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Novo projeto aprimora 
educação nas escolas públicas

Nesta edição a 
Tribuna traz um pouco 
da história de Maurício 
Ferreira dos Santos – 
mais conhecido como 
‘Maurício do Alicerce’, 
que contou sobre os 
trabalhos do grupo 

e a importância da 
valorização da vida 
religiosa. Na entrevista 
à Tribuna, Maurício 
destacou as ações 
voluntárias do Alicerce, 
que existe há vários anos 
em Pindamonhangaba.

A utilização do projeto “For-
mação Continuada de Professo-
res da Rede Pública de Ensino 
em Esporte Educacional” vai 
aprimorar os serviços de edu-
cação no município de Pinda-
monhangaba. Lançado na quin-
ta-feira (22), o projeto é uma 
parceria entre a Prefeitura e a 
Novelis, em conjunto com o Ins-
tituto de Esporte e Educação, da 
ex-atleta olímpica Ana Moser, 
que visa oferecer ensino de qua-
lidade para os alunos da Rede 
Municipal, com aulas teóricas e 
práticas.

PÁGINA 3

Igreja de 
Santa Rita é 
inaugurada 
nas Acácias

Pinda leiloa 
gado e sorteia 
novilhas

Nesta terça-feira, a partir 
das 9 horas, a Apta vai leiloar 
47 cabeças de gado de diversas 
raças. No dia 3 de junho serão 
leiloados mais 52 animais. Já 
o Departamento Municipal de 
Agricultura fará o sorteio de 
novilhas do centro de recria na 
quinta-feira (29), às 18 horas.

PÁGINA 2

ARRECADAÇÃO DE 
AGASALHOS ATÉ O 
FINAL DO MÊS

VACINAÇÃO 
CONTRA GRIPE 
TERMINA DIA 30 Prefeito do município explicou a importância do projeto para melhorar ainda mais a qualidade da educação

A comunidade católica do 
Distrito de Moreira César está 
comemorando a inauguração de 
uma nova igreja, a de Santa Rita 
de Cássia. O prédio, que fi ca no 
Vale das Acácias, teve a primei-
ra celebração religiosa na noite 
de quinta-feira (22), com o bis-
po diocesano de Taubaté, Dom 
Carmo João Rhoden. A inaugu-
ração contou com a presença de 
centenas de fi éis, de religiosos 
como o padre Geraldo Carlos, 
além do prefeito de Pindamo-
nhangaba.

PÁGINA 5

As fi nais da 1ª Copa Pinda - Troféu Pro-
fessor Alfredo de Andrade - Una - foram 
disputadas na quadra de areia do Centro 
Esportivo ‘João do Pulo’, no domingo (25). 

O professor Una e representantes da Prefei-
tura participaram da entrega de troféus 
e medalhas para os campeões nas 
categorias masculino e feminino.

Duplas são premiadas na Copa Una

Polícia 
recupera 
caminhão 
roubado

SEGUNDO CADERNO

SEGUNDO CADERNO
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Confi ra os 
resultados 
do futebol
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MAURÍCIO, DO ALICERCE, RELATA TRABALHO SOCIAL DO GRUPO

PÁGINA 3

Campanha 
Nacional 
de Trânsito 
benefi cia 
Pinda

MAURÍCIO, DO ALICERCE, RELATA TRABALHO SOCIAL DO GRUPO
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A indústria automobilística vem travando uma 
batalha fervorosa nos últimos anos pelo mer-
cado. Em alguns momentos até se encontra 

uma trégua, mas esses períodos estão cada vez mais es-
cassos.

Recentemente, Ford e Chevrolet anunciaram ‘des-
contos’ e ‘promoções’ antes inimagináveis. Tudo porque 
os pátios das montadoras estão lotados. Fiat e Volkswa-
gen ofertaram menos, por serem as duas primeiras do 
mercado há décadas e possuírem maiores reservas. As 
marcas francesas, que ainda patinam no gosto dos bra-
sileiros, pouco se manifestaram; já as coreanas, japone-
sas e chinesas olham atentas à guerra e esperam para 
colocar ‘suas peças ao tabuleiro’.

O encalhamento dos carros traz prejuízos à indús-
tria e a ameaça constante do emprego para milhares de 
pessoas. No entanto, também traz novas oportunidades 
para os que querem comprar ou trocar de carro.

A crise na indústria automobilística está forçando as 
montadoras a reduzir os preços, ou seja, amenizar a ga-
nância. Assim, com preços menos exorbitantes, o con-
sumidor tem mais possibilidade para adquirir o veículo.

Quem também deveria dar uma mãozinha é o Gover-
no Federal. A redução de uma ou duas alíquotas tributá-
rias chegaria a dar de R$ 2.000 a R$ 15.000 em descon-
to em um modelo popular até um mais sofisticado – que 
hoje fica na casa dos R$ 100.000.

Ninguém quer ceder. Assim, as pessoas não com-
pram, e com razão.

Para alguns especialistas, é melhor o consumidor se-
gurar o bolso e esperar uma nova possibilidade.

Por outro lado, as tratativas do governo Brasileiro 
com Cristina Kirchner começam a dar resultados e a 
venda de automóveis do Brasil para a Argentina subiu 
40% este mês em relação a abril. É o melhor resultado 
desde que a Casa Rosada impôs restrições aos produtos 
brasileiros.

Isso tende a fazer com que as montadoras amarguem 
um pouco mais de prejuízos e não sejam dão drásticas 
em relação às promoções realizadas aqui no Brasil.

Na sexta-feira (23), o ministro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, co-
memorou o avanço das tratativas com a Argentina e o 
resultado prévio divulgado pela Anfavea - Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. 
Borges acredita que o Governo Kirchner deverá ceder 
em outras linhas de produto. Sobre a crise na indústria 
automobilística nacional, ele preferiu não comentar e se 
esquivou de perguntas sobre uma possível diminuição 
nos impostos.

Agora temos que esperar que o Governo Federal bri-
gue com as montadoras para elas reduzirem os preços 
e para que ele também recue e ceda em relação à carga 
tributária; do contrário, a crise será cada vez maior.

A Apta – Agencia Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios e o 
Departamento de Descentralização 
do Desenvolvimento disponibili-
zam o leilão de 47 bovinos (machos 
e fêmeas) das raças mantiqueira, 
girolando, mestiços e refugos. O 
evento acontece nesta terça-feira 
(27), a partir das 9 horas, na sede 
do Polo Regional de Desenvolvi-
mento Tecnológico dos Agronegó-
cios do Vale do Paraíba (Estábulo 

7), localizado na av. Prof. Manoel 
César Ribeiro, 1.920, Santa Cecí-
lia. Para mais informações, entrar 
em contato com o telefone (12) 
3642-1164. Havendo mais que um 
interessado no lote de animais, o 
critério de desempate será o de 
melhor oferta.

Outro leilão acontecerá no dia 3 
de junho, às 9 horas, no Estábulo 
11, com 52 bovinos machos da raça 
nelore e mestiços.   

Consumidor pode ser beneficiado

ganância das montadoras 
geram crise na indústria

Pinda leiloa 99 cabeças de gado

Sorteio de novilhaS
O Departamento de Agricultu-

ra da Prefeitura realiza na quinta-
feira (29), às 18 horas, o sorteio 
das novilhas remanescentes do 
Centro de Recria de Matrizes Lei-

teiras. Será no prédio da Cati, situ-
ado na avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, nº 1.181, centro. To-
dos os produtores rurais de Pinda, 
inscritos ou não inscritos no Pro-

grama Balde Cheio e cadastrados 
na Defesa Agropecuária, estão 
convidados a participar do sorteio, 
que se dará pelo regimento do De-
creto nº 4655, de 27/9/2010.

Pinda intensifica 
doação de sangue

Parque Urbano é 
reformado nas Palmeiras

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de Meio 
Ambiente e Secretaria de 
Governo, está forman-
do um Parque Urbano 
que abrangerá os bairros 
Parque das Palmeiras e o 
Morumbi, beneficiando, 
também, as comunidades 
da região.

Em um espaço de apro-
ximadamente 20 mil m² 
de área verde, foram plan-
tadas árvores nativas, gra-
mado e feito paisagismo, 

por meio de canteiros com 
forrações de diversas es-
pécies. Também está sen-
do instalado um parque 
infantil.

De acordo com infor-
mações do diretor do 
Departamento de Meio 
Ambiente, numa segun-
da fase o parque receberá 
bancos, pista de cami-
nhada e iluminação. A 
intenção é levar melhor 
qualidade de vida para os 
moradores do entorno e 
proximidades.

O hemonúcleo de 
Taubaté organizou na últi-
ma segunda-feira (26), no 
Hospital 10 de Julho (Hos-
pital Unimed), um mutirão 
para a coleta de sangue. O 
órgão é responsável por su-
prir a demanda de sangue 
da região, e está necessitan-
do de voluntários para doa-
ção. 

Para os que desejam 
contribuir, hoje (27), das 8 
até 12 horas,  haverá cole-

ta de sangue no Cisas, em 
Moreira César. Quem ainda 
não é doador será avaliado 
pela equipe e, em caso de 
aptidão, será feito um ca-
dastro. O interessado pas-
sará por uma pré-consulta.

De acordo com as infor-
mações de profissionais do 
Hemonúcleo, todo o proce-
dimento para doação dura 
aproximadamente 40 mi-
nutos e são coletados 500 
ml de sangue.

Julie Moreira

- FaLECimEnTo -

Flávio Ribeiro

a plenária solene de maio da aPL - na noite de sexta-feira (23), no museu históri-
co e Pedagógico dom Pedro i e dona Leopoldina, foi realizada a sessão plenária solene referente ao mês de 
maio da aPL  - academia Pindamonhangabense de Letras, presidida por alberto marcondes Santiago. o evento 
constou de apresentação musical, espaço dedicado à modalidade poética trova e lançamento de livro.

momento da Trova
Prosseguin-

do o evento, a 
acadêmica Rho-
sana dalle fez a 
apresentação do 
conjunto musi-
cal ‘dedos e Lín-
guas’ e de seu  
vocalista, o aca-
dêmico Pedro 
ivo. o conjunto 
apresentou di-
versos números 

Lançamento de livro

Encerrando a sessão, a aca-
dêmica vice-presidente da aPL, 
Juraci Faria, fez singela home-
nagem à escritora Ruth guima-
rães, que deixou o plano terre-
no no último dia 21 de maio, 
aos 93 anos. nascida em Ca-
choeira Paulista, Ruth era uma 
seguidora de mário de andrade 
e membro da aPL – academia 
Paulista de Letras. Pertencia ao 
círculo de amizades de Juraci e, 
constantemente, participava de 

a  mesa dos trabalhos foi 
composta por: presidente da 
aPL – alberto marcondes San-
tiago; ‘Presidente de honra’ 
da aPL – dr. Francisco Piorino 
Filho; acadêmico conferencista 
da noite – Sebastião nelson da 

Cruz; diretora do museu dom 
Pedro i e dona Leopoldina, 
Karina Lacorte Cesar; repre-
sentante da  oab-Pindamo-
nhangaba – Paulo de andrade; 
professora da EE Ryoiti Yassuda 
– Lóris Frasinelli.

após a composição da 
mesa dos trabalhos, leitura 
das justificativas de acadê-
micos ausentes e agrade-
cimento aos membros da 
imprensa presente, o secre-
tário da aPL, aércio muas-
sab,  convidou as alunas da 
Escola Estadual (Tempo in-
tegral) Ryoiti Yassuda, lide-
radas pela professora Lóris 
Frasinelli, para apresentar o 
‘momento da Trova’.  Coube à  
aluna Jéssica Kochan  fazer a 
apresentação convidando as 
suas colegas Júlia Carvalho e 

natália Leandra, para as de-
clamações.  o ‘momento da 
Trova’ foi  dedicado à con-
quista dos trovadores locais: 
José ouverney (acadêmico), 
José Valdez, (acadêmico), 
maurício Cavalheiro (acadê-
mico) e nélio bessant, nos 
Jogos Florais de nova Fribur-
go. Complementando este 
quadro, o acadêmico trova-
dor José ouverney falou da 
conquista dos pindamonha-
gabenses, obtendo 10 pre-
miações, só dele foram seis, 
em nova Friburgo.

Professora Lóris e alunas: Júlia, Jéssica e Natália

‘dedos e Línguas”

musicais, animando a noite cultural da 
aPL no palacete do Visconde.

Em seguida, o aca-
dêmico ‘Presidente de 
honra’ da aPL, Francis-
co Piorino Filho, convi-
dou o colega Sebastião 
nelson da Cruz para 
discorrer sobre sua obra 
‘Roseira era assim... em 
1945 e anos seguintes’, 
lançada naquela sessão 
da aPL.

Acadêmico Sebastião Nelson 
falou sobre sua obra

Conjunto Dedos e Línguas 

homenagem à escritora

mesa

eventos da academia de Letras 
de Pindamonhangaba.

Vice-presidente da APL fez 
o encerramento

Componentes da mesa  

Portal R3

Tribuna do Norte

Portal R3

Portal R3

Portal R3

Portal R3

o corpo de Wilson 
do amaral, 70, está no 
Sesolupi e será sepulta-
do na terça-feira (27), 
às 8 horas, no Cemité-
rio municipal.

o corpo de ailton Luiz 
S. Clemente, 51, está no 
municipal e será sepulta-
do na terça-feira (27), às 
10 horas, no Cemitério 
municipal.
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Prefeitura faz 
recolhimento de 
veículos abandonados

a Secretaria de admi-
nistração da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Setor de Postu-
ras, iniciou os trabalhos de 
recolhimento de veículos 
abandonados em vias 
públicas. esta ação foi 
baseada em levantamen-
tos e denúncias. Os fiscais 
identificam os veículos, fa-
zem o registro fotográfico 
e notificam o proprietário 
para retirá-lo no prazo de 
dois dias. o recolhimento 
é feito se o responsável 
não respeitar o prazo 
estipulado.

de acordo com as in-
formações do secretário 
de administração este 
trabalho é necessário 
e será permanente. ele 
informa que os veículos 
recolhidos serão depo-
sitados em um pátio e 
esta medida tem amparo 
legal no Código de Pos-
turas do município.

