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Inscrições 
para Corrida 
Pinda 
começam hoje

As inscrições para a Cor-
rida Pinda 2014 começam 
nesta terça-feira (17) pelo 
site da Prefeitura. Este ano 
a prova será disputada dia 
6 de julho e serão 6 mil va-
gas, somadas todas as cate-
gorias.

Pinda defi ne 
detalhes do 
Festival Junino

 
Os empresários dos nú-

cleos turísticos do Piracu-
ama e do Ribeirão Grande 
se uniram na última sema-
na para acertar detalhes 
dos serviços de alimenta-
ção que serão realizados 
durante o I Festival Junino 
do Vale do Paraíba, entre 
os dias 19 e 22 de junho. O 
encontro, promovido pelo 
Departamento de Turis-
mo da Prefeitura, defi niu 
cardápio, decoração e ta-
manho dos estandes, apre-
sentação do layout da festa, 
dentre outros. 

Maria Fernanda Munhoz
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Idoso é morto 
com tiros 
na cabeça

O corpo de um homem 
de 68 anos foi encontrado 
dentro de um carro na ma-
drugada do último domingo 
(15), no Campo Belo. O ho-
mem morreu com tiros na 
região da cabeça. 

O presidente do Codivap está visi-
tando as 44 cidades que compõem o 
Consórcio de Desenvolvimento Inte-
grado do Vale do Paraíba, Litoral Nor-
te e Mantiqueira para conhecer os tra-

balhos realizados nos locais. Na última 
semana, a agenda reuniu ações nos 
municípios de Caçapava, Tremembé, 
Guaratinguetá, São José do Barreiro e 
São José dos Campos. 

Os serviços de cobertu-
ra da quadra de esportes 
do loteamento Mantiquei-
ra, no Distrito de Moreira 
César, foram iniciados na 
última semana. A obra está 
localizada na rua Dr. Ge-
raldo Derrico Moreira e é 
executada por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura 
e o Governo Federal. Além 
da cobertura, a quadra terá 
alambrado, palco, dois lan-
ces de arquibancada e mu-
reta externa de proteção.

RAMOS É  CAMPEÃO 
INVICTO DO SUB 17

CARRO DO 
SHOPPING 
VAI PARA 
MORADOR 
DO AZEREDO

ACIP ENTREGA 
PRÊMIOS DA 
CAMPANHA 
DOS 
NAMORADOS

NOVAS VAGAS 
PARA CURSOS 
DE PEDREIRO E 
ENCANADOR

‘SÃO JUDAS 
TADEU’ DEFINE 
PRIORIDADES

Quadra do Mantiqueira recebe 
estrutura metálica da cobertura

Codivap promove 
encontro nas cidades

PÁGINA 5

Divulgação

PÁGINA 2

TRIBUNA
NA COPA

Brasil e México defi nem 
liderança do grupo

A Seleção Brasileira encara hoje, às 
16 horas, no Castelão, em Fortaleza, o 
México para defi nir a liderança do grupo 
A da Copa do Mundo. O volante Luiz 

Gustavo deverá fi car atento com o brasileiro naturalizado mexicano, 
Giovani dos Santos. A possível ausência de Hulk não preocupa o técnico 
Felipão, que poderá escalar o meia Ramires em seu lugar.

Cobertura da quadra vai benefi ciar pessoas que praticam esporte no Mantiqueira e bairros da região

Em São José do Barreiro o encontro discutiu tratamento de esgoto e meio ambiente
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Divulgação

Inflação em baixa ainda não pode ser 
comemorada, mas já é um alívio

Cedo para previsões

A inflação medida pelo IGP-10 (Índice 
Geral de Preços - 10) fechou junho em 
-0,67%, após atingir 0,13% em maio.

Em junho do ano passado, a variação havia sido 
de 0,63%. Com a deflação de junho, o índice acumu-
lado no primeiro semestre do ano ficou em 2,84%. 
Nos últimos 12 meses (taxa anualizada) acumula 
alta de 6,61%.

Os dados são da FGV - Fundação Getúlio Vargas, 
que calcula o IGP-10 com base nos preços coletados en-
tre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.

A forte desaceleração nos preços que compõem 
o IPP - Índice de Preços ao Produtor foi decisiva 
para a desaceleração do IGP-10, entre maio e ju-
nho. O IPP fechou junho com inflação negativa de 
1,41%, depois de queda em maio de 0,22%.

A pesquisa destaca a forte deflação dos preços 
do grupo Bens Finais (-1,45%), resultado quase 
dois pontos percentuais abaixo do registrado no 
mês anterior (1,87%). Contribuiu para esta desace-
leração o subgrupo alimentos in natura, cuja taxa 
passou de 1,18% para -12,17%.

