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PREVISÃO DO TEMPO

ESPECIAL: MÃES DÃO 
DEPOIMENTOS À TRIBUNA
Neste domingo é comemorado o Dia das 
Mães – uma data especial para qualquer 
pessoa. Nesta edição, a Tribuna traz uma 
reportagem especial com Dona Lúcia, 

do Centro de Convivência do Idoso, e 
diversos depoimentos com outras mães.
                                            
                                         PÁGINA 8 

Escola rural de Pinda é primeira 
do mundo a receber ‘Aula Extra’

Pindamonhangaba é a pri-
meira cidade do mundo a im-
plantar o projeto “Aula Extra” 
em uma escola municipal rural. 
A unidade escolar contemplada 
fi ca no Ribeirão Grande e agora 
oferece aos estudantes ativida-
des de ciência, recreação e artes 
no período da manhã, comple-
mentando o ensino regular ofe-
recido pela Prefeitura. As aulas 
tiveram início na segunda-feira 
(5). O projeto é implantado pela 
Tenaris Confab em todos os pa-
íses em que está presente. No 
Brasil, Pinda está recebendo o 
projeto ‘piloto’. O “Aula Extra” 
já está no México, Argentina e, 
até o fi nal do ano, na Romênia. 

SEGUNDO CADERNO

Maricá, Pasin 
e Crispim 
recebem ações 
contra dengue

As equipes da Secretaria de 
Saúde estarão no Maricá e Pasin, 
nesta sexta-feira (9) para orien-
tar a população sobre os cuida-
dos necessários para combater a 
dengue. O bairro do Crispim irá 
receber os profi ssionais para fa-
zer nebulização entre sexta-feira 
(9)  e domingo (11).

PÁGINA 6

Inscrições para Troféu Una 
de Vôlei terminam hoje

Termina nesta sexta-feira (9), o período de 
inscrições para a 1ª Copa Pinda de Vôlei de 
Areia – Troféu Professor Alfredo de Andrade 

– Una. O campeonato de duplas será realizado 
em dois fi nais de semana: entre os dias 16 e 18 
e 23 e 25 de maio. 

PÁGINA 2

Projeto teve início na segunda-feira (5), na escola municipal do Ribeirão Grande

Etec prorroga 
inscrição para 
vestibulinho

Mais de 
500kg de 
maconha são 
apreendidos 
em Pinda

A Polícia Rodoviária Federal 
apreendeu 1.139 tijolos de ma-
conha – mais de meia tonelada 
– próximo ao pedágio do Distri-
to de Moreira César, na noite de 
quarta-feira (7).

Segundo a Polícia, o moto-
rista abandonou o veiculo quan-
do avistou uma blitz da polícia 
rodoviária. Ao abrir o carro, os 
policiais encontraram a droga e 
uma farda do Exército, mas nada 
que pudesse identifi car quem 
estava dirigindo. O veiculo era 
roubado e suspeitam que a farda 
também tenha sido furtada.

PÁGINA 5

Mostra de 
Orquídeas 
para Dia das 
Mães no ‘Pujol’

Associação Orquidófi la de 
Pindamonhangaba realiza no 
sábado (10), a 2ª Mostra de 
Orquídeas, alusiva ao Dia das 
Mães, no estacionamento da es-
cola Dr. Alfredo Pujol.

O evento acontece das 8 às 17 
horas e também é uma prepara-
ção para a Exposição Nacional 
de Orquídeas, que ocorrerá nos 
dias 14, 15 e 16 de novembro 
deste ano.

PÁGINA 11

TIPÊS 
COMEMORA 
20 ANOS DO 
SABADÃO MULTI BAND SHOW NA FERROVIÁRIA NO BAILE DAS MÃES

PÁGINA 2

PÁGINA 11

Vacinação 
contra gripe 
é prorrogada

BÊBADO CAPOTA 
CARRETA E 
PREJUDICA TRÂNSITO

PÁGINA 5

LUANA CAMARAH E BANDA TURNÊ TOCAM NO PAINEIRAS

PÁGINA 3

PÁGINA 6

Pega-tudo 
chega ao ‘Laerte 
Assumpção’

DEPOIMENTOS À TRIBUNA
do Centro de Convivência do Idoso, e 
diversos depoimentos com outras mães.

                                         PÁGINA 8 

Confi ra a 
rodada de 
futebol no fi m 
de semana
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Mãe...

Dia é uma das datas mais 
comemoradas por todos

João Paulo OuverneySom da
TERRA

DESTAQUE DA SEMANA

 “... EU SOU A TUA SOMBRA, eu sou teu guia, sou teu luar em plena luz do 
dia, sou tua pele, proteção, sou teu calor, eu sou teu cheiro a perfumar o nosso 
amor...” – Paula Fernandes

ALOHA Taubaté:  10/5 – Mc 
Leo da Baixada. 17/5 – Mc BO 
da Catarina. Tel (12) 7817-3397.  
Avenida Luiz Gonzaga das Neves 
1867, Tremembé.

ARENA 101 Pinda: 10/5 
(sábado) – Fernando & Fabiano, 
Rodrigo & Thiago e Puro Encan-
to. 24/5 (sábado) – Carnafacul. 
Jammil e 1 Noites, Estrambelha-
dos, Juca Teles e Mc Guime. www.
arena101.com.br. Lista vip com 
Luzera – 9171-8990 e 7811-9776.  
Bairro Marçon, 4.900

BAR DO SANTISTA Pinda: 
Som ao vivo toda quarta-feira e 
domingo, com ótimos artistas. 
Porções, bebidas, a simpatia do 
casal Zé Luiz e Lurdes, e agradá-
vel local de encontro de amigos

BE GEES ALIVE: 11/5 (do-
mingo 19h) no Teatro Metrópole 
Taubaté. O maior especial  Be Gees 
das América. Tel (12) 99142-6253

BUTEKO PINDA: 10/5 (sá-
bado) - Bob Marley in Celebration.  
Banda Maneva. 11/5 (domingo 
18h) – Manerva Teen. Tel. 3642-
3450. Av. Luiza Marcondes de Oli-
veira, 244. www.butekopinda.com.br 

CENTRO DE CONVIVÊN-
CIA do Idoso (CCI) Pinda – 
Baile todo sábado (18h30). 31/5 
– Anjinho do Vale. Bairro Vila Rica

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 10/5 (sábado) – Bruno 
& Marrone. Via Dutra, divisa Gua-
rá/Lorena

CHICK NA ROÇA Tauba-
té:  DOMINGO: 11/5 – Banda 
8 Segundos (festa à fantasia). 
18/5 – Banda Rodeio. Estrada 
do Barreiro

CLUBE DA VILA São Be-
nedito realiza um baile em 
maio no Recinto São Vito (Mo-
reira César) domingo: 18/5 
– Banda Gold.  Tel (12) 3642-
2087

CLUBE DO LAZER Tauba-
té:  DOMINGO 21h – 11/5 – 
Raio X. 18/05 – American Sou-
nd Machine (baile do Preto e 
Branco). Obs – Todas bandas 
de São Paulo.  QUARTA-FEIRA-  
20h –14/5 – Voo Livre. 21/05 – 
Jorginho e banda. Traje esporte 
fino. Tel. 3633-5389 e 3011-
0400

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé “Creix”:  10/5 (sá-
bado) – Baile das Mães. Bandas 
Três Corações e Miranda & Sou-
za Neto. 17/5 – Não haverá bai-
le, será um bingo beneficente. 
18/5 (domingo 12h) – Feijoada 
com bateria da Mangueira RJ. 
Tel (12) 3674-2413

CROZARIOL Tremembé 
informa:  “A partir de agora  re-
alizamos apenas grandes even-
tos e  a noite do adesivo men-
salmente”.  Tel. (12) 3672-2576

FERROVIÁRIA Pinda – 
Som ao vivo no deck da pisci-
na SEXTA-FEIRA:  9/5 – César 

& Maycon. 10/5 (sábado 22h) 
– Baile das Mães – Multi Band 
Show. 16/5 – Marcos Henrique 
& Banda. Associado em dia não 
paga e  pode retirar dois convi-
tes na secretaria. Não sócios: H 
R$ 10 e M vip até 23h30, e R$ 
5 após esse horário. 13 e 14/06 
(sexta e sábado 19h) – Arraiá 
da Ferrô. E vem aí... Balada Re-
trô! Tel (12) 2126-4444. www.
aaferroviaria.com.br

FERROVIÁRIA Pinda: 
10/5 (sábado) – Baile do Dia das 
Mães. Multi Band Show. Traje 
esporte fi no. Ingresso R$ 15,00 
e mesa R$ 20,00, à venda na te-
souraria. Tel (12) 2126-4444 e 
www.aaferroviaria.com.br 

GARGAMEL PETISCARIA 
Pinda: Ótima opção com músi-
ca ao vivo nos fins de semana. 
Melhores porções, bebidas e 
ambientes familiar. 16/5 (sex-
ta) – Evelyn Moura Sertanejão.  
Parceria com Lukas Espetinho 
Delivery. Rua Elpídeo Sales 
Duarte, 193, Jardim Imperial 
(rua da Kadu Veículos). https://
www.facebook.com/gargamel.
petiscaria 

HÍPICA PARAÍSO Tauba-
té: Terça (20h) – Sertaneja 
com banda ao vivo e quirerinha 
na faixa. Quinta (20h) – Quin-
ta Countryneja com melhores 
banda a vaca atolada na faixa. 
Tel (12) 99797-1474

MANGUEIRÃO Pinda: 
Agora sob nova direção (Lúcio 
Tavares – Paquinha), está reali-
zando ótimos bailes toda sexta-
feira, com os melhores artistas, 
entre eles a Banda Gold.

MIX POTATO Pinda: 9/5 
(sexta 19h) – Música ao vivo 
com a ótima cantora Marceli-
nha. Rua dos Andradas, 393, 
tel (12) 3642-3403

MUTLEY Taubaté:  9/5 
(sexta)  -  Mutley em Pânico. 
Banda Vida a Noite. Double de 
Smirnof até 0h30.  10/5 (sába-
do) –  We Love Tequila. Ban-
da Áries. Listas e bypass (12) 
98100-8378. Tel (12) 3632-
5540. 

ÓBVIO CHOPERIA Pinda:  
7/5 (quinta) – Accoustic Sou-
nd. Entrada franca. 8/5 (sexta) 
– Telão Rock. Entrada franca. 
9/5 (sábado)  - Led Zeppelin 
Cover. Banda No Quarter. 10/5 
(domingo) – Bob Marley Cover. 
Banda Áries. 11/5 (domingo 
19h) -  Sunday Light - Entra-
da franca. Tel (12) 3648-4913. 
www.cervejariaobvio.com.br

PAINEIRAS Country Club 
Pinda: 10/5 (sábado) – Noite 
do Flash Back. Luana Camarah 
Banda Turne. Tel (12) 3642-
8599 e 3522-5356

PINDABAR Pindamo-
nhangaba: QUINTA-FEIRA – 
8/5 - Quintaneja com banda ao 

vivo. Os Galegos.SEXTA –  9/5 
– Grupo Bom Talento. SÁBADO 
– 10/5 – Não informado. DO-
MINGO – 11/5 –  Grupo Toke de 
Samba. Toda Segunda – Serta-
nejo com cerveja Itaipava a R$ 
1,00 a noite toda. (12) 98174-
2168 e (12) 99231-3221. Tel 
(12) 3645-5805, 99142-0181 e 
99163-9001

RANCHO SANTA FÉ Apa-
recida:   9/5 (sexta) – Caio Cé-
sar & Diego. 16/5 – 8 Segundos. 
Tel. (12) 3105-1663 e 8100-
9062

RECANTO CAIPIRA Pin-
da, no Sindicato Rural:  8/5 
(quinta) – Zé Luiz. 10/5 (sábado) 
– Washington dos Teclados. Tel.  
(12) 3648-4036 e 9775-0389

Palestra 
“As vozes 
do céu”

Nesta sexta-feira (9), o 
grupo espírita Paulo de Tar-
so realiza mais uma de suas 
palestras mensais. Rodrigo 
Martins falará sobre o tema 
“As vozes do céu” a partir das 
20 horas, na sede do grupo, 
localizada na rua dos Pintas-
silgos, 200, bairro Delta. O 
evento é gratuito e aberto ao 
público.