Para retirar o veículo, 
do pátio é preciso fazer um 
requerimento no Setor de 
Protocolo da Prefeitura. na 
ocasião, é necessário apre-
sentar cópias de documen-
tos que comprovem ser o 
proprietário do automóvel.

de acordo com as 
informações do secretário 
de administração, segun-
do um levantamento pre-
liminar realizado, existem 
mais de 30 veículos aban-
donados ou estacionados 
em via pública, em desa-
cordo com o que rege o 
Código de Posturas. além 
de ter o veículo recolhido, 
o proprietário pagará uma 
multa de 50% do salário 
mínimo vigente.

Para denunciar carros 
abandonados, entrar em 
contato com a ouvidoria  
pelos telefones 3644-5651 
e 3644-5652, ou enviar 
e-mail para ouvidoria@pin-
damonhangaba.sp.gov.br. 

Divulgação

Abandonada, Brasília amarela é recolhida

‘Maio Amarelo’ tem trabalho 
de conscientização em Pinda

Maria FernanDa Munhoz
* * *

Pindamonhangaba ade-
riu ao “Maio amarelo” e 
está realizando, até o final 
da semana, ações educa-
tivas com motoristas. na 
segunda-feira (26), pela 
manhã, a equipe do De-
partamento de Trânsito 
realizou uma blitz edu-
cativa na avenida nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
próximo à rua Taubaté. 
Foram entregues panfle-
tos com dicas para a segu-
rança no trânsito. outros 
pontos estratégicos da ci-
dade receberão a ação até 
o dia 31.

o movimento inter-
nacional ‘Maio amarelo’ 
visa alertar sobre os altos 
índices de mortos e feri-
dos no trânsito no mun-
do, por meio de ações 
coordenadas entre o Po-
der Público e a sociedade 
civil.

além do trabalho de 
blitz educativa, o Depar-
tamento de Trânsito da 
Prefeitura, por meio de 
sua equipe de edutran 
(educação no Trânsito) 
estará, também nas es-
colas municipais, con-

versando e entregando 
panfletos educativos para 
professores, funcioná-
rios, alunos e seus pais e 
familiares. a associação 
Comercial e industrial 
de Pindamonhangaba é 
parceira da iniciativa e 
irá colocar os panfletos 
educativos no comércio 
do centro da cidade, para 
que os clientes possam 
retirá-los.

Blitz educativa 
na avenida Nossa 
Senhora do Bom 

Sucesso”

Maria Fernanda Munhoz

10 regras de segurança 
no trânsito

1 – Todos os ocupantes do veículo, adultos 
ou crianças, devem usar o cinto de segu-
rança inclusive no banco traseiro.
2 – Crianças de até sete anos e meio nos 
carros devem usar equipamentos de pro-
teção adequados à idade (bebê conforto, 
cadeirinhas ou assento de elevação).
3 – Pedestre deve sempre ser respeitado. 
Lembre-se: você também é pedestre. Dê 
passagem à vida!
4 – Dirigir embriagado reduz em até 25% 
o tempo de reação, aumentando o risco de 
acidentes. Se beber, vá de ônibus, táxi ou 
carona.
5 – Bicicleta também é veículo, portanto 

deve respeitar a sinalização de trânsito. 
Motorista, mantenha uma distância segu-
ra de 1,5m ao ultrapassar ciclistas.
6 – Respeite os limites de velocidade. 
Reduza a velocidade em frente a escola 
ou lugares de grande concentração de 
pedestres.
7 – Motociclista use sempre os equipa-
mentos de proteção: capacete, luvas, 
botas e jaqueta.
8 – Respeite as vagas reservadas para 
idosos e deficientes. A gentileza melhora a 
convivência no trânsito.
9 – Não use o celular enquanto dirige. A 
distração é um dos principais fatores de 
risco para quem está ao volante.
10 – Dirigir cansado ou com sono é tão 
perigoso quanto dirigir alcoolizado. Pare 
e descanse antes de pegar a estrada.

Prefeitura e novelis lançam 
projeto de esporte educacional

Maria FernanDa Munhoz
* * * 

aproveitando o momen-
to histórico que o país vive 
com a realização da Copa do 
Mundo “em casa”, a escola 
municipal Prof. Lauro Vicen-
te de azevedo, no Terra dos 
ipês ii, está desenvolvendo o 
projeto “o Mundo no Brasil”, 
em parceria com a Planeta 
educação.

escola do iPê ii desenvolve Projeto sobre a coPa do Mundo
Primeiro, foi trabalha-

do com os alunos o conhe-
cimento do próprio espaço 
(rua, bairro, cidade, estado e 
país), ampliando gradativa-
mente sua visão de mundo, 
descobrindo e valorizando a 
cultura e o patrimônio públi-
co local. em seguida, foi in-
serida a Copa do Mundo, em 
que cada turma sorteou um 
dos países participantes. ao 

final, será construído, coleti-
vamente, um “Quadro Com-
parativo dos Países Partici-
pantes da Copa do Mundo 
2014”, com bandeira, idio-
ma, população, índices de 
educação e analfabetismo, 
fontes de energia e expres-
sões culturais, entre outros 
dados.

os países sorteados fo-
ram: Japão (Pré a), espanha 

(Pré B), argentina (1º ano 
a), Brasil (2º ano a), Coréia 
do Sul (3º ano a), França (3º 
ano B), estados unidos (4º 
ano a), nigéria (4º ano B), 
austrália (4º ano C), México 
(5º ano a) e África do Sul (5º 
ano B).

Para finalizar o projeto, 
no dia 7 de junho será rea-
lizada na escola a “Feira das 
nações”, com exposição dos 

trabalhos e apresentações de 
danças típicas dos países.

Toda a comunidade local 

está convidada a participar, 
aprender e apreciar culturas 
e histórias de diversos países.

Maria FernanDa Munhoz
* * * 

na quinta-feira (22), a 
Prefeitura e a novelis, em 
parceria com o iee – insti-
tuto de esporte e educação, 
presidido pela ex-atleta 
olímpica ana Moser – re-
alizaram o lançamento do 
projeto “Formação Conti-
nuada de Professores da 
rede Pública de ensino em 
esporte educacional”, na 
Casa Transitória Fabiano 
de Cristo.

Visando oferecer um en-
sino de qualidade para os 
alunos da rede Municipal, 
o projeto abrange 60 pro-
fessores e gestores, com au-
las teóricas e práticas, em 
cinco módulos presenciais, 
com 16 horas de duração 
cada um, até novembro. 
Dois educadores do iee 
conduzirão a capacitação.

Com mais essa ferra-
menta de ensino, os educa-
dores municipais poderão 

colaborar ainda mais para 
a formação de cidadãos, 
já que o esporte educacio-
nal tem como princípios a 
inclusão, a diversidade, a 
construção coletiva, a edu-
cação integral e a autono-
mia. a Secretaria de edu-
cação da Prefeitura está, 
constantemente, investin-
do na capacitação de seus 
gestores e professores.

Reciclagem e 
trabalho social

o diretor de operações 
da novelis Pinda, Marce-
lo almeida, realizou uma 
apresentação sobre o traba-
lho da empresa e os proje-
tos desenvolvidos pela uni-
dade que está há 37 anos 
na cidade. Também falou 
sobre a importância da re-
ciclagem de alumínio, pois 
a empresa é a maior pro-
cessadora de latas de alu-
mínio da américa do Sul, 
reciclando 40 bilhões de 
latas por ano. ele concluiu 

explanando sobre a impor-
tância do investimento so-
cial da novelis, que direcio-
nou mais de um milhão de 
reais para projetos de Pin-
da, que focam a segurança, 
a educação e a reciclagem.

o representante do iee, 
Raul Alves de Souza, afir-

mou que essas parcerias 
com empresas colaboram 
tanto para o desenvolvi-
mento sustentável do país 
quanto do ser humano, 
constituindo uma sociedade 
mais justa e igualitária. ele 
também explicou um pouco 
sobre a implantação do pro-

jeto que, atualmente, está 
nos estados de São Paulo, 
Bahia, Pernambuco, Minas 
Gerais e Mato Grosso, ofe-
recendo instrumentos peda-
gógicos e de gestão para as 
redes públicas municipais.

o prefeito de Pinda-
monhangaba acredita que 

esse projeto é importante 
para a formação e inclusão 
das crianças. ele ressaltou 
a importância do trabalho 
da empresa sobre a recicla-
gem e destacou que dentro 
de casa todos devem seguir 
o exemplo, garantindo o 
respeito ao meio ambiente 
e garantindo o futuro das 
próximas gerações. o pre-
feito agradeceu, ainda, aos 
professores e gestores por 
aceitarem participar da ini-
ciativa.   

Participaram também 
do evento de lançamento 
do projeto, a secretária de 
educação da Prefeitura; o 
diretor Pedagógico da Se-
cretaria da educação; o se-
cretário de Juventude, es-
porte e Lazer da Prefeitura; 
raquel Botinha, gerente de 
Comunicação externa da 
novelis e Luciana Pires de 
Camargo, também repre-
sentando o instituto espor-
te educação.

Professores e gestores estão participando do projeto

Divulgação
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Facebook: Carlos Moura Magrão

Fale com o Vereador Janio Lerario
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Vereador Fel ipe César - FC

Após Indicação, Janio consegue 
solução para o problema de 
buraco na rua 9 de julho

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) está agra-
decendo a Prefeitura pelo 
atendimento do pedido de 
uma Indicação de sua autoria 
aprovada na Câmara de Pin-
damonhangaba. 

Na indicação nº 169/2014, 
do dia 24 de abril, Janio Le-
rario havia solicitado que o 
Departamento de Obras da 
Prefeitura sanasse o problema 
causado por um buraco na rua 
9 de Julho, próximo ao Centro 
de Treinamento Luiz Caloi. 

O vereador comenta que 
“esta obra parecia ser sim-
ples, porém após verificação 
técnica constatou-se que o 
problema era bem mais gra-
ve”. Segundo informações do 
supervisor de drenagem do 

município, Juarez Teodoro, 
os funcionários localizaram 
um desvio do esgoto que ti-
nha origem nos banheiros do 
“Centro de Treinamento Luiz 
Caloi” e estava correndo por 
baixo da caixa do esgoto há 
anos e, devido a este tempo, o 
resultado foi que uma grande 
área na rua 9 de julho com 
três metros de profundidade 
estava praticamente oca, cau-
sando afundamento no asfalto 
e prejudicando calçadas e 
alguns muros mais próximos. 
Por isso, o vereador Janio diz 
que a obra resolveu de forma 
correta o problema. “É papel 
dos vereadores trabalhar junto 
com a Administração e atender 
às solicitações da população”, 
finalizou o vereador Janio.
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o Vereador Janio agradeCe a 
preFe itura pelo atendimento do 
pedido para resolVer o problema 
Causado por um buraCo na rua 9 
de Julho, próximo ao Centro de 
treinamento luiz Caloi

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador magrão e o enCarregado, sr. riVas,  obserVam o proJeto da 
Construção do prédio do poupatempo
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Felipe César – FC reitera 
a construção de uma 
rodoviária na Via Dutra

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 
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 
linhas e novas empresas”.

Poupatempo para o 
Produtor Rural
O vereador Felipe César – FC 

pede ao Governador Geraldo 
Alckmin, a instalação de um 
Poupatempo para o trabalhador 
rural, nos moldes das cidades 
de Itapetininga e Avaré, com os 

mesmos serviços oferecidos pelo 
programa, de modo a facilitar o 
atendimento para o “homem do 
campo”. Em sua justificativa, o 
vereador alega que o trabalha-
dor rural não pode deixar seus 
afazeres por muito tempo, e um 
atendimento direto e diferenciado 
a ele, facilitará em muito para que 
possa regularizar sua documen-
tação. “Tudo que uma casa de 
agricultura faz, esse Poupatempo 
Rural também faz, de uma forma 
ainda mais eficaz. O produtor 
terá acesso a mais de 50 tipos 
de serviços oferecidos, como a 
emissão de Guia de Trânsito Ani-
mal Eletrônica (e-GTA), adesão 
aos programas da Secretaria de 
Agricultura, linhas de crédito, 
financiamento e seguro rural do 
Feap, entre outros”, explica o 
vereador Felipe César – FC.

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 
criado 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 vereador é 
a construção de uma plataforma, 
visando a terceirização de pas-
seios de lanchas e chalanas ao 
longo do Rio Paraíba. O vereador 
também pede a criação da Casa 
da Cultura no bosque, com insta-
lação de barracas para os artesãos 
de nossa cidade exporem e ven-
derem seus trabalhos aos turistas 
que visitam o Bosque da Princesa 
“Precisamos incrementar mais o 
turismo em Pindamonhangaba. 
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.

O vereador 
José Carlos Go-
mes - Cal (PTB) 
está acompa-
nhando as diver-
sas obras do Dis-
trito de Moreira 
César, dentre elas 
a construção da 
galeria de águas 
pluviais que liga 
as ruas 21 de 
Abril e Pasco-
al Cornetti, que 
será pavimen-
tada em breve; 
UBS – Unidade 
Básica de Saúde, 
do bairro Ipê II e 
a Alameda das 
Grevilleas, que 
está em fase de 
acabamento.

A UBS atenderá os mo-
radores dos bairros Ipê II, 
CDHU - Cícero Prado, Li-
berdade e outros. Com isso, 
desafogará a UBS da Vila 
São Benedito, possibilitando 
melhor atendimento a toda 
população dos bairros: Pasin, 
Mantiqueira, Vila São Bene-
dito, Vila São José e Taipas. 
Outra obra importante é a 
construção da Creche do Li-
berdade, que está adiantada e 
terá capacidade para atender 
240 crianças.