Os outros dois componentes do IGP-M fecha-
ram com variações positivas, embora o IPC - Índice 
de Preços ao Consumidor, ao registrar variação de 
0,39%, em junho, tenha fechado o mês 0,17 ponto 
percentual abaixo da alta de maio. Cinco das oito 
classes de despesa componentes do índice regis-
traram decréscimo em suas taxas de variação, com 
destaque para o grupo alimentação (de 1,16% para 
0,13%). Nesta classe de despesa, vale mencionar o 
comportamento do item hortaliças e legumes, cuja 
taxa passou de 2,72% para - 6,49%.

Também apresentaram decréscimo em suas ta-
xas de variação os grupos Saúde e Cuidados Pesso-
ais, Transportes, Vestuário e Habitação. Em con-
trapartida, três classes de despesa apresentaram 
acréscimo em suas taxas: Educação, Leitura e Re-
creação, Despesas Diversas e Comunicação.

O Índice Nacional de Custo da Construção - re-
gistrou, em junho, taxa de variação de 1,78%, aci-
ma do resultado do mês anterior, de 1,06%, sendo, 
portanto, o único a fechar o mês com alta de preços 
em relação a maio: 0,72 ponto percentual.

Ainda é cedo para comemorar, entretanto, o de-
créscimo de alguns itens ajuda no equilíbrio econô-
mico do país. Resta saber se a política econômica 
do Ministério da Fazenda e do Banco Central con-
tinuarão contribuindo com a redução dos valores.

inscrições para Show de garagem terminam hoje

Recinto São 
Vito recebe 
ação contra  
violência ao 
idoso

O Recinto São Vito, em Morei-
ra César, recebe, nesta terça-feira 
(17), a partir das 8h30, a Mobili-
zação pelo Enfrentamento de Vio-
lência ao Idoso. As atividades serão 
promovidas pela Associação Tera-
pia e Lazer e a presidente da enti-
dade convida a população. O obje-
tivo deste trabalho é conscientizar 
a população a fazer denúncias de 
casos de violência e maus tratos.

Segundo a presidente da Asso-
ciação, Ana Maria M. de Carvalho, 
haverá alongamento, palestra com 
psicóloga, apresentação de dança e 
outras atividades.

Concurso literário comemora 
centenário da EFCJ

Noite de Santo Antonio! Quantas balelas
cabriolando no crepitar das fogueiras;
- são os Romeus cultuando frioleiras,
sonhando com lindas cinderelas;

Urdem planos, tramam esparrelas,
- são caçadores de Julietas feiticeiras,
e a lua ao ouvir tantas asneiras
vai fugindo dos terríveis tagarelas;

Após o Blá! Blá! Blá! Brota um clamor,
saúdam o santinho casamenteiro,
- o eterno padroeiro do amor;

Baila no ar mil juras de solteiros
e a lua jorrando seu palor
prateia, violões... e violeiros. 

As plenárias solenes da 
APL - Academia Pinda-
monhangabense de Letras 
são realizadas no Palacete 
Visconde da Palmeira, 
sede do Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina (rua 
Marechal Deodoro, 260 – 
centro), sempre com iní-
cio às 20 horas. O local é 
gentilmente cedido pela 
administração municipal 
por intermédio do Depar-

tamento de Patrimônio 
Histórico  da Secretaria 
de Educação Cultura e 
Turismo. As sessões são 
mensais e abertas à popu-
lação. As próximas datas 
para a realização do even-
to neste ano são: 27 de 
junho, 25 de julho, 29 de 
agosto e 28 de novembro. 
Em dezembro, no dia 18, 
haverá a plenária come-
morativa ao aniversário 
da entidade.

Com o tema:  ‘Estrada de Ferro 
Campos do Jordão, seu Centenário 
e importância para o desenvolvi-
mento do município’, estão abertas 
as inscrições para o concurso literá-
rio  comemorativo aos 100 anos da 
Estrada de Ferro Campos do Jor-
dão, aberto nas modalidades conto, 
poesia, artes plásticas, vídeo e foto-
grafia. Para modalidades literárias 
não há limite de páginas, toques ou 
linhas, mas deverão ser digitados ou 
datilografados. A premiação será di-
vidida em duas categorias: Nacional 
– com premiação ao 1º e 2º lugares 
com um final de semana em Campos 
do Jordão para duas pessoas com 

hospedagem e alimentação (trans-
porte e demais despesas por conta 
do artista); categoria Jordanenses 
– troféu para o 1º lugar e medalhas 
para 2º e 3º lugares. Todos os par-
ticipantes vencedores em ambas 
as categorias serão contemplados 
com um passeio gratuito através da 
ferrovia no trecho Campos do Jor-
dão/Pindamonhangaba. Mais infor-
mações na Casa de Cultura “Prof. 
Antônio Fernando Costella” – rua 
Brigadeiro Jordão 1236 - Abernés-
sia - Campos do Jordão (SP), CEP 
12460-000 – fones: 3664 4427 ou 
3664 3833, e-mail  cultura@cam-
posdojordao.sp.gov.br .