Missa de 1 ano 
de Luís Carlos 
de Almeida
A família de Luís Carlos de 
Almeida (motorista Luizão 
da Prefeitura) convida para a 
missa de um ano em sua me-
mória, que será realizada na 
segunda (12), às 19 horas, 
na Igreja São Benedito.

Banda Turnê, de Luana Camarah, 
toca sábado no Paineiras

O Paineiras Country Club 
promove neste sábado (10), 
a partir das 23 horas, a 
Noite Flash Back. O evento, 
que terá muito rock’n roll, 
músicas dançantes, terá 
como atração principal a 
banda Turnê, da cantora 
Luana Camarah, além do Dj 
Alex Andrade.

Os convites sendo vendidos 
na Ferrara, Santo Pani, 
Hering do Shopping Pátio 
Pinda e secretaria do clube, a 
R$ 20 pista e R$ 60 camarote.

Mais informações pelos 
telefones (12) 3642-8599 ou 
(12) 3522-5356.

Feira de Adoção 
de Cães e Gatos

O AMA – Abrigo Municipal de 
Animais – e a Associação Cento-
peia de Proteção de Animais reali-
zam, neste sábado (10), mais uma 
Feira de Adoção de Cães e Gatos. 
Será na praça Padre João de Faria 
Fialho – Largo do Quartel – das 9 
às 13 horas. Para adotar, é necessá-
rio apresentar RG e comprovante 
de residência. 

Adepi comemora 
o Dia das Mães

A Associação de Defesa dos Portadores de 
Necessidades Especiais de Pindamonhangaba 
realiza, no sábado (10) e no domingo (11), uma 
comemoração ao Dia das Mães, na Praça Pas-
tor Ezequiel da Silva, no Araretama, a partir 
das 19 horas. 

Festa de 
Nossa 
Senhora 
de Fátima

De 10 a 13 de maio, 
será realizada a Fes-
ta Popular de Nossa 
Senhora do Rosário 
de Fátima, na igreja 
de Nossa Senhora de 
Fátima, no Crispim. 
Com entrada gratuita, 
o evento será realizado 
todos os dias a partir 
das 20h30. 

BAILE DAS MÃES na Ferroviária de Pinda neste 
sábado (10),  início 22 horas. Animação da ótima 
Multi Band Show, famosa em toda a região. O 
traje será esporte fi no. Ingresso R$ 15, para 
não sócio e a mesa custa R$ 20, (sem direito a 
ingressos) à venda na tesouraria. Tel (12) 2126-
4444,  www.aaferroviaria.com.br e https://www.
facebook.com/aaferroviaria?fref=ts

Canal 39

Gil Arruda

Neste domingo (11), é comemorado o Dia 
das Mães. A data é motivo de muito orgu-
lho e dedicação, afinal de contas, é o dia 

da sua mãe.
Você, fi lho (a), refl ita um pouco e pense tudo que 

ela já fez por você e como foi retribuída. Certamente 
chegou a conclusão que, por mais que tenha se es-
forçado, isso se for um fi lho (a) muito responsável, 
ainda assim está longe de recompensar todas as ma-
drugadas que ela passou ao seu lado.

No caso das que já se foram, cabe a você a lem-
brança e a eterna saudade.

Para as que estão vivas, cabem aos fi lhos mimá
-las ao máximo. Que tal um presente? No comércio, 
a Associação Comercial e Industrial de Pindamo-
nhangaba estima movimento 4% superior ao mes-
mo período do ano passado. Os presentes que mais 
devem ser vendidos são roupas, calçados, bolsas, 
celulares e enfeites de um modo geral, com preços 
variando entre R$ 20 e R$ 500.

Aos demais, que também pensam em uma come-
moração de domingo ao lado de sua mãe. Não é nem 
um pouco justo ‘obrigá-la’ a cozinhar para você, em-
bora acreditemos que ela não vá reclamar, afi nal de 
contas ela é ‘Mãe’.

Não menosprezando aqueles tradicionais almo-
ços em família na casa da sua mãe ou tia (que tam-
bém pode ser mãe) ou avó (que é mãe duas vezes), 
mas se for assim que outras pessoas ajudem no que 
for necessário.

Mas o ideal mesmo é levá-la para almoçar em ou-
tro lugar - um restaurante diferente ou o preferido 
dela. Caso não tenha pensado nisso, corra. Vá ao lu-
gar e reserve a mesa. Se tiver bastante sorte achará 
lugares com esta opção ainda não preenchida. Da-
dos da associação paulista de proprietários de bares 
e restaurantes mostram que, este ano, a expectativa 
é que os estabelecimentos tenham até 12% a mais de 
pessoas que no ano passado para a data.

Só não pode fi car rodando dentro do carro ou em 
uma fi la gigantesca demonstrando impaciência e 
pressa, pois sua mãe não teve nada disso antes de 
você ter passado até nove meses dentro da barriga 
dela, além do que ela sofreu para você nascer e para 
lhe criar. 

O recado não é apenas para os adultos, vale tam-
bém para crianças, adolescentes. Tratem-nas com 
todo amor e carinho. Mãe é uma só.
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MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A vacinação contra a 
gripe pode evitar uma sé-
rie de problemas à saúde, 
tais como internações, por 
exemplo, principalmen-
te às pessoas que já têm 
idade avançada e muitas 
vezes podem estar com a 
imunidade baixa. A va-
cinação é a única forma 
de garantir a imunização 
contra a doença e a cada 
ano a vacina é diferente.

O público-alvo da 
Campanha  Nacional de 
Vacinação contra a doen-
ça são as pessoas acima de 
60 anos, crianças de seis 
meses de idade a menores 
de cinco anos, trabalha-
dores de saúde, pacientes 
com doenças crônicas, 
gestantes e mulheres que 
tiveram fi lhos nos últimos 
45 dias.

A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gri-
pe teve início no mês pas-
sado e deverá ser estendi-

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Todos os bairros da ci-
dade recebem o serviço de 
manutenção da Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Obras e Departamento 
de Serviços Municipais. O 
trabalho é ininterrupto e 
consiste na realização de 
limpeza, capina, roçada, 
manutenção das estradas 
rurais, retirada de entulho, 
limpeza de bocas de lobo e 
programa ‘Pega Tudo’. 

Entre os dias 24 de abril 
e 7 de maio, foram feitas a 
limpeza, capina e roçada 
nos seguintes locais: Ara-
retama (campo de futebol, 
ruas do CDHU, avenida 
Nicanor Ramos Nogueira 
e praça São Miguel Arcan-
jo, praça José Ezequiel da 
Silva, creche Caic); Nova 
Esperança (rua Angélica 
Samahá); Vila Rica (praça 
Tancredo Neves); Lessa 
(rua Gabriela de Barros 
Lessa); Parque das Na-
ções (ruas próximas ao 
campo do Santos); Aurora 
e Mombaça (área verde e 
ruas); Bom Sucesso (área 
verde da Cerâmica); Ma-
ria Áurea (área verde e 
praça); Santa Luzia (praça 
Getúlio Vargas); Centro 
(praça Barão Homem de 
Mello, Departamento de 
Turismo); Alto Cardoso 
(praça em frente à Me-
renda Escolar, rua Simão 
Dênis); Bosque da Prince-
sa; Santa Cecília (diversas 
ruas); Cidade Nova (gi-
násio de esportes); Ouro 
Verde (praça e academia); 
Cidade Jardim (escola 
municipal Ângelo Paz da 
Silva); Andrade (diversas 
ruas); Bela Vista (centro 
comunitário); e ao longo 
do Anel Viário. 

Retirada de entulho
A retirada de entulho 

foi realizada no Arareta-
ma (ruas Terezinha Tei-

Vacinação contra gripe é prorrogada

da até o fi nal deste mês, 
pois, até o momento não 

foi atingida a meta de va-
cinação nacional, que é de 

80% do público-alvo. Em 
Pindamonhangaba, foram 

imunizados mais de 60% 
do público-alvo. Para se 

vacinar é preciso procurar 
a unidade de saúde mais 
próxima de casa.

O Centro de Especiali-
dades Médicas é um dos 
pontos para se imunizar, 
neste local, são atendidos 
os moradores da região 
central, os demais devem 
procurar a unidade de 
saúde mais próxima de 
casa.

No dia 26 de abril o 
Brasil promoveu o Dia 
D de Vacinação contra a 
gripe e em Pindamonhan-
gaba, apenas na praça 
Monsenhor Marcondes 
foram imunizadas mais de 
500 pessoas, entre estas 
a dentista Gisele A.R.M. 
Freitas . Ela é uma das tra-
balhadoras de saúde que 
procura se imunizar para 
evitar problemas com a 
doença.

Prefeitura dá continuidade à 
manutenção de todos os bairros

xeira de Souza, Coronel 
Homero Si lveira, Nivaldo 
de Azevedo, av. Benedito 
Pires César), Centro (fi nal 
da rua Cônego Tobias), 
Vila Prado (rua Maria Ma-
zzarelo e Santa Tereza), 
Anel Viário e Vila Bour-
ghese (rua João Gama), 
Castolira e Parque das 
Palmeiras. 

Estradas rurais
A equipe de manuten-

ção das estradas rurais 
realizou o serviço na alça 
de acesso ao viaduto das 
Campinas e futura área 
da escola, na estrada da 
Pedreira Anhanguera, na 
estrada das Oliveiras e na 
extensão da estrada José 
Pereira Lopes (Pinhão do 
Borba). 

Pega-tudo
O programa Pega-tudo 

esteve, de 28 de abril a 8 
de maio, nos bairros Ma-
riana e Mombaça I, onde 
realizou 103 viagens de 
caminhão de entulho, e 
no Crispim e Maria Emília 
(48 viagens). Entre os dias 
5 e 8 de maio, a equipe 

Divulgação DSM

está fi nalizando os bairros 
Andrade, Carangola e Vila 
Cuia, onde já foram reali-
zadas 60 viagens. 

Entre os dias 12 e 15 de 

maio, a equipe do Pega-
tudo estará no Santana e 
Vila Militar, com a capina, 
varrição, limpeza geral e 
retirada de entulho. 

A equipe da Subprefei-
tura de Moreira César rea-
liza a limpeza de córregos 
rotineiramente para evitar 
problemas como: prolife-
ração, procriação de inse-
tos, animais peçonhentos 
e enchentes. Estes traba-
lhos são desenvolvidos 
para garantir a limpeza no 
distrito. Atualmente, os 
profi ssionais estão no cór-

Subprefeitura realiza 
limpeza em córregos

rego que passa nos bairros 
Ipê II e CDHU.

A limpeza nas margens 
dos córregos são necessá-
rias e a Subprefeitura faz 
uma programação sema-
nal para que nenhum cór-
rego que corta o distrito 
cause problemas aos mo-
radores da região. A lim-
peza neste local teve início 
nesta semana.

O programa Pega-tudo já foi iniciado na Vila Cuia

SP- 62 RECEBERÁ LOMBADAS NA ENTRADA DE MOREIRA CÉSAR
MARCOS VINÍCIO CUBA

***
Para que os moradores do dis-

trito tenham maior segurança para 
atravessar a rodovia SP-62, na altura 
da entrada de Moreira César, serão 
implantadas lombadas no local.

A obra será executada por meio 
de parceria entre DER, Subprefeitura 
e Secretaria de Obras, por meio do 
Departamento de Trânsito.

O subprefeito de Moreira César 
comenta que este trabalho vai ser exe-
cutado com o objetivo de evitar os aci-
dentes que são ocasionados na região. 
Ele enfatiza que o pedestre deverá 
atravessar a rodovia utilizando a faixa de pedestres, 
desta forma vai garantir a própria segurança.