Cal salienta que esta creche 
vai resolver o problema de 
muitas famílias, mas ainda 
continuará faltando vagas, 
pois o número de crianças que 
está na fila de espera é muito 
alto e, por isso, está cobrando 

O vereador Carlos Eduar-
do de Moura – Magrão (PPS) 
visitou na manhã desta quar-
ta-feira, dia 21,  o canteiro de 
obras onde está sendo cons-
truído o prédio que receberá 
a unidade do Poupatempo, ao 
lado do Tenda Atacado. As 
obras foram iniciadas no mês 
de março e seguem em ritmo 
acelerado. Atualmente, está 
sendo executado a instalação 
das estruturas metálicas que 
sustentarão o telhado.

O vereador agradece a 
receptividade do encarregado 
responsável pela obra, Sr. 
Rivas, que pacientemente 
apresentou o projeto do pré-
dio, assim como percorreu 
todo o canteiro de obras, 

O vereador Professor Eric 
(PR) reiterou através dos re-
querimentos n° 1.082/2014 e 
n° 1.083/2014 ao Executivo 
Municipal, as solicitações 
à Secretária de Saúde e 
Assistência Social, Sandra 
Tutihashi, para que destine, 
com urgência, o “Caminhão 
de inseticida” à Região Leste 
de Pindamonhangaba. “Peço 
a máxima urgência nesta rei-
vindicação para que, em toda 
Região Leste, seja aplicado 
o inseticida visando comba-
ter o mosquito transmissor 
da dengue, Esta doença é 
fatal e precisamos preser-

Cal acompanha obras de 
Moreira César e solicita mais 
duas creches para o Distrito

agilidade na construção de 
mais duas creches - que já 
foram licitadas - para atender a 
demanda, sendo uma no centro 
de Moreira César, ao lado da 
Biblioteca Municipal e a outra 
no bairro Azeredo. 

Outra importante obra é a 
Quadra Coberta no Mantiquei-
ra, que está sendo construída e 
irá proporcionar lazer a toda 
população, principalmente, 
aos jovens que poderão prati-
car esportes com comodidade 
e segurança.

O vereador Cal cobra, tam-
bém, a Secretaria de Obras o 
inicio da construção da ponte 
que liga os bairros Pasin e 
Mantiqueira. A ponte caiu em 
dezembro de 2013 e é muito 
importante para os munícipes.

Vereador Cal

Vereador Magrão visita obra 
do prédio do Poupatempo 
em Pindamonhangaba

esclarecendo detalhes sobre 
a construção. 

Desde o início do manda-
to, o vereador Magrão tem 
lutado junto ao Executivo e 
ao Governo do Estado pela 
implantação do Poupatempo, 
em Pindamonhangaba, uma 
vez que o órgão apresen-
ta excelente atendimento, 
organização e rapidez na 
emissão de documentos. 
” É muito gratificante ver 
que as obras encontram-se 
em estágio avançado sendo 
que, em breve, a população 
poderá contar com serviços 
de excelente qualidade e bom 
atendimento, onde o cidadão 
sente-se valorizado”, enfati-
zou o vereador Magrão.

Vereador Professor Eric 
solicita “Caminhão de inseticida” 
na luta contra a Dengue

var as vidas 
dos nossos 
moradores”, 
enfatizou o 
v e r e a d o r . 
Ele concluiu 
dizendo que 
“como pode 
um mosquito 
tão pequeno 
fazer tanto 
estrago na 
vida da po-
pulação”.

D e n g u e 
no Ipê I 

O vere-
a d o r  P r o -
fessor Eric 
t a m b é m 
apresentou 
o  requer i -
m e n t o  n º 
1.136/2014 
ao Executivo 
Municipal , 

solicitando ao Departamento 
de Controle de Vetores e a 
Subprefeitura de Moreira 
César, que envie uma equipe 
de “Controle de Vetores” 
para percorrer o bairro Terra 
dos Ipês I. De acordo com o 
parlamentar, no bairro, uma 
munícipe grávida de 8 meses 
contraiu a dengue. “Peço a 
máxima urgência para que 
em toda região seja aplicado 
o inseticida para combater o 
mosquito da dengue, pois a 
doença é fatal e precisamos 
preservar as vidas dos nos-
sos moradores”, lamentou o 
Professor Eric.

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

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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O vereador Toninho 
da Farmácia (PDT) desde 
2007 vem lutando para 
que no Pronto Socorro 
tivesse um local para 
entrega de medicamentos 
nos finais de semana e 
feriados prolongados. 
“Recebi uma resposta do 
Requerimento nº 475/14, 
de minha autoria, pela 
competente Secretária de 
Saúde, Sra. Sandra Tu-
tihashi, que sua secreta-
ria já está providencian-
do para que no Pronto Socorro 
seja fornecido antitérmico, antibiótico e analgésicos, em 
quantidades suficientes para finais de semana e feriados 
prolongados. Mais uma vez parabenizo a Secretária de 
Saúde e a todos de sua secretaria, por mais uma vez agir 
com consciência, pois a dor e a doença, não marcam hora 
para chegar”, agradece o vereador Toninho da Farmácia.

UBS do Crispim
O vereador Toninho da Farmácia há muito tempo, 

desde a administração passada, solicita um novo espaço 
para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Crispim. 

O pedido foi 
feito devido 
o crescimento 
do bairro. “É 
preciso cons-
truir um novo 
prédio, pois 
onde esta ins-
talado hoje o 
UBS é muito 
pequeno .  A 
UBS do Cris-

pim precisa de um lugar maior para atender a grande de-
manda da população da região que cresceu muito nestes 
últimos três anos. Por este motivo, peço urgência nas 
providências por parte da prefeitura municipal”, solicita 
Toninho da Farmácia.

Toninho da Farmácia solicita que 
medicamentos sejam entregues no 
Pronto Socorro nos fins de semana

Vereador toninho da FarmáCia

Vereador proFessor eriC
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Igreja de Santa Rita de Cássia é 
inaugurada no Vale das Acácias

Na madrugada da últi-
ma sexta-feira (23), uma 
equipe da Polícia Civil de 
Pindamonhangaba, em 
trabalho conjunto com po-
liciais civis de Taubaté, re-
cuperou caminhões e car-
gas roubadas que estavam 
escondidas em um galpão 
no bairro Cidade Nova.

 Após denúncia de que 

havia um local suspeito 
na avenida Princesa do 
Norte, os policiais, sob o 
comando do delegado de 
Pindamonhangaba, Dr. 
Vicente Lagioto, fi zeram 
o cerco nas proximida-
des. Como não havia mo-
vimentação no prédio, os 
investigadores entraram 
no galpão e encontraram 

dois caminhões, um com 
carga de móveis e outro 
com cobre.

 De acordo com a polí-
cia, a outra carreta conti-
nha materiais de escritório, 
avaliados em R$ 150 mil. 
Os dois veículos foram en-
contrados depois que uma 
empresa de rastreamento 
avisou sobre a localização 

das carretas.
Segundo a autorida-

de policial, o roubo dos 
móveis ocorreu no muni-
cípio de Santa Isabel e o 
boletim de ocorrência foi 
registrado no Distrito do 
Jaçanã, em São Paulo, en-
quanto a carga de cobre é 
fruto de um roubo ocorri-
do em Mogi das Cruzes

Polícia recupera caminhões roubados com 
cargas de móveis e cobre

Na madrugada de do-
mingo (25), policiais mi-
litares foram informados, 
por meio de denúncia anô-
nima, de que três pessoas 
estariam pichando muros 
de um determinado bair-
ro. Com as características 
físicas dos indivíduos, eles 

iniciaram a busca e acaba-
ram encontrando os sus-
peitos próximo à quadra 
de esportes do bairro. Eles 
tentaram fugir, porém, 
sem êxito. Com eles, fo-
ram encontradas latas de 
tinta spray. Todos foram 
encaminhados ao DP.

Polícia 

Visando coibir crimes 
como tráfi co de entorpe-
centes, roubo e furto de 
veículos e homicídios, no 
último fi m de semana a 
Policia Militar realizou 
mais uma operação em 
diversos bairros do mu-
nicípio. No total, oito pes-

soas foram presas, quatro 
adolescentes foram deti-
dos, além da apreensão de 
um simulacro de arma de 
fogo, 42 pinos de cocaína 
e cinco trouxinhas de ma-
conha. Um veículo, pro-
duto de roubo, também 
foi apreendido.

PM realiza operação no 
fi m de semana

A dentista Luciana Ba-
son, de Pindamonhanga-
ba, ganhou R$ 35 mil no 
Programa Domingão do 
Faustão, da Rede Globo, 
no domingo (25).

Luciana conquistou o prê-

mio no quadro “Tem gente 
atrás”. Após três candidatos 
errarem perguntas de conhe-
cimento geral e variedades, 
Luciana teve a sua chance e 
respondeu corretamente a 
quatro perguntas feitas pelo 

apresentador Fausto Silva.
Ela poderia continuar 

no game e tentar che-
gar ao prêmio máximo 
de R$ 140 mil, mas após 
a quarta pergunta, ela op-
tou por parar de responder 

e garantiu os R$ 35 mil já 
conquistados.

Luciana participa da Ong 
Turma do Bem, que oferece 
tratamento dentário gratui-
to para crianças e adultos 
carentes em todo o país.

Dentista de Pinda ganha prêmio no Faustão

Pichação

Na tarde de sexta-
feira (23), dois homens 
foram presos em fl a-
grante por tráfi co de 
drogas no loteamento 
Liberdade III. Enquan-
to os policiais faziam 
patrulhamento pelo 
local, avistaram dois 
indivíduos em atitude 
suspeita, que acaba-
ram fugindo ao avistar 
a viatura. Persegui-
dos, foram detidos  e, 
na revista pessoal, foi 
encontrada, com um 
dos indivíduos, uma  
quantia em dinheiro e 
uma trouxinha de ma-
conha; com o outro ha-
via um caderno com a 
contabilidade e anota-
ções sobre o tráfi co. Na 

Tráfi co de entorpecentes
residência de um dos 
abordados, foram lo-
calizadas mais quatro 
porções de maconha. 
Ambos foram levados 
ao 1º DP, onde perma-
neceram à disposição 
da Justiça.

Já na noite de sába-
do (24), a PM encon-
trou drogas com três 
adolescentes no bairro 
Cidade Nova. Durante 
patrulhamento, avis-
tou três indivíduos que, 
ao notarem a apro-
ximação da viatura, 
demonstraram com-
portamento suspeito. 
Ao serem abordados, 
foram encontrados 16 
pinos de cocaína e uma 
quantia em dinheiro. 

Os alunos do Cebrac – 
Centro Brasileiro de Cur-
sos – participaram da 1ª 
Feira Nacional de Empre-
endedorismo no sábado 
(24). Realizado na sede da 
escola em Pindamonhan-
gaba, a feira reuniu tra-
balhos de 12 grupos de es-
tudantes, que montaram 
projetos/empresas pron-
tos para serem funcionais 
no mercado de trabalho.

Para a estudante Nico-
le Cristina Soares Borges, 
que atuou no grupo que 
optou pelo uso de produtos 
reciclados, o mais difícil 
foi a união das diferentes 
ideias dos membros e reu-
nir todos para as ativida-
des. “Foram quatro meses 
elaborando a iniciativa até 
chegarmos ao resultado fi -
nal. Ficamos muito felizes 
com o resultado porque foi 
uma forma de colocarmos 
em prática o que aprende-
mos na escola”.

Para o jovem Michael 
Douglas Leite a ideia de 
uma empresa que fornece 
sucos, vitaminas e pro-
dutos naturais tem a ver 
com a necessidade atual 
do mundo e das pessoas 
se alimentarem melhor. 
“Montamos o cardápio, a 

Estudantes exibem 
trabalhos na Feira Nacional 
de Aprendizagem 

parte de marketing, e que-
remos atingir o público 
que tem problemas com 
hipertensão, colesterol 
e diabetes, porque é um 
segmento em alta hoje”.

Já a jovem Jenifer 
Souza foi além. Ela e seu 
grupo montaram uma 
empresa agenciadora de 
casamentos e também 
desenvolveram trabalhos 
sociais. “O grupo conse-
guiu patrocinadores para 
nossa feira na exposição, 
alimentação, doação de 
cesta básica para uma 
asilo, passeio para todos 
os estudantes e outros 
produtos e serviços. Foi 
muito gratifi cante porque 
usamos nosso aprendi-
zado para conseguir uma 
atividade profi ssional e 
também social”.

Além deles, outros jo-
vens expuseram trabalhos 
na Feira e receberam elo-
gios da direção do Cebrac 
e da comissão avaliadora. 
A direção da instituição 
fi cou satisfeita com o re-
sultado e já começa a pen-
sar nos preparativos para 
o evento em 2015. A Fei-
ra contou com o apoio da 
Associação Comercial e da 
Prefeitura.

ANA CAMILA CAMPOS
***

Fogos e um local reple-
to de pessoas. Foi assim o 
cenário da noite da última 
quinta-feira (22), dia de 
Santa Rita de Cássia, esco-
lhido especialmente para 
inaugurar a igreja que leva 
o nome da santa, localizada 
no Vale das Acácias.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba elogiou a ini-
ciativa. “Mais uma vez o 
trabalho do Padre Geraldo 
se faz presente em Moreira 
César, unindo toda a comu-
nidade do Distrito em volta 
de um movimento de fé, 
com a criação da igreja de 
Santa Rita de Cássia”. Ele 
ainda salientou que esse 
sentimento de paz e comu-
nhão é muito importante 
nos dias atuais, para que 
haja mais respeito e grati-
dão entre todos.