Ferrovia que liga Pinda a Campos foi 
inaugurada em 15 de novembro de  1914

na década de sessen-
ta o inesquecível poeta da 
aPL – academia Pindamo-
nhangabense de Letras, pre-
miadíssimo trovador da UbT
-Pindamonhangaba, Ernesto 
Tavares de Souza, publicava 
em jornal local este soneto  
alusivo à noite em que se co-
memora o primeiro santo ju-
nino. Ernesto ocupava a ca-
deira de nº 25 de membros 
titulares da aPL e deixou o 
plano terreno  no dia 19 de 
julho de 2005. aos 66 anos. 

Ernesto Tavares de 
Souza

‘Noite de Santo Antonio’ Reuniões solenes da 
Academia de Letras

Membros da APL em uma das plenárias

Arquivo TN
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Os interessados em participar 
da 3ª edição do ‘Show de Gara-
gem’ têm até esta terça-feira (17) 
para fazer a inscrição. As bandas 
podem encaminhar e-mail para 
juventudepinda@gmail.com e 
aguardar o sorteio. Cada parti-
cipante terá 50 minutos para se 
apresentar. Os organizadores fa-
rão o sorteio de 10 bandas e as 
que não forem sorteadas poderão 
participar das próximas edições 
do evento. 

Bairro São Judas Tadeu define novas obras
Realizado no centro comunitá-

rio do bairro São Judas Tadeu, na 
última semana, um novo encontro 
que reuniu moradores dos bairros 
Santa Luzia, Alvarenga e São Judas 
Tadeu com representantes da ad-
ministração municipal, para definir 
novas obras para o local.

Os moradores fizeram questio-
namentos e várias solicitações ao 
prefeito. Na reunião, foram defi-
nidas – pela população presente 
– como obras: uma creche, a co-
bertura da quadra poliesportiva e 
também a instalação de uma Aca-
demia da Melhor Idade.

biblioteca faz feira de livros
A Biblioteca Pública Munici-

pal “Vereador Rômulo Campos 
D´Arace”, que fica no Bosque 
da Princesa, realiza, neste do-
mingo (22), mais uma edição 

da Feira de Troca de Livros. 
Será das 8 às 17 horas e todos 
os interessados em participar 
podem levar livros para troca 
ou doação. 

Divulgação



Pindamonhangaba 17 de junho de 2014

cidade
3

Divulgação Escola

 Divulgação DSM

MarcoS Vinício cuba
***

as aulas das primei-
ras turmas do Polo re-
gional de construção 
civil estão chegando ao 
fim. Interessados po-
dem se inscrever a par-
tir do dia 23 de junho. 
as atividades são de-
senvolvidas no centro 
comunitário do Vale 
das Acácias. É preciso 
apresentar cópia do 
rG, cPF e comprovan-
te de residência. O ho-
rário de atendimento é 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 11 horas e 
das 13h30 às 16 horas.

São oferecidos cur-
sos de pedreiro, en-
canador e assentador 
azulejista, todos gra-
tuitos e realizados por 
meio da parceria Pre-

feitura, Fundo Social 
de Solidariedade do 
Estado de São Paulo 
e Fundo Social de So-
lidariedade de Pinda-
monhangaba.

a aluna oranilde 
isabel Silva Ferraz con-
ta que quando decidiu 
fazer o curso tinha em 
mente reformar a cozi-
nha da própria casa e 
já conseguiu fazer o re-
boque. “Além da gente 
aprender também ser-
ve para orientarmos as 
pessoas que poderão 
vir trabalhar em nossas 
casas, que às vezes po-
dem desperdiçar mate-
rial. Aprendi um pouco 
de tudo, assentar azu-
lejo, por exemplo,  tem 
que saber nivelar a pa-
rede senão não tem jei-
to”, afirma a aluna. 

Serviços de manutenção são 
realizados em toda a cidade

Maria FErnanDa Munhoz
*** 

Durante o primeiro se-
mestre, os alunos dos 4º e 
5º anos da escola munici-
pal “Prof. Joaquim Pereira 
da Silva”, no Mantiqueira, 
desenvolveram o “Projeto 
copa do Mundo”, em que 
realizaram atividades de 
pesquisa, leitura, escrita, 
artes e educação física, 
com ênfase no futebol.

na última semana, 
o projeto foi encerrado 
com um campeonato de 
futebol interclasses, que 
teve como voluntário o 
professor de Educação Fí-
sica Luis antonio de Pau-
la Santos, que apitou as 
partidas, e o apoio da Se-
cretaria de Esportes, que 
doou bolas e medalhas 
para os três melhores co-
locados.