As lombadas serão implantadas nas proximi-
dades da rotatória de acesso a Moreira César pela 

avenida Doutor Ademar César Ribeiro. A equipe 
da Subprefeitura também irá fazer calçadas nos 
canteiros, com acesso para cadeirantes, e haverá 
colocação de guard-rail.

Marcos Vinicio Cuba

Ana Maria da Silva 
afi rma que a vacina 
é excelente 

Marcos Vinicio Cuba

Marcos Vinicio Cuba

A limpeza evita a proliferação de animais 
peçonhentos e enchentes
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

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

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

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

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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 Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

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

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

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

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador Toninho da Farmácia

Vereador magrão

O vereador Janio Lera-
rio (PSDB) está satisfeito 
com o atendimento da 
Administração Municipal 
com relação a construção 
da Ponte do Monjolinho; 
este é um pedido do par-
lamentar feito diretamente 
ao Prefeito Municipal, Vito 
Ardito (PSDB), durante 
uma reunião realizada no 
bairro. 

A preocupação do ve-
reador se dá pelo fato de a 
área rural possuir muitos 
moradores que utilizam a 
referida ponte, pois a mes-
ma foi derrubada no ano 
passado por uma correnteza 

Janio Lerario agradece 
Administração Municipal pela 
construção da Ponte do Monjolinho

PreFe iTura reFez a PonTe do 
monjol inho, que desabou no ano 
Passado aPós ForTes chuVas

no período de fortes chuvas. 
“A Prefeitura refez toda 

a ponte com estrutura metá-
lica e cabeceira de concreto, 
e além da ponte, também 
foram feitas obras de com-
pensação do nível da rua e 
construção de canaletas dos 
dois lados”, observou Janio. 
A inauguração da Ponte do 
Monjolinho aconteceu no 
último dia 27 e contou com a 
presença de autoridades e da 
comunidade. A Estrada do 
Monjolinho fica no final da 
estrada do Pinhão do Borba 
e da Malacacheta, na divisa 
de Pindamonhangaba com 
Taubaté.

Vereador Fel iPe césar - Fc
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Vereador Cal está contente 
com a não construção de 
novos presídios na RM Vale

O vereador José Carlos Go-
mes – Cal (PTB) está contente 
com o anúncio feito pelo Go-
vernador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin (PSDB) que não haverá 
a construção de novos presídios 
na Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba. Por outro lado, Cal 
está solicitando também que seja 
feita a transferência de presos 
de outras regiões para as suas 
cidades/regiões de origem para 
diminuir o número de detentos 
em nossos presídios. “Com 
essas transferências, a superlo-
tação dos nossos presídios iria 
diminuir consideralvemente”, 
afirmou o vereador Cal.

Recapeamento
de avenida
O vereador Cal também 

está reivindicando ao Prefeito 
Vito Ardito Lerario, através da 
Secretaria de Obras, o início do 
recapeamento do  asfalto na Ave-
nida Dr. Francisco Lessa Junior, 
no trecho da Construshopping 
até a rotatória do Mazaroppi. 

Segundo o vereador, este tre-
cho está em más condições de 
tráfego, pois a SOTEP ganhou 
a licitação para execução de 
recapeamento em várias ruas de 
nossa cidade.

Apoio da população
O vereador Cal está acompa-

nhando de perto a epidemia da 
“Dengue” que ocorre em nossa 
cidade e pede o apoio de toda 
população para que colabore, 
limpando seus quintais; verifi-
cando os vasos de flores para ver 
se não tem água parada; tratando 
as piscinas adequadamente e 
analisando outros recipientes 
que possam permitir a prolife-
ração do mosquito transmissor 
da doença.

Cal, que já a contraiu no ano 
passado, sabe que a “Dengue” é 
horrível, sendo que a doença pode 
até levar a morte. “Por isso, gosta-
ria de reforçar o pedido para que a 
população colabore, pois só assim 
poderemos vencer a Dengue”, 
finalizou o vereador Cal.

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

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

A referidA ponte cAiu em 2013
no período de fortes chuvAs

O vereador Carlos Edu-
ardo de Moura - Magrão 
(PPS) havia reivindicado 
ao Executivo, através do 
requerimento nº 500/2014, 
informações quanto ao não  
pagamento do “Adicional de 
Periculosidade” ou “Benefí-
cio Risco de Vida” aos agen-
tes da Guarda Municipal, 
uma vez que a Lei 12.740/12, 
de 8/12/2012, deu nova reda-
ção ao artigo 193, da CLT 
- Consolidação das Leis do 
Trabalho, garantindo aos 
guardas e agentes de se-
gurança o recebimento do 
benefício. Os  integrantes 
da Guarda Municipal tam-
bém já haviam pleiteado 
o pagamento do referido 
adicional, através do pro-
cesso nº 11.006/2012, de 
02/04/2012, porém sem 
sucesso. 

Magrão lembra que 
“na oportunidade buscou 
informações na Lei Orgânica 
do Município, na Portaria 
nº 1.885, de 2/12/13, do 
MTE – Ministério do Tra-
balho e Emprego e através 
de documento encaminhado 
pelo SESMET – Serviço 
especializado em Engenha-
ria e de Segurança e em 
Medicina do Trabalho de 
Pindamonhangaba, e pôde 
verificar que os agentes da 
Guarda Municipal faziam 
jus ao benefício, pois o en-
tendimento desses órgãos se 

O vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) é o autor do Projeto 
de Lei nº 11/2014, que dá nova 
redação ao inciso I do artigo 2º da 
Lei nº 3.966 de 28/11/2002, que 
institui e regulamenta as gratui-
dades e descontos no transporte 
coletivo de passageiros no muni-
cípio de Pindamonhangaba, que 
deverá será votado, no próximo 
mês de junho. “É a terceira vez 
que entro com este projeto. Na 
primeira vez, a Administração 
anterior vetou o projeto. Na atual 
Administração, fui orientado 
pelo Departamento Jurídico da 
Câmara, para que o projeto seja 
encaminhado em forma de Indi-
cação de Projeto de Lei, e assim 
o fiz, no inicio de 2013 e até este 
momento, 1 ano e 3 meses não 
obtive resposta nenhuma. Desta 
vez, o Projeto irá para votação 
de qualquer forma, pois várias 

Após várias reivindicações ao Governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, o vereador Professor Eric (PR) comemora 
mais uma conquista com a instalação do Polo Regional de 
Construção Civil que irá oferecer os cursos de pedreiro assen-
tador de pisos e azulejos e encanador, aumentando as opções 
de cursos profissionalizantes aos moradores  do Distrito de 
Moreira César e região. Os cursos serão ministrados no Centro 
Comunitário do Vale das Acácias, localizado na avenida dos 
Cravos, 240, nos períodos da manha e tarde. Todos os cursos 
terão aulas teóricas e práticas. “Fico muito feliz ao ter mais 
um sonho realizado. Educação profissionalizante é o caminho 
mais fácil e seguro para se entrar no mercado de trabalho e os 
moradores do Distrito de Moreira César agora possuem mais 
essa opção. Sou professor, educador e luto todos os dias pela 
qualificação profissional gratuita e de qualidade”, festejou o 
vereador Professor Eric.

Dengue na Região Leste 
O vereador Professor Eric apresentou os requerimentos 

de n° 1.083/2014 e n° 1.082/2014 ao Executivo Municipal, 
solicitando à Secretária de Saúde e Assistência Social, Sandra 
Tutihashi, que destine com urgência o “Caminhão de insetici-
da” à Região Leste de Pindamonhangaba. “Fui chamado pela 
população para visitar a Travessa da Estrada Municipal da Santa 
Cruz, e me assustei com o número de pessoas contaminadas, 
pois esta via pública tem apenas 9 residências e 25 casos de 
dengue registrados. Peço a máxima urgência para que em toda 
região seja aplicado o inseticida para combater o mosquito da 
dengue, pois esta doença é fatal e precisamos preservar as vidas 
dos nossos moradores”, lamentou o Professor Eric.

O vereador Felipe César – FC 
(PMDB) reitera ao Prefeito, a rea-
lização de estudos para viabilizar 
a construção de uma rodoviária 
interestadual às margens da Ro-
dovia Presidente Dutra. Em sua 
justificativa, o vereador alega 
que a atual rodoviária, construída 
há mais de 30 anos é pequena e 
não comporta a entrada de mais 
empresas com novas linhas de 
ônibus. A construção de uma 
outra, mais moderna, com mais 
guichês e plataformas, à beira da 
Via Dutra, vai proporcionar que 

Toninho da Farmácia continua 
sua luta pela gratuidade no 
transporte municipal

cidades de nosso Estado 
já cederam a gratuidade 
para as pessoas com 60 
anos ou mais. Só estou 
aguardando um abaixo-
-assinado que conta com 
assinatura de moradores 
de vários pontos da ci-
dade, para anexar a este 
Projeto de Lei e levá-lo 
para votação”, explica 
o vereador Toninho da 
Farmácia.

Área Azul para 
Portadores de
Necessidades
O vereador Toninho 

da Farmácia também é o 
autor do Projeto de Lei 

nº 155/2013, que dispõe sobre a 
gratuidade de área azul nas vagas 
especificas para portadores de 
necessidades especiais e pessoas 
com sessenta anos ou mais. “Este 
é mais um projeto importante que 
também irá para votação no mês 
de junho, e que também deverá 
ser aprovado”, disse o vereador.

Farmácia
no Pronto Socorro
O vereador Toninho da Far-

mácia solicita maior rapidez por 
parte da Secretária de Saúde, 
Sandra Tutihashi, na implan-
tação da farmácia junto ao 
Pronto Socorro Municipal, para 
a distribuição de medicamentos 
nos atendimentos nos finais de 
semana e feriados prolongados, 
para munícipes de nossa cidade, 
em especial as pessoas mais ca-
rentes que não possuem recursos 
financeiros para adquiri-los em 
uma emergência.

Vereador Magrão parabeniza 
Guarda Municipal pelo benefício 
do “Adicional de Periculosidade”

“Benefício será pAgo Após

requerimento do vereAdor”
corroboravam entre si.

Em 20 de abril, o vereador 
Magrão recebeu o ofício nº 
627/14-GAB, do Executivo 
Municipal, informando que 
os servidores que integram 
a Guarda Municipal (Agente 
Municipal e Guarda Munici-
pal) deverão receber o “Adi-
cional de Periculosidade” a 

que fazem jus ainda neste 
primeiro semestre de 2014. 
“Essa é uma vitória desses 
profissionais que devido a 
posição que ocupam, atuam 
na linha de frente no comba-
te as ações de vandalismo, 
agressões e depredações, 
sempre correndo o risco de 
violências físicas. Como 
vereador, eu os parabenizo 
pela conquista”, conclui o 
vereador Magrão.

Professor Eric comemora 
mais uma importante 
conquista para Moreira César
polo regionAl de construção civil oferecerá 

cursos de pedreiro AssentAdor de pisos 
e Azulejos e encAnAdor no vAle dAs AcáciAs

ProFessor eric 

comemora a 

insTalação do

Polo regional

de consTrução 

ciVil no disTriTo

de moreira césar

Felipe César – FC reitera 
a construção de uma 
rodoviária na Via Dutra

linhas e novas empresas”.
“carro fumacê” em todas 

as ruas da cidade
O vereador Felipe César – FC 

enviou ofício ao Prefeito, solici-
tando para que o “carro fumacê”, 
passe por todas as ruas do municí-
pio. Felipe César afirma que essa 
medida é muito importante, tendo 
em vista o número alarmante de 
pessoas contagiadas pela dengue 
em nosso município. FC pede 
uma ação mais enérgica visando 
a prevenção para que possamos 
erradicar de vez esta epidemia 
da cidade.

Turismo no Bosque
O vereador Felipe César 

– FC reitera à administração 
municipal a realização de 
estudos visando dotar o 
Bosque da Princesa de mais 
incentivos turísticos. A ideia 
do vereador é que seja cria-
do na “ilha” do bosque um 
minizoológico, com acesso 
por um teleférico e uma 
passarela ligando o Bosque 
da Princesa ao zoológico, 
na ilha.