A missa foi celebrada 
pelo bispo diocesano de 
Taubaté, Dom Carmo João 
Rhoden, que comentou 
sobre a grande emoção de 
estar presente. “A obra é 

Religiosos celebram a primeira missa da igreja Santa Rita de Cássia

o resultado de um esforço 
muito grande. A gente não 
precisa apenas de belas 
construções, o que é relati-
vamente fácil se a comuni-
dade é rica ou se o Governo 
ajuda. Nós temos que lutar 
mais e mais para que essa 
igreja seja bastante frequen-
tada. Devemos privilegiar 
a formação cristã, para que 
tenhamos discípulos e mis-
sionários de Jesus Cristo”.

Histórico
A igreja, que estava em 

construção desde 2011, 
integra a paróquia São Vi-
cente de Paulo. O pároco, 
Cônego Geraldo Carlos da 
Silva, explica que a constru-
ção faz parte de uma nova 
forma de organização da 
Igreja, que agora funciona 
em um sistema de “rede de 
comunidades”, em que cada 
uma delas tem um ponto de 
referência, um lugar próxi-
mo para reunir os fi éis. 

O cônego ainda refor-
çou a escolha da data da 
celebração, que comemo-
ra o dia litúrgico de Santa 
Rita de Cássia, a “santa das 

causas impossíveis”. Se-
gundo ele, “a vida da santa 
foi um testemunho de que 
tudo é possível naquele que 
acredita em Deus, que ama 
Deus e tem Deus em pri-
meiro lugar na vida”.

A construção
Toda a comunidade 

teve grande participação 
na obra, principalmente, na 
promoção de eventos para 
a arrecadação de fundos. 
O pároco ainda destacou a 

importância do casal Antô-
nio Araguaia (já falecido) e 
dona Nair, que doou o ter-
reno para a construção.

“A igreja veio da mão de 
Deus, pois esse terreno não 
poderia ser usado para tal 
fi nalidade. Porém, de tanto 
o povo pedir, o Sr. Antônio, 
da construtora Araguaia, 
destinou esse terreno para 
uma obra fi lantrópica ou 
religiosa e, devido à devo-
ção de sua esposa à santa, 

ele ofereceu o terreno para 
Santa Rita de Cássia. Hoje, 
a missa será em intenção a 
esse casal”, salientou.

Localização
O religioso ainda des-

tacou a Igreja como lugar 
de acolhimentos, trabalhos 
pastorais, trabalhos sociais 
e ressaltou a localização do 
terreno, que está ao lado da 
construção do CEU - Centro 
de Artes e Esportes Unifi -
cado, onde haverá o desen-

volvimento de trabalhos 
sociais com teatro, cinema, 
biblioteca e área de lazer; ao 
fundo, está prevista a cons-
trução de um ginásio de es-
porte com capacidade para 
cinco mil pessoas e, ainda, 
fi ca próxima a uma área 
verde. 

O bispo Dom Carmo 
também afi rmou que, des-
de o início, o intuito foi 
construir a igreja sem es-
quecer desse aspecto so-
cial, pois a pessoa que reza 
é também a pessoa que 
trabalha, precisa de lazer e 
estuda. “A Igreja e, princi-
palmente a nossa Diocese, 
deverá sempre estar muito 
ao lado dos necessitados e 
isso é um dos cunhos que 
eu quis imprimir na admi-
nistração diocesana. Es-
pero que as pessoas perce-
bam que a igreja não quer 
apenas levar os fi lhos para 
rezar, mas quer torná-los 
cidadãos com direitos e 
deveres. Formar cidadãos, 
pessoas e que se sintam 
felizes na localidade onde 
estão”, concluiu.

Ana Camila Campos

CIDADE

Odirley Pereira

Alunas de um dos grupos exibem trabalho
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Maurício, do 
Alicerce, explica 
trabalho social

José Maurício Ferreira 
dos Santos (foto) tem 54 
anos e é fundador do Mo-
vimento Alicerce. Nascido 
em 10 de setembro de 1959 
em Pindamonhangaba, é 
casado e pai de uma úni-
ca fi lha, Mariana. Come-
çou a participar do Movi-
mento Alicerce em 1979 e 
trabalhou nos retiros até 
1991, quando começou a 
se afastar da igreja. Com 
o passar do tempo, ele es-

tava distanciado de Deus e 
foi aí que começou a per-
der tudo. Mas em 2000, 
sentiu um forte chamado 
de Deus para voltar. Foi à 
Igreja dos Salesianos, em 
Pindamonhangaba, para 
participar da missa e ali o 
trabalho recomeçou. Tudo 
começou a mudar. Deci-
diu se confessar e voltar 
para o caminho de Deus. 
O tempo passou e, em 
2002, foi convidado para 

ministrar uma palestra no 
Movimento Alicerce. José 
Maurício já trabalhou nas 
indústrias  Embraer e Con-
fab, esteve durante 13 anos 
na Prefeitura, como dire-
tor de Turismo, sete anos 
na Ferroviária, e hoje vive 
na comunidade. “Só traba-
lho para as coisas de Deus 
e já vai fazer alguns anos 
que vivo aqui, exclusiva-
mente para o movimento”, 
explica.

TRABALHO

Para muitos, ser jovem 
nos dias atuais é aceitar o 
que o mundo tem a nos ofe-
recer: pecado, bebida, e dro-
gas. Viver para Cristo seria 
uma loucura, infelizmente, 
sabemos que essa é a reali-
dade que nos cerca.

Mas Deus, através da Co-
munidade Católica Alicerce, 
plantou uma semente para o 
resgate dos jovens, uma op-
ção de santidade. Foi dada 
a missão na JMJ - Jornada 
Mundial da Juventude,   que 
aconteceu no Brasil em 2013. 
O Papa Francisco frisou mui-
to sobre nossos jovens, e 
que devemos ir ao encontro 
dos necessitados. O funda-
dor Maurício decidiu, com a 
orientação do Espírito San-
to, criar um grupo de jovens: 
o Ação Jovem, que esta sob 
direção de três ‘consagrados 
vida’, Ângelo, Bruna e Mirian. 

Eles participaram da JMJ e 
sentiram um chamado muito 
grande para esta missão. 

O objetivo dos encontros 
é fazer com que os jovens ve-
jam o quanto o amor de Deus 
é grande para com todos e 
que servi-lo não é “careta” 
e sim, gratifi cante. Vencer 
desafi os é a missão do gru-
po, por isso, a cada semana 
é proposta uma missão a ser 
cumprida. Como ir ao en-
contro de outras pessoas que 
precisam saber do amor de 
Deus, levando a elas, rosas 
e cartas escritas com ins-
piração de Jesus e também 
fazendo uma evangelização 
de uma forma radical, como 
trilhas e acampamentos e 
assim fazer uma experiência 
próxima com este amor. 

Os encontros acontecem 
todos os sábados, às 16 ho-
ras, na Casa de Missão.

Eles vão para rua com os membros da comunidade, en-
contrar com as pessoas e conversar. Um desses trabalhos 
é no pronto-socorro. Lá sempre observam pessoas que ne-
cessitam de ajuda, então oferecem transporte e tentam 
dar um apoio para as pessoas.

Maurício conta: “Nos tivemos um caso, com uma meni-
na da comunidade, dela ir até o hospital e encontrar uma 
mulher desesperada porque seu marido havia tentado se 
suicidar e estava internado. Na casa dela, estavam seus dois 

fi lhos e nós oferecemos ajuda. Levamos ela até sua casa.”
É um trabalho social, para ajudar as pessoas. Seja nas 

ruas, no hospital, em um velório, eles tentam dar um con-
forto para essas pessoas. A difi culdade segundo Maurício, 
hoje em dia, é que as pessoas não estão mais acostuma-
das com isso, sempre olham com um ar de desconfi ança.

O trabalho que fazem, acima de religioso, é social, pois 
também trabalham na prevenção para que os jovens não 
ingressem no mundo das drogas ou da prostituição. 

Hoje a comunidade conta com 24 ‘membros aliança’, 
pessoas que trabalham, têm suas famílias, moram fora, e 
que são consagradas. Seis jovens são consagrados, que 
moram na comunidade, sendo cinco mulheres e um ho-
mem, que deixaram tudo para  viver profundamente a sua 
missão. O trabalho é com a família, resgate de valores, 

a começar pelos jovens. Na comunidade, eles têm teatro  
todas as quartas e sextas-feiras, música, acampamento, 
trilhas e reunião todos os sábados. Na quinta-feira, um 
“papo aberto”, reúne a juventude para conversar. Retiros, 
grupos de oração e terço na casa dos jovens, todas as 
quartas-feiras. 

MISSÃO

Ação Jovem

Os missionários declaram a 
importância do projeto

“Hoje eu vivo intensamente a juventude e tenho 
a certeza que a minha missão é essa, trabalhar com 
jovens, no resgate dos seus valores e mostrando o amor 
de Deus com as nossas vidas”, declara Angelo.

 “Sou muito grata a Deus por ter me escolhido, e 
assim como Ele me atraiu, quero mostrar aos jovens 
esse grande amor e procuro viver intensamente nessa 
missão”, ressalta Bruna.

Mirian fala sobre sua felicidade: “Me sinto imensa-
mente feliz e realizada com esse projeto, podendo levar 
o amor e a alegria à juventude e transparecer através 
da arte o amor de Deus”. 

Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO
***

Os moradores do Arareta-
ma, que foram à quadra co-
berta do bairro na noite de sá-
bado (24), se divertiram com 
as lutas livres coreografadas 
dos Reis do Ringue.

Misturando humor, golpes 
de artes marciais e “trapalha-
das”, os lutadores levaram o 
público às gargalhadas.

As crianças, que eram 
maioria no local, se encosta-
vam no alambrado e intera-
giam com os lutadores, avi-
sando sobre golpes e tomando 
partido de um ou de outro.

O metalúrgico José Nilton 
Ferreira assistiu à apresenta-
ção com o fi lho de 14 anos e 
se divertiu. “Quando eu era 
criança, assistia às lutas na TV 

com o meu pai. Quando soube 
que eles fariam show aqui fi z 
questão de trazer o meu fi lho, 
que não os conhecia”, contou.

Para o fi lho Danilo, a expe-
riência foi divertida. “Eles são 
muito engraçados, mas são 
verdadeiros lutadores. Ape-
sar de ser uma luta ensaiada, 
os lutadores dão golpes de 
verdade e eu acho que eles 
devem treinar bastante”, des-
tacou o jovem.

O diretor e lutador da 
companhia Reis do Ringue, 
Ronaldo Aparecido Gonçal-
ves, popularmente conhecido 
como “Homem Montanha”, 
foi o narrador ofi cial das lutas 
e ressaltou que o foco das lu-
tas é ajudar famílias carentes 
das cidades por onde passa. 
“Os Reis do Ringue não co-

bram ingressos há mais de 
10 anos e nosso trabalho é 
voltado para obras sociais. 
Fico feliz por levar alegria ao 
público, levando uma mensa-
gem de alegria e de combate à 
violência”, enfatizou.

Os Reis do Ringue existem 
há mais de 60 anos e surgi-
ram com o sucesso do “Tele-
catch”, um programa de te-
levisão criado na extinta TV 
Excelsior, dedicado à exibição 
de combates de luta-livre que 
combinavam encenação tea-
tral, combate e circo. O pro-
grama alcançou o auge do su-
cesso na década de 60.

Atualmente, o grupo de lu-
tadores percorre as cidades, 
resgatando a prática da luta 
e atraem a atenção principal-
mente de crianças.

Plateia do Araretama se diverte com Reis do Ringue 
Aiandra Alves Mariano

Movimento Alicerce reúne pessoas de todos os bairros da cidade, todos engajados no bem comum

Lutador vibra com vitória no ringue da luta livre
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‘Rua de Rimas’ encanta moradores de Pinda
MARIA FERNANDA MUNHOZ

***
Pindamonhangaba teve 

um fi nal de tarde diferen-
te, na sexta-feira (23), com 
os artistas do “Rua de Ri-
mas”, na praça Monsenhor 
Marcondes. Uma atriz e 
um músico abordaram as 
pessoas e lhes ofereceram 
uma poesia, que foi reci-
tada e acompanhada por 
uma bela canção. Todos se 
encantaram com o evento.

O morador do Lago 
Azul, Alberto Denis de 
Medeiros, de 66 anos, é 
um admirador de poesia. 
Quando a dupla o abordou, 
ele, ao fi nal, recitou uma 
poesia de sua autoria para 
os artistas. “Achei essa ini-
ciativa muito legal, porque 
também gosto de poesia. 

É uma coisa diferenciada, 
que precisa ser ensinada 
para a juventude”, disse o 
aposentado.

Para o veterinário Car-
los Fernando Ferreira e 
Silva, de 26 anos, a aborda-
gem da dupla foi uma grata 
surpresa. “Sou de Itajubá 
e estou na cidade fazendo 
o teste para trabalhar em 
uma clínica. Ao passar pela 
praça, os artistas vieram 
me oferecer uma poesia e 
eu achei muito legal. Gosto 
de poesia, há muito tempo 
não tinha mais contato. 
Gostei bastante”, afi rmou.

A querida Tia Nita, 
que acompanha todos os 
eventos realizados pelo 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura, não poderia 
fi car de fora dessa inicia-

tiva. Ela, que faz 91 anos 
em junho, estava na praça 
Monsenhor Marcondes e 
se emocionou com o con-
tato dos artistas. Com ela, 
a declamação da poesia foi 
feita de forma diferente: 
pediram para que fechasse 
os olhos e, enquanto o mú-
sico recitava, a atriz usou 
leque, perfume, lenço e 
apito com som de pássaros 
para estimular as emoções 
sensoriais de Tia Nita. Ela 
aprovou a experiência. 
“Adorei! Gosto muito de 
ler poesia. Esse projeto é 
muito bom porque está le-
vando alegria para as pes-
soas e isso é a coisa mais 
linda!”, concluiu.

As crianças do colégio 
Mestre também participa-
ram da ‘brincadeira’, assim 

como outros moradores da 
cidade que estavam na praça.