Tribuna do Norte

Sabesp rebaixa rede de 
água em moreira César

escola do bairro realiza 
projeto “Copa do mundo”

Inscrições para Polo 
de Construção Civil 
começam dia 23

Maria FErnanDa Munhoz
***

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de obras e DSM 
– Departamento de Serviços 
Municipais – realiza serviços 
de manutenção em todos os 
bairros da cidade. Na semana 
entre os dias 4 e 10 de junho, 
fez limpeza, capina, roçada, 
manutenção em estradas ru-
rais, remoção de entulho e 
operação Pega-tudo.

Limpeza, capina e roçada 
foram realizadas nas ruas do 
Vila Prado, do alto cardo-
so, na área verde ao lado do 
campo Mombaça, terreno 
no bosque, praça no Lessa, 
área no Vila Verde, na creche 
municipal do Cidade Jardim, 
em ruas, áreas verdes e pra-
ças do araretama, praça no 
Jardim Morumbi, ruas do 
Vila São Paulo e Parque das 
Palmeiras, centro comunitá-
rio do Goiabal, entre outros 
locais.

Manutenção em estra-
das rurais

a equipe de manutenção 

de estradas rurais esteve, 
nesta semana, nas estradas 
da Graminha e nas bicas, 
no aterro da Praça do Lessa, 
serviço de máquina no aero-
clube, terraplanagem na Es-
trada da anhanguera, acerto 
na área para plantio de gra-
ma próximo ao Shopping, 
transporte de tubos para di-
versos pontos da cidade.

Remoção de entulho
Foi realizada a retirada 

de lixo, galhos, entulho e 
sujeira dos seguintes luga-
res: Vila Prado e os pontos 

que os carroceiros jogam, 
rancho do cavalo, rua Elvi-
ra de Moura, área verde re-
sidencial Maria Áurea, rua 
Gabriela de barros Lessa 
(Lessa), área verde do Maria 
Áurea, via Expressa, rua ana 
andrade Vilela (andrade), 
rua antônio caetano (bos-
que), bairro alto do cardoso 
e rua João Livramento (Jd. 
resende), Estrada do una, 
rua Pedro Ângelo (cidade 
Jardim), carregamento de 
pneus inservíveis para trans-
porte Policarpo, “Pega-tudo” 

no cidade nova, rua 3 no 
loteamento beta (solicitação 
da Defesa civil e Vigilância 
Sanitária), Vila São Paulo 
e Parque das Palmeiras, ca-
çambas do castolira, ruas 
do Vitória Parque, avenida 
nicanor ramos nogueira, 
PSF 1, campo de futebol, 
rua Luís Fernando Picca, 
rua Padre Luiz Garcia de 
Oliveira e rua Jairo Mar-
condes de oliveira (arare-
tama), rua Mitsuo arai e 
av. Benedito Carlos da Silva 
(Jardim Princesa), rua dos 
Gerivas, rua dos Pinheiros e 
av. Flamboyant (Lago Azul).

Pega-tudo
Entre os dias 9 e 12 de 

junho, foi finalizado o Pega-
tudo no Jardim Eloyna, Del-
ta, Triângulo, beta e Vitória 
Park, com 47 viagens de ca-
minhão.

De 16 a 20 de junho, o 
Pega-tudo será realizado 
no Morumbi, Água Preta e 
Parque das Palmeiras, com 
serviço de capina, varrição, 
retirada de entulho e limpe-
za geral.

a Sabesp está reali-
zando o rebaixamento 
da rede de água na re-
gião do ipê ii e do Vale 
das acácias, em Moreira 
César. Os trabalhos ti-
veram início na segun-
da-feira (9) a pedido da 

Subprefeitura, pois há 
projeto para pavimenta-
ção asfáltica na região.