Outra sugestão do ve-
reador é a construção de 
uma plataforma, visando a 
terceirização de passeios de 
lanchas e chalanas ao longo 
do Rio Paraíba. O vereador 
também pede a criação da 

Casa da Cultura no bosque, com 
instalação de barracas para os 
artesãos de nossa cidade exporem 
e venderem seus trabalhos aos 
turistas que visitam o Bosque da 
Princesa “Precisamos incremen-
tar mais o turismo em Pindamo-
nhangaba. Temos um trecho do 
rio que outrora foi muito utilizado 
e agora está parado, precisamos 
reativar este tipo de turismo em 
nossa cidade”, destaca o vereador 
Felipe César – FC.

novas empresas e novas linhas 
possam ser criadas e atendidas, 
principalmente ligando as regiões 
norte e sul do Brasil, permitindo 
que Pindamonhangaba possa ter 
ligações com outras cidades e 
capitais do país. “Nossa cidade 
cresce a cada dia, e a Dutra está 
cada vez mais próxima, desta for-
ma, uma rodoviária às margens 
desta rodovia, vai facilitar novas 
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A PRF - Polícia Rodo-
viária Federal apreendeu 
na noite da última quar-
ta-feira (7), 1.139 tijolos 
de maconha - cerca de 
meia tonelada - na  via 
Dutra. A droga foi encon-
trada dentro de um carro 
que foi abandonado no 
trecho de Pindamonhan-
gaba, pouco antes do pos-
to de pedágio do Distrito 
de Moreira César.

Segundo a PRF, o mo-
torista abandonou o veí-
culo quando avistou uma 
blitz da polícia rodoviária. 
Os policiais encontraram 

1.139 tijolos de maconha 
espalhados pelo veículo. 
A polícia informou ainda 
que o carro abandonado 
era roubado e estava com  
placa falsa. Dentro do ve-
ículo estava uma farda do 
Exército, mas os policiais 
não encontraram nada 
que pudesse identificar 
quem estava dirigindo.

A droga foi encami-
nhada para que a equipe 
de perícia faça a pesagem, 
mas a Polícia Civil estima 
que a apreensão seja de 
mais de meia tonelada da 
droga. Ninguém foi preso.

Um homem de 28 
anos foi preso em fla-
grante por roubo de ve-
ículo nessa quarta-feira 
(7), em Pindamonhan-
gaba.  De acordo com 
a Polícia Civil, dois ho-
mens participaram da 
ação e o segundo envol-
vido está foragido.

Segundo a polícia, a ví-
tima passava com o veícu-
lo pela Estrada Municipal 
Jesus Antônio Miranda 
quando foi abordada pe-
los criminosos armados, 
que  a fizeram parar e dei-

xar o carro. Após buscas 
na região, policiais encon-
traram o veículo e pren-
deram um dos assaltantes 
em flagrante.

Com o homem tam-
bém foi apreendido o re-
vólver utilizado no assalto. 
O suspeito foi levado ao 1º 
Distrito Policial da cidade, 
onde foi reconhecido pela 
vítima e encaminhado à 
Cadeia de Guaratinguetá. 
A polícia informou que, 
recentemente, ele havia 
cumprido pena de 10 anos 
por roubo.

Os alunos do curso su-
perior e da pós-graduação 
de Recursos Humanos 
da Faculdade de Pinda-
monhangaba realizam a 
II Jornada Acadêmica de 
RH, dos dias 6 a 9 de maio. 
As atividades acontecem 
no Campus I da Faculda-
de, que fica localizado na 
rodovia Presidente Dutra.

Neste segundo ano, os 
temas abordados busca-
ram a atualidade e a rele-
vância dentro do cenário 
atual do mercado de tra-
balho, abordando a nova 
forma de Gestão de Pes-
soas. O evento é dirigido 
para alunos, profissionais 
e sociedade em geral.

O “coaching” é um dos 
temas de maior destaque 
que constam na progra-
mação. Trata-se de uma 
ferramenta para a gestão e 
o desenvolvimento de pes-
soas, cultura organizacio-
nal, recrutamento e sele-
ção, clima organizacional 
e recrutamento e gestão 
empreendedora.

O professor e coordena-
dor do evento, Fred Sode-
ro, salientou a importância 
das jornadas acadêmicas. 
“É fundamental para os 
nossos alunos que viven-
ciem o mercado de traba-
lho na prática e com isso 
adquiram novos conheci-
mentos”, conclui.

Prorrogadas até 12 de 
maio as inscrições para 
o vestibulinho do 2º se-
mestre das Etecs. No úl-
timo dia, o prazo termina 
às 15 horas. Os candida-
tos devem se inscrever 
exclusivamente pelo site 
oficial do vestibulinho. 
São oferecidas 57.207 

vagas, e a prova será rea-
lizada no dia 8 de junho.

A confirmação será 
feita após o pagamento 
da taxa de R$ 25. Para 
se inscrever, o candidato 
precisa ter concluído ou 
estar cursando a partir 
do 2º ano do Ensino Mé-
dio regular. 

Por conta do grande 
número de inscrições na 
primeira edição do “Curso 
de Políticas Públicas on-
line”, a Secretaria da Jus-
tiça e da Defesa da Cida-
dania está com inscrições 
abertas para a segunda 
edição do programa. Os 
interessados em partici-
par podem se inscrever 
pelo site da Fundap. As 
aulas têm início previsto 
para 22 de maio.

O curso tem duração de 
64 horas e é dividido em 
sete módulos: Direitos Hu-
manos e Cidadania; Crian-
ças e Adolescentes, Atenção 
e Proteção à Pessoa; Drogas; 
Racismo e População Indí-
gena; Mulheres e Diversida-
de Sexual. O tema Direitos 
Humanos e Cidadania será 
o primeiro a ser abordado.

A programação inclui 
vídeoaula com professor es-
pecializado em cada tema, 

leituras, análise de textos, 
questionários e fóruns de 
debates. Durante a capa-
citação, os participantes 
serão acompanhados por 
profissionais de duas áreas, 
que serão responsáveis pelo 
desenvolvimento dos estu-
dantes. Os mediadores pe-
dagógicos têm a função de 
estimular a participação dos 
alunos no ambiente virtual, e 
os técnicos vão tirar dúvidas 
durante os fóruns temáticos.

Polícia Rodoviária apreende mais 
de 500kg de maconha em Pinda

Homem é preso por 
roubo de veículo em 
Pindamonhangaba

Alunos da Fapi promovem jornada 
de RH sobre mercado de trabalho

Curso online sobre políticas para 
Direitos Humanos recebe inscrições

Foram prorrogadas 
inscrições para 

vestibulinho da Etec

Uma carreta com 
carga de aproximada-
mente três toneladas 
de sucata capotou na 
rotatória de acesso ao 
Ipê, na rodovia SP-62 
(Pinda/Moreira César). 
O acidente ocorreu por 
volta das 11h10 de quin-
ta-feira (8) e prejudicou 
o trânsito no local.

O motorista do veícu-
lo foi preso em flagrante 
porque estava embria-
gado e encaminhado 
ao 2º DP de Pindamo-

nhangaba. A fiança foi 
fixada em R$ 1.000 e 
ele ainda vai responder 
processo por dirigir sob 
efeito alcoólico.

A operação de re-
moção da carreta e da 
carga durou cerca de 
quatro horas e envol-
veu a Polícia Militar 
Rodoviária, a Polícia 
Rodoviária Federal, a 
Polícia Civil, o Corpo 
de Bombeiros, o DER
-SP, e a Prefeitura de 
Pindamonhangaba. 

Motorista embriagado tomba carreta 
e prejudica trânsito na SP-62

Saulo Fernandes - ValeNews

Odirley Pereira

Akim - PindaVale
Divulgação

Adriano Cocco

Apreensão feita pela Polícia Federal é uma das maiores já realizadas na região

Para evitar a explosão da carreta, areia foi 
colocada na pista 

Evento é dirigido para alunos, profissionais e 
sociedade em geral

Cadastro via 
internet é rápido 
e fácil
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MARCOS VINÍCIO CUBA
***

P i n d a m o n h a n g a b a 
está promovendo várias 
ações para evitar a proli-
feração do mosquito Ae-
des aegypti. A equipe da 
Vigilância Epidemiológica 
conta com o apoio da po-
pulação para eliminar os 
possíveis criadouros do 
mosquito.

Nesta sexta-feira (9), 
profissionais da Secretaria 
de Saúde estarão nos bair-
ros Maricá e Pasin para 
orientar a população so-
bre os cuidados necessá-
rios. O bairro do Crispim 
irá receber a equipe para 

fazer a nebulização entre 
sexta-feira ( 9) e domingo 
(11).

No bairro Maricá, a 
equipe irá percorrer a 
área 1, que compreende 
as ruas Korono, Andira 
Kira e Orlando Ferreira. 
Nas demais regiões os 
profissionais da unidade 
de saúde já promoveram 
o mutirão com orienta-
ções aos moradores.

No bairro Pasin os 
agentes comunitários de 
saúde e de controle de 
vetores irão percorrer 
todas as ruas. O mutirão 
vai envolver mais de 30 
profissionais.

Profissionais de saúde realizam 
mutirões de combate à dengue

MARCOS VINÍCIO CUBA
**

A equipe do Pega-Tudo 
da Subprefeitura de Mo-
reira César está no bairro 
Vale das Acácias, fazen-
do a coleta dos materiais 
inservíveis que foram 
colocados à frente das re-
sidências. Os moradores 
tiveram a oportunidade 
de limpar os quintais en-
tre os dias 28 de abril e 2 
de maio.

De acordo com as in-
formações da equipe da 
Subprefeitura, o Pega- 
Tudo termina a coleta no 

Vale das Acácias nesta 
sexta-feira (9). Na segun-
da-feira (12), inicia a co-
leta no loteamento Laerte 
Assunção. A população 
deve seguir as orientações 
do panfleto que a Subpre-
feitura distribui, porque 
a colocação dos materiais 
depois do prazo estabele-
cido pode acarretar multa.

O Pega-Tudo contribui 
com a limpeza no distri-
to. Flagrantes de pessoas 
desfazendo-se de entulhos 
em locais não apropriados 
devem ser denunciados 
pelo telefone 3644-5200.

Pega-Tudo segue para o ‘Laerte 
Assunção’, em Moreira César

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Com o objetivo de 
oferecer segurança para 
todos os moradores do 
distrito e também para 
quem utiliza as rodovias 
que o cortam, a Subpre-
feitura de Moreira César, 
convidou representantes 
do DER e de portos de 
areia para conversar sobre 
melhorias na entrada do 
bairro Taipas e limpeza da 
areia que fica na rodovia 
SP-62.

O encontro ocorreu na 
manhã do dia 7 de maio e 
o subprefeito de Moreira 

César solicitou aos repre-
sentantes do DER informa-
ções sobre quando serão 
feitas as melhorias na en-
trada do bairro Taipas. Em 
2013, houve uma reunião 
e o DER faria a execução 
dos serviços e os portos de 
areia seriam os responsá-
veis pelo material.

O subprefeito destacou 
que um problema sério é a 
limpeza da areia que fica 
na estrada, porque, este 
material tem sido a cau-
sa de acidentes no distri-
to. Os representantes dos 
portos de areia salienta-
ram que farão a limpeza o 

quanto antes e pediram o 
auxílio do DER para fazer 
a sinalização, porque sem 
este suporte fica inviável 
a execução dos serviços. A 
limpeza terá início nesta 
segunda-feira (12).

Sobre a entrada do 
bairro Taipas, represen-
tantes do DER solicita-
ram aos representantes 
dos portos de areia e ao 
subprefeito que aguar-
dem um pouco, porque 
as obras de melhorias na 
estrada Moreira César a 
Aparecida está em licita-
ção e o trecho receberá os 
trabalhos necessários.