O diretor de Cultura da 
Prefeitura, que acompa-
nhou de perto o evento, se 
sentiu gratifi cado. “É mui-
to emocionante ver a arte 
tocando as pessoas dessa 
maneira. E é essa mesmo 
a função da arte e da cul-
tura: modifi car as pessoas, 
despertar emoções e levar 
a refl exão. Tenho certeza 
que o evento de hoje fez a 
diferença na vida das pes-
soas, de alguma maneira”, 
avaliou.

O evento foi trazido a 
Pindamonhangaba pela 
parceria entre a Prefeitura, 
por meio do Departamento 
de Cultura, e o Governo do 
Estado, por meio do Circui-
to Cultural Paulista.

O próximo evento do Circuito Cultural Paulista em 
Pinda será a peça “Chorinho”, com Denise Fraga e 
Cláudia Melo, no dia 6 de junho, às 20 horas. Os ingres-
sos serão trocados somente no dia da peça, no Departa-
mento de Cultura. 

ESPETÁCULO TEATRAL

Maria Fernanda Munhoz

Alimentar-se de forma 
adequada contribui 
com a saúde digestiva

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O Ministério da Saúde 
prorrogou a Campanha 
Nacional de Vacinação 
até sexta-feira (30). Pin-
damonhangaba está pró-
ximo de atingir a meta 
de 80% do público-alvo. 
Até o momento, a equipe 
vacinou 79,5% do grupo 
de risco.

Devem ser imunizadas 
as crianças de seis meses 
a menores de cinco anos 
de idade; adultos acima de 
60 anos; mulheres no pe-
ríodo pós-parto; gestantes 
e trabalhadores da Saúde. 

É necessário que os 
trabalhadores da Saúde 

e gestantes procurem a 
unidade de saúde mais 
próxima para se imu-
nizar. Até o momento, 
2.250 trabalhadores 
da Saúde receberam a 
vacina, no entanto, 2.955 
devem ser vacinados. Do 
grupo de gestantes, 1.709 
necessitam se imunizar, 
porém somente 1.337 
procuraram as unidades.

Pindamonhangaba 
cumpriu a meta de imuni-
zação em idosos e mulhe-
res no período pós-parto. 
Os pais ainda devem 
levar as crianças para 
serem vacinadas, pois 
ainda faltam 2% para su-
perar a meta deste grupo. 

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Doações de agasa-
lhos, cobertores, tênis e 
sapatos para a Campa-
nha do Agasalho devem 
ser feitas até sábado (31), 
quando termina a cam-
panha. A ação é desen-

volvida por meio de par-
ceria e o Fundo Social de 
Solidariedade conta com 
o apoio de vários colabo-
radores, entre eles a Sa-
besp, que faz a arrecada-
ção dos materiais.

Até o momento, fo-
ram arrecadadas 157 mil 

peças de roupas. Prédios 
públicos, como Prefei-
tura, Sabesp, Corpo de 
Bombeiros, entre outros, 
são postos de arrecada-
ção. Caso a pessoa não 
possa comparecer a um 
desses locais para entre-
gar sua doação, pode en-

trar em contato com os 
representantes do Fun-
do Social de Solidarieda-
de, telefone 3643-2223, 
e agendar uma data para 
o recolhimento. A cam-
panha deste ano tem 
como tema “Roupa Boa 
a Gente Doa”.

Vacinação contra gripe até dia 30

Campanha do agasalho termina neste mês

MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

Visando desenvolver 
nos alunos o interesse pela 
astronomia, a escola muni-
cipal “Prof. Augusto César 
Ribeiro” está desenvolven-
do um projeto nas aulas 
de ciências, por meio de 
atividades técnicas e práti-
cas. As aulas também pre-
tendem prepará-los para 
participarem da Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica.

De acordo com infor-
mações da gestora da es-
cola, como parte do de-
senvolvimento do projeto, 

Escola municipal realiza projeto 
de astronomia com alunos

os alunos confeccionaram 
foguetes com garrafas pet e 
fi zeram o lançamento no dia 
14 de maio. Neste evento, 
contaram com a colabora-
ção do professor coordena-
dor do Núcleo Pedagógico 
e, em seguida, participaram 
de aula em que observaram 
os corpos celestes a olho nu, 
as fases da lua, planetas e sa-
télites, identifi caram estrelas 
e constelações, utilizando o 
software stellarium. O pro-
jeto será realizado até o fi nal 
do ano.
Olimpíada Brasileira 

de Astronomia
Organizada pela Socie-

dade Astronômica Brasi-
leira em parceria com a 
Agência Espacial Brasilei-
ra, a olimpíada é aberta às 
escolas públicas e priva-
das, urbanas ou rurais, do 

primeiro ano do Ensino 
Fundamental até o último 
ano do Ensino Médio. A 
Olimpíada de Astronomia  
ocorre dentro da própria 
escola. 

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Para que a população 
conheça os alimentos que 
contribuem com a saúde, 
a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura está promoven-
do a campanha “Eu Sou 
Saudável”, desenvolvida 
pelo Núcleo de Educação 
Permanente e Humaniza-
ção. 

De acordo com manu-
ais práticos de nutrição, 
o correto é fazer, no míni-
mo, seis refeições diárias, 
nunca pular e nem subs-
tituir nenhuma. É preciso 
ingerir alimentos que dão 
energia, bem como os re-
guladores e os construto-
res. Açúcar, por exemplo, 
é fonte de energia, no en-

tanto, após consumir é 
preciso gastá-lo, do con-
trário, se traduzirá em ga-
nho de peso.

Os dados do IBGE 
2002-2003, mostraram 
que 17% dos adolescentes 
pindenses tinham excesso 
de peso. De acordo com 
a médica Fátima Skin-
ner, a obesidade é uma 
epidemia mundial, inde-
pendentemente de fato-
res socioeconômicos. “A 
predisposição genética, a 
alimentação inadequada e 
o sedentarismo estão en-
tre os principais fatores. 
Em contrapartida, o alei-
tamento materno é um 
fator de proteção contra a 
obesidade e hipertensão”, 
ressalta Fátima.

VEJA ALGUMAS INFORMAÇÕES

Alimentos energéticos - pães e massas (consumir de 
5 a 9 porções por dia), tubérculos e raízes (consumir 
de 5 a 9 porções por dia) e cereais (consumir de 5 a 9 
porções por dia).

Alimentos reguladores - frutas (consumir de 3 a 5 
por dia) e verduras (consumir de 4 a 5 porções por dia). 

Construtores - leite e derivados (consumir de 2 a 3 
porções por dia), leguminosas (consumir uma porção 
por dia), carne, feijão e ovos (consumir de 1 a 2 porções 
diárias).

Marcos Vinício Cuba

Divulgação

Os pais 
devem levar 
as crianças 
para serem 
vacinadas

Alunos ouvem palestra sobre astronomia
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CONVOCAÇÃO - 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data 
e local abaixo, para a realização da “9ª Reunião Ordinária de 2014” , cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
— Informes 
— Aprovação de ata
— Apresentação resultados projetos:
*   APAE
— Palavra Conselho Tutelar
— Prioridades para projetos 2015
— Constituição Comissão Eleitoral Conselho Tutelar 2015
— Falta de entidade de acolhimento para adolescentes no município
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Dia:  27/05/2014 (terça-feira)
Horário:  17h (dezessete horas) 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti
Presidente

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

CONsElhO MUNICIPAl DOs DIREItOs DA CRIANÇA E DO ADOlEsCENtE - CMDCA

CÂMARA DE VEREADOREs DE PINDAMONhANGABA
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a CÂMARA 
DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a população em geral, para participar 
da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao projeto de Lei n° 62/2014, que “Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2015 e dá outras providências”, a ser realizada no dia 28 de 
maio do corrente ano, às 9h, no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”, na sede da Câmara 
Municipal, localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, n° 860 – Loteamento Real Ville, Bairro 
Mombaça.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2014.

Vereador Martim Cesar
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 134/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS  
responsável pelo imóvel situado a RUA PADRE ANCHIETA ,  bairro MARIA AUREA, inscrito no 
município sob a sigla SO11.15.04.006.000,  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 Notificação

Controle 135/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR. JOSÉ CATARINO NICHIDOME, 
responsável pelo imóvel situado a RUA EQUADOR,  bairro PARQUE DAS NAÇÕES, inscrito no 
município sob a sigla SO21.08.07.004.000,  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 Notificação

Controle 136/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR(a). SIMONE CORREA LEITE PUENING, 
responsável pelo imóvel situado a RUA HUM (ADHEMAR CORREA LEITE),  bairro VITÓRIA 
VALLE III, inscrito no município sob a sigla SE23.10.05.003.000, QUADRA 07 – LOTE 03,  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

lICENÇA DA CEtEsB
MICRO USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARECEIROS LTDA - ME, torna público 
que recebeu da CETESB a renovação de Licença de Operação N. 3004423, válida até 22/05/2017, para 
atividade de Laticínios (produtos do leite) à Estrada Municipal Wilson Monteiro, N. 3500 - Cruz Pequena - 
Pindamonhangaba/SP.

lICENÇA DA CEtEsB
C R DE OLIVEIRA REZENDE MOURA EPP torna público que recebeu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação Simplificada N° 3000059, válida até 14/05/2017, para Faixas e cartazes de 
propaganda, fabricação de à R: MARCOS DAMAS CALDEIRA, 109, BELA VISTA, PINDAMONHANGABA.

Ata da 11.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 18.03.2014.

Às dez horas do dia dezoito de março de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima 
Primeira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Antonio Augusto Marcondes da 
Silva, presidente suplente e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 10.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
13.03.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0185/13 Mauricio 
Sanatori Pereira. II – EXPEDIENTE: Ofício 012/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de 
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 18 de Março de 2014. 

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
secretaria de Obras e serviços

DEPARtAMENtO MUNICIPAl DE tRÂNsItO

Ata da 21.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 21.03.2014.

Às dez horas do dia vinte e um de março de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima 
Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Antonio Augusto 
Marcondes da Silva, presidente suplente e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro 
titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
 Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 11.ª Sessão Ordinária, realizada em 18.03.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da 
Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0011/14 Angela Regina Soares Pyles.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 21 de Março de 2014. 

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
secretaria de Obras e serviços

DEPARtAMENtO MUNICIPAl DE tRÂNsItO

Ata da 12.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 25.03.2014.

Às dez horas do dia vinte e cinco de março de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima 
Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Antonio Augusto Marcondes da 
Silva, presidente suplente e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular. 
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 11.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
21.03.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0005/14 Beatriz Amaral 
Campos. II – EXPEDIENTE: Ofício 013/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 25 de Março de 2014. 

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
secretaria de Obras e serviços

DEPARtAMENtO MUNICIPAl DE tRÂNsItO

Ata da 12.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 27.03.2014.

Às dez horas do dia vinte e sete de março de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima 
Segunda Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Antonio Augusto 
Marcondes da Silva, presidente suplente e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro 
titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro.
 Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 12.ª Sessão Ordinária, realizada em 25.03.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante 
de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0007/14 José Faustino dos Santos. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 27 de Março de 2014. 

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
secretaria de Obras e serviços

DEPARtAMENtO MUNICIPAl DE tRÂNsItO

Ata da 13.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 02.04.2014.

Às dez horas do dia dois de abril de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima 
Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da 
Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 12.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
27.03.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0010/14 Lilian Rodrigues 
Armando Medeiros. II – EXPEDIENTE: Ofício 014/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de 
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 02 de Abril de 2014. 

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
secretaria de Obras e serviços

DEPARtAMENtO MUNICIPAl DE tRÂNsItO

Ata da 13.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.04.2014.

Às dez horas do dia três de abril de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Terceira Sessão 
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos 
senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 13.ª Sessão Ordinária, realizada em 02.04.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0012/14 Angela Regina Soares Pyles.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 03 de Abril de 2014. 

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
secretaria de Obras e serviços

DEPARtAMENtO MUNICIPAl DE tRÂNsItO

Ata da 14.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 08.04.2014.

Às dez horas do dia oito de abril de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima 
Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 13.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
03.04.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. 
Ivair Marcos da Silva DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0008/14 Tissiany Neves Guedes. II – 
EXPEDIENTE: Ofício 015/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação e Ofício 004/14-DEPTRAN retorno de diligência do Recurso 
1-0175/14.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 08 de Abril de 2014. 

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
secretaria de Obras e serviços

DEPARtAMENtO MUNICIPAl DE tRÂNsItO

Ata da 14.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 10.04.2014.

Às dez horas do dia dez de abril de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Quarta Sessão 
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos 
senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 14.ª Sessão Ordinária, realizada em 08.04.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante 
de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0013/14 Denise Barbosa da Silveira e Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 10 de Abril de 2014. 

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
secretaria de Obras e serviços

DEPARtAMENtO MUNICIPAl DE tRÂNsItO

 

Ata da 15.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 15.04.2014.

Às dez horas do dia quinze de abril de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima 
Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 14.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
10.04.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0015/14 José Vidal de Souza 
França. II – EXPEDIENTE: Ofício 017/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 15 de Abril de 2014. 

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
secretaria de Obras e serviços

DEPARtAMENtO MUNICIPAl DE tRÂNsItO

Ata da 15.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 17.04.2014.

Às dez horas do dia dezessete de abril de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima 
Quinta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 15.ª Sessão Ordinária, realizada em 15.04.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante 
de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0016/14 Renata Anaia Ribeiro.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 17 de Abril de 2014. 

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
secretaria de Obras e serviços

DEPARtAMENtO MUNICIPAl DE tRÂNsItO

Ata da 16.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.04.2014.

Às dez horas do dia vinte e dois de abril de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Sexta 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença 
dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, 
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 15.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
17.04.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0019/14 Ana Cristina S. 
S. Machado. II – EXPEDIENTE: Ofício 018/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 22 de Abril de 2014. 