Este trabalho está 
sendo feito na avenida 
das hortências e está 
em fase de perfuração. 
De acordo com as infor-

mações da Subprefeitu-
ra, a empresa responsá-
vel poderá concluir os 
serviços até o início do 
segundo semestre e as-
sim que encerrar as ati-
vidades haverá o início 
da pavimentação.

no período da manhã, 
o time vencedor foi do 5º 
ano D e no período da tar-

de, os alunos do 4º ano F, 
com a participação de um 
aluno do 3º ano E.Trabalho realizado na av. das Hortências está em fase de perfuração

Roçada de área verde em rua do Crispim

Divulgação DSM

Quadra do 
Mantiqueira inicia 
fase de cobertura

Maria FErnanDa Munhoz
*** 

as obras da quadra 
coberta do loteamento 
Mantiqueira, no Distrito 
de Moreira césar, estão 
em andamento conforme 
o cronograma. Na última 
semana, iniciaram a fase 
de cobertura, por meio da 
estrutura metálica.

a obra fica localizada 
na rua Dr. Geraldo Der-
rico Moreira. De acor-
do com informações do 
Departamento de con-
tratos e convênios da 
Prefeitura, essa obra é 
realizada pelo Pac 2, 
por meio do FnDE – 
Fundo nacional de De-
senvolvimento da Edu-

cação. O investimento 
total é de R$ 536.998,42 
incluindo a contraparti-
da da Prefeitura.

Segundo a Secretaria 
de obras, além da cober-
tura, a quadra terá alam-
brado, palco, dois lances 
de arquibancada e mu-
reta externa de proteção 
feita de alvenaria.

Maria Fernanda Munhoz

Cobertura da quadra vai facilitar a prática esportiva no bairro

Clima do Mundial contagia alunos
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dr. Marcos 
aurél io Villardi

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB), esteve pre-
sente na reunião realizada 
pelo prefeito na última quarta 
feira, dia 11 de junho, no 
bairro Santa Luzia. 

Na ocasião, o vereador e o 
prefeito ouviram as solicita-
ções e as reivindicações dos 
moradores, a fim de que sejam 
efetuadas melhorias no bairro.

Foram feitas diversas soli-
citações como a construção de 
uma creche, cobertura da qua-
dra de esportes e melhorias 
em relação ao atendimento 
dos moradores do bairro no 
Posto de Saúde Central, local 
onde são atendidos, já que não 
possuem PSF.

“Quero carinhosamente 
agradecer a toda população 
que esteve presente nesta reu-
nião, em especial a Dona Nan-
ci, presidente da Associação 
de Moradores do Santa Luzia. 
O centro comunitário é um dos 
mais cuidados da cidade. Pude 
verificar de perto o carinho 

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB)  convida toda a popu-
lação Pindamonhangabense 
para participar da reunião 
do Projeto Núcleo da Polícia 
Militar Comunitária, que 
acontecerá no próximo dia 7 
de Julho, terça-feira às 09h30, 
na sede da Polícia Militar de 
Pindamonhangaba.

A reunião do Núcleo conta 
com a presença dos Grupos de 
Trabalho (GTs) da Educação, 
dos Bairros e do Comércio.  
Diversas pautas são colocados 
em discussão com o objetivo 
de integrar os conhecimen-
tos de todos para um melhor 
atendimento das demandas 
dos problemas enfrentados 

Roderley Miotto 
participa de reunião no 
bairro Santa Luzia

pelas escolas, 
famílias e pelos 
moradores dos 
bairros de nossa 
cidade.

O Projeto 
conta com a pre-
sença de diver-
sas autoridades 
de nossa cidade 
como o Coman-
dante da Polí-
cia Militar em 
Pindamonhan-
gaba, Capitão 
Paulo Lourusso 
Cavalheiro, o 
Presidente do 
CMDCA, os 
integrantes do 
Conselho Tute-
lar, Professores 
M e d i a d o r e s , 
Coordenadores 

e Representantes das Escolas 
Estaduais e Municipais, Co-
ordenadores da Mobilização 
Social pela Educação, além 
de autoridades civis e eclesi-
ásticas e representantes dos 
projetos Parceiros do Amanhã 
e Proerd, dentre outros. 

O vereador Professor Os-
valdo ressalta a importância 
desta reunião. “Não há dú-
vidas de que essas reuniões 
tem proporcionado aos seus 
participantes encontrar e 
discutir possíveis soluções 
para os problemas de nossa 
comunidade”. 

O vereador pede ainda que 
esta reunião seja divulgada 
junto às escolas, conselhos, 
associações, igrejas e etc.

Professor Osvaldo convida 
população para reunião do 
Núcleo da Polícia Comunitária

e a dedicação com 
que ela e todos os 
membros cuidam do 
local”, disse Roder-
ley Miotto.

O vereador pro-
tocolou todos os 
pedidos efetuados 
pelos moradores, 
através de requeri-
mentos, que deve-
rão ser apreciados 
na próxima Sessão 
Ordinária.

“Espero que o prefeito 
Vito atenda nossos pedidos e 
realize as melhorias no bairro 
o quanto antes”, destaca Ro-
derley Miotto.

Recapeamento da 
Antônio Pinheiro Júnior 
O vereador Roderley 

Miotto desde o ano passado 
pede o recapeamento da ave-
nida Antônio Pinheiro Júnior, 
no bairro do Campo Alegre.

