Crianças menores de cin-
co anos, adultos acima de 60 
anos e gestantes deverão ser 
imunizados contra a gripe até 
o dia 9 de maio. A Campanha 
Nacional de Vacinação come-

ça nesta terça-feira (22). No 
dia 26 de abril, Dia D de Va-
cinação, todas as unidades de 
saúde do município estarão 
abertas das 8 às 17 horas.

QUINTA-FEIRA

POSSIBILIDADE DE 
CHUVA À TARDE

19º 30º

UV 8
Fonte CPTEC/INPE

SEXTA-FEIRA

PARCIALMENTE 
NUBLADO

18º 30º

UV 8
Fonte CPTEC/INPE

SÁBADO

PARCIALMENTE 
NUBLADO

19º 30º

UV 9
Fonte CPTEC/INPE

DOMINGO

NUBLADO E PANCADAS 
DE CHUVA À TARDE

20º 28º

UV 9
Fonte CPTEC/INPE

SEGUNDA-FEIRA

NUBLADO E PANCADAS 
DE CHUVA À TARDE

18º 26º

UV 9
Fonte CPTEC/INPE

André Nascimento

CULTURA & LAZER 13

2º CADERNO

ESPORTES 16 FERIADO 6

SAÚDE 3

SEMANA SANTA 7

Exposição mostra diversas faces do caipira

Fé e celebrações na 
Semana Santa em Pinda

Obras de acesso 
às Campinas e 
duplicação da 
‘Manoel Ribeiro’ 
são vistoriadas

Vacinação contra gripe 
começa na terça-feira

CIDADE COMBATE 
HIPERTENSÃO
A Secretaria de Saúde e 

Assistência Social da Prefei-
tura vai promover um evento 
sobre hipertensão entre os 
dias 22 e 26 de abril. A aber-
tura ocorrerá no auditório da 
Prefeitura, às 9 horas.

MOREIRA E PINDA 
RIVAIS NO FUTSAL
As equipes de futsal de 

Moreira César e Pinda dispu-
tam vaga para a próxima fase 
da Copa Vanguarda no dia 
24. Pinda encara Cunha; Mo-
reira pega Redenção. Apenas 
um dos times vai avançar.

DELEGAÇÃO DE 
PINDA EMBARCA 

PARA OS JORI

ESTRADAS EXIGEM 
MAIS ATENÇÃO 

NO FERIADO

A Prefeitura de Pindamonhanga-
ba está fazendo vistorias em obras 
pela cidade. Esta semana os pon-
tos fi scalizados foram a avenida 
Prof. Manoel César Ribeiro – que 

está sendo duplicada – e o viaduto 
das Campinas – que recebe alça de 
acesso ao bairro e outros serviços 
de infraestrutura.

A Semana Santa tem 
diversos eventos em Pinda. 
Na Sexta-Feira Santa, 
a Ferroviária recebe a 
encenação da Paixão de 
Cristo às 18h30. Também 
na sexta, a comunidade 
Nossa Senhora Aparecida, 
da Paróquia São Cristóvão 
do Cidade Nova realiza 
encenação às 19 horas, 
no terreno que fi ca ao 
lado da própria igreja, no 
bairro das Campinas. As 
celebrações continuam até 
a próxima semana, com a 
festa de São Benedito. 

Exposição mostra diversas faces do caipira
A exposição Raízes do Vale, dos artistas Attila Santos, Sérgio e Felipe Callipo, 

homenageia o caipira com esculturas em cerâmica. A mostra segue até o dia 25 
de abril, no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina. O 
evento faz parte do ‘Mazzaropi em Cena’, que homenageia o cineasta.

PÁGINA 10 ESPORTES 15

SHOPPING DE 
PINDA GANHA 

MAIS UMA LOJA DE 
DEPARTAMENTOS 

PÁGINA 10

Célia Lima

As obras são de grande importância para o desenvolvimento da cidade 
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(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008)

Acip discute segurança 
da região metropolitana

Igreja Quadrangular 
comemora 39 anos

Sabesp abre inscrições para 
seleção de 19 estagiários 
no Vale do Paraíba

O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba realizou a formatura de mais turmas do 
Curso de Informática promovido pela instituição. Ao todo, 62 alunos entre jovens, adultos e ido-
sos concluíram os ensinamentos com êxito.

município Verde 
azul em Pinda

Na próxima quinta-feira (24), 
Pindamonhangaba sedia o Encon-
tro Regional de Capacitação dos 
Interlocutores da Bacia do rio Pa-
raíba do Sul, do Programa Muni-
cípio Verde-Azul, da Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo. O evento é fechado para 
convidados e reunirá representan-
tes das secretarias e departamen-
tos de meio ambiente de 35 muni-
cípios da região. 

Tombamento 
da Serra da 
mantiqueira

Pindamonhangaba sedia, na 
próxima quarta-feira (23), reunião 
sobre o tombamento da Serra da 
Mantiqueira pelo Condephaat - 
Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico, ligado ao Governo do Es-
tado de São Paulo. O evento é aber-
to ao público e será realizado às 17 
horas, no auditório da Prefeitura. 

São eStAS AS trêS últImAS “frASeS” 
do IneSQuecíVel IZo GoldmAn:

“Deus te acompanhe, meu filho!”
e a frase de despedida
me tornou um andarilho
pelos caminhos da vida.

tuas frases, mãe querida,
tão doces na voz materna,
me acompanham pela vida,
como uma bênção eterna!

Sobre a minha sepultura
quero uma roseira em flor,
e uma frase na moldura:
“Repouse em paz, meu amor!”

A Semana Santa é um período de retiro e reflexão, 
especialmente para os católicos. A época marca as 
últimas passagens de Jesus Cristo até sua crucifica-

ção. Após o período – que culmina na Sexta-feira Santa, che-
ga o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa – que marca a 
Ressureição de Jesus, confirmando a fé e se tornando a data 
religiosa mais importante para os cristãos – mais até do que 
o próprio Natal – o nascimento do Redentor.

Este ano, a Páscoa é próxima ao feriado nacional de Tira-
dentes (21 de abril), data que já seria feriado em Pindamo-
nhangaba por ser o dia do padroeiro (São Benedito) – aí a 
origem da festa realizada em frente à Paróquia Nossa Senho-
ra da Assunção.

Sobre Tiradentes, nos cabe algumas informações perti-
nentes, pois erros e desconhecimentos de fatos históricos são 
comuns no Brasil.

Sob acusação de conspirar e trair a coroa portuguesa, Joa-
quim José da Silva Xavier - o Tiradentes - foi enforcado em 21 
de abril de 1815 – sete anos antes da Independência. Por ser 
o dia do assassinato de um ativista, defensor do Brasil e líder 
de um movimento de libertação do país, a data ganha, com 
devido mérito e honraria, um feriado nacional.

Conhecida como Inconfidência Mineira – a luta de Tira-
dentes e seus seguidores foi o movimento pró-independência 
da nação. O termo incorreto viria a ser derrubado e questio-
nado na década de 1980 por historiadores e pesquisadores de 
diversas universidades brasileiras. Tiradentes não foi inconfi-
dente – que significa traidor. Deste modo, o nome correto do 
movimento é ‘Conjuração Mineira’.

Tiradentes era um defensor do Brasil e não poderia ser 
chamado de inconfidente nem pelos súditos da coroa. De por-
tuguês tinha apenas um pouco de sotaque que carregara de 
seu pai e de sua mãe.

Xavier nunca traiu sua pátria, suas crenças e seus valo-
res – diferentemente de Judas – que vendeu Jesus por um 
punhado de prata.

Cabe o alerta também porque diversos livros de história 
ou cartilha retratam um Tiradentes com barba e cabelo com-
prido. Tentaram até fazê-lo parecido com Jesus - de cabelo 
pelos ombros e barba volumosa. A intenção era passar a ideia 
de libertador e salvador.

Mais inquietante que ser ilustrado de barba e cabelo com-
prido – que historiadores já derrubaram essa corrente incor-
reta nas páginas da nação, é fato de supostamente ter sido 
enforcado com estas características.

Como prisioneiro, a primeira coisa que o Império faria se-
ria remover suas madeixas e a barba – para evitar a prolifera-
ção de piolhos, lêndeas, parasitas do couro cabeludo e evitar 
a transmissão de doenças. Isso é história, é real, não há o que 
questionar.

A intenção com tudo isso é apenas editoriar sobre univer-
sos que podem se confundir. Sexta-feira é Santa; Sábado de 
Aleluia; Domingo de Páscoa; Segunda ‘de São Benedito’ – 
que curiosamente cai no mesmo Dia de Tiradentes (21) – que 
de parecido com Jesus não tinha nada. Ao menos pelo fato de 
que lutaram pela liberdade – um de um país e outro de todo 
o Mundo.

Até tentaram fazer Tiradentes 
parecer com Jesus

Páscoa é principal data para 
cristãos - mais importante até 

do que o natal

iZo E Pinda: TUdo a VER!

há poucos dias publiquei um ranking dos trovadores mais 
premiados em Pindamonhangaba ao longo de seus vinte e 
três concursos, uma saga iniciada em 1992, quando o então 
presidente estadual da UbT izo goldman concedeu a José 
Valdez de Castro moura a responsabilidade de presidir a se-
ção municipal da entidade.

desde então, as histórias de izo  e da cidade natal do sa-
nitarista Emílio Ribas foram se entrelaçando, cada vez mais. 
Além de ser o eterno padrinho do “Juventrova”, o Magnífico 
Trovador, falecido em 2013, lidera o ranking de mais premia-
do em nossos concursos, com onze estatuetas.

nunca deixou de participar. Suas palestras humorís-
ticas então, são impagáveis! Pena que não tenham sido 
gravadas! E foi sempre assim. até mesmo semanas an-
tes de morrer, enviou suas três trovas para Pinda, cujo 
tema foi “FRaSE” (o evento aconteceu em 6/7 de julho 
e o poeta faleceu no dia 12 de julho.  Logo depois da 
festa...).ironicamente, quando ele mais queria premiar, 
por tratar-se de sua despedida (e o poeta intuía isso), os 
resultados não lhe sorriram. Foi justamente no ano em 
que ele dedicou duas trovas à sua mãe e a terceira à sua 
esposa martha, também trovadora.  Confesso que essa 
descoberta me emocionou ao extremo.

Izo Goldman e José ouverney

Sindicato certifica alunos de informática

A Acip - Associação Co-
mercial e Industrial de Pinda-
monhangaba  participa nesta 
quinta-feira (17), a partir das 
9 horas, de uma reunião em 
Taubaté, para discutir a segu-
rança na Região Metropolitana. 
O evento terá a presença do che-
fe do comando do policiamento 
do interior, coronel PM Cássio 
Roberto Armani, e vai debater 
o congresso da Confederação 
das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo, que acon-
teceu em Brasília-DF, no início 
de abril.

A Igreja do Evangelho 
Quadrangular de Pinda, 
sob a direção do pas-
tor Sebastião Edivino e 
da pastora Vera, realiza 
até segunda-feira (21), 
vários cultos em come-
moração aos 39 anos de 
fundação nesta cidade, 
como agradecimento es-
pecial pela conclusão do 
templo central. A igreja 
Quadrangular situada 
na av. Fortunato Mo-

reira, 608, convida toda 
a população pindense 
para participar e conhe-
cer as novas dependên-
cias do templo.

Os cultos terão início às 
19h30 com a participação 
de vários preletores, con-
juntos de danças e teatro.

A igreja Quadrangu-
lar está espalhada por 
vários bairros da cida-
de e conta com milha-
res de membros.

A Sabesp está com inscrições 
abertas para o processo seletivo de 
estagiários na região. Serão 19 va-
gas para as cidades de São José dos 
Campos, Caçapava, Taubaté, Pin-
damonhangaba, Campos do Jor-
dão, Lorena e Cachoeira Paulista. 
Os interessados podem se inscre-
ver até o dia 25 de abril pelo site da 
Fundação Carlos Chagas.

São nove vagas de ensino técnico 
para os cursos de Administração de 
Empresas e Segurança do Trabalho, 
e as outras dez para cursos superio-
res de Administração de Empresas, 
Direito e Engenharia Civil.

A taxa de inscrição varia de 
R$ 53 para o ensino técnico e R$ 
76 para o curso superior. As provas 
serão realizadas no dia 1° de junho.

Rádio Piratininga

Divulgação

Divulgação
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MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Começa nesta terça-feira (22), a Cam-
panha Nacional de Vacinação contra a gri-
pe, seguindo até o dia 9 de maio. Todas as 
unidades de saúde poderão ser procuradas, 
neste período, por adultos acima de 60 
anos e gestantes. Os pais também poderão 
levar os fi lhos, de até cinco anos de idade, 
para serem imunizados.

A vacinação também será feita em locais 
com maior circulação,   estabelecimentos 
comerciais e praças. O dia 26 de abril será 

o Dia D e a equipe da Prefeitura estará na 
praça Monsenhor Marcondes das 7 às 13 
horas; no supermercado Pão de Açúcar,      
das 8 às 12 horas, e no supermercado Se-
mar, do bairro Santana, das 13 às 17 horas.

As gestantes deverão apresentar com-
provante de gestação, podendo ser ates-
tado médico, carteirinha de gestante ou o 
resultado de exame positivo. As pessoas 
acima de 60 de anos deverão levar o RG. 
Pais ou responsáveis por crianças de até 
cinco anos de idade devem levar a cartei-
ra de vacinação do menor.

Imunização começa nesta terça-feira
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Comer chocolate pode 
fazer bem à saúde da 
criança, mas os pais e 
responsáveis precisam 
ficar atentos. O alerta é 
da nutricionista Glauce 
Hiromi Yonamine, do 
programa “Meu Pratinho 
Saudável”, parceria do 
Instituto da Criança do 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina 
da USP, unidade ligada 
à Secretaria de Estado da 
Saúde, com a LatinMed 
Editora em Saúde.

Segundo ela, o alimen-
to deve ser oferecido com 
moderação. Ficar de olho 
no tamanho e na quanti-
dade de ovos de chocolate 
que as crianças ganham na 
Páscoa é importante para 
evitar o consumo exage-
rado e os efeitos negativos 
associados ao açúcar e as 
gorduras presentes no 
doce como cáries, coles-
terol e triglicérides altos, 
diabetes e obesidade.

As vantagens do choco-
late estão ligadas ao teor 
de cacau. Estudos  de-
monstram que o consumo 
regular, mas moderado, 
está associado à diminui-
ção do risco de doenças 
cardiovasculares, já que o 
cacau contém compostos 

- Optar pelos amargos 
ou meio amargos

Os benefícios do cho-
colate estão associados ao 
teor de cacau e dos com-
postos fenólicos, responsá-
veis pelo amargor. O choco-
late amargo é o ideal e em 
segundo lugar o meio amar-
go. Apesar da opção ao leite 
ser a preferida das crianças, 
ela contém menos cacau e 
mais açúcar. O branco não 
é recomendável por não 
conter cacau. Os recheados 
podem conter maior quanti-
dade de açúcar e gorduras.

- Avaliar os ingredientes   
      do produto

Os ingredientes apare-
cem listados nos rótulos dos 
produtos em forma decres-
cente, a partir do que está 
presente em maior quanti-
dade para o menor. Obser-
var a lista pode facilitar a 
avaliação da proporção de 
ingredientes como cacau 
e gorduras. Olhar a tabela 
nutricional também contri-
bui para a seleção do ovo 
com menor quantidade de 

Pais devem controlar 
consumo saudável de 
chocolate na Páscoa

fenólicos, responsáveis 
por atividade antioxidan-
te, anti-infl amatória, va-
sodilatora e combativa à 
obstrução arterial.

Segundo a nutricionis-
ta, durante o período de 
exposição das crianças à 
guloseima os pais não de-
vem descuidar da alimen-
tação normal e adequada. 
“É preciso respeitar os 
horários das refeições e 
a qualidade da alimenta-
ção. Oferecer alimentos 
com menor teor de gor-
dura, restringir outros 
doces e aumentar a ofer-
ta de frutas e hortaliças 
ajudam a equilibrar a ali-
mentação”, explica.

A dica é separar a por-
ção de chocolate para con-
sumo e não deixar o ovo à 
disposição para a criança 
comer o quanto quiser. 
Menores de dois anos não 
devem consumir açúcares 
nem doces. A partir dos 
dois anos, a quantidade 
máxima recomendada é de 
uma porção de 55 kcal por 
dia. Considerando apenas 
o consumo de chocolates 
como doces, se a criança 
ganhar um ovo de páscoa 
de 100g (560 kcal) e con-
sumir uma porção por dia, 
este ovo durará 10 dias.

Confi ra abaixo outras dicas para escolher 
os ovos e as maneiras mais adequadas para 
oferecer o doce às crianças

calorias, especialmente em 
relação às gorduras totais e 
trans.

Os pais com crianças 
alérgicas a alimentos, do-
ença celíaca e diabetes 
devem fazer a leitura cui-
dadosa dos rótulos para 
evitar contaminação cru-
zada – quando o produto 
contém pequenas quanti-
dades do item causador de 
alergia por contaminação 
acidental no processo de 
produção. É recomendável 
optar por produtos espe-
cialmente formulados para 
as restrições como os sem 
glúten, diet, à base de soja 
ou alfarroba.

 
- Ensinar a criança a 

saborear os alimentos

Quando a criança comer 
o chocolate é importante 
que esteja em ambiente 
agradável e não tenha dis-
trações (como televisão ou 
computador). Sentir o aro-
ma e consumir devagar, 
deixando o alimento derre-
ter na boca, permitirá que 
a criança se satisfaça com 
pequenas quantidades.

- Optar pelos amargos 
ou meio amargos

Os benefícios do cho-
colate estão associados ao 
teor de cacau e dos com-
postos fenólicos, responsá-
veis pelo amargor. O choco-
late amargo é o ideal e em 
segundo lugar o meio amar-
go. Apesar da opção ao leite 
ser a preferida das crianças, 
ela contém menos cacau e 
mais açúcar. O branco não 
é recomendável por não 
conter cacau. Os recheados 
podem conter maior quanti-
dade de açúcar e gorduras.

- Avaliar os ingredientes   
      do produto

Os ingredientes apare-
cem listados nos rótulos dos 
produtos em forma decres-
cente, a partir do que está 
presente em maior quanti-
dade para o menor. Obser-
var a lista pode facilitar a 
avaliação da proporção de 
ingredientes como cacau 
e gorduras. Olhar a tabela 
nutricional também contri-
bui para a seleção do ovo 
com menor quantidade de 

calorias, especialmente em 
relação às gorduras totais e 
trans.