___________________________                                         ______________________________
      Fernando Monteiro Cozzi                                               Adelson Cavalcante de Souza Filho
           Presidente Titular                                                                Membro Titular            
 
__________________________                 
                  _____________________________
   Bruna Danielle da Silva Aves                                 Alessandra Barbosa de Mattos
           Membro Suplente                                                              Secretária

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
secretaria de Obras e serviços

DEPARtAMENtO MUNICIPAl DE tRÂNsItO

Ata da 16.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.04.2014.

Às dez horas do dia vinte e quatro de abril de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima 
Sexta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 16.ª Sessão Ordinária, realizada em 22.04.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0175/13 Marcelo Ferreira Marques. II – RELATOR: 
Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0014/14 Pedro Tavares de Castro 
e 1-0017/14 Sandra Farias da Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 24 de Abril de 2014. 

___________________________                                         ______________________________
       Fernando Monteiro Cozzi                                                            Ivair Marcos da Silva
             Presidente Titular                                                                       Membro Titular

_____________________________                                          _____________________________
Adelson Cavalcante de Souza Filho    Alessandra Barbosa de Mattos
               Membro Titular                                                                 Secretária   

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
secretaria de Obras e serviços

DEPARtAMENtO MUNICIPAl DE tRÂNsItO

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
EXtRAtO DE ADItAMENtO

PREGÃO Nº 032/2012
Objeto: Aquisição de sistema de biblioteca para gerenciamento de 07 (sete) Bibliotecas Municipais.
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues.
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 074/2012
Data de assinatura: 29/04/14.
Contratada: Colabore Online Tratamento de Dados Ltda. ME.
Adita-se valor: com base no índice IPC-FIPE de 3,97%, passando de R$ 33.425,16 para R$ 
34.752,14.
Adita-se vigência: 12 (doze) meses, até 29/03/15.
Assina pela contratada: Márcio Mantovani Mine Renoldi.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2014.

PREGÃO Nº 050/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de concreto usinado para calçadas 
em vias públicas no Distrito de Moreira César, pelo período de 12 (doze) meses.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos.
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 064/2013
Data de assinatura: 24/04/14.
Contratada: Casamax Comercial Ltda.
Adita-se vigência: 06 (seis) meses, até 16/12/14.
Assina pela contratada: Renata Fernandes Cruz.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2014.

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
EXtRAtO DE CONtRAtO

tOMADA DE PREÇOs Nº. 001/2014
Objeto: LOTE 01: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de 
obra, para execução da reforma do piso da entrada da emergência do Pronto Socorro Municipal. 
LOTE 02: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, 
para execução da reforma do piso da pista de skate na área de lazer do bairro Cidade Jardim.
Vigência de ambos os Lotes: 02 (dois) meses.
Data de assinatura: 22/05/14.
Assinam pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves e Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços e Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 100/2014.
Contratada: Guerrero Construtora e Incorporadora Ltda.
Valor: R$ 88.029,73.
Assina pela contratada: Marcelo Aparecido Guerrero.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2014.

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
CONCURsO PÚBlICO Nº 02/2012

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

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

Dia  04/06/2014 às 14:00 horas

AJUDANtE

19º EltON FAGUNDEs DIAs
AVENIDA JORGE MARCOS AZEREDO, 31 – JD. AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-510

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 classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

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

Dia  04/06/2014 às 14:00 horas

AJUDANtE

20º lUIZ CARlOs DE OlIVEIRA
RUA BENEDITO ALVES, 40 – FEITAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-290

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 classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

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

Dia  04/06/2014 às 14:30 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

108º MAGDA SANCHES MORENO
RUA IVAN SOARES DE FREITAS, 143 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-130

109º NEUMA CARNEIRO DE SOUZA PINTO
RUA SANTA TEREZINHA, 2160 – VILA SANTO ANTONIO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

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

Dia 04/06/2014 às 15:00 horas

AUXIlIAR DE ClAssE

15º ANtONIO IRINEU DE OlIVEIRA
RUA GENERAL JULIO SALGADO, 762 – ALTO TABAU
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-070

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 classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

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

Dia  04/06/2014 às 15:30 horas

DENtIstA

6º FERNANDA DE AlMEIDA PRADO
ALAMEDA JOSÉ ALVES DE SIQUEIRA FILHO, 119 – VILA BETHANIA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12245-492

EDsON MACEDO DE GOUVÊA
sECREtÁRIO DE ADMINIstRAÇÃO

lICENÇA DA CEtEsB
VAllE INDÚstRIA E COMERCIO DE CONDUtOREs ElÉtRICOs ltDA torna público que recebeu 
da CETESB a Licença de Instalação N° 3002497 e requereu a Licença de Operação para Fios, cabos 
e condutores elétricos de cobre, isolados; fabricação de à AVENIDA PROFESSOR MANOEL CESAR 
RIBEIRO, 3615, CIDADE NOVA, PINDAMONHANGABA.

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
EDItAl REsUMIDO

CONCORRÊNCIA PÚBlICA Nº 004/2014
A Prefeitura torna público que está aberta no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº. 04/14, referente à “Contratação de 
empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução da reforma e 
ampliação da quadra de esportes Manoel César Ribeiro”, com encerramento dia 26/06/14 às 14h e 
abertura às 14h30. A garantia de proposta deverá ser feita até o dia 25/06/14, às 15h, na Tesouraria, 
valor de R$ 15.247,00. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 
3644-5600.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2014. 

PREFEItURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGABA
EDItAl REsUMIDO

PREGÃO Nº 044/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. 
N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 44/14, referente à “Aquisição 
de cartuchos e toners para atender aos setores, departamentos e secretarias da prefeitura de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, com encerramento dia 06/06/14 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, 26 de maio de 2014.

lICENÇA DA CEtEsB
PENhENsE INDÚstRIA E COMÉRCIO DE PRODUtOs AlIMENtÍCIOs ltDA. - ME torna público 
que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 3004428, válida até 21/05/2017, 
para Conserva de ovos de codorna, fabricação de à ESTRADA MUNICIPAL PINHEIROS, 1300, CX. 
POSTAL 1037, ATANAZIO, PINDAMONHANGABA.



77º LIGIA CRISTINA BERTHOU DE ALMEIDA
RUA BRASILINE CORREA LEITE CASAGRANDE, 
247 – APTO.2 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-240

78º LUCIO ROGÉRIO LINHARES DOS SANTOS
RUA BAHIA, 95 – CASA 2 – VILA SÃO GERALDO
TAUBATÉ – SP
CEP 12062100

79º RENNAN DUARTE DE ANDRADE
AVENIDA ABEL CORREA GUIMARÃES, 1323 – 
VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-680

80º GISELE BUENO DAS DORES
RUA JOSÉ HIGINO SIQUEIRA, 30 – JARDIM 
SANTANA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

81º PEDRO DE ASSIS MOREIRA
RUA VICENTE MACHADO GOMES, 169 – 
CÍCERO PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-410

82º ROBERTA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA 
VILELA PINTO
RUA SATURNINO PEREIRA DE CASTRO, 547 – 
JARDIM CONTINENTAL
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-780

83º MARIO MASSAO TAKEZAWA
RUA DAS GARDÊNIAS, 124 – VALE DAS 
ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-540

84º ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS
RUA BENEDITO GALVÃO CASTRO, 18 – JARDIM 
AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-470

85º ADELSON EDUARDO SALES NOGUEIRA
RUA MACEIÓ, 30 – TERRA DOS IPÊS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12443-420

86º ANA CLAUDIA DE MATTOS
AVENIDA MIRABEAU ANTONIO PINI, 744 – 
ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-220

87º LUCIA HELENA RIBEIRO
RUA ELPIDIO SALES DUARTE, 174 – JARDIM 
IMPERIAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-370

88º ANDREIA MIRANDA EIRA DE SÁ
AVENIDA POLONIA, 562 – PASIN
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-640

89º DANIEL PEREIRA MOREIRA
RUA BELEM, 90 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-270

90º MIRIAM TIEKO HAIYASHIDA
AVENIDA JOÃO FRANCISCO DA SILVA, 1957 – 
FEITAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-240

91º VALÉRIA MARTINS DA SILVA
RUA DO CONTORNO, 53 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-262

92º JOÃO COSME DA SILVA FILHO
RUA DOUTOR ELZO SOARES NOGUEIRA, 80 – 
JARDIM IMPERIAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-360
93º INGRID RIBEIRO BARALDI GABRIEL
RUA DOMINGOS VIEIRA SALGADO, 15 – 
ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-720

94º DIEGO BARROS ALMEIDA
RUA EMILIO MOREIRA DOS SANTOS, 69 – 
MARIA ÁUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-125

95º ANA CAROLINA CAMARGO
RUA JOSÉ MARIA MONTEIRO, 101 – JARDIM 
IMPERIAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-380

96º LILIANE DE JESUS PRATA
RUA OLAVO BILAC, 50 – VILA PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-500

97º JOSÉ LUCIANO DE OLIVEIRA
RUA OSCAR PIMENTEL DE CARVALHO, 25 – 
MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12450-425

98º JACKSON MOREIRA PRADO
AVENDIA UM, 109 – LIBERDADE III
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-669

99º DEIZIMAR APARECIDA PEREIRA
RUA JOSÉ BENEDITO CARNEIRO, 121 – SÍTIO 
SANTO ANTONIO
TAUBATÉ – SP
CEP 12072-100

100º FRANCISCO CASTRO URRUTIA REYES
RUA JOAQUIM PEREIRA, 211 – VILA PRADO
CAÇAPAVA – SP
CEP 12288-410

101º JULIA CAROLINA CARVALHO SILVA DE 
ABREU
RUA BRAGANÇA PAULISTA, 80 – MARTIN DE SÁ
CARAGUATATUBA – SP
CEP 11662-330

102º RAISSA NOGUEIRA SANTOS
LADEIRA BARÃO DE PINDAMONHANGABA, 64 
– CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-320

103º JOSÉ ANTONIO MANARIM CANDOR
RODOVIA VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS, 
2507 – MORUMBI
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-610

104º MARCOS PAULO SIQUEIRA
RUA SALATIEL RODRIGUES DA FONSECA, 10 
– ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-570
105º FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA
RUA RAUL BORGES, 13 – BETA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-170

106º ALINE PALMA DE ALVARENGA
RUA DR. EUGENIO FORTES COELHO, 393 – 
BOSQUE DA PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-360

107º PRISCILA JESUS DOS SANTOS
RUA JOAQUIM NABUCO, 94 – VILA PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-510

108º PRISCILA APARECIDA DIAS
ESTRADA 2, 2153 – PADRE ETERNO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

109º MESSIAS LUIZ GONÇALVES
RUA FORTALEZA, 46 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12443-370

110º KARLA MARTINS RODRIGUES
RUA QUELUZ, 40 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-100

111º PAOLA FERNANDA DE OLIVEIRA
RUA SANTA MARIA MAZARELLO, 268 – 
SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-120

112º DORIVAL RODRIGUES CHAGAS
RUA DR JOSÉ NICOLAU MILEO, 148 – JARDIM 
SANTA MONICA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12520-120

113º JOSÉ REINALDO DE SOUSA ROCHA
RUA BRASIL, 84 – PARQUE DAS NAÇÕES
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-450

114º ADRIANA CRISTINA DE SOUZA
RUA CLAUDIO MOACIR MARQUES DE 
OLIVEIRA, 16 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-020

115º AGUINALDO DE JESUS SANTOS
AVENDIA PROFESSORA ELVIRA DE MOURA 
BASTOS, 138 – JD. BELA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-400

116º BENEDITO DE ARAÚJO JUNIOR
RUA JOSSEI TODA, 702 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-430
117º CILENE ALVES DE ALMEIDA FARIAS
RUA PAPA JOÃO PAULO I, 845 – LESSA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-500

118º ROSANA RODRIGUES MOREIRA
RUA MACHADO DE ASSIS, 120 – VILA PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-480

119º JOÃO EVERTON DA SILVA
RODOVIA VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS, 
2507 – MORUMBI
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-610

120º THIAGO TAVARES FRANÇA RONCONI
RUA DAS PALMEIRAS, 91 – BOSQUE DA 
PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-430

121º AMANDA ALVES CARVALHO
RUA DR VICENTE BOTTIGLIERI, 2035 – RES. 
OURO VERDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-220

122º MAURO SÉRGIO MARQUES
AVENIDA SÃO PAULO, 492 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-160

123º JONAS NASCIMENTO GAIA
RUA BENEDITA BUENO DE CARVALHO, 72 – 
MARIETA AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-480

124º JOILSON NEVES DE MOURA PETERSEN
RUA SÃO LUIZ, 65 – VILA SANTO ANTONIO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

125º DENISE DE SOUZA CARVALHO
RUA BENEDICTO DURVAL PESTANA BARBOSA, 
104 – MARICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-640

126º BENEDITO WILSON MOREIRA
AVENDIA FORTUNATO MOREIRA, 841 – 
SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-090

127º ALTAIR APARECIDO ANTUNES
RUA ANIBAL DE JESUS PINTO MONTEIRO, 270 
– ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-210

128º ROZILEI MATACZINSKI
RUA FATIMA DE CAMARGO LOBERTO, 30 – 
RES. VILA VERDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-740
129º MELISSA CORREA DE OLIVEIRA
RUA JOÃO BOSCO CAMILO, 47 – CAMPINAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12415-280

130º RAUL CORREA DE MACEDO NETO
RUA MANOEL IGNACIO MARCONDES 
ROMEIRO, 977 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-440

131º HENRIQUE SPERDUTI REZENDE
RUA PROFESSOR SIDNEI NOEL PINTO SILVA 
JUNIOR, 145 – VILA VERDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-680

132º RUBENS HUMBERTO FERREIRA DE 
SOUZA
RUA DR ELZO SOARES NOGUEIRA, 90 – 
JARDIM IMPERIAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-360

133º ROGER EDUARDO PIRES DE SOUZA
RUA MANOEL DE GODOY MOREIRA, 320 – 
MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-110