Esta é uma avenida muito 
utilizada pela população, 
acesso a diversos bairros e 
ao anel viário, que estava 
com muitos buracos, dificul-
tando o trânsito e causando 
desconforto aos cidadãos que 
transitam pela via.

“Com a solicitação atendi-
da, agradecemos ao Prefeito 
e ao Secretário de Obras, 
pela benfeitoria realizada, 
que trará mais agilidade e 
conforto aos moradores e 
motoristas que trafegam na 
região”, finaliza o vereador 
Roderley Miotto.

Ricardo Piorino 
solicita providências da 
empresa Viva Pinda

Os ônibus que fazem a linha
feital/Vista alegre – Jardim regina 

estãO sendO insuficientes

Durante a semana, o 
Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, ve-
reador Ricardo Piorino 
(PDT), recebeu diversas 
reclamações de usuários 
que utilizam a linha 
Feital/Vista Alegre – 
Jardim Regina, os quais 
afirmaram que os ônibus 
chegam a demorar ho-
ras para cumprir todo 
o trajeto deixando os 
passageiros impacientes 
nos pontos. 

Segundo o vereador, mui-
tos deles têm chegado atrasado 
ao trabalho e outros perdem 
compromissos médicos im-
portantes (consultas, exames, 
etc).

“Estou encaminhando um 
requerimento à empresa de 
ônibus Viva Pinda solicitando 
providências urgentes para 
sanar os problemas enfren-
tados pelas comunidades em 
questão, que estão plenamente 
corretas em suas reclama-
ções”, alertou o vereador 

Ricardo Piorino.
Visita ilustre 
O Presidente da Câmara de 

Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino, recebeu nesta 
quinta-feira, dia 12 de junho, 
em seu gabinete, o Pastor da 
Igreja Adventista do 7º dia, 
Felipe Feitosa. O dirigente 
evangélico está substituindo 
o Pastor Jônatas Ferreira. 
Nesta visita de cortesia, o 
Pastor Felipe Feitosa estava 
acompanhado pela sra. Maria 
José “Netinha”.

Vereador ricardo Piorino (centro) ao lado da senhora Maria José - “netinha” 
e do Pastor Fel iPe Feitosa

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

Vereador MartiM cesar

Sempre atuante e par-
t i c ipa t ivo ,  o  ve reador 
Dr. Marcos Aurélio (PR) 
tem acompanhado a cons-
trução da UPA 24 horas, 
no bairro Araretama. O 
vereador está muito con-
tente com a construção da 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), já que esta 
era uma solicitação antiga 
de sua autoria, devido a 
necessidade de um melhor 
atendimento na área da 
saúde naquela região. 

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio apresentou diver-
sos requerimentos para a  
implantação de um PA 24 
horas no Araretama, que 
é um dos bairros mais 
populosos de Pindamo-
nhangaba. “Com a UPA, o 
Araretama terá um melhor 
atendimento e assistência 
médica ,  t razendo mais 
con fo r to  e  s egu rança , 
caso haja a necessidade de 
um atendimento de emer-
gência, além de aliviar o 

O vereador Martim Cesar (DEM) solicita ao Poder Execu-
tivo, providências junto ao departamento competente, para que 
sejam feitos estudos visando a colocação de grade de proteção 
na boca de lobo localizada na rua Rubião Júnior, na altura do 
nº 192, em frente ao ponto de ônibus das linhas Guaratinguetá 
e Taubaté. Segundo o vereador, as condições que a mesma se 
encontra, coloca em risco a segurança dos usuários de trans-
porte coletivo no momento do embarque e desembarque, dos 
pedestres e ciclistas que trafegam pelo local.

Semáforo no cruzamento da rua Campos Sales
O vereador Martim Cesar solicita ao Prefeito Vito Ardito, 

informar a possibilidade de fazer a instalação de um semáforo 
de três tempos, mais apropriado ao cruzamento da rua Cam-
pos Sales com a rua Major José dos Santos Moreira e Ignácio 
Henrique Romeiro.  Considerando que este semáforo quando 
“abre” a passagem sentido São Benedito – Centro, e Vice-Ver-
sa, coloca em risco os condutores que trafegam sentido centro 
e precisam fazer a conversão à esquerda, sendo motivo para 
ocasionar acidentes e desconforto entre condutores.

Com satisfação, Dr. Marcos 
Aurélio acompanha construção 
da UPA 24 horas do Araratema

PA do centro”, enfatiza 
o vereador Dr.  Marcos 
Aurélio.