Os pais com crianças 
alérgicas a alimentos, do-
ença celíaca e diabetes 
devem fazer a leitura cui-
dadosa dos rótulos para 
evitar contaminação cru-
zada – quando o produto 
contém pequenas quanti-
dades do item causador de 
alergia por contaminação 
acidental no processo de 
produção. É recomendável 
optar por produtos espe-
cialmente formulados para 
as restrições como os sem 
glúten, diet, à base de soja 
ou alfarroba.

- Ensinar a criança a 
saborear os alimentos

Quando a criança comer 
o chocolate é importante 
que esteja em ambiente 
agradável e não tenha dis-
trações (como televisão ou 
computador). Sentir o aro-
ma e consumir devagar, 
deixando o alimento derre-
ter na boca, permitirá que 
a criança se satisfaça com 
pequenas quantidades.

      do produto      do produto

SAÚDE
Divulgação

Prioridade é vacinar pessoas 
acima dos 60 anos
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telefones:

(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Fale com o 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

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

O Presidente da Câmara, vereadOr riCardO PiOrinO (PrimeirO da dir. 
Para esq.) esteve nO distritO e v is itOu O PrédiO que abrigava O 2º dP, 
que POderá ser um nOvO esPaçO da O.a.b.

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

vereadOr PrOfessOr OsvaldO

vereadOr dr. marCOs aurél iO

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Fo to s: As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio (PR), visando a saú-
de e a qualidade de vida dos 
munícipes, luta, desde o início 
de seu primeiro mandato, 
em 2009, pela separação do 
Pronto Socorro Infantil. Para 
isso, apresentou, por diver-
sas vezes, ao longo desses 
anos, em sessões da Câmara, 
requerimentos que pedem à 
Prefeitura, essa separação. 
Em 2011, apresentou um 
abaixo-assinado com mais de 
3000 pindamonhangabenses 
no qual, se reivindica a im-
plantação do Pronto Socorro 
Infantil.

Foi com grande alegria 
que o Dr. Marcos Aurélio 
acolheu o Decreto nº 5.036, 
de 28 de março de 2014 e 
que foi publicado na edição 
do jornal Tribuna do Norte, 
de 04 de abril de 2014. Nesse 
decreto, o Prefeito declara de 
utilidade pública, para fins de 
desapropriação, áreas locali-
zadas na Rua Laerte Machado 
Guimarães, de propriedade 
da UNIMED de Pindamo-
nhangaba (antigo Hospital da 

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB), solicita ao Executi-
vo o cumprimento da Lei n° 
5.518/2013, de sua autoria, que 
altera a Lei que dispõe sobre a 
Instituição de Medidas Perma-
nentes de Combate e Prevenção 
à Dengue.

“Nossa cidade hoje está 
numa situação alarmante com 
relação ao aumento de casos 
de dengue, e solicito que o 
Executivo aplique e cumpra a 
referida Lei.

De acordo com o vereador, 
esta Lei visa a inclusão da apli-

Durante a última sessão de 
Câmara, realizada no dia 07 
de abril, o Vereador Profes-
sor Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) solicitou a realização 
de uma Audiência Pública nas 
dependências da Casa de Leis, 
para tratar de assuntos refe-
rentes a Saúde do município. 
De acordo com o vereador, o 
evento se faz necessário, uma 
vez que a pasta vem apresen-
tando diversos problemas e é 
alvo de reclamações por parte 
da população.

“Muitos munícipes me 
procuram para relatar as ocor-
rências registradas no setor da 
Saúde de Pindamonhangaba, 
como falta de medicamentos, 
dificuldade para marcação 
de consultas, bem como pro-

Roderley Miotto quer que 
Executivo cumpra lei de 
combate e prevenção à dengue

cação de pena de multa aos 
munícipes que se negarem a 
permitir o acesso, em suas 
residências, dos agentes 
de saúde e autoridades sa-
nitárias, na fiscalização ao 
combate a dengue.

Tal medida faz-se neces-
sária porque infelizmente 
ainda há muitas pessoas que 
não se conscientizaram do 
perigo da dengue, que vem 
aumentando assustadora-
mente na região, impedindo 

uma fiscalização eficiente e, 
consequentemente, colocando 
em risco a saúde pública, in-
clusive com riscos de morte.

“Quero esclarecer mais uma 
vez a toda população que a Lei 
não apenas visa fazer com que a 
população pague a multa, mas 
que toda população se conscien-
tize e se previna, pois dengue 
é coisa séria e mata. Eu, como 
legítimo representante do povo, 
preciso ajudar em medias que 
beneficiem e traga segurança a 
toda a nossa população”, finali-
za o vereador Roderley Miotto.

Dr. Marcos Aurélio comemora 
sucesso do abaixo-assinado 
do Pronto Socorro Infantil

UNIMED), e que 
serão necessárias 
para a implantação 
de prédio público 
de Pronto Atendi-
mento à Saúde.

Dr. Marcos Au-
rélio alega, em sua 
justificativa, que 
uma área de aten-
dimento específico 
para as crianças, 

evitaria que elas presencias-
sem momentos chocantes de 
pacientes terminais ou com 
ferimentos graves. “Essa 
separação ajudaria na recupe-
ração mais rápida das crianças 
que ficam esperando por 
atendimento e evitaria sérios 
traumas às mesmas”, esclare-
ceu o vereador. Além disso, 
a instalação de um Pronto 
Socorro Infantil desafogará 
o atendimento no Pronto So-
corro Central, já que este tem 
uma média de 600 consultas 
e atendimentos por dia. Na 
época do início de seu funcio-
namento, em 1993, quando o 
Dr. Marcos Aurélio era Diretor 
de Saúde, a capacidade era de 
200 atendimentos diários, o 
que possibilitava uma melhor 
atenção aos enfermos. “Muito 
obrigado a toda população de 
Pindamonhangaba que ajudou 
diretamente, assinando o 
documento e, indiretamente, 
apoiando o nosso projeto 
do Pronto Socorro Infantil. 
Quando o assunto é saúde, 
sempre temos que agir com 
prioridade”, enfatizou o Dr. 
Marcos Aurélio.

Vereador Professor 
Osvaldo solicita Audiência 
Pública da Saúde

O eventO tem previsãO para acOntecer em maiO 
e tem pOr ObjetivO buscar alternativas eficazes 

para sOluciOnar Os principais prOblemas nO setOr

blemas com equipamentos, 
dificultando a realização de 
exames”, explicou o vereador. 
“Nosso papel é fiscalizar e 
tentar buscar soluções para 
sanar os problemas que afetam 
a população, por isso solicitei 
essa Audiência Pública, para 
que juntos, possamos resolver  
e amenizar essas ocorrências”.

O evento tem data prevista 
para acontecer no dia 15 de 
maio, às 19h00. Para o vere-
ador Professor Osvaldo, “é 
importante que a população 
compareça para acompanhar 
os trabalhos, e juntos buscar-
mos medidas eficientes, pois 
esses problemas não podem 
permanecer, ainda mais numa 
das pastas mais importantes do 
município”, pontuou.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

vereadOr martim Cesar

Ricardo Piorino cobra 
instalação de unidade da 
O.A.B. em Moreira César

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino (PDT) está 
cobrando do Poder Executivo 
da cidade, a finalização de 
uma parceria com a Ordem do 
Advogados do Brasil – O.A.B. 
do município, visando a insta-
lação de uma unidade do órgão 
no Distrito de Moreira César. 
Segundo Piorino, o prédio que 
abrigava o 2º Distrito Policial 
(DP) de Moreira César, pertence 
ao município e foi desocupado. 
Assim, havendo interesse de 
uma parceria entre  O.A.B. e Pre-
feitura, o local poderá atender, 
de forma funcional e organiza-
da, a instalação da unidade da 
O.A.B. no distrito. “Estive com 
o presidente da O.A.B. de Pinda, 
Dr. Marcel, juntamente com o 
Subprefeito de Moreira César - 
“Mané”, visitando as instalações 
do prédio e constatamos que ele 
atende perfeitamente as neces-

sidades da OAB para instalação 
dessa unidade de atendimento 
à comunidade”, ressaltou o 
presidente da Câmara, vereador 
Ricardo Piorino. 

Ele acrescentou que “a 
instalação da OAB em Moreira 
César é de suma importância 
pois, além de desafogar o aten-
dimento na região central da ci-
dade, facilitaria em muito a vida 
dos moradores que residem no 
distrito, principalmente no que 
diz respeito ao deslocamento”. 

Piorino enfatizou ainda que 
“assim que for instalada a uni-
dade no Distrito, o presidente da 
O.A.B., buscará entendimento 
com o Poder Judiciário, visando 
a instalação de um Juizado de 
Conciliação no mesmo local”. 

Durante a última sessão 
ordinária, o vereador Ricardo 
Piorino solicitou junto ao Poder 
Executivo, celeridade na apro-
vação do benefício.

“estamOs nO aguardO da celebraçãO de uma 
parceira cOm a prefeitura para que a 
assistência judiciária gratuita pOssa 

Oferecer seu atendimentO diretamente nO 
distritO, facilitandO a vida da cOmunidade”

Martim Cesar pede 
instalação de lombadas 
no Campo Belo

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Prefeito 
Vito Ardito, para que sejam 
feitos estudos visando a 
confecção de lombadas no 
trecho que liga a rua Wilson de 
Freitas e a rua Hilda Capovilla 
de Castro, no Loteamento 
Residencial Campo Belo, 
mais precisamente próximo 
a quadra poliesportiva, a fim 
de reduzir a velocidade dos 
veículos que estão trafegando 
acima da velocidade permi-
tida, colocando em risco a 
segurança de moradores e 
pedestres que transitam pelo 
local.

Praça Frei Galvão
O vereador Martim Ce-

sar solicitou ao Executivo, 
informação de quando serão 
iniciadas a construção da Pra-
ça Santo Antônio de Sant’Ana 
Galvão, “Frei Galvão”, no 
Loteamento Jardim Rezende.  
O vereador faz este ques-
tionamento, considerando 

que a área já está destinada 
para a construção da referida 
Praça, inclusive já recebeu 
denominação conforme a Lei 
Municipal Nº 4.805, de 20 de 
junho de 2008, e o referido 
local esta servindo de “bota-
fora”, e criadouro de animais 
peçonhentos, causando um 
mau aspecto no bairro.

Recapeamento Asfáltico
Atendendo ao pedido do 

vereador Martim Cesar, enca-
minhado na Sessão Ordinária 
do dia 27 de janeiro de 2014, 
através do Requerimento nº 
27/2014, referente ao recapea-
mento do piso asfáltico no tre-
cho que liga a rua Manoel da 
Silva Carvalho com a Rua Dez 
e rua José Aneas Rodrigues, 
no bairro Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, o Prefeito 
Vito Ardito informou através 
do Ofício nº 202/2014 – GAB, 
que a solicitação foi incluída 
na programação de serviços 
a serem executados este ano.

vereadOr rOderley miOttO

ORDEM DO DIA

13ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 24 de abril 
de 2014, quinta-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 168/2013, do Vereador Felipe César, 
que “Prevê a publicação, a título gratuito, de documentos 
oficiais de entidades assistenciais e associações de bairro, 
devidamente constituídas, no jornal Tribuna do Norte, per-
tencente à Fundação Dr. João Romeiro”.

 Pindamonhangaba, 16 de abril de 2014. 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2014
A Câmara Municipal de Pindamonhangaba comunica 

que em despacho circunstanciado o Sr. Presidente anulou 
o pregão presencial 01/14, que cuidava da eventual con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de tratamento de piso de granilite.
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as bandas de Pin-
damonhangaba tive-
ram a oportunidade de 
se apresentar no ‘show 
de Garagem’, realizado 
no dia 12 de abril. Esta 
foi a segunda edição do 
evento, que é itineran-
te, e aconteceu na praça 

em frente ao cemitério. 
Esta ação cultural, que 
dá espaço à juventude, 
será promovida bimes-
tralmente e conta com 
o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

o vocalista da banda 
FDP (Filhos de Pinda), 
alan carlos de almeida, 
comenta que esta opor-

tunidade aos músicos do 
rock é bem interessan-
te, porque o pessoal está 
centrado em outros esti-
los musicais e é uma ex-
celente forma para que  
possam apresentar o tra-
balho ao público.

o músico rogério 
Fernandes encerrou a 
noite com um solo de 

o instituto salesianos 
Pindamonhangaba pro-
move nesta quinta-feira 
(17) um evento denomina-
do “Encontro de Lideran-
ças 2014”, que será reali-
zado no colégio salesiano 
santa Teresinha.

o palestrante Prof. 
Luiz Marins confirmou 
presença no evento, que 
terá vagas limitadas.

o evento é direcionado 
somente para salesianos 
cooperadores, aspiran-
tes e ou colaboradores de 
centros Locais.

O palestrante
o prof. Luiz Marins 

apresenta ao domingos, 
das 21 às 21h30, na rede-
Vida,  o programa “Moti-
vação e sucesso”.  Marins é 
um especialista no que diz 
respeito ao sucesso pesso-
al, profissional e empresa-
rial. além de empresário, 
é consultor e conselheiro 
de empresas nacionais e 
internacionais. 

Bandas de Pinda se 
apresentam no 
“Show de Garagem”

 Banda Infúria, durante apresentação no show do final de semana

guitarra. Ele se apre-
senta há 12 anos e aos 
25 decidiu ser solista e 
parabenizou o evento, 

que abre as portas aos 
profissionais da área.

o público que compa-
receu curtiu interpreta-

ções de nirvana, Feather, 
The offspring, Peni Waze, 
Guns, Joe satriani, steven 
adler, entre outros.

Salesianos promove palestra de liderança

o câncer de mama é o 
tumor maligno mais fre-
quente no sexo feminino, 
sendo responsável por 
quase 20% dos novos ca-
sos anuais de câncer e a 
primeira causa de morte 
por câncer entre mulhe-
res ao redor do mundo. 
Em 2010, cerca de 50 mil 
novos casos de câncer de 
mama foram estimados no 
brasil pelo instituto nacio-
nal de câncer, e as taxas de 
incidência bruta para essa 
doença têm aumentado de 
forma constante ao lon-
go dos últimos anos. com 
isso, o câncer de mama 
está atrás apenas do cân-
cer de próstata em termos 
de incidência no país.

Novos métodos
Foi com base nesses 

números que um grupo 
de pesquisadores, lidera-
do pelo diretor clínico da 
oncologia do Hospital das 
clínicas da universidade 
de são Paulo, professor 
Dr. Paulo Marcelo Gehm 
Hoff, teve a iniciativa de 
pesquisar novos métodos 
de prevenção e controle 
de metástase em casos de 
câncer de mama. com o 
apoio do cnPq e do Mi-

nistério da saúde, o grupo 
foi beneficiado por meio 
de Edital para elaborar e 
executar protocolo de en-
saio clínico de fase ii (fase 
de testes) utilizando anti-
corpos monoclonais.

De acordo com o pes-
quisador Dr. José Fernan-
do Perez, presidente da 
empresa parceira no pro-
jeto, recepta biopharma, 
anticorpos monoclonais 
vêm se afirmando como 
uma opção terapêutica 
cada vez mais importante 
no tratamento de diver-
sos tipos de câncer, espe-
cialmente no controle e 
prevenção de metástases. 
Trata-se de proteínas com 
a capacidade de reconhe-
cer e de se ligar a alvos es-
pecíficos na superfície das 
células tumorais, atuando 
diretamente sobre elas ou 
estimulando ações do sis-
tema imunológico sobre 
essas células, para invia-
bilizar sua sobrevivência 
e reprodução. Devido a 
essa característica de ser 
uma terapia direcionada, 
os efeitos colaterais de seu 
uso são tipicamente menos 
severos do que os associa-
dos às quimioterapias.

Diagnóstico
Quando diagnosticado 

em estágios iniciais e tra-
tado adequadamente, o 
câncer de mama pode ser 
curado em grande porcen-
tagem dos casos. Porém, 
a letalidade por esse tu-
mor permanece elevada 
no brasil, provavelmente 
porque a doença ainda 
está sendo diagnosticada 
em estado avançado. Es-
tima-se, por exemplo, que 
aproximadamente 16% 
das mulheres brasileiras 
com câncer de mama já 
apresentam metástases à 
distância no momento do 
diagnóstico, sendo essa 
mesma taxa de aproxima-
damente 5% nos Estados 
unidos. além disso, ao 
menos metade dos casos 
diagnosticados em fases 
iniciais e tratados de ma-
neira adjuvante desenvol-
vem recidivas sistêmicas 
da doença durante o se-
guimento. Para a grande 
maioria dessas pacien-
tes, portadoras de doença 
avançada, não há perspec-
tiva de cura com as moda-
lidades terapêuticas atual-
mente disponíveis.

o diretor médico da 

novas opções terapêuticas tentam controlar câncer de mama

recepta biopharma, Dr. 
oren smaletz, esclarece 
que a quimioterapia con-
vencional no tratamento 
de câncer ataca todas as 
células que se multiplicam 
rapidamente - inclusive as 
saudáveis, como as do tra-
to gastrointestinal e as do 
couro cabeludo. Por isso, 
este tratamento provoca 
tantos efeitos colaterais. 
os anticorpos monoclo-
nais, por sua vez, são uma 
terapia direcionada, com 
consequências adversas 

mais suaves. “o anticorpo 
é uma proteína, desen-
volvida por um complexo 
processo biotecnológico” 
- explica smaletz – “Pega-
mos o gene que determina 
a produção da proteína e o 
introduzimos numa célula 
animal. Essa célula passa 
a produzir a proteína. Esta 
só vai se ligar a alvos espe-
cíficos, ou seja, a células 
de alguns tumores”.

“no caso da doença me-
tastática, a chance de elimi-
nação completa dos focos 

de doença é muito peque-
na, mesmo com quimiote-
rapia convencional. nestes 
casos, um bom controle da 
doença com uma boa qua-
lidade de vida com poucos 
efeitos colaterais é uma boa 
opção para as pacientes. 
Também sabemos que os 
tratamentos tendem a ser 
cada vez mais personaliza-
dos. a doença se manifesta 
de uma forma específica 
em cada paciente, e o médi-
co deve adaptar a terapia a 
essas particularidades”.

O valor médio da 
cesta de produtos bá-
sicos comprados pelo 
consumidor no Vale 
do Paraíba atingiu, em 
média, R$ 1.184,70 em 
março deste ano, se-
gundo o Nupes - Núcleo 
de Pesquisas Econômi-
co Sociais da Univer-
sidade de Taubaté.  A 
pesquisa mostrou que 
da elevação de 3,81%, 
o percentual de 3,39% 
corresponde aos custos 
com alimentação.