Estradas de Moreira terão benefícios 
com adequação do transporte de areia 

O Pátio Pinda abre, nesta sexta-
feira (9), um espaço para a 

realização de sua 1ª Feira de 
Artesanato. O evento, que dura 

dois dias, encerrando no sábado 
(10), é uma parceria com o 

Fundo Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

O shopping vai reunir artesãos 
de diversas instituições da região, 

que irão expor e comercializar 
seus produtos das 10 às 22 horas. 
Toda a renda será revertida para 

as entidades envolvidas. 

Shopping promove 
Feira de Artesanato

Célia Lima

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Os bairros Maricá, Pasin e Crispim receberão os agentes de saúde nos próximos dias 

Equipe durante limpeza no Vale das Acácias

A limpeza da areia que fica na rodovia SP-62 foi um dos temas abordados



MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

A participação de 
Pindamonhangaba em 
feiras regionais e na-
cionais já está gerando 
bons frutos para o tu-
rismo da cidade. Nos 
dias 28 e 29 de abril, 
um grupo formado por 
62 idosos de Potim es-
teve em Pinda realizan-
do uma visita aos locais 
turísticos do município.

O passeio faz parte 
do trabalho realizado 
pelo serviço de convi-
vência de idosos daque-
la cidade e teve a orga-
nização e monitoria do 

Departamento de Tu-
rismo de Pinda.

Além do Bosque da 
Princesa, os turistas 
participaram do city 
tour histórico cultural, 
conheceram o Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina e almoçaram 
em um restaurante da 
área rural da cidade.

Os próprios idosos 
escolheram Pinda como 
destino do passeio, con-
forme relataram, pelas 
opções turísticas e par-
te histórica da cidade. 
“Nunca imaginei que 
uma cidade tão próxima 

a nós poderia oferecer 
um dia tão agradável e 
especial. Adorei conhe-
cer o museu, ouvir as 
histórias, passear no 
Bosque da Princesa e 
experimentar uma boa 
comida caipira”, rela-
tou a turista Hilda Pra-
do Dutra, de 65 anos. 

Ao final do passeio, 
o Departamento de Tu-
rismo entregou aos vi-
sitantes mais material 
gráfico de divulgação 
da cidade, para que os 
turistas retornem à ci-
dade e tragam mais 
pessoas para conhecer 
Pindamonhangaba.
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CULTURA & LAZER

Turistas de Potim visitam Pinda

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Os integrantes do 
Comtur – Conselho Muni-
cipal de Turismo – foram 
empossados na noite de 
terça-feira (6), em cerimô-
nia realizada no Colonial 
Plaza Hotel. O evento teve 
a presença de diversas au-
toridades e do prefeito de 
Pindamonhangaba. 

O Comtur é composto 
por 35 pessoas, represen-
tando setores públicos e 
empreendedores de turis-
mo da cidade. O conselho 
estava paralisado há mais 
de quatro anos e, agora, 
volta à ativa. Por meio dele, 
a cidade pode ter acesso a 
verbas e projetos de âmbi-
to estadual e federal. 

A solenidade contou, 
ainda, com a palestra 
“Consciência Solidária – 
Parcerias para o Sucesso”, 
com o administrador de 
empresas e consultor José 
Paz Cury.

De acordo com a dire-
tora do Departamento de 
Turismo da Prefeitura, 
o Comtur é um trabalho 
amplo e muito sério, que 
pode contribuir com o de-
senvolvimento do turismo 
de Pindamonhangaba.

O presidente da Confe-
deração Nacional de Tu-
rismo, Nelson de Abreu 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Cultura, em parceria 
com as Oficinas Cultu-
rais Altino Bondesan, 
do Governo do Estado, 
realizam na cidade, na 
próxima quarta-feira 
(14), a Caravana da Ges-
tão Cultural. O evento é 
gratuito.

Das 14 às 18 horas, 
será realizada a Incuba-
dora de Projetos Cultu-
rais, com atendimento 
a gestores de projetos 

culturais. Das 18h30 às 
21h30, haverá a palestra 
“Políticas Culturais Pú-
blicas”. A coordenação 
da caravana é de Aluízio 
Marino. 

Voltada para produ-
tores, artistas, coleti-
vos, agentes e gestores, 
a caravana será realiza-
da a partir das 14 horas, 
no auditório da Prefei-
tura. As inscrições de-
vem ser feitas no De-
partamento de Cultura, 
rua Dr. Campos Sales, 
530, São Benedito. In-
formações pelo telefone 
3643-2690. 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

De segunda-feira (12) 
a quarta-feira (14), o Se-
brae-SP e a governan-
ça do Circuito Turístico 
Mantiqueira realizam 
em Campos do Jordão, 
São Bento do Sapucaí 
e São Francisco Xavier 
(Distrito de São José 
dos Campos), a “Semana 
da Mantiqueira 2014”. 
Pindamonhangaba inte-
gra o Circuito Turístico 
Mantiqueira, ao lado de 
outras seis cidades da 
região.

A programação é 
composta por palestras e 
consultorias coletivas mi-
nistradas pelo Sebrae-SP, 

com temas como marke-
ting, gestão, qualidade 
no atendimento, susten-
tabilidade, tendências do 
mercado e recursos hu-
manos, segurança e ma-
nipulação de alimentos. 
O evento é direcionado 
para empresários liga-
dos ao turismo. Em se-
tembro, a Semana Man-
tiqueira será levada para 
as cidades de Pindamo-
nhangaba, Santo Anto-
nio do Pinhal e Montei-
ro Lobato.

 Informações sobre 
a programação, no De-
partamento de Turismo 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, telefones 
3643-1761 e 3643-1424. 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

O Bosque da Prince-
sa será palco, mais uma 
vez, do projeto Ciranda 
de Danças Circulares, 
realizado pela parceria 
entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 

do Departamento de Cul-
tura, e a Baú Arte Cultu-
ra. O evento é gratuito e 
todos estão convidados a 
participar. 

Para fazer parte do 
projeto não é preciso 
saber dançar. Basta che-
gar e seguir os passos 

transmitidos pelos foca-
lizadores Bebel Moraes 
e João Junqueira. Cada 
música tem uma sequ-
ência de passos, que são 
feitos em forma de dan-
ça de roda, como nas 
brincadeiras infantis. 

O evento é realizado 

no segundo e no último 
domingo de cada mês, 
das 10 horas ao meio-
dia. Em dias de chuva, 
as rodas são transferi-
das, automaticamente, 
para a quadra coberta 
do Lar São Judas, em 
frente ao Bosque. 

Divulgação Departamento de Turismo

Grupo de Potim durante visita ao museu de Pinda

Integrantes do Conselho de 
Turismo tomam posse

Palestra com Paz Cury sobre cooperação entre as empresas turísticas 

Cidade participa da 
caravana da Gestão 

Cultural

Pinto, destacou que a Con-
federação possui uma série 
de projetos e ações em todo 
o país e que, no Estado de 
São Paulo, as atividades 
são focadas no resgate de 
valores. “Cheguei para so-
mar com o Comtur. Pinda 
é o centro de valores que 
queremos unir para que 
grandes projetos sejam 
executados”.

O prefeito de Pinda-
monhangaba mostrou seu 
apoio ao Comtur. “Nós 
preparamos a cidade para 
receber o turista. Temos 
uma Estrada de Ferro fan-
tástica, o Hare Krishna, 
o Caminho da Fé, nossos 

prédios históricos, entre 
outros locais turísticos. 
O turismo daqui é pujan-
te e estou à disposição do 
Comtur para o que preci-
sarem”, enfatizou.

Para o conselheiro em-
possado Vijaya Marga, da 
Fazenda Nova Gokula, o 
Comtur é um grande salto 
para Pindamonhangaba. 
“A cidade merecia isso há 
muito tempo. Temos vá-
rios atrativos e, com essa 
palestra de hoje, aprende-
mos a importância da co-
operação entre todos eles. 
Essa é a hora certa para 
tudo acontecer”, disse. 

De acordo com outro 

integrante do conselho, o 
gerente do Colonial Plaza, 
Luis Felipe Albuquerque, o 
Comtur trará boas oportu-
nidades para a cidade. “Com 
o conselho, vamos divulgar 
melhor a cidade e trazer 
mais visitantes a Pinda. É 
uma bela oportunidade de 
Pindamonhangaba ficar co-
nhecida nacional e interna-
cionalmente”, avaliou. 

O Comtur é um con-
selho deliberativo, que 
terá reuniões mensais. A 
próxima será no dia 19 de 
maio, às 19h30, no audi-
tório da Prefeitura, para a 
formação da diretoria da 
instituição. 

Marcos Vinício Cuba

Semana da Mantiqueira 
começa no dia 12

Bosque recebe Dança Circular no domingo
Maria Fernanda Munhoz

O projeto de dança circular é realizado dois domingos por mês

Marcos Vinício Cuba

Autoridades lembraram a importância do Comtur
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Dona Lúcia do CCI, 
a mãe da superação

dia das mães
Tribuna do Norte

Dona Lúcia e parte da sua família. No final de semana, ela vai se reunir com todos os filhos e netos

Ela viveu um tempo no  Chile, mas 
encontrou o seu lar no Brasil, especi-
ficamente em Pindamonhangaba, que 
a recebeu de braços abertos. Aqui ela 
abriu uma loja e trabalhou por 15 anos 
fabricando bonecas, toalhas, aventais, 
todas artesanais. 

Atualmente apenas um filho mora 
na mesma cidade, os outros quatro 
moram fora. 

Ela conta: ‘’Eu sinto muita a falta 
deles, da companhia, mas a vida deles 
está apenas começando, espero que 
eles tenham a alegria que eu tenho na 
minha vida, meus filhos e meus netos! 
Eu passei muitas coisas na minha vida! 
Os filhos vêm para nos completar, para 
nos trazer alegria!’’

Lúcia Silvestre Villar, moradora 
de Pindamonhangaba, tem 62 anos e 
se casou em 1980, com 28 anos. Ela é 
mãe de cinco filhos e sete netos. Dois 
com seu marido José Villar, Daniel e 
Antônio. Além destes ela adotou no 
coração os três filhos do último casa-
mento do marido, Natália, Marcos e 
José Antônio.

Em 1996 seu marido ficou doente, 

estava com diabetes o que acabou afe-
tando os seus órgãos. Ela, com todas as 
dificuldades, se manteve forte e ficou do 
lado dele e dos seus filhos sempre, sem 
deixar faltar atenção, carinho e amor.

Superação
Em maio de 2002 ela descobriu 

que estava com câncer de mama, e 
seu marido já estava em um período 
muito crítico. Ele chegou a falecer no 
mesmo ano, em outubro. Mesmo do-
ente, ela nunca deixou de estar ao lado 
de seu marido, cuidando, deixando de 
lado tudo que estava acontecendo. A 
morte dele pegou em cheio a família, 
mas com todos os acontecimentos, ela 
não se deixou abater e prometeu que 
cuidaria dos seus filhos com a mesma 
dedicação e amor.

Sua filha Natália disse: “Quando 
minha mãe morreu e ela apareceu na 
minha vida, foi um grande alívio. Não 
que entrou pra ocupar um lugar, mas 
eu a adotei da mesma forma que ela 
me adotou, no coração.” 

Antônio contou: “Eu a considero 
uma guerreira. Mesmo com tudo que 
ela passou na vida ela deixou um mi-

nuto sequer de lutar. Mesmo com o 
câncer e a perda do meu pai ela não se 
entregou e lutou.” 

Neste sábado, seu filho mais novo 
vai se casar e será a hora de rever os   
filhos, pois alguns são de longe. “Vou 
estar toda linda, é meu último filho a se 
casar, né? A gente tem que aproveitar 
enquanto nós os temos ao nosso lado!”

Voluntária
Lúcia é frequentadora do CCI – 

Centro de Convivência dos Idosos – no 
bairro Vila Rica e passa suas tardes de 
lazer lá. Ela é voluntária e ajuda nas 
festividades do local.