Melhorias para
o Araretama
O vereador Dr. Mar-

cos Aurélio Villardi está 
cobrando estudos e provi-
dências da atual Adminis-
tração, para que se dê iní-
cio as diversas melhorias 
no bairro do Araretama. 
Dentre elas, estão a lim-
peza nas áreas públicas; 
a manutenção dos pontos 
de ônibus e a implantação 
de ciclovia na avenida 
Nicanor Ramos Noguei-
ra, além de solução para 
os problemas de esgoto 
e iluminação em alguns 
pontos do bairro. “Sempre 
estarei à disposição dos 
moradores  do Arareta-
ma, cobrando os órgãos 
públicos, principalmente 
quando o assunto for o 
bem-estar da população e 
a saúde pública”, destacou 
o vereador.

Martim Cesar pede 
grade de proteção 
para boca de lobo

Depois de receber uma área de mais de 14.600 metros quadrados no 
Distrito Industrial de Pindamonhangaba em 2009 e não cumprir o crono-
grama previsto para a instalação da unidade no município, a Alubillets 
Alumínio S.A. acabou perdendo o direito ao uso da área nesta segunda-
feira, dia 09 de junho. É que o plenário da Câmara de Pindamonhangaba 
aprovou - por 10 votos a zero - o Projeto de Lei Ordinária (PLO) nº 
88/2014, do Executivo Municipal, que “revoga a doação de área à So-
ciedade Empresarial Alubillets Alumínio S.A. e dá outras providências”. 
O PLO foi incluído na Ordem do Dia.

A empresa havia sido autorizada pelo Executivo – após aprovação 
da Câmara – a receber uma gleba de terra com área na quadra “B”, parte 
do lote 05, do Distrito Industrial, na rua Uelson de Freitas Ramos, num 
total de 14.686,87 m2 para implantação de suas atividades, conforme 
previsto na Lei Municipal nº 4.909, de 08 de abril de 2014. Na mensagem 
enviada ao Presidente da Câmara e aos vereadores, o Executivo relata que 
“após o recebimento da área, a empresa deixou de cumprir os encargos 
previstos na Lei nº 4.630/2007 e na própria Lei que autorizou a doação, 
não implantando sua unidade nos termos previstos na lei e no cronograma 
apresentado”.  Mesmo questionada por diversos ofícios, a empresa não 
apresentou justificativas capazes de afastar o descumprimento da lei de 
doação. Em 2013, a empresa foi notificada pelo Executivo e não se mani-
festou o que gerou “a presente revogação da doação de área à empresa”.

Fabiano de Cristo
Outro projeto incluído na Ordem do Dia foi o nº 87/2014, de auto-

ria dos vereadores Ricardo Piorino (PDT) e Martim César (DEM) que 
“denomina de Frei Fabiano de Cristo,  um trecho da rua Guaratinguetá, 
no bairro do Crispim. O PL foi aprovado por unanimidade e o trecho 
denominado se inicia no encontro com a rua Treze de Maio e termina 
na divisa com a rua Armando Goffi.

Ordem do Dia
Dos três projetos incluídos oficialmente na Ordem do Dia, dois foram 

retirados e um foi adiado. Os Projetos de Lei n° 155/2013, que “Dispõe 
sobre a gratuidade de “Área Azul” nas vagas específicas para portadores 
de necessidades especiais e pessoas com sessenta anos ou mais” e o n° 
11/2014, ambos do vereador Antonio Alves da Silva – Toninho da Farmácia 
(PDT), que “Dá nova redação ao inciso I do artigo 2°, da Lei n° 3.966, 
de 28 de novembro de 2002, que institui e regulamenta as gratuidades e 
descontos no transporte coletivo de passageiros em Pindamonhangaba” 
foram retirados e serão apresentados como “Indicação de Projeto de 
Lei” ao Executivo.

O outro documento constante na pauta - Projeto de Resolução n° 
07/2014 - , do vereador Roderley Miotto (PSDB), que “Constitui uma 
Comissão de Assuntos Relevantes para acompanhar a seleção das famílias 
inscritas para o sorteio de moradias populares em Pindamonhangaba” 
foi adiado por 60 dias, por solicitação do autor. 

Vereador ProFessor osValdo

Executivo solicita e 
vereadores aprovam Lei 
que revoga doação de 
área para empresa em 

Pindamonhangaba

Vereador ricardo Piorino
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Morador do Azeredo leva Space Fox
Na segunda-feira (16), 

o Shopping Pátio Pin-
da realizou o sorteio da 
promoção “De Carona de 
Amor”. O sorteado foi o 
morador do Jardim Aze-
redo, Luiz Fernando de 
Jesus, 37 anos. Ele con-
correu com quatro cupons 
e levou um SpaceFox zero 
quilômetro para casa.