Os vilões da cesta 
em março foram a ba-
tata, com alta de qua-
se 50%; o tomate que 
voltou a subir e o fei-
jão carioquinha, com 
alta de 18,59%. São 
produtos que com-

põem normalmente a 
dieta do brasileiro e 
que são difíceis de se-
rem substituídos.

No caso da batata, 
a instabilidade do cli-
ma nas regiões pro-
dutoras diminuiu a 
safra no último mês. 
Com redução da ofer-
ta, houve elevação nos 
preços. O calor exces-
sivo e o clima seco do 
mês de fevereiro acele-
raram a maturação do 
tomate, o que excedeu 
a produção em feve-
reiro e colaborou para 
a escassez no mês de 
março. A safra do fei-
jão foi prejudicada 
pela estiagem dos últi-
mos meses em regiões 
produtoras.

Em contato direto com 
os telespectadores do “Mo-
tivação e sucesso”, que en-
viam perguntas sobre Ges-
tão, Marketing, Vendas, 
recursos Humanos e Mo-
tivação, ele ensina como 

superar as dificuldades e 
alcançar os objetivos.

o palestrante é antro-
pólogo com doutorado na 
austrália, tem 25 livros 
publicados, disponíveis 
em países da américa La-

tina e Europa; mais de 
300 vídeos e DVD’s sobre 
gestão empresarial; e é 
considerado empresário 
de sucesso nos ramos de 
agronegócio, Educação, 
comunicação e Marketing.

Cesta básica no Vale 
tem maior alta desde 
1996, aponta nupes

Palestra de liderança é ministrada pelo professor Marins, no Salesianos

Prof. Dr. Paulo Marcelo Gehm Hoff, líder do grupo de pesquisadores

iapar.br

sobed.org.br

Marcos Vinício cuba

QUINTA-FEIRA
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Neste fi nal de semana, 
a Páscoa e o Dia de Tira-
dentes formam o segun-
do feriado prolongado 
do ano. Por isso, muitas 
famílias optam por viajar 
e precisam fi car atentas 
para não fazer do passeio, 
um grande transtorno.

Nesta edição prepara-
mos algumas informações 
básicas e dicas para quem 
vai viajar no feriado, para 
evitar surpresas desagra-
dáveis antes, durante e 
após a viagem.

Antes de viajar, é impor-
tante não passar informa-
ções da viagem (local, data 
de saída e data de chegada).  
Se possível, peça para uma 
pessoa de sua confi ança 
recolher as correspondên-
cias, jornais e até os dejetos 
de cachorro se houver, ve-
rifi car movimentos estra-
nhos de pessoas rondando 
a residência.

Não deixe as luzes ace-
sas durante o dia, pois isso 
signifi ca ausência de mo-
radores.

Deixe algum telefone 
de contato com um vizi-

Quem vai viajar deve tomar alguns 
cuidados para evitar transtornos

FERIADO

nho, parente ou amigo, 
para informarem alguma 
ocorrência.

Na estrada, é funda-
mental dirigir com os vi-
dros fechados, usando o 
sistema interno de venti-
lação e portas travadas.

Não deixe os documen-
tos no porta-luvas e evite 
deixar à mostra embru-
lhos, pastas, malas e bol-
sas - o ideal é colocá-los 
no porta-malas do carro.

Fique atento ao retro-
visor de seu carro e man-
tenha o veículo engatado 
em 1ª marcha e distante 
do carro da frente o sufi -
ciente para arrancar, em 
caso de emergência.

Se perceber estar sendo 
seguido por outro veículo, 
procure agir com naturali-
dade e dirija-se para ruas 
movimentadas.

Ocorrendo uma leve coli-
são na traseira do seu veícu-
lo e você desconfi ar de algo, 
dirija-se até um local movi-
mentado e procure uma via-
tura ou posto policial.

Evite ostentar o uso 
de joias, celulares, câme-
ras digitais, notebooks 
ou tablets. 

Em aeroportos e ro-
doviárias, utilize somente 
táxis credenciados. Não 
exiba grandes quantidades 
de dinheiro, tablets, relógio 
ou joias, pois despertam a 
atenção e o interesse dos 
ladrões.

Evite carregar passa-

 Atenção redobrada em       
 rodoviárias e aeroportos

porte e cheques de viagem, e 
em caso de extravio comuni-
que imediatamente a polícia.

Normalmente as malas são 
muitas, então, não as perca de 
vista nem por um minuto. Use 
etiquetas grandes ou coloridas 
que permitam a fácil identifi -
cação de suas malas nas es-

teiras ou balcões de entrega, 
evitando assim a perda dos 
pertences.

Em ônibus com poucos 
passageiros prefira ficar pró-
ximo ao motorista ou ao co-
brador.

Se estiver com crianças: 
alerta dobrado! Elas costumam 

fi car impacientes enquanto 
esperam e a qualquer des-
cuido do responsável elas 
podem se perder ou mesmo 
serem sequestradas.

Caso precise pedir in-
formações, procure alguém 
autorizado ou dirija-se a um 
balcão de informações.

uol.com.br

DivulgaçãoDivulgação

PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA AS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PINDAMONHANGABA -

GESTÃO 2014/2016

HABILITADAS PARA A ELEIÇÃO
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Pindamonhangaba, através da Comissão eleitoral 
responsável pelo processo eleitoral da gestão 2014/216, vem abaixo apresentar as representantes 
da sociedade civil habilitadas ao processo eleitoral, a se realizar em 23 de abril de 2014, às 18 
horas, no CIAS – Centro Integrado de Assistência Social:

 ÓRGÃO CANDIDATAS 

1 CRP – Conselho Regional de 
Psicologia 

Salete Aparecida Borges Ribeiro 

2 Maria de Fátima Santos 

3 
FUNVIC/FAPI 

Simone Souza Lima Tomé Braça 

4 Nathalia dos Santos Ferreira Goffi 

5 OAB – 52ª Subseção de 
Pindamonhangaba 

Ana Cristina Andrade e Silva 

6 Elizabeth Santos de Oliveira 

7 PLP – Promotoras Legais 
Populares 

Maria Elizabeth Toth Renda 

8 Olga Sueli Diniz Couto 

9 Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, 
Moreira Cesar e Roseira - 
SINDMETP 

Sivanilde Navarro Kogempa 

10 Maria Auxiliadora dos Santos 

11 Assembleia de Deus – 
Ministério Belém 

Maria Helena dos Santos Villa Nova 

12 Cinthia Bottairi Villa Nova da Silva 

13 Conselho Central de 
Pindamonhangaba - SSVP 

Lucia Marlene Dias Paes dos Santos 

14 Marcia Rosa Freire de Souza 
 Pindamonhangaba, 16 de abril de 2014.

Conselho Municipal dos Direitos Da Mulher de Pindamonhangaba
Comissão Eleitoral

CRONOGRAMA 
23/04/2014 ELEIÇÃO SOCIEDADE CIVIL 
28/04/2014 REUNIÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO ATUAL 
05/05/2014 POSSE E ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 148/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 148/13, que cuida de 
“Aquisição de material de proteção individual para uso dos 
funcionários do Departamento de Trânsito”, a Autoridade Superior 
homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): HABIATAR 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. EPP 
(01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16). Itens 
imprósperos: 07, 09 e 17.
Pindamonhangaba, 11 de abril de 2014.

PREGÃO Nº. 035/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 35/14, que cuida de 
“Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para 
a nova portaria do Parque da Cidade”, a Autoridade Superior 
homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): LUIZ C. DE 
MELO SOUZA LORENA ME (01 e 02).
Pindamonhangaba, 11 de abril de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 060/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 60/14, que cuida de 
“Aquisição de polpa de fruta congelada para alimentação escolar 
conforme termo de referência”, a Autoridade Superior homologa 
a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra 

em favor das empresas (item/preço): CACO COMERCIAL DE 
FRUTAS LTDA. (01 – 7,90; 02 – 7,58; 03 – 10,00; 04 – 11,40).
Pindamonhangaba, 14 de abril de 2014.

PREGÃO Nº. 081/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 81/14, que cuida de 
“Aquisição de tendas piramidal 10×10 para uso em eventos, 
exposições e feiras de iniciativa do município, e uso em obras 
da Prefeitura que necessitem de apoio”, a Autoridade Superior 
homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório supra em favor das empresas (item/lote): VISUAL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS LTDA. EPP (01).

Pindamonhangaba, 14 de abril de 2014.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA ASSUNÇÃO

QUINTA-FEIRA SANTA (17)
9h30 – Missa dos Santos Óleos – Renovação das 
Promessas Sacerdotais – Catedral São Francisco das 
Chagas e Taubaté.
19h30 -  Santa Missa da Ceia do Senhor/ Cerimônia do 
Lava-Pés e Guarda de Honra ao Santíssimo Sacramento.

SEXTA-FEIRA SANTA (18)
9h – Solene Via-Sacra.
15h – Solene Ação Litúrgica e Adoração da Cruz.
19h30 - Comovente Cerimônia do Descimento da Cruz/ 
Procissão do Senhor Morto/Beijamento do Senhor Morto.

Sábado Santo (19)
19h30- Solene Vigília Pascal e Missa de Ressurreição.

Domingo da Ressurreição (20)
7h – Santa Missa.
9h - Santa Missa – Sítio 4 Milhas (Cavalgada).
9h - Santa Missa.
18h - Santa Missa.
19h30 - Santa Missa.

SANTUÁRIO MARIANO DIOCESANO 
NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DAS PARÓQUIAS:

SALESIANOS
QUINTA - FEIRA SANTA (17)
7h – não haverá missa.
9h – Missa do Crisma (Catedral de Taubaté)
19h30 – Missa vespertina da Ceia do Senhor (quadra do 
Salesianos).

SEXTA-FEIRA SANTA (18)
6h – Caminhada do Silêncio, saindo do estacionamento do 
Salesianos até a Vila São Benedito (Moreira César).
15h – Celebração.
19h30 – Encenação da Paixão do Senhor: 
Sermão das sete últimas palavras de Cristo na cruz;
Procissão com a imagem do Senhor Morto até a Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima.

SÁBADO SANTO (19)
19h – Missa da Vigília Pascal. Início no estacionamento 
(Salesianos). Traga vela para a Procissão.

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR (20)
7h – Missa.
9h – Missa na quadra. Após a celebração, café comunitário 
(traga lanche para partilharmos).
19h – Missa.

QUINTA–FEIRA SANTA (17)
Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio.
19h30 – Santuário Mariano: Celebração da Ceia do Senhor 
com Cerimônia do Lava–Pés.

SEXTA-FEIRA SANTA (18)
Paixão e morte do Senhor.
15h - Solene Ação Litúrgica: Liturgia da Palavra, Veneração da 
Santa Cruz, Comunhão, Cena do Calvário e em seguida Beija-
mento do Senhor Morto.
19h – Encenação da Paixão Morte e Ressurreição de Jesus: na 
Associação Atlética Ferroviária pelos membros da CAJA.
22h – Procissão do Enterro com o Canto da Verônica. 

SÁBADO SANTO (19)
08h ás 17h – Beijamento do Senhor Morto.
20h – Solene Vigília Pascal: 
À entrada do Santuário: Benção do Fogo Novo e Círio Pascal em 
seguida, solene Proclamação da Páscoa, seguindo com a Liturgia 
da Palavra, benção da Água Batismal, Liturgia Eucarística e Pro-
cissão da Ressurreição. 
Obs. Para esta cerimônia pedimos que tragam  velas para a re-
novação das promessas do batismo e rosas, sinal da alegria pela 
ressurreição do Senhor.

DOMINGO DA PÁSCOA DO SENHOR (20)
Missas nos horários normais.
Obs.: No encerramento da Missa das 18h, teremos a Coroação 
de Nossa Senhora das Dores. Sua aceitação e União com o Di-
vino Filho.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DAS GRAÇAS

QUINTA-FEIRA SANTA (17)
19h30 - Ceia do Senhor (Lava Pés).
Transladação do Santíssimo Sacramento com Adoração 
dos Fiéis.

SEXTA-FEIRA SANTA (18)
9h - Solene Via Sacra.
15h - Celebração da Paixão do Senhor e Adoração da Cruz.

SÁBADO SANTO (19)
9h - Coroa das Sete Dores de Maria.
19h30 - Vigília Pascal.

DOMINGO DE PÁSCOA (20)
4h - Procissão da Ressurreição e Santa Missa.
10h - Missa das Crianças.
18h30 - Missa dos Jovens.

COMUNIDADE SÃO LOURENÇO 
(MOMBAÇA)

QUINTA - FEIRA SANTA (17)
19h30 – Missa da Ceia do Senhor com cerimônia do 
lava-pés.

SEXTA-FEIRA SANTA (18)
15h - Solene Liturgia da Palavra e Veneração à Santa 
Cruz – Paixão e Morte do Senhor.

SÁBADO SANTO (19)
19h – Solene Vigília Pascal – à entrada da igreja, ben-
ção do fogo novo e entrada do Círio Pascal – solene 
proclamação da Páscoa, seguindo com a Liturgia da 
Palavra, benção da Água Batismal, Liturgia Eucarística 
e Procissão da Ressurreição.

DOMINGO DE PÁSCOA (20)
9h -  Missa Pascal.

COMUNIDADE SÃO JOSÉ OPERÁRIO
(SAGRADOS CORAÇÕES)

QUINTA-FEIRA SANTA (17)
19h30 – Solene Santa Missa da Ceia do Senhor. Gesto 
do lava-pés, terminando com “momento de Adoração 
ao Santíssimo Sacrtamento”.

SEXTA-FEIRA SANTA (18)
9 até às 11h - Adoração ao Santíssimo - Confi ssôes.
15h - Solene(Adoração da Cruz”.

SÁBADO SANTO (19) 
19h – Solene Vigília  e Santa Missa.

DOMINGO DE PÁSCOA (20) 
Missas: 8h30 e 19 horas.

Sexta-feira tem encenação da

ANA CAMILA CAMPOS
***

A Semana Santa é a 
maior festividade católi-
ca celebrada no mundo 
– mais importante até do 
que o Natal. Durante o 
período, a tradição cristã 
celebra a Paixão, Morte 
e Ressurreição de Jesus 
Cristo. 

Em Pindamonhanga-
ba, essa tradição será 
mantida por mais um 
ano. O ginásio da As-
sociação Atlética Fer-
roviária receberá na 
Sexta-feira Santa (18), 
a apresentação da En-
cenação da Paixão de 
Cristo, realizada a partir 
das 18h30. O dia é dedi-

cado às lembranças dos 
sofrimentos de Jesus. 
O evento será realizado 
pelos jovens integrantes 
da CAJA - Comunida-
de Aliança Jesus Agora, 
movimento da Paróquia 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso (Igreja Matriz) 
e todos os anos reúne 
milhares de fiéis, que 
se emocionam com a in-
terpretação de umas das 
histórias mais antigas 
do mundo a serem ence-
nadas. A apresentação é 
aberta para todo o público 
e tem entrada franca. En-
tretanto, a equipe solicita 
a doação de um quilo de 
alimento não perecível 
(exceto sal e açúcar).

A comunidade Nossa Senhora Aparecida, da Paró-
quia São Cristóvão do bairro Cidade Nova, também 
realiza, pelo quinto ano seguido, a encenação da Paixão 
de Cristo. A trajetória da  Santa Ceia, Julgamento, 
Caminho do Calvário, Crucifi cação, Morte e Ressurrei-
ção de Jesus começa às 19 horas, no terreno que fi ca ao 
lado da igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro das 
Campinas.

EVENTOS
A comunidade dos Salesianos também irá realizar 

encenação da Paixão de Cristo, seguida de sermão das 

Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz e Procissão 
do Senhor Morto  até a Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, a partir das 19h30, na igreja dos Salesianos. A 
comunidade da igreja São Lourenço do Mombaça co-
meça com uma Solene Liturgia da Palavra e veneração 
à Santa Cruz – Paixão e Morte do Senhor a partir das 
15 horas.  Para a comunidade da Paróquia Nossa Se-
nhora Assunção, haverá Solene via-sacra pela manhã, 
Solene Ação Litúrgica - Adoração da Cruz à tarde e, à 
noite, Cerimônia de Descimento da Cruz com Procissão 
e Beijamento do Senhor Morto.

COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA (CAMPINAS)FESTA DE SÃO BENEDITO

Após as comemorações da Semana Santa, a paró-
quia Nossa Senhora Assunção, da Igreja São Benedito, 
comemora a festa do Santo que dá nome à igreja. As 
comemorações começam às 5 horas da manhã, com 
repicar dos sinos e alvorada festiva, que culmina na 
Santa Missa às 6 horas e Benção do Mastro de São 
Benedito às 7h30.

A partir das 8 horas haverá Santa Missa na Irman-
dade de São Benedito; Solene Missa da Festa às 10 ho-
ras e, então, celebrações às 12, 14 e 17 horas, encerradas 
com a solene procissão em Louvor ao Santo e sermão às 
17 horas.

Paixão de Cristo
Célia Lima
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ENTRETENIMENTO
Pindamonhangaba tem 

estreia de fi lme nacional 
nesta quinta-feira (17). 
A comédia ‘Júlio sumiu’, 
baseada no livro homôni-
mo do ‘Casseta’ Beto Sil-
va, que também assina o 
roteiro em parceria com 
Patrícia Andrade, a histó-
ria se passa na época das 
instalações das UPPs no 
Rio de Janeiro e tem o 
Morro Santo Amaro como 
cenário.

De acordo com entre-
vista de Silva ao portal 
Ig, ‘Júlio sumiu’ se passa 
há cerca de dez anos e faz 
críticas bem humoradas 
à corrupção policial e à 
violência no Rio de Ja-
neiro, bem como ao com-
portamento de muitos 
cariocas.

 “O que me deixa triste 
é ver que a situação não 
mudou muito. As UPPs re-
almente mudaram alguma 
coisa, mas, no fundo, con-
tinuamos muito parecidos. 
A violência continua gran-
de. As UPPs vieram, mas 
não levaram às comunida-
des tudo o que deveriam, 
apenas o aparato armado 
do estado. Faltaram os 
serviços, que garantem a 
cidadania”, disse.

Enredo
Zona sul do Rio de 

Janeiro. Edna (Lilia Ca-
bral) é mãe de Júlio (Pe-
dro Nercessian) e Sílvio 
(Fiuk). Um dia ela acorda 
desesperada ao perceber 
que Júlio simplesmente 
desapareceu, sem deixar 
pistas. Preocupada, ela 

vai à delegacia com Eus-
táquio (Dudu Sandroni), 
seu marido, mas eles são 
destratados pelo delegado 
adjunto J. Rui (Augusto 
Madeira), que estava mais 
interessado em conquis-
tar a colega de trabalho 
Madalena (Carolina Die-
ckmann). Após receber na 
secretária eletrônica um 
aviso de que o fi lho está 
com Tião Demônio (Le-
andro Firmino), o chefão 
do tráfi co do morro ao 
lado, Edna decide ir até 
lá negociar. Surpreendida 
por um tiroteio, ela acaba 
guardando 20 kg de coca-
ína para o trafi cante que, 
em troca, promete libertar 
Júlio. O problema é que 
Sílvio, ao descobrir a co-
caína, decide vendê-la.