Sua neta Júlia comenta: “Ela, além 
de minha avó, é minha mãe de cora-
ção. Neste Dia das Mães ela também 
é lembrada por mim, porque tudo que 
ela fez na vida dela foi para os seus fi-
lhos e seus netos. Que bom que todos 
estarão unidos no dia dela. Ela merece 
muito, ela é uma guerreira, e eu a amo 
demais!”.

* * *

Pra mim ser mãe foi e é ser 
poderosa, me senti assim a partir 
de minha gestação, que foi de 

alto risco. Sentir que você tem o dom 
de gerar outra vida é maravilhoso. 
Tive meu filho de 7 meses e por pouco 
não o perdi, mas ter fé e acreditar que 
tudo é possível fez com que eu realizasse 
esse sonho. Se pudesse seria mãe outras 
vezes, mas fico feliz e grata por poder 
experimentar essa magia que é ser mãe. 
Meu filho, hoje um homem formado e que 
me dá muita alegria, é a certeza que valeu 
a pena arriscar. Faria tudo de novo.

Ser mãe é um sentimento 
inexplicável, desde o momento que 
descobri que estava grávida fui 

tomada por um sentimento de amor 
e cuidado com aquele ser, ainda tão 
indefeso. Depois que o Igor nasceu, 
passei a viver para ele, muitas noites 
sem dormir, muitos afazeres, mas 
também a recompensa a cada gracinha, 
a cada sorriso. Ser mãe foi o melhor 
presente que Deus me deu na vida.

Ser mãe não é tarefa fácil, é uma luta 
diária entre o coração e a razão, 
entre os valores que eu tenho e os 

que o mundo oferece. Sinto-me forte, 
amada, algumas vezes incompreendida. 
Mas é só ver o sorriso no rosto de meus 
filhos que me sinto privilegiada pela vida. 
Afinal, criei e eduquei dois homens e fui 
retribuída com filhos amorosos, seres 
humanos, pessoas do bem. Continuo 
na caminhada com minha linda filha, 
mostrando o caminho que acredito, 
através do respeito, amor, amor próprio. 
Tenho grande orgulho dos  filhos que a 
vida me concedeu e que eu tão bem soube 
amá-los e educá-los.

DoRAcy RAImunDo é mãe de três filhos: 
Phelippe, 28, Luccas 26, e Maria Júlia, 14

mARlI EmboAvA FERnAnDES 
mãe de Alexandre,  23 anos

RoSAnA lopES SIquEIRA é mãe de 
duas meninas. Amanda, 22, e Alyne, 18.

Ser mãe é estar sempre sorridente, 
mas em seu semblante a leveza e 
ao mesmo tempo o rigor. Ser mãe 

é parecer ingênua, mas ser ‘doutora 
da felicidade’, com pós graduação em 
amenizar as dores do coração. Ser mãe 
é ser gentil e carinhosa, mas muito mais 
forte que qualquer outra pessoa. Ser mãe 
é ser forte, é ser absolutamente forte.

Ser mãe é descobrir que sua vida tem 
menos valor depois da chegada do 
bebê. É estar disposta a morrer por 

eles, mas ao mesmo tempo querer viver 
pra participar de todos os momentos da 
vida deles. Ser mãe, pra mim, foi descobrir 
o verdadeiro motivo da minha existência, 
cada olhar, cada palavra, cada respirar, 
cada dormir e acordar, são minha razão 
de viver hoje e sempre!

JéssicA NogueirA é mãe do 
pequeno igor, de um ano

Ser mãe é sentir-se importante por 
ter dado a luz a seres tão especiais, 
mas acima de tudo considerá-los 

mais importantes ainda. Filhos chegam 
a ser nossa própria vida”

soLANge Neves é mãe de Jeslei (31), Diego 
(28) e Jennifer (19) e vó de eduardo (2)

AlInE DE pAulA é mãe de Lara, de 5 anosDEpoImEnToS
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Textos: Aiandra Alves Mariano, 
Ana Camila Campos e Júlia Villar
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Crianças do Ribeirão Grande 
ganham ensino em período integral

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba vem realizando diversas me-
lhorias no Parque da Cidade. Na 
última semana, o prefeito esteve no 
canteiro de obras, conversando com 
os funcionários e acompanhando o 
andamento dos serviços. 

No local, a Prefeitura realizou as 
pistas de aceleração e desaceleração 
na entrada, às margens do Anel Viá-
rio; drenagem da área de estaciona-
mento com instalação de galerias e 
bocas de lobo; serviços de terrapla-
nagem, construção de guias e sarje-

tas e de calçadas na área externa do 
parque.  

De acordo com a Secretaria de 
Governo, responsável pelo Departa-
mento de Parques, ainda neste ano 
diversas outras melhorias serão fei-
tas no Parque da Cidade.

MAriA FerNANDA MuNhoz
* * *

Pindamonhangaba já 
tem sua primeira escola 
municipal de ensino em 
Tempo integral. Na se-
gunda-feira (5), a parceria 
entre a Prefeitura e a Te-
naris do Brasil deu início 
ao projeto social “Aula 
extra”, na escola muni-
cipal “Maria Apparecida 
Camargo de Souza”, no 
ribeirão Grande. 

um total de 52 alunos 
está participando do pro-
jeto, que envolve as crian-
ças de pré ao 5º ano, em 
atividades recreativas, 
artísticas e de ciências, 
realizadas no contraturno 
do horário de aulas. Com 
isso, a escola se torna a 
primeira municipal a ofe-
recer ensino em tempo in-
tegral em Pinda, somando 
sete horas de permanên-
cia dos estudantes dentro 
da escola. 

Para que o desenvol-
vimento do projeto fos-
se possível, a Secretaria 
municipal de educação 
e Cultura teve que reali-

zar algumas adaptações 
na rotina das crianças. o 
transporte disponibiliza-
do pela Prefeitura busca 
os estudantes mais cedo 
em casa, agora no período 
da manhã, e os leva até a 
unidade escolar, onde são 
recebidos com um café e 
iniciam as atividades do 
“Aula Extra”. Ao final da 
manhã, as crianças almo-
çam na escola e iniciam as 
aulas regulares, no perío-
do da tarde. 

As crianças aprovaram 
a iniciativa, no primeiro 
dia do novo projeto. “eu 
levantei às quatro horas 
da manhã porque queria 
vir logo”, contou rafael 
Damasceno, do 3º ano. 
Seu companheiro de sala, 
Kauan Augusto, também 
demonstrou empolgação. 
“Acordei e dormi de novo 
três vezes. É a primeira 
vez que venho de manhã 
para a escola. está sendo 
muito legal”, afirmou. 
Transformação social

Na última semana, os 
responsáveis da Tenaris 
pelo “Aula extra” estive-

ram no gabinete do prefei-
to de Pindamonhangaba e 
apresentaram a camiseta 
e o material de apoio do 
novo projeto. Para o pre-
feito, essa parceria é de 
grande importância para 
os estudantes da rede mu-
nicipal, principalmente 
da área rural, pois oferece 
outras formas de vivência 
e aprendizado, comple-
mentando o ensino rea-
lizado dentro da sala de 
aula. 

o projeto foi apresenta-
do aos pais dos alunos em 
março. Na ocasião, todas as 
dúvidas foram soluciona-
das pela equipe da Tenaris. 
“Queremos que o proje-

to seja um fator de trans-
formação na vida dessas 
crianças e de suas famílias. 
Viemos somar ao trabalho 

que já é realizado”, afirmou 
a coordenadora de Desen-
volvimento Social da Tena-
ris, rosângela Gomes. 

Programa mundial
A implantação do  

“Aula  extra” está sendo 
realizada em todas as ci-
dades em que a Tenaris 
está presente. Atualmen-
te, já está em vigência no 
México e na Argentina. 
De acordo com a Tenaris, 
além do Brasil, o progra-
ma está sendo instalado 
na romênia e, em breve, 
estará também na itália, 
nos estados unidos, no 
Japão, na China, no Peru 
e no Chile, entre outros 
países. o “Aula extra” de 
Pindamonhangaba é o ‘pi-
loto’ do Brasil e o primeiro 
a ser realizado numa esco-
la rural. Prefeito recebeu representantes da Tenaris

Atividades recreativas e de ciência são 
realizadas com os alunos na parte da manhã

O primeiro dia de implantação do “Aula Extra” foi aprovado pelos alunos

Divulgação Tenaris

Maria Fernanda Munhoz

Divulgação Tenaris 

Maria Fernanda Munhoz
* * *

O centro de Pindamonhangaba recebe-
rá, nesta sexta-feira (9) e sábado (10), a 
blitz solidária, realizada em conjunto pela 
Prefeitura, por meio do Departamento de 
Trânsito, Acip -Associação Comercial e 
Industrial de Pindamonhangaba e Polícia 
Militar.

A ideia nasceu em uma das reuniões da 
comissão de segurança da Acip e visa cons-
cientizar a comunidade para a segurança 
no trânsito, além de incentivar a gentile-
za tanto por parte dos motoristas quanto 
dos pedestres. A utilização consciente da 
faixa de pedestre e do cinto de segurança 
no banco traseiro também será abordada 
durante a blitz.

A Polícia Militar estará presente com a 
base móvel e o Departamento de Trânsito 
da Prefeitura com uma tenda para infor-
mações a pedestres, além de distribuição 
de panfletos informativos sobre segurança.

A blitz será realizada na praça Monse-
nhor Marcondes, na sexta-feira (9), das 10 
às 12  e das 14 às 16 horas, e no sábado 
(10), das 9 às 12 horas.

Pinda terá blitz 
solidária hoje 
e amanhã

Parque da Cidade recebe mais melhorias

Legenda

Arquivo TN
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2014 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 061/2014 de “Aquisição de lanches para atender a 
demanda da Secretaria de Esportes”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinada em 10/04/2014: 

 
ATA nº  077/2014 Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE - ME 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL 

01 UNID. 
Pão de sal, tipo francês, com aproximadamente 50 g e 02 (duas) 
fatias de presunto cozido e 02 (duas) fatias de queijo tipo 
mussarela. 

3,40 50.000 

 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
estado de São Paulo

coMunicado
A Empresa Fabio Roberto Dalbon Recuperação de Matérias Plásticos ME, inscrita no CNPJ n.º 
16.750.004/0001-27, estabelecida a Rua Princesa Izabel, nº 786, Bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo, vem  pedir o comparecimento da funcionária Ana Paula Aparecida Anochi, portadora 
da CTPS n.º 57764/0400 SP, admitida em 01/03/2014 e ausente em 11/04/2014, no prazo de 24 horas, pela 
segunda vez consecutivo, visto fato de já haver solicitado no dia 07/05/2014. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
concurSo PÚblico nº 02/2012

conVocaÇÃo
Tendo em vista situação emergencial (combate a surtos epidêmicos – mosquito Aedes Aegypti), 
convocamos os candidatos abaixo relacionados, para contratação temporária de 06 (seis) meses, 
nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal 4350/2005, artigo 3º, II, 
sem prejuízo dos seus direitos adquiridos no referido concurso, a comparecerem no Departamento 
de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento (solteiro);
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade – Ensino Médio completo (antigo 2º grau);
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

agente do controle Vetor

dia  13/05/2014 às 9 horas

29º renato ceSar rodrigueS da Motta
RUA GUAICURUS, 712 - PEDREGULHO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12512-125

30º carloS henriQue telini
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 122 - AREÃO
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-720

31º ana Paula da SilVa oliVeira
RUA PONCIANO PEREIRA, 555 – JARDIM ELOYNA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-430

32º PaMela carneiro ribeiro
RUA DR ANTENOR ROMANO BARRETO, 21 – ANDRADE 
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-450

dia  13/05/2014 às 10 horas

33º Meire lucia doS SantoS
RUA DEMETRIO IVAHY BADARO, 210 – RESID. SITIO SANTO ANTONIO
TAUBATÉ – SP
CEP 12072-130