134º MATEUS DE ALMEIDA IRIAS
RUA TENENTE RAIMUNDO VER-VALEM CRUZ, 
36 – CARANGOLA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-500

135º PATRICK RAMOM FURTADO DA SILVA
AVENIDA SGTO. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS 
SOBRINHO, 4 – ANDRADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-420

136º SOELMA OLIVEIRA MOREIRA
RUA RAMIRO ALVES DOS SANTOS, 201 – 
ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-070

137º EDNA CONCEIÇÃO KOGA
RUA MOGI DAS CRUZES, 49 – VILA IAPEI
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-110

138º MICHELI DE OLIVEIRA MONTEIRO SILVA
RUA ALEXANDRE MUASSAB, 214 – BOSQUE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-380

139º DIEGO GALVANI DE SIQUEIRA
AVENIDA FRANCISCA SALLES DAMASCO, 336 
– VILA SANTOS
CAÇAPAVA – SP
CEP 12280-012

140º DANIEL WILLIAN DOS SANTOS MACHADO
RUA DR. JOAQUIM BELO DO AMORIM, 247 – 
CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-090
141º CLEUCINEIA DOS SANTOS LEMES
RUA ISAURA VIEIRA DA FONSECA, 252 – 
PARQUE DAS PALMEIRAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12404-259

142º ANDREIA DE MORAIS SEABRA
RUA FRANCISCA BICUDO DE MELLO, 565 – 
QUADRA COBERTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-130

143º JORGE LUIZ CASSIANO
RUA JOÃO BAPTISTA PASSOS, 200 – JARDIM 
AURORA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-679

144º GERALDO JOSÉ DE ALMEIDA
RUA SENADOR DINO BUENO, 322 – BOSQUE 
DA PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-410

145º NOILA MARIA GARCIA TERRON
AVENIDA ABAETÉ, 97 – MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-400

146º AFONSO FERNANDO BATISTA 
GONÇALVES
RUA MINERVINA DAS DORES DE OLIVEIRA, 26 
– ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP

CEP 12423-740

147º ANDRÉ LUIZ RODRIGUES NOGUEIRA
AVENIDA NAVRIK FERES AGUIAR, 109 – RES. 
NOVO HORIZONTE
TAUBATÉ – SP
CEP 12042-340

148º BRUNO FRANCISCO DE AQUINO
RUA PROFESSOR DEMÉTRIO CABRAL, 46 – 
ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-150

149º JOUSELINE CARVALHO SANTOS DE 
ANDRADE
RUA GERALDO LUIZ DOS SANTOS, 104 – 
LAERTE ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-640

150º LAIS DE SOUSA ROSA
RUA DOS GIRASSÓIS, 45 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-520

151º JOSÉ ANTONIO DE SOUZA
RUA DR. EUGENIO FORTES COELHO, 336 – 
BOSQUE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-360

152º JOSÉ ANDERSON PEREIRA DA COSTA
RUA ELPIDIO SALES DUARTE, 251 – JARDIM 
IMPERIAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-370
153º TAIS REGINA MACHADO DA SILVA
RUA SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA, 44 – 
CARANGOLA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-580

154º AGUINALDO LENZI DA FONSECA
RUA CEL. DOMINGUES DE CASTRO, S/N – 
CENTRO
SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP
CEP 12140-000

155º BIANCA DOS SANTOS ALVES RIBEIRO
RUA JOSÉ PRATES DA FONSECA, 121 – 
CIDADE JARDIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-220

156º THAIS PIRES QUINTANILHA LARA
RUA FRANCISCO DE ASSIS DERRICO, 130 – 
VILA OLIMPIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12062-729

157º VERONICE RIBEIRO DO NASCIMENTO
RUA JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA, 133 – BETA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-150

158º CIMARA NAIR DA SILVA ROBERTO
RUA JACAREÍ, 255 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-140

159º ALEX TEIXEIRA PELEGRINO
RUA GERALDO PRUDENTE DOS SANTOS, 30 
– VILA SUIÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-060

160º MIRIANE DE PAULA SIMÕES
RUA CONDESSA DE VIMIEIRO, 573 – ALTO DO 
CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-200

161º LIGIA MONTEIRO DA SILVA
RUA JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE 
CARVALHO, 192 – CAMPO BELO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-630

162º JESSICA BARROS IMEDIATO DE JESUS
RUA PAPA JOÃO PAULO I, 393 – LESSA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-500

163º MICLEANI PARENTE VIRGOLINO
RUA JOSÉ DONATILIO FILHO, 29 – CÍCERO 
PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-500

164º REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS
RUA DAS VIOLETAS, 6 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-010
165º ROGÉRIO SHIGEO KOIDE
RUA ELPIDIO SALLES DUARTE, 216 – JARDIM 
IMPERIAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-370

166º FERNANDA CRISTINA CARVALHO
RUA PADRE WALTER DONATI, 227 – 
ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-260

167º MIRIAN ALVES FERRAZ
RUA DR. FERREIRA GALVÃO, 81 – VILA SUIÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-020

168º THIAGO CESÁRIO DE FREITAS
RUA BELMIRO PAES MONTEIRO, 81 – VISTA 
ALEGRE – FEITAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12442-070

169º HERBET LUÍS TIRELLI PINTO CARDOSO
RUA FRANCISCO PRESTES MAIA, 123 – NOVA 
GUARÁ
GUARATINGUETÁ – SP

CEP 12515-450
170º LEANDRO DE MELLO FERREIRA
RUA NILZA APARECIDA PASSOS MACHADO, 
85 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-360

171º VERONICA BIANCHI MENDES DOS 
SANTOS
RUA CACHOEIRA PAULISTA, 110 – CIDADE 
NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-200

172º MARIA TEREZA DE ANDRADE
RUA FONTES JUNIOR, 1091 – MARIA AUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-560

173º ROSEKELI DOS SANTOS
RUA MOGI DAS CRUZES, 19 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-040

174º RENATA BARCELO MARQUES
AVENIDA SÃO PAULO, 492 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-160

175º ROSELI ALVES
AV. DR. ANTONIO PINHEIRO JUNIOR, 1244 – 
CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-010

176º BRUNO PEREIRA RIBEIRO
RUA MANOEL CEMBRANELLI, 513 – QUADRA 
COBERTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-200
177º MARCIEL MENDES DA SILVA
RUA JAIR PEREIRA DA SILVA, 101 – AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-490

178º ANDRÉ LUÍS DE PAULA
RUA GUILHERME SCHMIDT, 345 – JARDIM 
ROSELI
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-670

179º CLAUDIA PRISCILA DE FATIMA GOUVEIA
RUA DEODATO PESTANA, 119 – ALTO DO 
CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-120

180º MARIANA MONTEIRO DOS SANTOS
RUA CAPITÃO BENEDICTO CORREA DA SILVA, 
612 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-100

181º SILVIA LETÍCIA DE ASSIS
RODOVIA AMADOR BUENO DA VEIGA, 5350 – 
SOCORRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-010

182º HERBERT CORREA TRINDADE
RUA AGOSTINHO ABIFADEL, 145 – TERRA 
NOVA
TAUBATÉ – SP
CEP 12081-670

183º GISELI MARIA COELHO REIS
RUA JOAQUIM FAGUNDES, 358 – PEDREIRA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12503-060

184º LUCIA MARA RODRIGUES VITORINO
RUA APARECIDA DO NORTE, 715 – CIDADE 
NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-180

185º JOYCE FABIANA APOLINÁRIO RIBEIRO
RUA ANTONIO RIBEIRO, 50 – CAMPINAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12415-015

186º JOÃO PEDRO MACHADO SCHMIDT
RUA JANNART MOUTINHO RIBEIRO, 71 – SÃO 
DIMAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-200

187º DOUGLAS GRAÇA BOLDERINE
RUA UIRAPURUS, 57 – DELTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-050

188º ALINE DOS SANTOS GONÇALVES
RUA OLAVO SIQUEIRA, 155 – CRISTAL
SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP
CEP 12450-000
189º LUIZA BASSO SANABIO
RUA ANTONIA SALGADO LESSA, 845 – 
SOCORRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-010

190º HELIO CÉSAR
RUA MOYSES TEIXEIRA COELHO, 184 – 
MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-530

191º JULIANO BENEDITO DA SILVA
RUA MANOEL IGNÁCIO MARCONDES 
ROMEIRO, 1087 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-440

192º JESSICA ANDREIA EL ADASS
RUA GEORGINA DE ALBUQUERQUE, 19 – 
JARDIM ANA EMÍLIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-320

193º DEYVISSON HENRIQUE ALVES

RUA GERALDO DE ALMEIDA, 219 – 
ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-080

194º FRANCISLEIDE DA SILVA SOUZA
RUA ANATALIA SOUZA BUENO, 81 – VITORIA 
PARK
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-394

195º RAFAELA PINTO MARTINS
RUA LAGOINHA, 69 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-130

196º FATIMA BUENO DE MACEDO
RUA JOSÉ MARIA MORGADO, 230 – MARIA 
ÁUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-570

197º ELCIO MOREIRA DOS SANTOS
RUA SENADOR DINO BUENO, 508 – BOSQUE 
DA PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-410

198º JULIANA BARBOSA VIVIANI
RUA SÃO CAETANO, 36 – CAMPOS ELÍSEOS
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-002

199º JULIANA GONÇALVES CASTRO
RUA FAUSTO DOS SANTOS, 41 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-540

200º CRISTIANO MONTEIRO SILVA
RUA BENEDITO GALVÃO DE CASTRO, 589 – 
MARIETA AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-470
201º MARCELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
AVENIDA DOS BOMBEIROS, 516 – JARDIM 
GARCEZ
TAUBATÉ – SP
CEP 12061-200

202º JAIRO CÉSAR DA SILVA
RUA ARARAS, 202 – MARIA ÁUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-530

203º MIRIAN CRISTINA DE SOUZA
ESTRADA MUNICIPAL MARIA ANTONIA 
MOREIRA, 200 – MARTINS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-000

204º MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS
RUA CONCEIÇÃO GARCIA, 340 – LAERTE 
ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-730

205º JOEL DOS REIS BATISTA
RUA ANA ANDRADE VILELA, 182 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-490

206º DANIELA CRISTINA VIEIRA
AVENDIA VOLUNTÁRIO BENEDITO SÉRGIO, 
191 – ESTIVA
TAUBATÉ – SP
CEP 12050-470

207º VANESSA BIANCA GONÇALVES ROCHA
AVENIDA ABEL CORREIA GUIMARÃES, 1354 – 
VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-680

208º ANDERSON LEANDRO PALÊNCIO
RUA SANTO ANTONIO, 68 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-610

209º SHEILA MARA COLMAN
AVENIDA NILCEIA APARECIDA BORGES DE 
FREITAS, 464 – LAERTE ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-620

210º MAURILIO TAVARES RIOS JUNIOR
RUA DAS AÇUCENAS, 40 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-490

211º ANDREIA MENDONÇA EL ADASS
RUA GEORGINA DE ALBUQUERQUE, 19 – 
JARDIM ANA EMÍLIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-320

212º JEAN CARLO MARTINS MOREIRA
RUA DR. OTAVIO MARCONDES MACHADO, 85 
– SANTA LUZIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-170
213º ALAN JONES SILVA BUSTAMANTE
RUA DAS DÁLIAS, 176 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-370

214º GABRIEL CASSIANO LOURENÇO 
BARBOSA
RUA CONDESSA DE VIMIEIRO, 510 – ALTO DO 
CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-210

215º ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA
RUA IRMÃ DULCE, 64 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-370

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRA

Tendo em vista a situação emergencial (combate a surtos epidêmicos – 
mosquito Aedes Aegypti), convocamos os candidatos abaixo relacionados para 
formação de cadastro para possível contratação temporária por 6 (seis) meses, 
de agentes do controle vetor, respeitando a ordem de classificação,  nos termos 
do artigo 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal, 4350/2005, artigo 
3º., II, sem prejuízo dos seus direitos no referido concurso, a comparecem 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  29/05/2014  - no horário das 8h às 16h

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO 

            

Pindamonhangaba 27 de maio de 2014Tribuna do Norte

ATA nº  85/2014 Empresa: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 
 

PC Tubo de concreto ps-1 ø 0,40, comprimento 
1,50 m 
Tubo de concreto simples ps-1 ø 0,40, 
comprimento 1,50 m 

CBTS 44,55 2.200 

ATA nº  86/2014 Empresa: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 
02 PC Tubo de concreto armado pa-1 ø 0,60, 

comprimento 1,50 m 
Tubo de concreto armado pa-1 ø 0,60, 
comprimento 1,50 m 

GUARANI 106,50 2.200 

03 PC Tubo de concreto armado pa-1 ø 0,80, 
comprimento 1,50 m 
Tubo de concreto armado pa-1 ø 0,80, 
comprimento 1,50 m 

GUARANI 168,00 2.600 

04 PC Tubo de concreto armado pa-2 ø 1,00, 
comprimento 1,50 m 
Tubo de concreto armado pa-2 ø 1,00, 
comprimento 1,50 m 

GUARANI 239,00 500 

05 PC Tubo de concreto armado pa-2 ø 1,20, 
comprimento 1,50 m 
Tubo de concreto armado pa-2 ø 1,20, 
comprimento 1,50 m 

GUARANI 328,35 500 

 
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2014.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2014

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 077/2014 de “Aquisição de tubos de concreto para ser utilizado em 
diversas obras no município de Pindamonhangaba, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e 
Viação”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas 
em 09/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

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

Dia  04/06/2014 às 15:00 horas

RECEPCIONISTA

10º LETÍCIA FIGUEIREDO ALVES
AVENIDA DR. FONTES JUNIOR, 298 – MARIA ÁUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-560