‘Júlio sumiu’ mistura humor e crítica

S.O.S. CAPITÃO AMÉRICA 2: O SOLDADO INVER-
NAL 3D (DUB) 
Classifi cação: 14 anos, Ano de Produção: 2013, Idioma: 
INGLES, Diretor: JOE E ANTHONY RUSSO, Duração: 
02:15:00h
De Quinta a Quarta-feira às 13:30h - 16:15h - 19:00h
CAPITÃO AMÉRICA 2 3D (LEG)
De Quinta a Quarta-feira às 21h45
CAPITÃO AMÉRICA 2 2D (DUB)

De Quinta a Quarta-feira às 16:35h - 22:00h
RIO 2 3D (DUB) 
Ano de Produção: 2013, Idioma: INGLÊS, Diretor: CAR-
LOS SALDANHA, Duração: 01:42:00h
De Quinta a Quarta-feira às 14h05
RIO 2 2D (DUB)
De Sexta a Quarta-feira às 17:00h
NOÉ 2D (DUB)
Classifi cação: 14 anos, Ano de Produção: 2013, Idioma: IN-
GLÊS, Diretor: DARREN ARONOFSKY, Duração: 02:18:00h
De Quinta a Quarta-feira às 14:15h
NOÉ 3D (DUB)
De Quinta a Quarta-feira às 16:25h - 19:10h

NOÉ 3D (LEG)
De Quinta a Quarta-feira às 21:55h
DIVERGENTE 2D (LEG) 
Classifi cação: 14 anos, Ano de Produção: 2014, Idioma: 
INGLÊS, Diretor: NEIL BURGER, Duração: 02:19:00h,
De Quinta a Quarta-feira às 22:00h
DIVERGENTE 2D (DUB)
De Quinta a Quarta-feira às 13:50h - 16:35h - 19:20h
JÚLIO SUMIU 2D (IDIOMA ORIGINAL)
Classifi cação: 16 anos, Ano de Produção: 2014, Idioma: 
PORTUGUÊS, Diretor: ROBERTO BERLINER, Dura-
ção: 01:30:00h
Quinta a Quarta-feira às 1 19:40h - 21:50h

PROGRAMAÇÃO 
CINEMA DE PINDA

A banda americana 
Linkin Park  anunciou o lan-
çamento de seu novo disco, 
The Hunting Party, para o 
dia 17 de junho. O primeiro 
clipe do álbum já foi lança-
do, e a música é denomina-
da “Guilty All The Same”. 
A produção do disco é feita 
por conta da própria banda. 

O Linkin Park foi for-
mado em 1996 em Agoura 
Hills, Califórnia.  Desde a 
sua formação, os músicos 
já venderam mais de 60 mi-
lhões de álbuns. O sucesso 

dos americanos começou 
em 2000, com o lançamen-
to do primeiro disco Hybrid 
Theory, que foi certifi cado 
pela RIAA como disco de 
diamante em 2005.

O nome defi nitivo, 
Linkin Park, é uma adap-
tação de Lincoln Park, que 
é uma vizinhança onde 
os desabrigados costu-
mavam ir. A mudança da 
grafi a aconteceu porque o 
domínio da Internet lin-
colnpark.com já existia e 
era muito caro.

Linkin Park anuncia novo álbum

Após alguns rumo-
res e especulações sobre 
uma possível sequência 
do clássico que marcou 
a infância dos anos 80, o 
diretor Richard Donner 
confi rmou que o segundo 
fi lme dos “Goonies” está 
sendo produzido.

Questionado por um 
famoso site americano de 
celebridades se iria diri-
gir algum “fi lme de suces-
so baseado em história 

em quadrinho” em breve, 
o diretor respondeu: “Se 
você chama Goonies de 
história em quadrinho, 
então, estamos fazendo 
uma sequência”.

Sobre o elenco, em-
bora  Josh Brolin, Corey 
Feldman, Sean Astin, Jeff 
Cohen e Martha Plimp-
ton não tenham comen-
tado o assunto, Donner 
disse que espera traba-
lhar com todos eles.

Clássico dos anos 80,
“Goonies” terá sequência

O Sesc Taubaté disponibiliza, na última semana 
do mês, dois títulos para os interessados em cine-
ma. Neste mês, os fi lmes são “O Garoto da Bicicle-
ta”, com direção de Jean-Pierre e Luc Dardenne, que 
possui indicação etária de 14 anos, e “Potiche Esposa 
Troféu”, dirigido por François Ozon, da França, para 
maiores de 12 anos.

Para que a sessão possa ser exibida é neces-
sário o mínimo de cinco pessoas e escolher entre 
os dias 23, 25 e 27 para a sua exibição. É preciso 
agendar, até o dia 21 de abril, pelo e-mail assde-
cinema@taubate.sescsp.org.br. 

As sessões são gratuitas.

Amantes de cinema 
podem assistir a 
sessões gratuitas

O Grupo “Turma do Pagode” realiza show hoje (17) 
em Pinda, na casa de Shows Arena 101. O evento co-
meça às 23 horas e as mulheres entram de graça até 1 
hora. A Arena Show fi ca situada na Estrada Municipal 
Antonio Marson, 4.900, Dutra KM 101. 

Em Pinda os ingressos estão à venda nas lojas:
Cães Aves e Cia (12) 3642-8233 
Conveniência Posto Ipiranga  (12) 7850-2129 
Dedo de Moça  (12) 3643-2667 
Neto Jeans  (12) 3645-7215 
Para mais informações acesse o site 
www.arena101.com.br 
ou em contato com o telefone (12) 3424-7673.

Apresentação do grupo “Turma 
do Pagode” em Pinda

Apresentação do grupo “Turma 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Carolina 
Dieckmann 
interpreta 
Madalena

Cena do fi lme 
“Potiche Esposa Troféu”
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Marcos Vinício cuba
***

os moradores de Pin-
damonhangaba devem 
ser os grandes aliados do 
poder público para evi-
tar epidemia de dengue. 
a cidade está em alerta, 
pois, até o dia 11 de abril 
haviam sido registradas 
919 notificações, des-
te número, 316 são ca-
sos autóctones e há 171 
aguardando resultados. 

a equipe da Vigilância 
Epidemiológica tem feito 
o trabalho casa a casa, 
bloqueios e nebulizações. 

Quando há registros po-
sitivos, os profissionais 
da Prefeitura fazem os 
bloqueios num raio de  
200 metros da mora-
dia da pessoa infectada 
e realizam nebulizações 
dentro das casas, porque 
os criadouros mais en-
contrados estão no inte-
rior das residências.

Pindamonhangaba 
poderá entrar em situa-
ção de epidemia a qual-
quer momento. Para que 
isso não ocorra, a Pre-
feitura solicita ajuda de 
todos os moradores para 

que retirem os vasos de 
plantas e coloquem telas 
nos ralos externos. 

Pessoas com sinto-
mas da doença devem 
procurar a unidade de 
saúde mais próxima. a 
secretaria de saúde e 
assistência social mon-
tou uma sala de triagem 
para pacientes que es-
tejam com suspeita de 
dengue. Este espaço já 
está em funcionamento 
no Pronto atendimento 
de Moreira césar e, em 
breve, o serviço será feito 
no Pronto-socorro.

Maria FErnanda Munhoz
***

as obras da quadra co-
berta do loteamento Man-
tiqueira, no distrito de 
Moreira césar, estão em 
andamento conforme o 
cronograma. 

de acordo com infor-
mações da Secretaria de 
obras da Prefeitura, nesta 
semana, a construção está 
em fase de execução da 
superestrutura, com o le-
vantamento de pilares de 
sustentação da cobertura.

na próxima semana, a 
quadra receberá serviços 
de piso, enquanto a estru-
tura metálica está sendo 
confeccionada. 

A obra fica localizada 
na rua dr. Geraldo der-
rico Moreira. de acordo 
com informações do De-
partamento de contratos 
e convênios da Prefeitu-
ra, essa obra é realizada 
pelo Pac 2, por meio do 
FndE – Fundo nacional 
de desenvolvimento da 
Educação. O investimento 

total é de r$ 536.998,42 
incluindo a contrapartida 
da Prefeitura. 

segundo a secretaria 
de obras, além da cober-
tura, a quadra terá alam-
brado, palco, dois lances 
de arquibancada e mureta 
externa de proteção feita 
de alvenaria.

Dedicando apenas 10 minutos
por semana, você pode verificar
na sua casa os possíveis locais
de reprodução do mosquito da
dengue e garantir que ela não
seja um foco.

Não deixe água parada.

COMBATER A  É MUITO
FÁCIL, MAS É PRECISO AGIR

ANTES QUE SEJA TARDE.

DENGUE
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Quadra coberta do Mantiqueira ganha pilares

Pinda está em alerta contra 
dengue e Prefeitura realiza ações

A obra está em 
fase de execução 

da superestrutura

cintia camargo

akim/agora Vale

João carlos ribEiro salGado
***

duas importantes obras 
que estão sendo realizadas 
na cidade foram vistoria-
das pelo prefeito: a avenida   
Manoel césar ribeiro, que 
está sendo duplicada em 
parceria com o Governo do 
Estado, com pistas duplas, 
rotatórias, acostamento e 
ciclovia;  e a construção  da 
alça de acesso do viaduto 
do  bairro das campinas à 
rodovia Presidente dutra, 
que  recebeu guias e sar-
jetas, passagem de águas 
pluviais sob a nova via, 
calçadas, ciclovias e cantei-
ros centrais. atualmente, a 
obra está em fase de cons-
trução de galerias de águas 
pluviais. no mesmo local, a 

rotatória já existente será 
ampliada para atender as 
novas dimensões da estra-
da e beneficiar diretamen-
te os moradores da região, 
principalmente os moto-
ristas que trafegam diaria-
mente pelo local. no bairro 
das campinas, as obras es-
tão sendo totalmente reali-
zadas com recursos e fun-
cionários da Prefeitura. 

durante a vistoria, o 
prefeito conferiu o anda-
mento das obras e conver-
sou com os funcionários, 
destacando a importância 
da conclusão das mesmas, 
o que vai garantir mais se-
gurança para a população 
de uma forma geral, além 
de acelerar o desenvolvi-
mento da cidade.

Obras são vistoriadas pela Prefeitura
andré nascimento

ppp

Conclusão das obras vai garantir segurança para a população e acelerar o desenvolvimento da cidade

Funcionária da Vigilância Epidemiológica orienta moradora
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AIANDRA ALVES MARIANO
***

A rede de varejo C&A 
inaugura, na terça-feira (22), 
sua primeira loja em Pinda-
monhangaba, no Shopping 
Pátio Pinda. A unidade foi 
projetada com base em 
uma proposta de estilo e 
arquitetura exclusivos.

Com cerca de 1.000 m², 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Obras e 
DM - Departamento de 
Serviços Municipais, re-
aliza, ininterruptamente, 
a manutenção em toda a 
cidade. No período entre 
os dias 11 e 15 de abril, 
foram realizadas limpeza, 
capina, roçada, aplicação 
de mata-mato, retirada de 
entulho, limpeza de boca 
de lobo, manutenção das 
estradas rurais e atuação 
da equipe do Pega Tudo. 

Limpeza, capina e 
roçada foram realizadas 
no talude e no centro co-
munitário no Vila São Pau-
lo; na praça da AMI e área 
verde do bairro das Cam-
pinas; na praça da AMI no 
bairro Cidade Nova (com 
aplicação de formicida); 
na AMI  e no PSF Cidade 
Jardim; na rua Geraldo 
Prates da Fonseca (Lessa); 
na rua Benedito Carlos da 
Silva (Jardim Princesa); 
no centro educacional do 
Cidade Jardim; na pra-
ça Santa Edwirges, praça 
Oscar Tochirokano e área 
verde em frente ao Luis 

Começa Semana de 
Prevenção à Hipertensão

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Pindamonhangaba rea-
lizará, de 22 e 26 de abril, 
a Semana de Prevenção 
e Controle da Hiperten-
são Arterial. No primeiro 
dia haverá palestra sobre 
o tema. A população está 
convidada a participar. A 
ação vai ocorrer no auditó-

rio da Prefeitura às 9 horas. 
De acordo com as in-

formações de profi ssionais 
da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, duran-
te a semana também serão 
promovidas outras campa-
nhas. No dia 26, das 8 às 12 
horas, a população poderá 
verifi car a pressão arterial, 
receber orientações pre-

ventivas sobre hiperten-
são, câncer bucal e receber 
a vacina contra a gripe em 
um dos três locais: praça 
de Moreira César, praça do 
Araretama e praça Monse-
nhor Marcondes.  

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONAGABA

PORTARIA Nº 4.221, DE 11 DE ABRIL DE 2014.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, 

R E S O L V E:
Art. 1º  Alterar a Portaria Geral nº 4.105, 
de 27 de setembro de 2013,  passando o 
Departamento de Turismo, para consecução 
de seus fi ns, a responder diretamente ao 
titular da Secretaria de Governo e Integração.
Parágrafo único.  Os atos do Departamento 
de Turismo dependerão da anuência do 
Secretário de Governo e Integração.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.

Pindamonhangaba, 11 de abril de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrado e publicado na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos em 11 de abril de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ 

Loja da C&A aumenta geração de empregos em Pinda

Serviços de manutenção 
continuam por toda a cidade

Limpeza e capina na praça Santo Antonio, bairro Bosque

Caloi (Parque São Domin-
gos); no Beira Rio; na Fa-
tec – Água Preta; escola 
municipal Manoel  César 
Ribeiro (Crispim); e no 
canteiro central, ciclovias 
e laterais do anel Viário – 
trecho do Tenda até a ro-
tatória do Campo Alegre. 

A aplicação de ma-
ta-mato foi feita no Alto 
Tabaú e Santana. Já a re-
tirada de entulho foi exe-
cutada na AMI, guias e 
calçadas do Santa Cecília; 
em torno do campo de fu-
tebol na área verde tam-
bém no bairro Santa Ce-
cília; no Cidade Nova; nas 
ruas Benedito Pires César, 
João do Amaral e área 
verde CDHU (Ararareta-
ma); na rua João Montei-
ro do Amaral (Mombaça); 
rua General Júlio Salgado 
(Alto Tabaú); no fi nal da 
rua Cônego Tobias (cen-
tro); e feita, ainda, a reti-
rada de galhos na Escola 
Yone Guaicuru de Oliveira 
(bairro Socorro). Foram 
realizados, também, lim-
peza e conserto de boca 
de lobo na entrada do lo-
teamento Beta na avenida 
Professor Manoel César 
Ribeiro. 

A equipe de manuten-
ção de estradas rurais re-
alizou o serviço de terra-
planagem no bairro das 
Campinas, na futura área 
da escola e do campo de 
futebol. Também realizou 
serviço na alça de acesso 
ao viaduto do bairro das 
Campinas. 

a loja traz as peças, os 
acessórios e as coleções 
dispostos conforme a 
personalidade do consu-
midor em ambientes di-
ferenciados, chamados de 
“mundos”. Cada um de-
les possui características 
do estilo de vida, como 
“romântica”, “antenada” 
e “city”, além de esporte, 

lingerie e banho. 
A área infantil tam-

bém tem espaço dedica-
do, segundo o conceito de 
store-in-store, com área 
reservada e decoração es-
pecífi ca para cada idade. 

Para a inauguração da 
loja, a rede preparou uma 
série de ações para o pú-
blico. No dia da abertura, 

as dez primeiras clientes 
ganharão um Cartão-Pre-
sente C&A. Haverá ainda 
distribuição de brindes per-
sonalizados até o fi nal do es-
toque, e uma equipe de ma-
nicures estará no local para 
pintar as unhas das clientes. 
Além disso, também será 
montado um estúdio para 
que as clientes sejam foto-

grafadas e levem para a casa 
uma foto imantada com 
uma moldura personaliza-
da. Uma DJ estará de plan-
tão para animar a festa.

Fora da loja, duas mo-
delos desfi larão com looks 
C&A pelos corredores do 
shopping, e serão distri-
buídos brindes para todos 
que passarem pela cance-

la do estacionamento do 
Shopping Pátio Pinda no 
dia da inauguração.

A unidade contará com 
ofertas exclusivas e desconto 
de 10% nas compras realiza-
das com o Cartão C&A (ex-
ceto celulares e eletrônicos), 
até o dia 27 de abril.  Quem 
fi zer uma compra ganhará 
uma ecobag exclusiva.

Divulgação

Pega Tudo
A equipe do Pega 

Tudo está, até esta 
quinta-feira (17), nos 
bairros Aurora, Cam-
po Belo e Mombaça II, 
realizando capina, var-
rição e limpeza geral.

Do dia 22 a  24 de 
abril, o Pega Tudo es-
tará nos  bairros  Ma-
riana e Mombaça I.

O Pega Tudo 
é um importante 
aliado na luta con-
tra a dengue, por 
isso, nos dias cer-
tos, os moradores 
dos bairros deverão 
deixar o entulho de 
seus quintais nas 
calçadas, para que o 
caminhão possa re-
alizar a remoção.

A loja do Shopping de Pinda será inaugurada no dia 22

Divulgação

Daniela Gonçalves

A abertura será 
no auditório 

da Prefeitura
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Altair Fernandes Carvalho

Descendo a histórica Bicu-
do Leme, lá quase em seu fi nal, 
mora dona  Zeferina... Zeferina 
Puppio de Oliveira Cesar, cida-
dã da Princesa do Norte antiga, 
memória lúcida da atual. Quan-
do setembro vier trará com ele 
mais um aniversário para Zefe-
rina comemorar: serão 91 bem 
vividos anos de vida terrena. As 
décadas parecem que só servi-
ram para animá-la ainda mais 
a persistir na aventura de viver, 
na arte de conviver. Com o pró-
ximo e com ela mesma. Que o 
digam os privilegiados que com-
partilham de seu dia a dia em 
família. Sempre alegre, bem dis-
posta, ela segue os preceitos de 
uma vida cristã com a sabedoria 
de quem sabe que deve aprovei-
tar bem a viagem. O destino é só 
uma consequência.  