34º Michele aParecida doS SantoS
RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, 47 – PARQUE TRÊS MARIAS
TAUBATÉ – SP
CEP 12081-285

35º luiS claudio de oliVeira SantoS
RUA DAS CAMÉLIAS, 131 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-510

36º Monica aParecida Prolungati gregorio
RUA DOUTOR JOÃO FERREIRA GALVÃO, 70 – VILA SUIÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-020

dia  13/05/2014 às 14 horas

37º aleXandre goMeS da SilVa
RUA IRMÃ DULCE, 28 - MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-000

38º darci caetano Junior
AVENIDA ABAETÉ, 110 – MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-400

39º Kleber eduardo loPeS PireS
RUA ITAMARACA, 96 – ITAGUASSU
APARECIDA – SP
CEP 12570-000

40º Marcelo da PaiXÃo
RUA EDUARDO DA SILVA, 89 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-350

41º cinthia lo giudice
RUA BENEDITO ALVES, 51 – FEITAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-290

dia  13/05/2014 às 15 horas

42º fabiano andre SilVa
RUA PADRE WALTER DONATI, 227 – RES. NOVA ESPERANÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-260

43º ValÉria Maria VaZ Motta
RUA BENEDITO SOUZA PINTO, 84 – BENFICA
SÃO LUÍS DO PARAITINGA – SP
CEP 12140-000

44º MARIA HELENA DA SILVA SOUZA
RUA BENEDITO LUIZ MARCONDES BARROS, 47 – CIDADE JARDIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-280

45º claudio de JeSuS SilVa
RUA JOSSEI TODA, 450 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-430

46º andreia regina de SouZa
RUA ANTONIO FRANCISCO SILVA, 16 - MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-100

edSon Macedo de gouVÊa
SecretÁrio de adMiniStraÇÃo

Prefeitura MuniciPal 
de PindaMonhangaba

edital reSuMido

PregÃo (regiStro de 
PreÇoS) nº 113/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto 
no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. 
N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto 
do Cardoso, o PPRP nº. 113/14, referente à 
“Aquisição de tecidos atenderá aos projetos 
de artesanatos que existem nos bairros de 
nosso Município, dando oportunidade de 
renda aos assistidos pelos CRAS e CREAS 
nos serviços sociais e assistenciais”, com 
encerramento dia 22/05/14 às 14h e abertura 
às 14h30. O edital estará disponível no 
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através do 
tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2014.

PregÃo nº 114/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto 
no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro 
Alto do Cardoso, o PP nº. 114/14, referente à 
“Aquisição e instalados de motores elétricos 
com polia e fiação (cabeamento), atendendo 
o contrato de repasse nº 0371942-
24/2011, através de Convenio firmado 
com o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - MAPA, atendendo o 
sistema de irrigação Polder Pinda IV”, 
com encerramento dia 23/05/14 às 8h e 
abertura às 8h30. O edital estará disponível 
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através do 
tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2014.

PregÃo nº 115/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto 
no Depto. de Licitações e Compras, sito 
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, 
Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 115/14, 
referente à “Aquisição de retroescavadeira, 
atendendo o contrato de repasse nº 
773448/2012, através de convenio firmado 
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA, patrulha agrícola 
mecanizada”, com encerramento dia 
23/05/14 às 14h e abertura às 14h30. 
O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou 
através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 08 de maio de 
2014. Pindamonhangaba, 08 de maio de 2014.

    
    
             P O R T A R I A    Nº 032/2014

             Nomeia  Assessor Parlamentar.

A CÂMARA DE VEREADORES DE 
PINDAMONHANGABA,  usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica 
Municipal, por esta Portaria RESOLVE:

Art 1º - Nomear as servidoras abaixo para o 
emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR 
NÍVEL II do quadro de pessoal de 
provimento em comissão da Câmara 
de Pindamonhangaba, com salário de 
R$3.402,60  (três mil quatrocentos e 
dois reais e sessenta centavos), a partir 
do dia 07 de maio de 2014, nos termos 
contratuais.

-  flaVia criStina de SouZa 
beraldo       alVeS

-  ana Paula de oliVeira Moreno

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2014.

Vereador ricardo Piorino
      Presidente

Vereador MartiM ceSar
 1 º Vice-Presidente  

Vereador roderleY Miotto
 2º  Vice-Presidente

Vereador  Janio ardito lerario                                
1° Secretário 

Vereador Professor eric de oliVeira
2° Secretário

 Publicada no D A.

cÂMara de VereadoreS 
de PindaMonhangaba

AnA CAmilA CAmpos
***

o ano de 2014 come-
çou e o Brasil já entrou 
em clima de Copa do 
mundo. seja pela mudan-
ça do calendário, pelas 
discussões políticas, so-
ciais e econômicas sobre 
o “vai ter Copa?”. Com 
tudo isso, uma outra ati-
vidade acaba ressurgindo 
entre os amantes do fute-
bol e das coleções: os ál-
buns de figurinhas.

Distante da realidade 
da juventude e infância 
atual, que é majoritaria-
mente ligada à tecnologia 
e informática, os álbuns 
vêm não somente pro-
vocar o hábito de cole-
cionador, mas acabam 
resgatando antigas brin-
cadeiras e hábitos.

Tecnologia 
a favor do 

objeTivo
Entretanto, essa “tec-

nologia” não é totalmente 
esquecida e sim, usada a 
favor dos que estão em 
busca de completar o ál-
bum. Um dos exemplos 
é o grupo no whatsapp, 
aplicativo de bate papo 
para android, que reúne 
os fanáticos que estão em 
busca das figurinhas que 
vão completar o álbum. A 
funcionária pública Célia 
lima organizou um gru-
po com 17 pessoas deno-
minado “álbum da copa 
2014”, onde as pessoas 
“negociam” e combinam 
a troca de figurinhas.

“Decidi montar um 
grupo no whatsapp e ou-
tro no facebook porque 
comprei o álbum e tam-
bém estou colecionando 
figurinhas. Eu tive muita 
sorte porque as primeiras 
figurinhas que sorteei fo-
ram o escudo do Brasil e 
o Cristiano Ronaldo”, co-
memora.

Célia ainda destaca que  
tem completa a seleção de 
Honduras e que faltam 
apenas 161 cromos para 
completar tudo. “Tenho 
um aplicativo para celular 
que fornece um relatório 
de todas as figurinhas que 
tenho, que não tenho e as 
repetidas, isso facilita na 
hora de combinar a troca. 
Geralmente, as pessoas se 
encontram aos sábados e 
domingos em frente à loja 
Escolástico, mas pelo gru-
po já cheguei a encontrar 
uma pessoa na praça do 
Quartel, onde fizemos vá-
rias trocas”, indica.

Tradição de 
colecionar

Desde o anúncio da 
Copa, o estudante Jo-
nas de Almeida já ficou 
aguardando o lançamen-
to do álbum. “Esse não é 
o primeiro ano que cole-
ciono. isso já é uma tradi-
ção de anos já, que man-
tenho desde 1998. Ele e 
a namorada, Giovanna 
Astone, já conseguiram 
completar o álbum todo 
e o segredo foi investir na 
compra e nas trocas. “De-
morei cerca de dois me-

ses para completar. le-
vou muito tempo e certo 
dinheiro investido, mas é 
uma recordação que vou 
levar pela vida. Além do 
mais, a minha namorada 
me ajudou. Desde o iní-
cio do relacionamento ela 
pegou gosto pelo futebol 
e, onde ela estuda tem 
mais contato com cole-
cionadores. Então, ela se 
propôs a trocar as repeti-
das e me ajudar”, revela.

Marinheira de 
priMeira viageM

Já estudante de publi-
cidade myrna Almeida 
adquiriu o álbum porque 
sua mãe é assinante de 
uma das revistas de uma 
grande editora há cinco 
anos e, como brinde, elas 
foram contempladas com 
um exemplar e algumas 
figurinhas.

myrna já obteve suces-
so em algumas permutas, 
com amigos que tam-
bém estão colecionando. 
“Confesso que gosto de 
futebol, acompanho mas 
não sou fanática. peguei 
o álbum pelas tabelas, 
porque gosto de marcar 
os resultados dos jogos, 
mas estou buscando for-
mas de completar minha 
coleção”, destaca.

Ela reforça que toda 
essa movimentação gera-
da para a conquista das 
figurinhas acaba estimu-
lando o encontro entre as 
pessoas, fazendo com que 
elas fujam da internet e 
quebrem a rotina.

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhangaba

retificaÇÃo
PregÃo nº. 084/2014

A Prefeitura comunica em publicação 
veiculada neste Jornal em 08/05/14, p. 07, 
concernente à homologação, torna-se sem 
efeito o texto do Pregão 48/14, e leia-se 
corretamente:
A Prefeitura comunica que no PP nº. 
84/14, que cuida de “Aquisição de gêneros 
alimentícios, pães, leite e mortadela ao Corpo 
de Bombeiros de Pindamonhangaba, pelo 
período de 12 meses”, a Autoridade Superior 
homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório supra em favor 
da empresa (itens/lotes): PANIFICADORA 
E CONFEITARIA ALCÂNTARA 
PINDAMONHANGABA LTDA. EPP (01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12).
Pindamonhangaba, 28 de abril de 2014.

Esquemas táticos são utilizados 
para completar o álbum da Copa

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0007275-43.2011.8.26.0445. O(A) Dr(A). Claudia 
Aparecida de Araujo, Juiz(a) de Direito da 1ª. Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba/
SP. Faz Saber a Luiz Fernando dos Santos, CPF 292.084.398-28, que OMNI S/A - Credito, 
Financiamento e Investimento, ajuizou uma ação de Busca e Apreensão, ref. ao veículo 
Marca: Fiat / Tipo 1.6 IE 4P (básico), ano 1994/1995, Cinza, placas BZS-8474, chassi 
ZFA160000R5057441, adquirido através do contrato nº 1.00302.0000050.11. Apreendido o bem 
e, estando o réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida a Citação por edital, para que em 05 
dias, após o prazo supra, pague o débito, sob pena de consolidar-se a propriedade plena do bem 
no patrimônio do autor (Art. 3º do Dec. Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/04), podendo ainda, em 
15 dias, contestar, sob pena de revelia e confesso. Será o edital, a xado e publicado. Faz Saber ao 
Luiz Fernando dos Santos, R Caraguatatuba, Alto do Cardoso, Parque das Nacoes - CEP 12420-
500, Pindamonhangaba-SP, CPF 292.084.398-28, RG 30634193, que lhe foi proposta uma ação 
de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de Omni SA Credito Financiamento e 
Investimento, alegando em síntese: a requerente ajuizou Ação de Busca e Apreensão referente 
ao veículo Marca Fiat Modelo Tipo 1.6 5 P (básico), ano 1994/1995, cor Cinza, Placas BZS-8474, 
Chassi ZFA160000R5057441, adquirido através do contrato n 1.00302.0000050.11. Apreendido o 
bem e, estando o réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida a Citação por Edital com prazo de 
30 dias, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 05 dias, que  uirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-
se-ão aceitos, pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, 
por extrato, a xado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Rua Alcides 
Ramos Nogueira, 780, Mombaça - CEP 12421-705. Pindamonhangaba, 24 de abril de 2014.

Álbum virou febre até para quem não gosta de futebol

Jonas de Almeida e a namorada Giovana Astone são colecionadores

Divulgação

Ana Camila Campos



PINDAMONHANGABA 9 DE MAIO DE 2014Tribuna do Norte 11

CIDADE
Assop promove 2ª
Mostra de Orquídeas 

                          

  CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO PARA A 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 5ª reunião Ordinária de 2014, a 
realizar - se:

Dia:  14/05/2014                     
Horário:  17h 
Local:  CIAS
PAUTA: 
• Palavra aberta a Diretora do Departamento da Assistência Social, para apresentação do decreto 
de alteração do Fundo M. A. Social; 
• Resposta ao ofício 064/ 2014 CMAS;
• Reordenamento da Verba Estadual da Entidade Liceu ( Projeto Brinquedo Levado à Sério);
• Complementação das comissões e agendamento das reuniões de trabalho;
• Apresentação Centro Pop;
• Apresentação do documento dos profi ssionais das unidades públicas : CRAS e CREAS , Vigilância 
Social e Monitoramento, referente aos Recursos Humanos da Assistência Social;
• Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho.