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 129/2014
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. 
129/14, referente à “Aquisição de materiais 
elétricos para manutenção e instalação de 
novas luminárias, conforme solicitado pelo 
Departamento de Obras e Viação”, com 
encerramento dia 09/06/14 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, 26 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 130/2014
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. 130/14, referente à 
“Contratação de agencia de turismo receptivo 
para prestação de serviços de monitoria no 
projeto conheça Pindamonhangaba, com 
realização de city tour histórico cultural; 
atendimento nos centros de informações 
(estandes e feiras) e projetos turísticos do 
circuito Mantiqueira”, com encerramento 
dia 09/06/14 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, 26 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 131/2014
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. 131/14, referente à 
“Aquisição de tachão e cola para sinalização 
viária”, com encerramento dia 10/06/14 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, 26 de maio de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE 
FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 079/2014
Objeto: Aquisição de lixeiras e kit para 
coleta seletiva para serem instaladas nas 
ruas e praças do município.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: Santos Gouvea Comercial 
Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 686/14 – 
Valor: R$ 3.750,00 – Data: 14/05/14.
Contratada: CT Araújo Móveis ME.
Autorização de Fornecimento: nº 687/14 – 
Valor: R$ 4.830,00 – Data: 14/05/14.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 085/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 85/14, que cuida de “Aquisição de móveis e equipamentos para 
o Centro de Especialidades Médica recurso de emenda parlamentar - 253400007”, a Autoridade 
Superior, em análise e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nega provimento ao recurso 
interposto pela empresa Luiz C. de Melo Souza Lorena ME (proc. ext. nº. 14264 de 05/05/14). 
E HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): 
Cirúrgica Izamed Ltda. ME (01, 02 e 03).
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2014.
PREGÃO Nº. 109/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 109/14, que cuida de “Aquisição de eletrocardiograma aplicação 
– UBS Cidade nova e UBS Araretama I”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do 
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Luiz C. de Melo 
Souza Lorena ME (01).
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2014.
PREGÃO Nº. 110/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 110/14, que cuida de “Aquisição de materiais e Bomba 
Costal para uso na Usina de Asfalto”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Martini Comércio e 
Importação Ltda. (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09).
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 112/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 112/14, que cuida de “Aquisição de peças a serem aplicadas 
em equipamento pré-misturador de asfalto a frio, modelo 35 D pertencente a esta Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, 
considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas 
alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 
032/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 
32/14, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada em manutenção de 2º e/ou 
3º níveis de extintores contra incêndio de 
utilização predial, portáteis e sobre rodas, 
com eventual reposição e substituição de 
peças defeituosas necessárias”, a Autoridade 
Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, 
considera a presente licitação FRACASSADA, 
com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 
10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 19 de maio de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 
091/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 
91/14, que cuida de “Aquisição de materiais 
elétricos para atendimento de manutenção de 
praças, quadras, prédios públicos, ampliações 
em diversas obras e instalações festivas, 
conforme solicitado pelo Departamento de 
Obras e Viação”, a Autoridade Superior, 

conforme análise da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos referente ao recurso interposto pela 
empresa Raul Rabello Neto EPP através 
do PE 14823 de 09/05/14 e, em face à 
manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a 
presente licitação FRACASSADA, com base 
nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 
e suas alterações.
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2014.
PREGÃO Nº. 104/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 104/14, 
que cuida de “Aquisição de materiais para 
atender o programa de “Melhoramento 
Genético” desenvolvido pelo Departamento 
de Agricultura para atender a demanda de 
pedidos dos produtores rurais do município 
de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior, 
face à manifestação do Sr. Pregoeiro, 
considera a presente licitação FRACASSADA, 
com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 
10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 19 de maio de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 106/2014

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 
106/14, que cuida de “Aquisição de água 
mineral 20 litros e embalagem (galão 20l) 
dos Setores, Departamentos e Secretarias 
da Prefeitura de Pindamonhangaba”, a 
Autoridade Superior, face à manifestação do 
Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação 
FRACASSADA, com base nas Leis Federais 
nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 19 de maio de 2014.
PREGÃO Nº. 108/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 
108/14, que cuida de “Aquisição de 03 rolos 
compactadores monocilíndricos manuais, 
não tripulados equipados, com suporte para 
transporte, motor a gasolina de 04 tempos, 
indicado para compactação de brita e asfalto”, 
a Autoridade Superior, face à manifestação do 
Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação 
FRACASSADA, com base nas Leis Federais 
nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.

Pindamonhangaba, 21 de maio de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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ESPORTES
Tribuna do Norte

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A praça Cícero Pra-
do, na Vila São Benedito, 
transformou-se em pal-
co de festas com o Dia do 

Judocas se classifi cam 
para Fase Estadual do 
Campeonato Paulista

Pinda concorre com 
Sobral no Dia do Desafi o

Corrida homenageia 
“João do Pulo”

Ginástica artística de Pinda 
destaca-se em competições

Confi ra os resultados do futebol

AIANDRA ALVES MARIANO
***

A1ª Copa Pinda de Vô-
lei de Areia- Troféu Pro-
fessor Alfredo de Andra-
de “Una”, que terminou 
no domingo (25), revelou 
novos talentos para o es-
porte da cidade, com a 
participação de mais de 
50 duplas.

Na categoria adulto 
masculino, Vicente e Bor-
ges foram os campeões, 
após vencerem a fi nal con-
tra Vítor e Renan. César e 
Meinolf fi caram com a ter-
ceira posição.

No feminino, as atletas 
Fernanda e Maria vence-
ram a disputa.  Thália e 
Tássia foram as vice cam-
peãs e Raissa e Flávia, 
terminaram em terceiro 
lugar.

Também houve dispu-
ta nas categorias infantil e 
mirim.

Para a técnica da dupla 
vencedora da categoria fe-
minino adulto, Ivana de 
Jesus, o torneio é impor-
tante como preparação 
para outras competições. 

Copa de Vôlei de Areia 
revela novos talentos

“As meninas vieram do 
vôlei de quadra e puderem 
treinar e se aperfeiçoar na 
nova modalidade. Acredi-
to que é importante por-
que é uma oportunidade 
para elas mostrarem seu 
talento para o esporte”, 
destacou a treinadora.

O patrono da competi-
ção, professor Una esteve 

no Centro Esportivo “João 
do Pulo” durante as fi nais 
e fez a entrega dos troféus 
para as equipes campe-
ãs. A competição leva seu 
nome porque ele repre-
sentou Pindamonhangaba 
em várias competições, 
Jogos Abertos, Regionais, 
Troféu Bandeirantes, en-
tre outras. 

Aos 85 anos, ele desta-
ca a importância do espor-
te. “Parabéns a todos os 
atletas que participaram 
deste primeiro campeona-
to. Fico feliz que o voleibol 
esteja sendo valorizado”.

O secretário de espor-
tes também participou da 
solenidade de premiação 
aos campeões.

Os atletas das catego-
rias de base do judô  da 
Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer de Pin-
damonhangaba participa-
ram da Fase Regional do 
Campeonato Paulista, re-
alizada em Jacareí, no úl-
timo domingo (25), e clas-
sifi caram-se para a Fase 
Estadual do Campeonato 
Paulista.

A competição contou 
com a presença de apro-
ximadamente 400 atletas 
de várias cidades do Vale 
do Paraíba, Litoral Norte 
e Serra da Mantiqueira. 
Pindamonhangaba foi re-
presentada por 19 atletas 

nas classes Sub 11 e Sub 
13, quatorze deles avan-
çaram no campeonato. A 
Fase Estadual será reali-
zada sábado (31), em San-
to André.

O professor Manzano 
parabeniza os atletas Ni-
cole Yamamoto, Tanais 
Borges, Gabriela Stra-
dioto, Maria Clara Silva, 
Schariel Amorim, Saman-
tha Alves, Maria Fernan-
da Chinaqui, João Carlos 
Batista, Mateus Marcon-
des, Matheus Guilherme 
Pereira, Pedro Henrique 
Gonçalo, Gabriel Rocha, 
David dos Santos e Jonas 
Davi Ferreira.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

P i n d a m o n h a n g a b a 
concorre com a cidade de 
Sobral-CE, nesta quar-
ta-feira (28), pelo Dia do 
Desafi o. Para participar, 
o pindamonhangabense 
deve praticar 15 minutos 
de atividade física e infor-
mar a Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer. As 
atividades serão desenvol-
vidas em vários lugares, 
envolvendo  secretarias e 
departamentos munici-
pais. Membros do Ação 
Jovem e Projeto Coalizão 
também  participarão das 
atividades.

Após praticar 15 mi-
nutos de atividade física 
informe aos responsáveis 

pelos seguintes números 
telefônicos 3648-2248 
e 3648-1146, “João do 
Pulo”; 3637-5425, “Zito”; 
3637-5069, Pai João;  
3642-1998, Luiz Caloi. Ou 
envie e-mail para diado-
desafio@pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.

O Dia do Desafi o, que 
completa 20 anos de rea-
lização, é promovido pela 
Move Brasil. O objetivo é 
tirar as pessoas do seden-
tarismo e divulgar os bene-
fícios da atividade física. 

Os pindamonhanga-
benses poderão fazer au-
las de zumba, jogar fute-
bol, futsal, caminhar e nas 
aulas de hidroginástica os 
alunos poderão levar dois 
convidados.

Na manhã de domingo 
(25) foi realizada a corrida 
pedestre em homenagem 
ao atleta João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”. 
A prova ocorreu no bairro  
Vila São Benedito e con-
tou com a participação de 
atletas das categorias pré-
mirim, mirim, infantil, ju-
venil, máster e veteranos. 
Foi a VI Corrida Pedestre, 
idealizada pela professo-
ra Gracil, com o apoio da 

Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer.

A professora comen-
ta que resolveu orga-
nizar este evento por-
que, como profissional 
de educação física, ela 
sempre admirou o atle-
ta, e para que ninguém se 
esquecesse deste pinda-
monhangabense, decidiu 
propor a prova que, inclu-
sive, tornou-se lei.

SUB 13
Etna 1 x 0 Colorado
Corinthians (WO) 0 x 3 Novelis
Gerezim 0 x 1 São Paulo

SUB 17
Ferroviária 3 x 3 Ramos
Colorado 0 x 2 Etna

CINQUENTÃO
Santa Luzia 2 x 0 Afi zp
Fim de Carreira 0 x 6 Campo Alegre
Pindense 2 x 0 América
Santa Cecília 2 x 1 Independente
Estrela 4 x 1 Flamengo

SEGUNDA DIVISÃO
River Junior 1 x 7 Santa Cecília
Santa Cruz 3 x 2 Moreira César
Andrada 4 x 3 Flamengo
Santos 1 x 1 Cícero Prado
Mantipê 5 x 0 Atletic
Afi zp 0 x 1 Jardim Regina
Campo Alegre 1 x 0 Universo
Bonsucesso 0 x 10 Cidade Nova
Jardim Resende 3 x 1 Araretama
Bela Vista 3 x 0 Galáticos
Maricá 3 x 3 Jardim Eloyna

Dia do Brincar leva diversão 
ao Distrito de Moreira César

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

As alunas de ginástica 
artística, categoria femi-
nina, da Prefeitura par-
ticiparam do Troféu da 
Liga da modalidade, rea-
lizadas entre os dias 17 e 
18, em Boituva. Seis atle-
tas trouxeram medalhas 
de ouro, prata e bronze. 
Entre os dias 23 e 24 os 
ginastas Rodrigo Bordão 
e Guilherme Maia repre-
sentaram a cidade na I 
Etapa do Troféu Desta-

que, em Hortolândia.
A categoria feminina 

contou com ginastas de 
Boituva, Sorocaba, Es-
porte Clube Pinheiros 
São Paulo, Hortolândia 
e Pinda. Na categoria até 
dez anos os destaques fo-
ram Maria Clara Santos e 
Ana Luiza Reis, 2º lugar 
individual geral; Aman-
da Melo e Júlia Brandão, 
3º lugar individual geral; 
na categoria acima de 10 
anos, Melissa Oliveira 
conquistou o 1º lugar in-

dividual geral e Elizabeth 
Queiroz fi cou com o 3º 
lugar.

Na competição mas-
culina, participaram: 
Americana, Boituva, In-
daiatuba, Jundiaí, Lins, 
Paulínia, São José do Rio 
Pardo, Vinhedo, Hor-
tolândia e Pinda. Rodri-
go Bordão e Guilherme 
Maia treinam quatro 
horas por dia, de segun-
da a sexta-feira, e esta 
dedicação rendeu bons 
resultados. Bordão con-

quistou cinco medalhas 
na competição, sendo 
prata no solo, bronze no 
cavalo com alças, bronze 
nas paralelas simétricas, 
bronze na barra-fixa e 
bronze no individual ge-
ral e foi considerado o 3º 
melhor ginasta da com-
petição.

O professor Ronconi 
comenta que estes even-
tos são importantes para 
avaliar o nível técnico dos 
ginastas e os parabeniza 
pelas conquistas.

Brincar, promovido pela 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Prefei-
tura. O evento tem como 
objetivo oferecer momen-
tos de lazer às crianças, 

jovens, adultos e melhor 
idade. As atividades foram 
desenvolvidas das 14 às 18 
horas e atraíram mais de 
400 participantes.

Os palhaços Sorriso e 

Babalú brincaram com as 
crianças e os pais aprova-
ram as atividades, como é 
o caso de Simone Ramos. 
“Gostei bastante, é uma 
opção para as crianças. A 
gente gosta porque não é 
sempre que tem essa opor-
tunidade de diversão”.

O público pôde fazer 
pipas, artes em feltro, 
andar em pernas de pau, 
equilibrar-se no touro 
mecânico, se divertir nos 
brinquedos infl áveis, jo-
gos de mesa, pintar o ros-
to e também jogar futebol.

O Dia do Brincar é re-
alizado uma vez por mês 
em cada bairro. O próxi-
mo a receber as estações 
de lazer será o Jardim 
Azeredo.

Aiandra Alves Mariano

Aiandra Alves Mariano

Duplas masculinas exibem troféus e medalhas conquistados no domingo (25)

Pintura no rosto foi uma das atrações para as crianças no evento
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