Zeferina é um dos vários ca-
sos registrados na história desta 
cidade de tanto fi lhos ilustres, 
nos quais a municipalidade 
acaba sendo apenas um dado 
documental, nome do municí-
pio onde se nasce. Pessoas que, 
mais que a cidadania, possuem 
coração e memória pindamo-
nhangabenses. Nascida em Tre-
membé, a simpática cidade do 
“Bom Jesus”, fi lha de Georgina 
e Francisco Puppio, chegou em 
Pindamonhangaba com seis 
anos.  Era a caçula dos irmãos: 
Maria Aparecida, Sebastião, Ri-
naldo e Zenaíde. Em Pindamo-
nhangaba, a prole de Georgina 
e Francisco se completaria com 
o nascimento de mais quatro fi -
lhos: José, Tereza, Dulce e Diva. 

Tinham vindo pra trabalhar, 
criar os fi lhos nas terras da 
Princesa. Dona Georgina havia 
adquirido o Hotel Bela Vista, 
casarão que se localizava no iní-
cio da Fernando Prestes. A pe-
quena Zeferina logo foi para a 
Escola Normal (extinta) da pro-
fessora Elvira Bastos, dar início 
aos estudos. Os anos seguintes 
foram na tradicional e histórica 
Alfredo Pujol, na época, Grupo 
Escolar. Demonstrando rara ca-
pacidade para guardar na me-
mória os detalhes de um passa-
do repleto de fatos e feitos, dona 
Zeferina lembra com satisfação 
o nome de cada mestra que teve 
depois de dona Elvira:  profes-
sora Maria Clara,  professora 
Gabriella (esposa do escritor 
Athayde Marcondes) e profes-
sora Glorinha.

Concluído o primário, teve a 
oportunidade de dar sequência 
aos estudos em Taubaté. Ha-
via obtido a primeira colocação 

Dona Zeferina, memória e vidaDona Zeferina, memória e vida
num concurso que lhe daria este 
direito. Não foi possível.  Ela 
ainda era uma garotinha. Aque-
le era um momento em que a 
família não poderia se deslocar 
com ela para a cidade vizinha.  

Recordações da 
Pinda antiga

Da Pindamonhangaba de on-
tem. Tempo de sua infância, ado-
lescência e juventude, dona Zefe-
rina recorda-se de interessantes 
passagens. Algumas relacionadas 
à história do município, como a 
Revolução de 1932. Sua mãe foi 
uma das prestativas e patrióticas 
‘mulheres paulistas’ que se preo-
cupavam em manter um bule de 
café quente para servir os solda-
dos que passavam por Pindamo-
nhangaba ou daqui partiam em 
direção ao front, lutar pela cons-
titucionalização do país. 

Zeferina não tinha nem 10 
anos quando desenrolava esta 
importante passagem na histó-
ria da pátria em terras pinda-
monhangabenses. Lembra que, 
por conta desse acontecimento, 
tiveram que se mudar para uma 
casa na zona rural  do municí-
pio. O pai, que trabalhava como 
auxiliar do prefeito na ocasião, 
havia emprestado a residên-
cia da família, na rua Marechal 
Deodoro,  para abrigar os feri-
dos daquela revolução.

Uma das características de 
dona Zeferina quando conta, 
animada, suas recordações, é rir 
dela mesma ao reviver as situa-
ções em que se viu envolvida de-
vido ao seu jeito tão espontâneo 
e natural de ser... Aí é impossível 
não rir com ela. Aí é esperar. Es-
perar que Zeferina volte  à tona 
depois desse mergulho quase 
angelical no mundo das reminis-
cências. Aguardar já contagiados 
por sua magia, que dê continui-
dade a seus ‘recuerdos’. É dessa 
forma que ela relembra determi-
nadas passagens cômicas de sua 
vida. Como a vez em que serviu 
‘água benta’ por cachaça e só deu 
conta quando a pessoa servida 
disse que aquela era ‘uma pinga 
muito fraca’. Fazem parte dessas 
divertidas recordações, sua ad-
miração pelo Jogo do Bicho e as 
situações embaraçosas, mas não 
menos cômicas, que experimen-
tou por causa disso. 

A menina
Lembranças agradáveis 

fl uem sem nenhuma difi culdade 
de raciocínio ou dicção. Dentre 
as relacionadas à vida em famí-
lia, quando ela era ainda uma 
menina, lembra-se das idas à 
loja de seu Januário Cozzi. Ia 
levar a sacola de sapatos que o 
avô costurava com talento e per-
feição. Também lhe são ternos, 
os momentos de convivência 
com seu Francisco, o pai. Pas-
sagens como a vez em que ela, 
então com 12 anos, e sua irmã 
Zenaide, com 13, o ajudavam no 
alambique que ele havia adqui-
rido no bairro Pinhão do Borba. 
Relembrar a antiga Fábrica de 
Féculas (farinha de mandioca) 
no bairro da Boa Vista, às 
margens do rio Paraíba, na qual 
o pai era gerente e,  algum tem-
po depois,  estabeleceu sua pró-
pria produtora de farinha na rua 
Monteiro de Godoy. Confessa 
que até recentemente guardava, 
em redoma de vidro, uma por-
ção da farinha, a denominada 
‘tira prosa’,  relíquia produzida 
nessa fábrica. 

Os antigos carnavais de Pin-
damonhangaba também ocu-
pam lugar de destaque em suas 
lembranças. Recordações do 
tempo em que o pai e os cida-
dãos Guilherme Schmidt e An-
tonio Granato haviam montado 
uma agência de carros. Funcio-
nava em prédio localizado em 
frente à praça Monsenhor Mar-
condes. Segundo ela, em local 
onde não faz muito tempo era  a 
loja Central. Eles adquiriam os 
veículos em São Paulo e, na épo-
ca dos festejos de momo, antes 
da revenda, aproveitavam a frota 
para realizar o ‘corso carnavales-
co’. Um desfi le com os veículos 
enfeitados e lotados de foliões. 
Talvez venha daí sua paixão pe-
las alegres brincadeiras carna-
valescas. Em 1994, aos 70 anos, 
conquistou o troféu de foliona do 
Clube Literário. O derradeiro de 
vários outros troféus conquista-
dos anteriormente.  

 A mulher
Em 1947 casou-se com Be-

nedito de Oliveira César, com 
o qual teve os fi lhos: Romário, 
Flávio, Teresa Cristina, Cleusa 
Maria, Maria da Glória e Eli-

zabete. Benedito, o marido, 
era carioca (a família dele era 
de Pinda), foi gerente da Casa 
Moacyr Freire,  amplo estabele-
cimento comercial especializado 
na venda de material de constru-
ção que tinha sua frente para a 
praça da Estação (Praça Barão 
Homem de Mello) e fundos para 
a rua Rubião Júnior. Dessa ativi-
dade profi ssional do companhei-
ro, ela lembra de seu empenho 
na construção da igreja dos Sa-
lesianos, na reforma de outras 
igrejas locais, sua atenção às 
obras de construção que tinham 
à frente as Irmãs Vicentinas e as 
Irmãs Franciscanas. 

Com relação a esta dedicação 
à igreja católica e aos assuntos 
relacionados a ela, ressalta que 
a devoção vem de família. Re-
vela que desde menina gostava 
de cuidar, literalmente, da igre-
ja. Já foi responsável pelo andor 
de Nossa Senhora das Dores e 
já passou os sábados de Aleluia 
dentro da igreja Matriz, nas ar-
rumações pertinentes. Comenta 
que já chegou a cuidar, sozinha, 
da limpeza das dependências de 
todo o Santuário Mariano. Em 
seu quarto de dormir, num dos 
cantos, mantém uma imagem, 
tamanho grande, de Santa Fi-
lomena. Santa à qual é devota e 
tem muita fé em sua intercessão.

Da fé cristã vem os exemplos 
de amor ao próximo. A solida-
riedade, o interesse em ajudar 
os desamparados é outra das 
virtudes de dona Zeferina. Pro-
va disso foi quando criou o João 
Antonio, fi lho de um empregado 
do pai que trabalhava na fábrica 
de farinha. O empregado tinha 
problemas de saúde, vivia inter-
nado, e ela assumiu a criação do 
menino. 

Protetora dos 
desamparados

Outro exemplo de dedicação 
aos desamparados é um fato 
curioso relacionado a um dos 
ilustres fi lhos da Princesa do 
Norte: o maestro João Gomes de 
Araújo. Ela revela que o afama-
do músico tinha uma fi lha de-
fi ciente, a Lucília. João Gomes 
teria desprezado a convivência 
com essa fi lha, pedindo para que 
a sogra de Dona Zeferina cui-
dasse dela. Segundo dona Zefe-
rina, Lucília morou 15 anos com 
a família da sogra. Com a morte 
do sogro, ela passou a ser a res-
ponsável pela fi lha do maestro. 
Debaixo do mesmo teto e sob os 
seus cuidados e carinho, Lucília 

ainda viveu mais 10 anos, antes 
de partir para uma das muitas 
moradas do Verdadeiro Pai. 

Dona Zeferina menciona que 
houve um tempo em que cui-
dava da sogra, da fi lha de João 
Gomes, da escrava cega que ha-
via pertencido à família de sua 
mãe e de Laudelina, sua irmã. 
Aconteceu de um pedreiro que 
estava fazendo uma obra de re-
forma em sua casa naquele tem-
po, achando anormal o número 
de pessoas dependentes de uma 
atenção especial residindo na 
mesma casa, foi perguntar ao 
marido de dona Zeferina se ali 
funcionava um asilo. Ao dizer 
que o marido respondera ao pe-
dreiro ‘é quase isso’, dona Zefe-
rina se desmancha numa gosto-
sa gargalhada. 

Uma casa atrás da igreja
Dona Zeferina tem um so-

nho: voltar a residir em uma 
determinada residência da rua 
Prudente de Moraes. Recorda 
quando se casou. Vivia comen-
tando com o marido essa sua 
vontade de morar nas proximi-
dades da igreja. Como sempre 
acontecia, o universo conspira-
va em seu favor: sua tia precisou 
vender a casa. A localização vi-
nha de encontro à realização do 
sonho, a casa fi cava nos fundos 
da igreja matriz, Santuário Ma-
riano e Diocesano Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso. Ali morou 
durante 70 anos.

Era uma casa alegre. Bem 
frequentada. Conta dona Zeferi-
na que nunca trancava a porta. 
Os parentes e os amigos, prin-
cipalmente aqueles ligados ao 
clero católico, tinham passagem 
livre.   Naquela casa ela acolhia 
o próximo, dividindo seu espaço 
assim como dividia o pão.  Ali 
criou os fi lhos. Viveu feliz com 
seu Benedito, seu único par. 
Tudo passa. Alguém sempre 
haverá que nos anteceda no re-
torno à vida espiritual.  Seu Be-
nedito se foi em junho de 1971. 
Quando ele partiu Zeferina as-
sumiu a viuvez, se juntar com 
outro companheiro, jamais.... 

 Quatro décadas já se passa-
ram do adeus do Benedito. Ao 
aproximar-se um centenário de 
vida, dona Zeferina ainda conta 
com as irmãs Therezinha e Diva. 
De sua união com Benedito, as 
fi lhas  Bete, Tereza e Cleusa, 
os netos e a alegria. Alegria de 
saborear a vida, cantar a vida e 
contar sobre a sua vida nas ter-
ras da Princesa do Norte!

Quando setembro 
vier ela completará
 91 anos de idade 

Arquivo Pessoal

Uma foto com os fi lhos. 
Em pé: Antonio, Flávio 

e Romário (os três já se 
foram). Sentadas: Cleusa, 
Tereza Cristina, ela (Dona 

Zeferina) e Elizabete

Dona Zeferina (na janela) e familiares na casa onde viveu 70 anos, na ‘Prudente de Moraes’
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 078/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. JOÃO B. P. CARVALHO E OUTRA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua João Paulo I, bairro Lessa, inscrito no município sob a 
sigla SO21.01.01.012.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 079/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. OSWALDO MASSARU ARAI, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Eduardo da Silva Neto, bairro Jd. Mariana Mombaça, inscrito 
no município sob a sigla SO11.06.08.031.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 080/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. GERMANO MIGUEL DE ASSIS, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Emico Ogata, bairro Jd. Mariana Mombaça, inscrito no 
município sob a sigla SO11.09.10.008.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 081/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Srª. ANA PAULA DA SILVA SANTOS, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Emico Ogata, bairro Jd. Mariana Mombaça, inscrito no 
município sob a sigla SO11.09.10.010.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 082/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Srª. MARIA DO ROSARIO PI SALGADO, 
responsável pelo imóvel situado a Rua José Ribeiro de Souza, bairro Jd. Mariana Mombaça, inscrito 
no município sob a sigla SO11.10.21.008.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 083/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Srª. MARIA ANTONIO MONTEIRO, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Capitão Benedicto Correa Silva, bairro Mombaça I, inscrito 
no município sob a sigla SO11.01.04.040.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 084/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Srª. RUBIA SAN MARTIN BOAVENTURA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Henrique Homem de Mello, bairro Lessa, inscrito no 
município sob a sigla SO21.01.04.016.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 085/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. REINALDO CESAR DE SOUZA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Luiz Italico Bocco, bairro Socorro, inscrito no município sob 
a sigla SO21.07.16.017.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 086/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. VICENTE DE PAULA CAMPOS, 
responsável pelo imóvel situado a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1200, bairro Campo 
Alegre, inscrito no município sob a sigla SO11.12.08.006.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 087/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. ROQUE CLARO, responsável pelo 
imóvel situado a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1244, bairro Campo Alegre, inscrito 
no município sob a sigla SO11.12.08.007.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 088/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. EDUARDO LUIZ DE MELLO, responsável 
pelo imóvel situado a Rua João Monteiro do Amaral, bairro Mombaça I, inscrito no município sob 
a sigla SO11.09.10.004.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 089/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. LUIZ CARLOS DE MELLO, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Antonio Marcondes Homem de Mello, bairro Mombaça I, inscrito no 
município sob a sigla SO11.01.02.025.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 090/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a SOCITECA LTDA, responsável pelo imóvel 
situado a Rua Sergio Marcondes Salgado, bairro Jd. Campos Maia, inscrito no município sob a 
sigla SO11.11.09.007.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 091/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Srª. RENATA DA SILVA FERRAZ, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Leite de Abreu, bairro Residencial Andrade, inscrito 
no município sob a sigla NE12.09.11.006.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 092/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. OCTAVIO GOFFI SALGADO, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Francisco Sebastião Borges, bairro Lot. São Vicente de Paulo, inscrito 
no município sob a sigla NE16.09.19.023.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 093/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. DELMIRO AZOLA, responsável pelo 
imóvel situado a Rua Francisco Muhlbauer, bairro Araretama, inscrito no município sob a sigla 
SO23.04.15.023.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 094/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a INCORPORADORA PINUS S/C LTDA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Capitão José Alves Beraldo Filho, bairro Parque das 
Palmeiras, inscrito no município sob a sigla NE12.12.05.022.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 095/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. HEITOR CORREA GONÇALVES, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Francisco Ademar Fonseca, bairro Vila Suiça, inscrito no 
município sob a sigla SE12.01.03.020.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 096/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. HEITOR CORREA GONÇALVES, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Cristina Ap. Alves Moreira, bairro Vila Suiça, inscrito no 
município sob a sigla SE12.01.02.017.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 097/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. JOSIEL FERREIRA FRANCA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Francisco Ademar Fonseca, bairro Vila Suiça, inscrito no 
município sob a sigla SE12.01.03.026.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 098/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. SEBASTIÃO FRANCISCO RODRIGUES, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Maria Baruki Samaha, bairro Araretama, inscrito no 
município sob a sigla SO23.08.06.019.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 099/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a CONSTRUTORA GWF LTDA, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Dr. Eloy Chaves, bairro Tabaú, inscrito no município sob a sigla 
NE11.14.09.074.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 100/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. JOSÉ LUIZ SAURO, responsável pelo 
imóvel situado a Rua Dr. Monteiro de Godoy, bairro Bosque da Princesa, inscrito no município sob 
a sigla NE11.13.01.026.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 101/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. MARCO ANTONIO RODRIGUES 
SALGADO, responsável pelo imóvel situado a Rua Antonio Caetano Junior, bairro Bosque da 
Princesa, inscrito no município sob a sigla NE11.13.01.027.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 102/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. HEITOR CORREA GONÇALVES, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Francisco Ademar Fonseca, bairro Vila Suiça, inscrito no 
município sob a sigla SE12.01.03.001.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 091/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Srª. RENATA DA SILVA FERRAZ, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Leite de Abreu, bairro Residencial Andrade, inscrito 
no município sob a sigla NE12.09.11.006.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 078/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. JOÃO B. P. CARVALHO E OUTRA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua João Paulo I, bairro Lessa, inscrito no município sob a 
sigla SO21.01.01.012.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 079/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. OSWALDO MASSARU ARAI, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Eduardo da Silva Neto, bairro Jd. Mariana Mombaça, inscrito 
no município sob a sigla SO11.06.08.031.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 092/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. OCTAVIO GOFFI SALGADO, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Francisco Sebastião Borges, bairro Lot. São Vicente de Paulo, inscrito 
no município sob a sigla NE16.09.19.023.000, 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 AdministraçãoPREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Edital de Notifi cação
Controle 080/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. GERMANO MIGUEL DE ASSIS, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Emico Ogata, bairro Jd. Mariana Mombaça, inscrito no 
município sob a sigla SO11.09.10.008.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 093/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. DELMIRO AZOLA, responsável pelo 
imóvel situado a Rua Francisco Muhlbauer, bairro Araretama, inscrito no município sob a sigla 
SO23.04.15.023.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 081/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Srª. ANA PAULA DA SILVA SANTOS, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Emico Ogata, bairro Jd. Mariana Mombaça, inscrito no 
município sob a sigla SO11.09.10.010.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 094/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a INCORPORADORA PINUS S/C LTDA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Capitão José Alves Beraldo Filho, bairro Parque das 
Palmeiras, inscrito no município sob a sigla NE12.12.05.022.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 082/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Srª. MARIA DO ROSARIO PI SALGADO, 
responsável pelo imóvel situado a Rua José Ribeiro de Souza, bairro Jd. Mariana Mombaça, inscrito 
no município sob a sigla SO11.10.21.008.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 095/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. HEITOR CORREA GONÇALVES, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Francisco Ademar Fonseca, bairro Vila Suiça, inscrito no 
município sob a sigla SE12.01.03.020.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 083/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Srª. MARIA ANTONIO MONTEIRO, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Capitão Benedicto Correa Silva, bairro Mombaça I, inscrito 
no município sob a sigla SO11.01.04.040.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 096/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. HEITOR CORREA GONÇALVES, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Cristina Ap. Alves Moreira, bairro Vila Suiça, inscrito no 
município sob a sigla SE12.01.02.017.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 084/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Srª. RUBIA SAN MARTIN BOAVENTURA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Henrique Homem de Mello, bairro Lessa, inscrito no 
município sob a sigla SO21.01.04.016.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 097/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. JOSIEL FERREIRA FRANCA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Francisco Ademar Fonseca, bairro Vila Suiça, inscrito no 
município sob a sigla SE12.01.03.026.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 085/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. REINALDO CESAR DE SOUZA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Luiz Italico Bocco, bairro Socorro, inscrito no município sob 
a sigla SO21.07.16.017.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 098/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. SEBASTIÃO FRANCISCO RODRIGUES, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Maria Baruki Samaha, bairro Araretama, inscrito no 
município sob a sigla SO23.08.06.019.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 086/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. VICENTE DE PAULA CAMPOS, 
responsável pelo imóvel situado a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1200, bairro Campo 
Alegre, inscrito no município sob a sigla SO11.12.08.006.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 099/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a CONSTRUTORA GWF LTDA, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Dr. Eloy Chaves, bairro Tabaú, inscrito no município sob a sigla 
NE11.14.09.074.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 087/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. ROQUE CLARO, responsável pelo 
imóvel situado a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1244, bairro Campo Alegre, inscrito 
no município sob a sigla SO11.12.08.007.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 100/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. JOSÉ LUIZ SAURO, responsável pelo 
imóvel situado a Rua Dr. Monteiro de Godoy, bairro Bosque da Princesa, inscrito no município sob 
a sigla NE11.13.01.026.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 088/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. EDUARDO LUIZ DE MELLO, responsável 
pelo imóvel situado a Rua João Monteiro do Amaral, bairro Mombaça I, inscrito no município sob 
a sigla SO11.09.10.004.000, 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Edital de Notifi cação
Controle 101/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. MARCO ANTONIO RODRIGUES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 089/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. LUIZ CARLOS DE MELLO, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Antonio Marcondes Homem de Mello, bairro Mombaça I, inscrito no 
município sob a sigla SO11.01.02.025.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 090/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a SOCITECA LTDA, responsável pelo imóvel 
situado a Rua Sergio Marcondes Salgado, bairro Jd. Campos Maia, inscrito no município sob a 
sigla SO11.11.09.007.000, 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