Benedito Sérgio Irineu
Presidente do CMAS    

ANA CAMILA CAMPOS
***

A Assop -  Associação 
Orquidófi la de Pindamo-
nhangaba realiza, neste sá-
bado (10), a 2ª Mostra de 
Orquídeas, alusiva ao Dia 
das Mães, no estaciona-
mento da escola Dr. Alfredo 
Pujol.

O evento acontece das 8 
às 17 horas e também é uma 
preparação para a Exposição 

Nacional de Orquídeas, 
que  ocorrerá nos dias 14, 15 
e 16 de novembro deste ano.
Na mostra, haverá exposi-
ção de orquídeas dos sócios, 
além de estandes de vendas, 
que podem ser uma opção 
de presente para o Dia das 
Mães.

Em harmonia com o ob-
jetivo da Assop de preservar 
as orquídeas e o meio am-
biente, alguns exemplares 
de orquídeas serão plan-
tados nas árvores da esco-
la, doadas pelos sócios da 
associação. De acordo com 
o secretário da Assop, Ri-
cardo Cavalcante, esse foi 
um compromisso assumido 
com a diretora da unidade 
escolar. 

As orquidófi las Eloiza 
Von Gal Nicoleti e Anira 
Boneberger também  vão 
participar do encontro

O Ministério da Edu-
cação confi rmou a prova 
de 2014 do Enem - Exame 
Nacional do Ensino Médio 
– para os dias 8 e 9 de no-
vembro.

O edital com os detalhes 
será publicado nesta sexta-
feira-feira (9) no “Diário 
Ofi cial da União”. O Enem 
2014 será aplicado em 
1.699 municípios do país.

As inscrições serão 
entre 12 e 23 de maio de 

2014. O prazo fi nal para 
o pagamento do boleto de 
inscrições será no dia 28 
de maio.

A previsão é que 8,2 
milhões de pessoas se ins-
crevam, um crescimento 
de 13,8% em relação aos 
7,2 milhões do ano passa-
do. O valor da inscrição é 
R$ 35. Alunos de rede pú-
blica e pessoas com renda 
familiar de até 1,5 salário 
mínimo são isentos.

Em parceria com a 
Funvic – Faculdade de 
Pindamonhangaba, o Sho-
pping Pátio Pinda realiza 
até sábado (10), atendi-
mentos voltados para as 
mulheres como exames de 
saúde, teste de glicemia e 
medição de pressão. Os 
atendimentos são gratui-
tos e seguem o horário de 
atendimento do shopping, 
das 10 às 22 horas. 

No mesmo local as 
mães da cidade e região 
poderão também tirar dú-
vidas sobre a prevenção 
do câncer de mama.

Segundo especialistas 
em saúde, é preciso fi car 
atento com a alimentação, 
sobrepeso, dentre outros. 
Dietas ricas em gordura e 
índices elevados de coles-
terol são alguns dos temas 

atuais de saúde pública. 
Muitos deles dizem respei-
to ao coração. Controlar o 
peso corporal, consultar 
periodicamente o seu mé-
dico de confi ança, contro-
lar o estresse, cuidar da 
alimentação, não fumar e 
não ser sedentário são as 
principais armas para pro-
teger o seu coração.

A Faculdade de Pin-
damonhangaba trabalha 
comprometida com os 
princípios e valores cris-
tãos para cumprir sua 
missão de ensino numa 
busca constante pela ex-
celência, na transforma-
ção de vidas, na cons-
trução de uma sociedade 
mais justa e de paz, e con-
tribuindo para o cres-
cimento sustentável do 
Brasil e do mundo.  

O tradicional Baile das 
Mães da Ferroviária acon-
tece neste sábado (10), a 
partir das 22 horas, com a 
Multi Band Show.

Os ingressos para não 
associado custam R$ 15 
e as mesas estão sendo 
vendidas por R$ 20. A 
diretoria espera reali-
zar uma noite agradá-

vel para confraternizar, 
dançar, ouvir ótimas 
músicas e comemorar 
uma data tão especial 
que é o Dia das Mães.

Além do repertório 
musical que a Multi Band 
trará, o baile terá o tradi-
cional sorteio de brindes, 
bem como a presença de 
free dancers.

Em homenagem às mães, Funvic realiza 
atendimentos de saúde no shopping

Os atendimentos seguem até  sábado, das 10 às 22 horas

As inscrições seguem até o dia 23 de maio

O treinador Ditinho foi lembrado na reportagem sobre Luiz Gustavo

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O programa Timóteo 
Lopes, do Sportv, veio a 
Pindamonhangaba para 
mostrar a origem do cra-
que Luiz Gustavo. A equi-
pe entrevistou Benedito 
das Graças Almeida, Diti-
nho, que treinou o jovem 
durante quatro anos. O 
time do Etna, comandado 
por Ditinho, também foi 
lembrado na entrevista. O 
programa vai ao ar neste 
domingo (11), às 22 horas.

Ditinho trabalha com 
futebol há 22 anos. Ele co-

menta que resolveu fazer 
isto porque seu fi lho que-
ria jogar bola e  não tinha 
chances por ser menor, 
então resolveu montar um 
time para realizar o sonho 
do fi lho.

“Continuei com este 
trabalho porque as crian-
ças se divertem, têm gran-
de consideração com a 
gente e estas coisas nos 
cativam cada vez mais. O 
Luiz Gustavo foi jogar co-
migo quando tinha de 13 
para 14 anos. Queria jogar 
como centroavante, por-
que seu irmão era muito 

bom de bola e ele o tinha 
como referência. Então eu 
tive que lhe mostrar que 
ele era tão efi ciente como  
o irmão, mas não naquela 
posição. Hoje Luiz Gusta-
vo se dá bem em qualquer 
posição ali atrás”, comenta 
Ditinho.

Para Ditinho, a con-
vocação de Luiz Gustavo 
é uma realização muito 
grande e não sabe nem 
como expressar essa ale-
gria, porque o Luiz é uma 
pessoa humilde e sempre 
que vem para Pinda o pro-
cura.

Programa de TV mostra 
a origem de Luiz Gustavo
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Ferroviária 
realiza Baile das 
Mães no sábado

Inscrições para 
Enem começam 
na segunda-feira

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação Funvic

Arquivo Pessoal
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***

O Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”, vai ser 
palco da 1ª Copa Pinda 
de Vôlei de Areia - Troféu 
Professor Alfredo de An-
drade - Una. As inscrições 
para participar da compe-
tição terminam nesta sex-
ta-feira (9). 

Inscrições podem ser 
feitas nos  seguintes giná-
sios ou centros esportivos: 
“João do Pulo”, “Zito”, 
Juca Moreira e Cidade 
Nova. O horário para se 

inscrever é das 8 às 11 e 
das 13 às 15 horas. É pre-
ciso levar duas fotos 3 x 4 
e cópia do RG ou certidão 
de nascimento.

O campeonato é para 
duplas e será realizado em 
dois finais de semana, en-
tre os dias 16 e 18 e 23 e 
25. Nas sextas-feiras, os 
jogos terão início a partir 
das 18 horas; aos sábados 
e domingos, às 9 horas. A 
competição será disputa-
da em três categorias: mi-
rim (13 e 14 anos), infantil 
(15 e 16 anos) e livre (de 17 
anos em diante). 

Maio é mês do vôlei de areia em Pinda

O Sabadão do Grêmio 
Tipês completa 20 anos 
neste sábado (10). Para co-
memorar, o grupo de ami-
gos fará um jogo amistoso, 
no estádio Macedão, às 14 
horas, contra o Flamengo.

Fundado pelos espor-
tistas, José Roberto Gon-
çalves (Betão), José Leonil 
de Almeida (Leão) e os já 
falecidos João Granja e 
Dito Galdino, o tricolor 
do distrito é um dos times 
mais tradicionais da re-
gião. De acordo com Be-
tão, a ideia do ‘Sabadão’ 
surgiu após um jogo entre 
os amigos, que queriam 
formalizar a união do gru-
po com uma ‘associação 
mais séria’.

Para que os alunos de 
natação e hidroginástica 
do Centro Esportivo José 
Ely Miranda, “Zito”, pos-
sam fazer as atividades, a 
empresa responsável pela 
piscina, que venceu a li-
citação, realiza análise da 
água diariamente.

A empresa realizou a 
substituição do profissio-
nal que atuava no “Zito” 
e o prestador de serviço 
atual apresenta a planilha 
de controle da qualidade 
da água todos os dias à di-
retoria do Centro Esporti-
vo. As aulas são realizadas 
das 7 às 21 horas e o con-
trole é essencial para que 
os matriculados possam 
praticar atividade física 
com segurança.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

No futebol, os confron-
tos da categoria Sub 17 
estão chegando ao fim e 
neste final de semana ha-
verá os jogos de ida das 

quartas de final. A Liga 
Pindamonhangabense de 
Futebol destaca que todos 
os jogos realizados  contra 
a equipe do Cidade Nova 
foram anulados devido ao 
fato do time ter dado WO 

na última rodada da fase 
de classificação.

No grupo A, quem está 
na liderança é o Etna, com 
19 pontos; na sequência, 
vem o Corinthians com 
13 pontos. Pelo grupo B, 

o Ramos é o líder com 30 
pontos; na vice-liderança, 
a Ferroviária com 21 pon-
tos.  

As rodadas serão nes-
te sábado (10), às 9h30. 
Confira os confrontos.

Empresa realiza análise da água 
do Centro Esportivo “Zito”

Sabadão do Tipês comemora 20 anos

Categoria Sub 17 chega às quartas de final

Domingo tem futebol 
em dois períodos

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Neste final de semana haverá jogos pela Segunda 
Divisão, Cinquentão e Sub 13. No domingo, as par-
tidas serão nos períodos da manhã e tarde. Confira a 
relação das partidas e aproveite para se programar.

Sub 13 – sábado (5),  às 8h30 

Etna x Corinthians
Local: Machadão

ADC Novelis x PS Gerezim
Local: ADC Feital

São Paulo x Ferroviária
Local: Morumbi

Cinquentão – domingo (11), às 8h30

Flamengo RBS x Independente
Local: Socorro

Maricá x Fim de Carreira
Local: Santa Cecília

Afizp x Santa Cecília
Local: Afizp

Campo Alegre x Santa Luzia
Local: Morumbi

Estrela x Pindense
Local: Bosque

Segunda Divisão

River Junior x Jardim Regina
Local: Ramirão (10h)

Santa Cruz x Universo
Local: Azeredo (10h)

Andrada x Santa Cecília
Local: Santa Cecília (10h)

Santos x Moreira César
Local: Morumbi (10h)

Mantipê x Cícero Prado
Local: Macedão (15h)

Afizp x Flamengo RBS
Local: Afizp (10h)

Campo Alegre x Jardim Eloina
Local: Quirinão - Anel Viário (10h)

Unidos do Bonsucesso x Atletic
Local: Bonsucesso (15h)

Unidos do Jardim Rezende x Galáticos
Local: Jardim Rezende (15h)

Bela Vista x Unidos do Araretama
Local: Bairro das Campinas (10h)

Maricá x Cidade Nova
Local: Maricá (15h)

Mombaça x Etna
Local: Mombaça

 Colorado x Corinthians
Local: Vila São Benedito

Interpinda x Ramos
Local: Ramirão

 Maricá x Ferroviária
Local: Maricá

Inscrições para o Troféu Una 
de Vôlei de Areia terminam 
nesta sexta-feira (9)

Objetivo é garantir a qualidade da água nas piscinas

Parte do grupo que se reúne todos os sábados no campo Macedão

Divulgação

Divulgação

Marcos Vinício Cuba
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