SALGADO, responsável pelo imóvel situado a Rua Antonio Caetano Junior, bairro Bosque da 
Princesa, inscrito no município sob a sigla NE11.13.01.027.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 102/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. HEITOR CORREA GONÇALVES, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Francisco Ademar Fonseca, bairro Vila Suiça, inscrito no 
município sob a sigla SE12.01.03.001.000, 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

Diretora do Departamento de Administração
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Diretora do Departamento de Administração
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Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classifi cação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 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 - Certifi cado 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 Inscrição 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 fi lhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).
Dia  28/04/2014 às 15:00 horas
FISIOTERAPEUTA
6º JOSÉ CARLOS NOGUEIRA JUNIOR
RUA AGOSTINHO SAN MARTIN FILHO, 50 - CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-065

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classifi cação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 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 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de título de especialização, conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição 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 fi lhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).
Dia  28/04/2014 às 15:30 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. PSIQUIATRA
1º BRUNO ARANTES MONTEIRO
RUA DR. LAURO AUGUSTO DE ALMEIDA, 199 – CHÁCARAS CATAGUÁ
TAUBATÉ – SP
CEP 12093-450

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA 
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2014
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com 
base no Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical 
Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 
605 da CLT, vêm Notificar e Convocar os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel 
rural, com empregados ou não, e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica 
rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 
1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-Lei, para realizarem o pagamento das Guias de 
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2014, devida por força do que 
estabelecem o Decreto-Lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à espécie. 
O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 22 de maio de 2014, 
em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta 
de recolhimento da Contribuição Sindical Rural, até a data de vencimento acima indicada, 
constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização 
monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações 
prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 
Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, com amparo 
no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo 
Aditivo, do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB, remetidas, por via postal, para os 
endereços indicados nas respectivas Declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não 
recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a 
emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde tem 
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela 
sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. 
Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança da contribuição 
deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, por escrito, 
enviada pela CNA, situada no SGAN, Quadra 601, Módulo K, Edifício Antonio Ernesto 
de Salvo (CNA), Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021. O protocolo das impugnações 
poderá ser realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação da Agricultura 
e / ou Pecuária do Estado, podendo, ainda, ser enviada diretamente à CNA, por correio, 
no endereço acima mencionado. O sistema sindical rural é composto pela Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura 
e / ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília,11 de abril de 2014
KÁTIA REGINA DE ABREU - Presidente

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 classifi cação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 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 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso específi co, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição 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 fi lhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).
Dia  28/04/2014 às 14:30 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
12º TELMA APARECIDA DA SILVA SERAFIM
RUA SOLDADO ROBERTO MARCONDES, 100 – JARDIM ROSELY
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-660

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classifi cação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 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 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 5
Dia  28/04/2014 às 14 horas
6º TEREZA DE BARROS TRANNIN BONAFÉ
RUA MAJOR JORGE GUAYCURU DE OLIVEIRA, 101 – SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-630

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Pelo segundo ano con-
secutivo, Pindamonhan-
gaba recebeu uma roma-
ria de aproximadamente 
70 jipes do Vale do Para-
íba, levando a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida 
para o Santuário Nacio-
nal. A parada na cidade foi 
realizada no restaurante 
Alecrim, onde os romeiros 
almoçaram e descansaram 
antes de seguir viagem. 

O Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura de Pin-
da apoiou a realização do 
evento, com a participação 
no local com o Centro de 
Informações Turísticas. 
O restaurante Alecrim faz 

parte do Circuito Turístico 
Mantiqueira, do Conselho 
Municipal de Turismo e do 
Núcleo Turístico Piracu-
ama, sendo o empreendi-
mento um local de turismo 
gastronômico e de lazer.

Localizado na rodovia 
Caio Gomes Figueiredo, 
km 3,5, no bairro Mandu 
– Piracuama, o Alecrim 
serve comida caseira fei-
ta no fogão de lenha e 
utiliza produtos de seu 
pomar e horta, livres de 
agrotóxicos ou conser-
vantes. Em seu cardápio, 
pratos quentes, vegeta-
rianos, kids, saladas e 
sobremesas, a la carte, 
por quilo ou self service. 
Funciona aos sábados, 

domingos e feriados, das 
12 às 17 horas, e aceita 
cartões de débito e de 
crédito. 

O Alecrim recebe tu-
ristas para café colonial, 
com agendamento, e aluga 
o espaço para a realização 
de eventos. No turismo de 
lazer, o próximo evento no 
local será a festa “Mestre 
do Rock”, com bandas dos 
anos 60 até os dias atuais. 
Será no dia 26 de abril, a 
partir das 21 horas. 

Mais informações po-
derão ser obtidas nos 9 
9777-7015 ou 9 9198-
3724 com Ellen, pelo res-
taurante.alecrim@hot-
mail.com ou Facebook: 
Restaurante Alecrim. 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

 Três artistas e um tema 
em comum: o caipira. A ex-
posição Raízes do Vale traz 
essa homenagem em forma 
de fi guras esculpidas em 
argila, no mês em que se 
comemora Mazzaropi.

Attila Santos, Sérgio 
Calipo e seu filho Felipe 
Callipo prepararam com 
muita dedicação a mos-
tra, que tem 25 peças 
e segue até o dia 25 de 
abril, no Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina. 
A visitação é gratuita e 
pode ser realizada na 
terça-feira, das 13 às 17 
horas, e de quarta a sex-
ta-feira, das 8 às 17 ho-
ras. O museu não abrirá 
nos feriados da Semana 
Santa e Páscoa.

Esta exposição surgiu 
da ideia de Attila Santos 
e Felipe Callipo, durante 
participação no Pinda em 
Cena – evento realizado 
mensalmente pelo De-
partamento de Cultura da 
Prefeitura, levando a arte 
aos bairros da cidade. In-
clusive, muitas peças da 
mostra foram produzidas 
durante o Pinda em Cena.

Com a ideia, convida-
ram Sérgio Callipo, cria-
ram o grupo Raízes do 
Vale e apresentaram o 
projeto ao Departamento 
de Cultura, que, pronta-
mente, acolheu e integrou 
a exposição à progra-
mação do Mazzaropi em 
Cena, evento que home-
nageia o cineasta Amácio 
Mazzaropi durante todo o 
mês de abril, com diversas 
ações.

Romaria de jipes faz parada em Pinda

Exposição Raízes do Vale 
homenageia a figura do “Caipira”

Imagem engraçada, retrata extração de dentes 
em um tempo longínquo

Com a formação do grupo Raízes 
do Vale, a partir de agora, a inten-
ção dos artistas é fazer exposições 
e ministrar ofi cinas em conjunto. 
A agenda do trio, inclusive, já está 
sendo preenchida... estão progra-
madas exposições em São José dos 
Campos, Iguape-SP e uma ofi cina 
no Palácio Boa Vista, em Campos 
do Jordão, por meio do Governo do 
Estado, em maio.

Mas o grupo não se esqueceu 
de Pindamonhangaba! O próxi-

mo projeto dos artistas é realizar 
uma exposição especial sobre São 
Francisco de Assis, em outubro.

As especialidades e o estilo 
dos artistas são diferentes, 

mas se complemen-
tam. Na exposição 
sobre o caipira, fo-
ram feitas peças na 

especialidade de Attila Santos, que 
é artesanato raiz, e os Callipo se 
adaptaram. Em outubro, a mostra 
vai ser sobre a especialidade de Sér-
gio e Felipe Callipo, que é a arte sa-
cra, e será a vez de Attila se adaptar.

Para organizar a agenda, o gru-
po está criando um site e não des-
carta a possibilidade de integrar 
outros artistas ao time. Sérgio 
Callipo, o mais experiente do trio, 
é enfático: “O artista não pode fi car 
sentado esperando, tem que fazer 
acontecer. E ir atrás de parcerias, 
também em conjunto com a Prefei-
tura, o Governo do Estado e outros 
órgãos, mas, acima de tudo, não se 
acomodar e seguir sempre em fren-
te”. Seguindo essa fi losofi a, o Raí-
zes do Vale prossegue, prometendo 
muitas novidades para os admira-
dores de arte.

Com a formação do grupo Raízes 
do Vale, a partir de agora, a inten-
ção dos artistas é fazer exposições 
e ministrar ofi cinas em conjunto. 
A agenda do trio, inclusive, já está 
sendo preenchida... estão progra-
madas exposições em São José dos 
Campos, Iguape-SP e uma ofi cina 
no Palácio Boa Vista, em Campos 
do Jordão, por meio do Governo do 
Estado, em maio.

Mas o grupo não se esqueceu 
de Pindamonhangaba! O próxi-

mo projeto dos artistas é realizar 
uma exposição especial sobre São 
Francisco de Assis, em outubro.

As especialidades e o estilo 
dos artistas são diferentes, 

mas se complemen-
tam. Na exposição 
sobre o caipira, fo-
ram feitas peças na 
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Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz

O trio de artistas e algumas das peças em exposição no museu

Participaram jipes de todo o Vale do Paraíba
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014 
 
RERRATIFICA-SE a publicação veiculada neste Jornal em 11/04/14, leia-se corretamente: A 
Prefeitura comunica que no PPRP nº 047/2014 de “Aquisição de massa asfáltica (CBUQ) 
faixas III e IV do DER com fornecimento e transporte para entrega dentro do município de 
Pindamonhangaba – SP em diversos locais”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 28/03/2014: 

 
ATA nº 074/2014  Empresa: ANDRADE BRITTA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ARUSP LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 TO Massa asfáltica (CBUQ) – faixa III DER Andrade Britta 163,35 15.000 

02 TO Massa asfáltica (CBUQ) – faixa IV DER Andrade Britta 166,32 15.000 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014

RERRATIFICA-SE a publicação veiculada neste Jornal em 11/04/14, leia-se corretamente: A 
Prefeitura comunica que no PPRP nº 047/20147/20147 de “Aquisição de massa asfáltica (CBUQ) 
faixas III e IV do DER com fornecimento e transporte para entrega dentro do município de 
Pindamonhangaba – SP em diversos locais”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 28/03/2014:

ATA nº 074/2014 Empresa:Empresa: ANDRADE BRITTA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ARUSP LTDAANDRADE BRITTA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ARUSP LTDAANDRADE BRITTA CONSTRUTORA E PAVIMENTADOR
ITEM UNID.

DE 
MEDIDA

DESCRIÇÃO
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$)

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL

01 TO Massa asfáltica (CBUQ) – faixa III DER Andrade Britta 163,35 15.000

02 TO Massa asfáltica (CBUQ) – faixa IV DER Andrade Britta 166,32 15.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2014 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 029/2014 de “Aquisição de material para uso na 
Administração Geral e aquisição de material para compor o Kit escolar, para atendimento 
aos alunos da rede Municipal de Ensino”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 21/03/2014: 

 

ATA nº 065/2014 Empres
a: 

BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS 
LTDA 

ITE
M 

UNID. 
DE 

MEDID
A 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALO
R 

UNIT
ÁRIO 
(R$) 

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA 

CONSUM
O 

ESTIMA
DO 
SEC 

 

01 

 

UNID. 

Caderno brochura costurado 1/4 
com 96 folhas - formato: 
140x200mm  
Caderno brochura costurado 1/4 
com 96 folhas - formato: 
140x200mm capa e contracapa com 
aplicação BOPP brilho, capa e 
contra capa com papelão 1.3mm 
(780gm2), revestido em papel 
couchê 115gm2 – impresso em off 
set espelho em papel AP 120gm3, 
miolo costurado com costura central,  
folhas internas em papel de 63 gm2 
com pautas e margens, capa interna 
com dados pessoais e semestrais, 
contra capa com dados do 
fabricante, formato, número de 
folhas e gramaturas. 

JANDAIA 
(BIGNAR

DI) 

1,85 360 25.000 

02 UNID. 
Caderno brochurão costurado 
com 96 folhas - formato: 
200x275mm. 
Caderno brochurão costurado com 
96 folhas - formato: 200x275mm 
capa e contracapa com aplicação 
BOPP brilho, capa e contra capa 
com papelão 1.3mm (780gm2), 
revestido em papel couchê 115gm2 
– impresso em off set espelho em 
papel AP 120gm3, miolo costurado 
com costura central, folhas internas 
em papel de 63 gm2 com pautas e 
margens, capa interna com dados 
pessoais e semestrais, contra capa 
com dados do fabricante, formato, 
número de folhas e gramaturas, 

JANDAIA 
(BIGNAR

DI) 

2,90 --- 150.000 

 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 029/2014 de “Aquisição de material para uso na 
Administração Geral e aquisição de material para compor o Kit escolar, para atendimento aos 
alunos da rede Municipal de Ensino”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, 
com validade de 12 meses, assinadas em 21/03/2014:

14 UNID. Lápis preto HB, nº 2  
Lápis preto HB= 2, proporcionando 
maior resistência a quebra da mina 
em seu processo exclusivo de 
colagem, conter em seu corpo, 
marca, referência e código de barras. 
O produto deverá conter 
micropartículas ativas desenvolvidas 
a partir de nanotecnologia que 
fortalecem a estrutura do grafite, 
traço escuro com excelente 
apagabilidade. Marca e procedência. 

CASTELL 
9000 

(FABER 
CASTELL

) 

0,63 4.800 180.000 

16 UNID. Caneta esferográfica na cor azul  
Caneta esferográfica na cor azul - 
ponta média de latão com esfera em 
tungstênio 1.0mm. Corpo em 
plástico transparente sextavado, 
carga removível não rosqueada na 
parte inferior. Tampa na cor da tinta 
ventilada com hastes. Marca modelo 
e procedência. 

BIC 
CRISTAL 

(BIC) 

0,37 9.600 65.000 

17 UNID. 
Caneta esferográfica na cor 
vermelha 
Descrição completa: Caneta 
esferográfica na cor vermelha - 
ponta média de latão com esfera em 
tungstênio 1.0mm. Corpo em 
plástico transparente sextavado, 
carga removível não rosqueada na 
parte inferior. Tampa na cor da tinta 
ventilada com hastes. Marca modelo 
e procedência. 
 

BIC 
CRISTAL 

(BIC) 

0,37 .. ..... 45.000 

ATA nº 066/2014 Empres
a: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. EPP 

ITE
M 

UNID. 
DE 

MEDID
A 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALO
R 

UNIT
ÁRIO 
(R$) 

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA 

CONSUM
O 

ESTIMA
DO 
SEC 

04 TB Cola branca líquida com 100 g 
Cola branca liquida com 100 gr. 
Composição resina de PVA e água, 
produto atóxica e lavável. Bico 
aplicador econômico, tampa em 
polipropileno com três respiros. O 
produto deve ser plastificante, com 
alto poder de colagem, isento de 
cargas minerais e substâncias 
nocivas à saúde, atóxico e inócuo, 
que após a secagem apresente um 
filme transparente, no rotulo deverá 
conter, nome do fornecedor, 
endereço, telefone para contato e 
químico responsável. Marca e 
procedência. 
 

ACRILEX 
NACION

AL 

1,14 720 70.000 

 05 JG Caneta hidrográfica, ponta grossa, 
com 12 cores sortidas 
Caneta hidrográfica com 12 cores 
sortidas confeccionada em resina 
termoplásticas. Ponta grossa em 
feltro de aproximadamente 6 mm, 
que não afunda, suportando a 
pressão normal de uso. Tampa 
antiasfixiante. Tinta atóxica lavável 
à base de água, corante e umectante. 
Deverá ter aproximadamente 136 
mm de comprimento. Embalagem 
em estojo cartonado contendo dados 
de identificação do fabricante e 
composição. Marca e procedência. 
 

ACRILEX 
NACION

AL 

9,04 --- 15.000 

ATA nº 067/2014 
Empres
a: L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA. EPP 

ITE
M 

UNID. 
DE 

MEDID
A 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALO
R 

UNIT
ÁRIO 
(R$) 

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA 

CONSUM
O 

ESTIMA
DO 
SEC 

09 UNID. Borracha natural, medindo 40mm 
x 28mm x 9mm  

Borracha natural, indicada para 
apagar escritas a lápis, medindo 40 
mm x 28 mm x 9 mm. O produto 
deverá ser atóxico. Composição: 
borracha natural,  borracha sintética, 
cargas, óleo mineral acelerador e 
essência. Deverá constar na 
embalagem: produto não 
recomendável para menores de 03 
anos marca código de barras, 
dimensões, composição, validade e 
dados de identificação do fabricante. 
Marca e procedência. 

 

RED BOR 0,22 1.200 75.000 

ATA nº 068/2014 Empres
a: LEVIN COMERCIAL LTDA. ME 

ITE
M 

UNID. 
DE 

MEDID
A 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALO
R 

UNIT
ÁRIO 
(R$) 

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA 

CONSUM
O 

ESTIMA
DO 
SEC 

 

12 CX Lápis de cor, formato sextavado, 
com 12 cores 
Lápis de cor com 12 cores - 
produzido em madeira com 
superfícies coloridas com tintas 
atóxicas indicando as cores das 
minas. Todos os lápis deverão estar 
apontados para utilização imediata. 
Deverá apresentar traço nítido e 
resistência para suportar a pressão 
normal de uso. A madeira própria 
para lápis leve, seca, sem nós e 
rachaduras de fácil aponte. Deverá 
ser produzido de madeira 
reflorestada de manejo sustentável 
Composição madeira, pigmentos, 
aglutinantes, carga inerte e ceras. 
Deverá atender os seguintes 
formatos: mina colorida de forma 
cilíndrica com diâmetro mínimo de 
2,1 mm e comprimento de 175 mm 
sendo as cores:), madeira em 
Formato sextavada com mínimo de 
6,8 mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem 
cartonada. Deverá constar na 
embalagem: dados de identificação 
do fabricante, composição do rotulo. 
Marca e procedência. 

 
LABRA 2,47 --- 30.000 

ATA nº 069/2014 Empres
a: NIT - FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. ME 

ITE
M 

UNID. 
DE 

MEDID
A 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALO
R 

UNIT
ÁRIO 
(R$) 

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA 

CONSUM
O 

ESTIMA
DO 
SEC 

03 UNID.  
Caderno de desenho flexível, 
espiral, com 96 folhas – formato: 
200 x 275mm 
Caderno de desenho flexível espiral 
com 96 folhas - formato: 275 x 
200mm - capa e contra capa em 
papel duplex 280gm² impressão em 
04 cores, capa e contra capa com 
aplicação de verniz brilho, espiral 
galvanizado 0,90 mm, folhas 
internas em papel de 63 gm2. Sem 
seda. Contra capa com dados do 
fabricante, formato, número de 
folhas e gramaturas. 
 

 
POP TEC 2,25 --- 15.000 

ATA nº 070/2014 Empres
a: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 

ITE
M 

UNID. 
DE 

MEDID
A 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALO
R 

UNIT
ÁRIO 
(R$) 

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA 

CONSUM
O 

ESTIMA
DO 
SEC 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

08 CX  
Tinta guache com 06 cores  
Tinta guache com 06 cores - 
acondicionada em potes em plástico 
com tampa de rosquear com 
capacidade para 30 ml cada. 
Composição: resina, água, 
pigmento, cargas e conservante tipo 
benzoatiazol. Produto atóxico. 
Embalagem em papel cartão com 
janelas para visualização das cores 
com identificação do fabricante e 
composição. Marca e procedência. 
 

 
ACRILEX 3,23 --- 50.000 

15 UNID. 
 
Régua, 30 cm  
Descrição completa: 
Régua 30 cm confeccionada em 
Politereftalato de Etileno Reciclado 
Pós-Consumo pelo processo de 
injeção, na cor verde, escalas com 
divisão em milímetros, destaque a 
cada 5 milímetros com marcação 
numerada a cada centímetro na cor 
branco, feitas pelo processo de 
tampo grafia. Dimensões mínimas: 
310 mm comprimento x 30 mm 
largura x 2,0 mm espessura maior e 
a menor 1,4 mm (ponta do chanfro), 
peso aproximado 26 gramas. Marca 
modelo e procedência. 
 

 
LEO & 
LEO 

0,49 --- 25.000 

ATA nº 071/2014 Empres
a: PARCO PAPELARIA LTDA 

ITE
M 

UNID. 
DE 

MEDID
A 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALO
R 

UNIT
ÁRIO 
(R$) 

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA 

CONSUM
O 

ESTIMA
DO 
SEC 

11 UNID.  
Apontador simples com depósito  
Apontador simples com depósito. 
Deverá ser confeccionado em resina 
termoplástica com lâminas em aço 
carbono afiada. Medindo 
aproximadamente: 1.5 cm largura x 
5.5 cm altura x 2 cm profundidade. 
Marca e procedência. 
 

FABER/ 
NACION

AL 

2,14 960 25.000 

 13 JG  
Caneta hidrográfica, 12 cores, 
ponta fina 
Caneta hidrográfica 12 cores com 
Ponta fina em feltro de 
aproximadamente 4 mm, que não 
afunda, suportando a pressão normal 
de uso - produzida em resina 
termoplásticas, ponta de feltro 
aproximadamente 4 mm em 
poliéster que não afunda, suportando 
a pressão normal de uso. Tampa 
antiasfixiante. Tinta atóxica lavável 
à base de água, corante e umectante. 
Deverá ter aproximadamente 155 
mm de comprimento. Embalagem 
em estojo transparente resistente 
contendo dados de identificação do 
fabricante e composição. Produto 
deverá estar dentro do prazo de 
validade. Marca e procedência. 
 

COMPAC
TOR/ 

NACION
AL 

4,60 --- 30.000 

ATA nº 072/2014 Empres
a: 

SUPORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, 
PAPELARIA, EMBALAGENS E PRODUTOS PLÁSTICOS 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP 

ITE
M 

UNID. 
DE 

MEDID
A 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALO
R 

UNIT
ÁRIO 
(R$) 

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA 

CONSUM
O 

ESTIMA
DO 
SEC 

06 UNID. 
 
Pincel para pintura, com pelo 
natural, cerdas brancas, cabo 
longo em madeira, formato chato, 
n. 12 
Pincel para pintura, com pelo 
natural,  cerdas brancas, cabo longo 
em madeira, formato chato, n. 12 
 

 
CASTELO 1,02 --- 50.000 

ATA nº 073/2014 Empres
a: TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA. 

ITE
M 

UNID. 
DE 

MEDID
A 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALO
R 

UNIT
ÁRIO 
(R$) 

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA 

CONSUM
O 

ESTIMA
DO 
SEC 

 10 UNID.  
Embalagem para armazenamento 
do material escolar 
Embalagem confeccionada em 
plástico PP virgem de alta 
resistência com alças laterais na 
parte superior e zíper reforçada 
também na parte superior para 
armazenamento do material escolar, 
envelope interno para identificação 
do aluno. Medidas aproximada da 
embalagem. 35 x 7 x 23 (C x L x A). 
Marca e procedência. 
 

 
DEPRET 8,00 --- 35.000 

 
* Publicar 01 Vez 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2014

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 029/2014 de “Aquisição de de “Aquisição de de “ material para uso na 
Administração Geral e aquisição de material para compor o Kit escolar, para atendimento 
aos alunos da rede Municipal de Ensino”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 21/03/2014:

ATA nº 065/2014 Empres
a:

BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS 
LTDA

ITE
M

UNID.
DE 

MEDID
A

DESCRIÇÃO
MARCA VALO

R 
UNIT
ÁRIO 
(R$)

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA

CONSUM
O 

ESTIMA
DO
SEC

01 UNID.

Caderno brochura costurado 1/4 
com 96 folhas - formato: 
140x200mm 
Caderno brochura costurado 1/4 
com 96 folhas - formato: 
140x200mm capa e contracapa com 
aplicação BOPP brilho, capa e 
contra capa com papelão 1.3mm 
(780gm2), revestido em papel 
couchê 115gm2 – impresso em off 
set espelho em papel AP 120gm3, 
miolo costurado com costura central,  
folhas internas em papel de 63 gm2 
com pautas e margens, capa interna 
com dados pessoais e semestrais, 
contra capa com dados do 
fabricante, formato, número de 
folhas e gramaturas.

JANDAIA 
(BIGNAR

DI)

1,85 360 25.000

02 UNID.
Caderno brochurão costurado 
com 96 folhas - formato: 
200x275mm.
Caderno brochurão costurado com 
96 folhas - formato: 200x275mm 
capa e contracapa com aplicação 
BOPP brilho, capa e contra capa 
com papelão 1.3mm (780gm2), 
revestido em papel couchê 115gm2 
– impresso em off set espelho em 
papel AP 120gm3, miolo costurado 
com costura central, folhas internas 
em papel de 63 gm2 com pautas e 
margens, capa interna com dados 
pessoais e semestrais, contra capa 
com dados do fabricante, formato, 
número de folhas e gramaturas,

JANDAIA 
(BIGNAR

DI)

2,90 --- 150.000

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 029/2014 de “Aquisição de material para uso na 
Administração Geral e aquisição de material para compor o Kit escolar, para atendimento aos 
alunos da rede Municipal de Ensino”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, 
com validade de 12 meses, assinadas em 21/03/2014:

14 UNID. Lápis preto HB, nº 2 
Lápis preto HB= 2, proporcionando 
maior resistência a quebra da mina 
em seu processo exclusivo de 
colagem, conter em seu corpo, 
marca, referência e código de barras. 
O produto deverá conter 
micropartículas ativas desenvolvidas 
a partir de nanotecnologia que 
fortalecem a estrutura do grafite, 
traço escuro com excelente 
apagabilidade. Marca e procedência.

CASTELL 
9000 

(FABER 
CASTELL

)

0,63 4.800 180.000

16 UNID. Caneta esferográfica na cor azul
Caneta esferográfica na cor azul -
ponta média de latão com esfera em 
tungstênio 1.0mm. Corpo em 
plástico transparente sextavado, 
carga removível não rosqueada na 
parte inferior. Tampa na cor da tinta 
ventilada com hastes. Marca modelo 
e procedência.

BIC 
CRISTAL 

(BIC)

0,37 9.600 65.000

17 UNID.
Caneta esferográfica na cor 
vermelha
Descrição completa: Caneta 
esferográfica na cor vermelha -
ponta média de latão com esfera em 
tungstênio 1.0mm. Corpo em 
plástico transparente sextavado, 
carga removível não rosqueada na 
parte inferior. Tampa na cor da tinta 
ventilada com hastes. Marca modelo 
e procedência.

BIC 
CRISTAL 

(BIC)

0,37 ....... 45.000

ATA nº 066/2014 Empres
a: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. EPP

ITE
M

UNID.
DE 

MEDID
A

DESCRIÇÃO
MARCA VALO

R 
UNIT
ÁRIO 
(R$)

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA

CONSUM
O 

ESTIMA
DO
SEC

04 TB Cola branca líquida com 100 g
Cola branca liquida com 100 gr. 
Composição resina de PVA e água, 
produto atóxica e lavável. Bico 
aplicador econômico, tampa em 
polipropileno com três respiros. O 
produto deve ser plastificante, com 
alto poder de colagem, isento de 
cargas minerais e substâncias 
nocivas à saúde, atóxico e inócuo, 
que após a secagem apresente um 
filme transparente, no rotulo deverá 
conter, nome do fornecedor, 
endereço, telefone para contato e 
químico responsável. Marca e 
procedência.

ACRILEX 
NACION

AL

1,14 720 70.000

05 JG Caneta hidrográfica, ponta grossa, 
com 12 cores sortidas
Caneta hidrográfica com 12 cores 
sortidas confeccionada em resina 
termoplásticas. Ponta grossa em 
feltro de aproximadamente 6 mm, 
que não afunda, suportando a 
pressão normal de uso. Tampa 
antiasfixiante. Tinta atóxica lavável 
à base de água, corante e umectante. 
Deverá ter aproximadamente 136 
mm de comprimento. Embalagem 
em estojo cartonado contendo dados 
de identificação do fabricante e 
composição. Marca e procedência.

ACRILEX 
NACION

AL

9,04 --- 15.000

ATA nº 067/2014
Empres
a: L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA. EPP

ITE
M

UNID.
DE 

MEDID
A

DESCRIÇÃO
MARCA VALO

R 
UNIT
ÁRIO 
(R$)

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA

CONSUM
O 

ESTIMA
DO
SEC

09 UNID. Borracha natural, medindo 40mm 
x 28mm x 9mm 

Borracha natural, indicada para 
apagar escritas a lápis, medindo 40 
mm x 28 mm x 9 mm. O produto 
deverá ser atóxico. Composição: 
borracha natural,  borracha sintética, 
cargas, óleo mineral acelerador e 
essência. Deverá constar na 
embalagem: produto não 
recomendável para menores de 03 
anos marca código de barras, 
dimensões, composição, validade e 
dados de identificação do fabricante. 
Marca e procedência.

RED BOR 0,22 1.200 75.000

ATA nº 068/2014 Empres
a: LEVIN COMERCIAL LTDA. ME

ITE
M

UNID.
DE 

MEDID
A

DESCRIÇÃO
MARCA VALO

R 
UNIT
ÁRIO 
(R$)

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA

CONSUM
O 

ESTIMA
DO
SEC

12 CX Lápis de cor, formato sextavado, 
com 12 cores
Lápis de cor com 12 cores -
produzido em madeira com 
superfícies coloridas com tintas 
atóxicas indicando as cores das 
minas. Todos os lápis deverão estar 
apontados para utilização imediata. 
Deverá apresentar traço nítido e 
resistência para suportar a pressão 
normal de uso. A madeira própria 
para lápis leve, seca, sem nós e 
rachaduras de fácil aponte. Deverá 
ser produzido de madeira 
reflorestada de manejo sustentável 
Composição madeira, pigmentos, 
aglutinantes, carga inerte e ceras. 
Deverá atender os seguintes 
formatos: mina colorida de forma 
cilíndrica com diâmetro mínimo de 
2,1 mm e comprimento de 175 mm 
sendo as cores:), madeira em 
Formato sextavada com mínimo de 
6,8 mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem 
cartonada. Deverá constar na 
embalagem: dados de identificação 
do fabricante, composição do rotulo. 
Marca e procedência.

LABRA 2,47 --- 30.000

ATA nº 069/2014 Empres
a: NIT - FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. ME

ITE
M

UNID.
DE 

MEDID
A

DESCRIÇÃO
MARCA VALO

R 
UNIT
ÁRIO 
(R$)

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA

CONSUM
O 

ESTIMA
DO
SEC

03 UNID. Caderno de desenho flexível, 
espiral, com 96 folhas – formato: 
200 x 275mm
Caderno de desenho flexível espiral 
com 96 folhas - formato: 275 x 
200mm - capa e contra capa em 
papel duplex 280gm² impressão em 
04 cores, capa e contra capa com 
aplicação de verniz brilho, espiral 
galvanizado 0,90 mm, folhas 
internas em papel de 63 gm2. Sem 
seda. Contra capa com dados do 
fabricante, formato, número de 
folhas e gramaturas.

POP TEC 2,25 --- 15.000

ATA nº 070/2014 Empres
a: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

ITE
M

UNID.
DE 

MEDID
A

DESCRIÇÃO
MARCA VALO

R 
UNIT
ÁRIO 
(R$)

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA

CONSUM
O 

ESTIMA
DO
SEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

08 CX Tinta guache com 06 cores 
Tinta guache com 06 cores -
acondicionada em potes em plástico 
com tampa de rosquear com 
capacidade para 30 ml cada. 
Composição: resina, água, 
pigmento, cargas e conservante tipo 
benzoatiazol. Produto atóxico. 
Embalagem em papel cartão com 
janelas para visualização das cores 
com identificação do fabricante e 
composição. Marca e procedência.

ACRILEX 3,23 --- 50.000

15 UNID. Régua, 30 cm 
Descrição completa:
Régua 30 cm confeccionada em 
Politereftalato de Etileno Reciclado 
Pós-Consumo pelo processo de 
injeção, na cor verde, escalas com 
divisão em milímetros, destaque a 
cada 5 milímetros com marcação 
numerada a cada centímetro na cor 
branco, feitas pelo processo de 
tampo grafia. Dimensões mínimas: 
310 mm comprimento x 30 mm 
largura x 2,0 mm espessura maior e 
a menor 1,4 mm (ponta do chanfro), 
peso aproximado 26 gramas. Marca 
modelo e procedência.

LEO & 
LEO

0,49 --- 25.000

ATA nº 071/2014 Empres
a: PARCO PAPELARIA LTDA

ITE
M

UNID.
DE 

MEDID
A

DESCRIÇÃO
MARCA VALO

R 
UNIT
ÁRIO 
(R$)

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA

CONSUM
O 

ESTIMA
DO
SEC

11 UNID. Apontador simples com depósito
Apontador simples com depósito. 
Deverá ser confeccionado em resina 
termoplástica com lâminas em aço 
carbono afiada. Medindo 
aproximadamente: 1.5 cm largura x 
5.5 cm altura x 2 cm profundidade. 
Marca e procedência.

FABER/
NACION

AL

2,14 960 25.000

13 JG Caneta hidrográfica, 12 cores, 
ponta fina
Caneta hidrográfica 12 cores com 
Ponta fina em feltro de 
aproximadamente 4 mm, que não 
afunda, suportando a pressão normal 
de uso - produzida em resina 
termoplásticas, ponta de feltro 
aproximadamente 4 mm em 
poliéster que não afunda, suportando 
a pressão normal de uso. Tampa 
antiasfixiante. Tinta atóxica lavável 
à base de água, corante e umectante. 
Deverá ter aproximadamente 155 
mm de comprimento. Embalagem 
em estojo transparente resistente 
contendo dados de identificação do 
fabricante e composição. Produto 
deverá estar dentro do prazo de 
validade. Marca e procedência.

COMPAC
TOR/

NACION
AL

4,60 --- 30.000

ATA nº 072/2014 Empres
a:

SUPORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, 
PAPELARIA, EMBALAGENS E PRODUTOS PLÁSTICOS 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP

ITE
M

UNID.
DE 

MEDID
A

DESCRIÇÃO
MARCA VALO

R 
UNIT
ÁRIO 
(R$)

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA

CONSUM
O 

ESTIMA
DO
SEC

06 UNID. Pincel para pintura, com pelo 
natural, cerdas brancas, cabo 
longo em madeira, formato chato, 
n. 12
Pincel para pintura, com pelo 
natural,  cerdas brancas, cabo longo 
em madeira, formato chato, n. 12

CASTELO 1,02 --- 50.000

ATA nº 073/2014 Empres
a: TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA.

ITE
M

UNID.
DE 

MEDID
A

DESCRIÇÃO
MARCA VALO

R 
UNIT
ÁRIO 
(R$)

CONSU
MO 

ESTIM
ADO 
SEA

CONSUM
O 

ESTIMA
DO
SEC

10 UNID. Embalagem para armazenamento 
do material escolar
Embalagem confeccionada em 
plástico PP virgem de alta 
resistência com alças laterais na 
parte superior e zíper reforçada 
também na parte superior para 
armazenamento do material escolar, armazenamento do material escolar, armazenamento do material escola
envelope interno para identificação 
do aluno. Medidas aproximada da 
embalagem. 35 x 7 x 23 (C x L x A). 
Marca e procedência.

DEPRET 8,00 --- 35.000

Prazo de 
Pagamento

Banco Alfa
Caixa 

Econômica 
Federal

Banco 
Bradesco

Banco 
Santander

Paraná 
Banco

Banco do 
Brasil

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

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

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

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

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, 17 de abril de 2014.
Silvio Luis de Godoi

Diretor do Departamento de de Recursos Humanos

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

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 classifi cação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 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 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

Dia  28/04/2014 às 10 horas

PEDREIRO

7º JORGE PEDRO DA SILVA FILHO
RUA JOSSEI TODA, 878 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-430

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a 
seguir, por ordem de classifi cação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 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 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).
Dia  28/04/2014 às 10 horas
AGENTE DO CONTROLE VETOR
8º LUIS GUSTAVO WAKASUGI
RUA CAPITÃO ANTONIO MARCONDES HOMEM DE MELLO, 101 - MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-090

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL DO 
CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PINDAMONHANGABA - GESTÃO 2014/2016 

 

HABILITADOS PARA A ELEIÇÃO 

Representantes da sociedade civil habilitados ao 1º processo eleitoral, a se realizar em 24 de abril de 2014, 
às 18 horas, no auditório da Prefeitura Municipal, para a gestão 2014/2016 do COMJUV: 

 NOME / CANDIDATO INSTITUIÇÃO VAGA 

01 Diego Perez Costa 
Central única da Associação de 
Moradores do Residencial Mombaça e 
Jardim Mariana 

Entidade de Atendimento 

02 Alex Miguel Bastos de Freitas Federação Municipal das Associações 
de Pindamonhangaba Entidade de Atendimento 

03 Fabricio da Fonseca Carvalho Igreja Evangélica Bola de Neve Entidade Atendimento 

04 Diego Matheus Araújo de Oliveira Associação Pro Coalizões Comunitária 
Antidrogas do Brasil 

Entidade de Defesa de 
Direitos 

05 Ana Carolina Moreira dos Santos Partido da Social Democracia Brasileira 
- PSDB 

Entidade de Defesa de 
Direitos 

06 Rafael Barreiro Takei Fundação Universitária Vida Cristã  Associações Acadêmicas e 
Grêmios Estudantis 

07 Rodrigo de Souza Godoi Anhanguera Educacional LTDA Associações Acadêmicas e 
Grêmios Estudantis 

 
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2014. 

 
Secretaria Municipal de Esportes 

Comissão Eleitoral 

LICENÇA DA CETESB
EDUARDO JORGE DE JESUS torna público que requereu na CETESB a Renovação de Licença 
de Operação para a atividade de serralheria caldeiraria e manutenção de equipamentos. Endereço: 
Av. Dr. Antonio Pinheiro Junior, n° 2601.

 

FUNÇÃO 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTO 
CHURRASQUEIRO 
CARPINTEIRO 
COSTUREIRO( experiência com máquina overloque e galoneira) 
ESTETICISTA FACIAL ( designer de sobrancelhas ) 
ELETRICISTA DE MÁQUINAS PESADAS  (empilhadeira) 
FAXINEIRO  
FONOAUDIÓLOGO  
INSTALADOR DE FORRO E DIVISÓRIAS  
INSTALADOR DE GRANITOS 
JARDINEIRO 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA 
PROFESSOR DE INGLÊS  
PEDREIRO AZULEJISTA 
SUPERVISORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA  
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR
 DATA: 15/04/2014

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br ou COMPARECER AO PAT: PARA CADASTRO - AV. 
ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP ou AV. JOSÉ AUGUSTO 
MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR. O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 
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Atletas de Pinda 
vencem prova da 
Aeronáutica

Marcos Vinício cuba
***

o ginásio Juca Morei-
ra recebeu, na quinta-fei-
ra (10), o clássico entre 
Pinda e Moreira césar 
pela 16ª copa Vanguarda.  
Essa foi a última partida 
da noite. antes, dois jogos 
foram relizados: Taubaté 
x Eugênio de Melo e apa-
recida x são bento do sa-
pucaí.

na primeira disputa da 
noite, Eugênio de Melo 
viu Taubaté deslanchar e 
balançar a rede por várias 
vezes. o gol de honra de 
Eugênio de Mello, aconte-
ceu no segundo tempo e o 
placar foi 7 a 1. o confron-
to entre são bento do sa-
pucaí e aparecida foi com 
rítmo acelerado e con-
tra-ataques rápidos. são 
bento venceu por 4 x 3.

no jogo mais aguar-
dado a equipe de Morei-
ra césar iniciou a partida 
pressionando Pindamo-
nhangaba e aproveitou o 
espaço para abrir o placar, 
no primeiro tempo, com 
Mica. no segundo tempo, 
Mica sofreu falta próximo 

à área, mas Dida armou 
a barreira e defendeu. o 
time do Distrito ainda 
teve duas oportunidades, 
mas sem sucesso.  

o capitão de Pinda, 
Edinho, armou grandes 
jogadas na área e João ba-
tista aproveitou a oportu-
nidade para empatar.

o técnico de Pinda 
comenta que apesar do 
empate foi um bom re-
sultado. Ele afirma que o 
jogo começou truncado e 
o time afrouxou um pouco 
a marcação e o adversário 
aproveitou a oportunidade 
criada e  marcou. o próxi-
mo jogo da equipe de Pin-
da será contra cunha, dia 
24, em cruzeiro. apenas 
uma das representantes da 
“Princesa do norte” passa-
rá para a próxima fase.

Jorjão destaca que Mo-
reira césar não teve muito 
tempo para treinar, então, 
o empate foi considerado 
uma vitória. “Hoje falta-
ram seis jogadores nossos. 
no jogo do dia 24 vamos 
contar com eles e lutare-
mos pela vitória contra 
redenção”.

Município terá “Festival de Lazer na Praça”

Profissionais de ginástica 
participam de curso

Pinda e Moreira na Copa Vanguarda

Jogo entre Pinda e Moreira foi tenso e equilibrado, prevalecendo o empate

Marcos Vinício cuba
***

a  representante da se-
cretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude do Estado na 
região esteve na Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
para apresentar o projeto 
‘Festival de Lazer na Pra-
ça” ao prefeito.

natália Fernanda Lu-
cas de almeida, diretora 
da Delegacia regional de 
Esporte e Lazer de são 
José dos campos, expli-
cou que esta ação é desen-
volvida por meio de con-
vênio entre prefeituras e 
Governo do Estado, onde 
as prefeituras cedem o es-
paço e a secretaria Esta-
dual promove o evento. 

o projeto oferece ativi-
dades voltadas para crian-
ças. são atividades  como  

Marcos Vinício cuba
***

a ginástica rítmica pas-
sou por várias mudanças 
em 2013. Para que pro-
fissionais da área man-
tenham-se atualizados, 
eles têm buscado cursos 
de qualificação para apre-
sentar melhores trabalhos 
nas competições, como é o 
caso da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, que levou 
a professora da modalida-
de para um curso de arbi-
tragem no último final de 
semana.

a Federação Paulista 
de Ginástica rítmica ofe-
receu o ii curso de arbi-
tragem Estadual, do ciclo 

2013/2016, em são ber-
nardo do campo com a 
árbitra internacional Ma-
ria da conceição costa, e 
com os árbitros nacionais 
simone chisté e Thiago 
coelho. 

De acordo com a pro-
fessora de ginástica rít-
mica da secretaria de Es-
portes da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, parti-
cipar deste curso foi mui-
to válido, porque houve-
ram mudanças no código 
da modalidade e com esta 
qualificação ela poderá 
corrigir os trabalhos que 
foram montados para se-
rem executados em diver-
sas competições.

a corredora carla de 
Melo dos santos venceu 
os 5km da prova da Es-
cola de Especialistas da 
aeronáutica, realizada 
no último final de se-
mana em Guaratingue-
tá. nos 8km, categoria, 

35-49, nancy Felipe dos 
Santos ficou em primei-
ro lugar e obteve a se-
gunda colocação geral.

Pelo masculino, Luís 
carlos dos santos (50-
99) ficou em segundo 
lugar.

futebol de salão e brin-
quedos infláveis. O evento 
acontece no mês de ani-

versário de Pinda, que  foi 
um dos municípios con-
templados com a parceria 

entre Prefeitura e Estado. 
a assinatura do convênio 
deverá ocorrer em breve. 

Marcos Vinício cuba

Daniela Gonçalves

Divulgação

Atletas dos Jori participam de encontro
Marcos Vinício cuba

***
os atletas que irão re-

presentar Pindamonhan-
gaba nos Jori - Jogos 
regionais do idoso partici-
param de um encontro na 
noite de quinta-feira (10), 
no auditório da Prefeitura. 
Entre as modalidades que 
serão disputadas estão: 
buraco, coreografia, dança 
de salão, damas, xadrez, 
dominó, malha, atletismo, 
natação, tênis de mesa, 
truco e voleibol. 

o secretário agradeceu 
aos esportistas pela dis-
posição, empenho e de-
dicação em representar a 
cidade. 

Maria Máximo, 72 
anos, representa Pinda 
há 14 anos. neste ano,  
irá integrar as equipes de 
voleibol e coreografia 
e comenta que todas as 
atletas são muito unidas 
e estão se empenhando 
para fazer o melhor em 
caraguatatuba. alguns 

estreantes também inte-
gram a delegação, como 
rosa Maria antunes dos 
santos e ana Maria M. 

de carvalho. rosa irá 
jogar truco e conta que 
esperou 12 anos para 
poder ir aos Jori. ana 

Maria afirma que está 
muito feliz em repre-
sentar a cidade pela pri-
meira vez. 

Marcos Vinício cuba

Marcos Vinício cubaMarcos Vinício cubaMarcos Vinício cuba

Ana Maria CarvalhoRosa Maria Antunes Maria Máximo

Em 2013 os atletas de Pinda conquistaram o 2º lugar na classificação geral

Pinda contou com representantes na prova

O evento será realizado por meio de parceria entre Prefeitura e Estado
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Tribuna do Norte
ESPORTES

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O futsal masculino de 
Pindamonhangaba em-
patou com a equipe de 
Sertãozinho na terceira ro-
dada do Campeonato Pau-
lista, Série A2. O confronto 
ocorreu no ginásio Rita Eni 
Cândido,“Ritoca”, no Ara-
retama, na noite do dia 12 
de abril. O próximo jogo 
está marcado para o dia 
26 e será em São Paulo. Na 
ocasião, Pinda vai encarar 
Santa Bárbara D´Oeste.

A competição está na 
fase de classifi cação. Ao 
todo, são dez jogos, sen-
do cinco em casa. Esta é a 
primeira vez que a cidade 
está participando com a 
categoria adulta.

No primeiro tempo 
Pinda teve a oportuni-
dade de abrir o placar 
com Thiago, que arran-
cou, mas o goleiro se 
adiantou e fez a defesa. 
Já o segundo tempo, foi 
um jogo com poucos es-
paços e ambos tiveram 

chances de balançar a 
rede. O primeiro gol 
foi marcado pelo joga-
dor Edinho, capitão da 
equipe, mas não demo-
rou muito para o Ser-
tãozinho igualar.

Agora, Pindamonhan-
gaba vai treinar bastante 
para buscar a vitória con-
tra Santa Bárbara. Duran-
te a semana, os jogadores 
são acompanhados pelo 
técnico Lucas Costa no gi-
násio Alto Tabaú, das 18 
às 20 horas.

“João do Pulo” conta 
com parque infantil

Delegação treina para Jogos dos Idosos

Pinda empata com 
Sertãozinho pelo Paulista

COREOGRAFIA 
ENSAIA DE SEGUNDA 
A QUINTA-FEIRA

Quem pratica coreografi a 
está ensaiando o tempo todo 
para não esquecer os passos, 
seja ao lado da equipe ou 
em casa. As apresentações 
desta modalidade serão na 
sexta-feira (25), a partir das 
11 horas, no Centro Esportivo 
Municipal Ubaldo Gonçalves. 
De acordo com o sorteio, Pin-
damonhangaba será a sétima 
cidade a se apresentar. Ao 
todo, serão 17 coreografi as.

Este ano, a coreógrafa 
pindense resolveu levar ao 
público o trabalho “Raízes”,   
com muito samba, a alegria 
das torcidas e o futebol. Eles 
dançarão ao som de uma mi-
xagem musical entre “Favo 
de Mel” e “O que é o que é”, 
de Gonzaguinha.

Iracema da Rocha Este-
ves, 74 anos, comenta que 
irá completar 75 anos em ju-
lho e está muito feliz em re-
presentar a cidade pelo 14º 
ano. “É muito emocionante. A 
gente se sente cada vez me-
lhor, a emoção é muito gran-
de e não me sinto com a ida-
de que tenho e, sim, com 20 
ou 30 anos. Estou fi rme e for-
te e vou batalhar até quando 
Deus quiser. Os ensaios es-
tão sendo muito bons”.

Os atletas de Pindamonhangaba garantem que estão unidos para fazer bonito na 
competição, assim como foi em 2013, quando conquistaram o 2º lugar geral,   em Tauba-
té. Pindamonhangaba conta com duas equipes no voleibol feminino,  times A e B, onde 
o A é para a faixa etária de 60 a 69 anos e o B, para jogadoras acima de 70 anos. Na cate-
goria A, Pinda está no grupo com Ilha Bela e Lorena; na B, as pindenses estão ao lado de 
Cruzeiro, Lorena e São José dos Campos.

Terezinha Vieira, 62 anos, do voleibol, afi rma que as jogadoras estão treinando e bem 
preparadas. “Vamos para Caraguatatuba com muita garra para que possamos trazer me-
dalhas. Gostei da mudança da regra em relação ao tempo em que cada atleta podia fi car 
com a bola, porque vai dar mais ritmo ao jogo. Agora, são cinco segundos”.

José Hermínio Nicoleti, 63 anos, vai integrar a equipe de voleibol nos Jori pela pri-
meira vez. Ele diz que é motivo de orgulho representar a cidade, porque é nascido aqui. 
“Quando jovem eu participei dos Regionais e dos Abertos, jogando vôlei e basquete, en-
tão acredito que vou reviver os bons momentos que tive”.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A delegação que irá re-
presentar Pindamonhan-
gaba nos Jogos Regionais 
do Idoso conta com 105 
atletas. A competição será 
em Caraguatatuba entre 
os dias 25 e 27 de abril.  

O voleibol, masculino e 
feminino, conta com vários 
atletas experientes, que já 
participaram em anos an-
teriores, e com estreantes. 
A equipe de coreografi a 
tem ensaiado bastante.  

Os Jori são realizados 
por meio de parcerias entre 
o Fundo Social de Solida-
riedade do Estado de São 
Paulo, Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer do 
Estado de São Paulo e Pre-
feitura da cidade sede.

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer disponibiliza 
vários espaços para a prá-
tica esportiva e os atle-
tas da melhor idade não 
medem esforços. Com 
chuva ou sol, eles se des-
locam de vários bairros e 
se reúnem nos ginásios e 
centros esportivos para 
acertar alguns detalhes e 
obter mais conhecimentos 
sobre novas regras.

UNIDOS PELA VITÓRIA

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O Centro Esportivo 
João Carlos de Olivei-
ra, “João do Pulo”, tem 
recebido melhorias. As 
crianças poderão diver-
tir-se com o playground, 
instalado recentemente. 
A Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba ofe-
rece várias atividades à 

população. Além do play-
ground, o ginásio também 
recebeu a “Estação Saú-
de”, onde os pais podem 
se exercitar enquanto os 
fi lhos brincam.

A ‘Estação Saúde’ pode 
ser utilizada  durante a 
semana, nos períodos da 
manhã, tarde ou noite. O 
centro esportivo   passou 
por uma reestruturação 
na iluminação, visando 

melhor atender os indiví-
duos que gostam de fazer 
exercícios no período no-
turno.

No parque, há gangor-
ra de pé equilibrista, esca-
lada torcida, escalada, tor-
nado, multiexercitador, 
carrossel, cisne, cavalinho 
duplo e gangorras. Profi s-
sionais da Secretaria de 
Esportes e Lazer convi-
dam a população a pra-
ticar atividades físicas 
e a utilizar os equipa-
mentos disponíveis no  
Centro Esportivo “João 
do Pulo” (rua Engenhei-
ro Orlando Drumont 
Murgel, 482, Parque 
São Domingos). O local 
fica aberto de segunda a 
sexta-feira, das 6 às 22 
horas, e aos sábados, do-
mingos e feriados das 6 às 
18 horas. 

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Professores da Secreta-
ria de Juventude, Espor-
tes e Lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
marcaram presença no 
IV Seminário “Esporte, 
Atividade Física e Saúde”, 
realizado entre os dias 7 e 
10 e abril, na Assembleia 
Legislativa em São Paulo. 
No primeiro dia o públi-
co conferiu uma palestra 
com o tema “O Esporte e a 
Atividade Física na Saúde 
da População”, com Nabil 
Ghorayeb, doutor em car-
diologia pela Faculdade 
de Medicina da USP.

O evento também con-
tou com palestras de pro-
fi ssionais experientes no 
setor, como: Magic Paula, 
deputado Edinho Silva, 
professor doutor José Ma-

Secretaria de Esportes 
participa de seminário

ria Santarem, doutor Fá-
bio Feldman, entre outros.

O secretário de Juven-
tude, Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o diretor de 
Esportes tiveram a oportu-
nidade de conversar com a 
gestora esportiva e meda-
lhista olímpica, Magic Pau-
la. Ela destacou a impor-
tância do esporte de base, 
enfatizando que a adminis-
tração pública tem respon-
sabilidade com o esporte 

social, que dá oportunida-
de a todos para praticarem 
alguma modalidade e que o 
esporte de alto rendimento 
deve ser apoiado pela ini-
ciativa privada.

O responsável pela pas-
ta esportiva local também 
conversou com o secretá-
rio de Esportes e Lazer de 
São Paulo para saber quais 
ações têm sido desenvolvi-
das na capital que poderão 
ser oferecidas a Pindamo-
nhangaba.  

Marcos Vinício Cuba
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O próximo desafi o pelo Campeonato Paulista será no dia 26 em São Paulo

As equipes de voleibol treinam duas vezes por semana no Alto Tabau

Iracema da Rocha 

José Hermínio

Tereza Vieira

As crianças já poderão se divertir no local