Dos 18.890 cupons de-
positados na urna, ele foi 
o contemplado e comemo-
ra. “Quase tive um ‘treco’ 
quando me ligaram. Foi 
uma choradeira lá em casa. 
Mas de alegria, claro”, con-
tou emocionado. “Estou 
muito, muito feliz... Isso 
comprova que nós temos 
que acreditar sempre.” 

A campanha foi reali-
zada de 2 de maio a 15 de 
junho, o que culminou em 

OS GANHADORES FORAM:

Jefferson Luís de Castro Souza 
Regiane A.P Leite 
Otília da Luz e Silva
Nereu Ferreira

Casa da Amizade abre novas 
vagas para curso de culinária

Arrase na Copa com uma maquiagem de estilo!

Veículo de R$ 50 mil foi entregue a Luiz Fernando de Jesus, do Azeredo

Acip entrega 
prêmios do Dia 
dos Namorados

PRÓXIMO SORTEIO ACONTECE 
NO DIA 18 DE AGOSTO

Dando continuidade à Campanha Festival de 
Prêmios, a Acip faz o sorteio referente ao Dia dos 
Pais, no próximo dia 18 agosto, às 12 horas, na praça 
Monsenhor Marcondes. Os cupons que não foram 
colocados nas urnas no sorteio dos Namorados con-
tinuam valendo para o sorteio dos Pais. Lembrando 
que os cupons para o sorteio do dia 18 de agosto 
devem ser colocados na urna até às 18 horas do dia 
17 de agosto. Nesse dia serão sorteadas quatro- bici-
cletas de trilha com capacetes. A Campanha Festival 
de Prêmios é autorizada pela Caixa, com o certifi ca-
do número 6-0717/2014.

R$ 1.630.600 em compra 
somente dos clientes de 
Pindamonhangaba.

Estiveram presentes no 
sorteio, o secretário de Pla-
nejamento e o secretário de 

Desenvolvimento Econômi-
co de Pindamonhangaba, 
além de lojistas e clientes. 

A Acip - Associação Co-
mercial e Industrial de Pin-
damonhangaba realizou no 
sábado (14) o sorteio refe-
rente à Campanha Festival 
de Prêmios “Amor Conec-

tado”. O evento foi reali-
zado na praça Monsenhor 
Marcondes com a presença 
do presidente da Associa-
ção Comercial, Etore Boni-
ni e membros da diretoria.

Equipe da Acip sorteia cupons na praça

O Programa Deca - De-
licias da Casa da Amizade 
- está com vagas abertas 
para novas turmas. As au-
las acontecem às segundas 
(14 às 18 horas) e às quin-
tas-feiras (8 às 12 horas), 
são gratuitas, e voltadas 
para pessoas que querem 
aprender uma atividade 
que proporcione uma nova 
fonte de renda. As inscri-
ções podem ser feitas no 
local: rua Itália, 320, Par-
que das Nações – Fone: 
3642-3342. Na sexta-feira 
(12), houve a formatura da 
turma que participa do 1º 
módulo do programa.

Sobre o Deca
O programa foi ideali-

zado em 2013 por Neusa 
Samahá, mas começou 
em abril deste ano, com 

as parcerias: Gerdau S/A, 
Café Pindense e Pizzaria 
Querência. O programa 
Deca conta com o trabalho 
voluntário de Ana Cristi-

na Marcondes, Elza Cos-
ta, Sueli Amabile, Neusa 
Foroni, Valquiria Reuter, 
Elsa Antunes, Ealine San-
tos, dentre outras, além de 

Ana Rosa Valise Siqueira, 
com formação em gas-
tronomia e é coordenado 
pela voluntária Maria Ce-
leste Faria.

Voluntárias e participantes do 1º módulo do curso da Casa da Amizade

1- Aplique um primer de 
sombras antes de iniciar 
a maquiagem. (O primer 
é um importante item 
que fi xa a maquiagem e 
valoriza mais o tom da 
sombra utilizada)

2- Aplique uma sombra 
de cor verde em toda 
pálpebra móvel.

3- Aplique uma sombra 
de cor azul na pálpebra 
externa em formato de V 
deitado e esfume. 

4- Aplique uma sombra 
de cor amarela no canto 
interno dos olhos para 
iluminar o olhar.

5- Abuse do delineado; 
pode ser nas cores azul, 
preto ou verde.

6- Arremate o make com 
mascará de cílios colo-
rida; ou até mesmo preta.

 Copa do Mundo é hora de 
vibrar e torcer com estilo. Algu-
mas marcas já disponibilizam no 

TRIBUNA
NA COPA

mercado kits de cores vibrantes 
com tons da bandeira do Brasil.

A consultora de cosméticos 
Daniela Gonçalves explica que 
trios de sombras com um mes-
clado de verde, amarelo e azul 
são uma ótima opção pra montar 
um look com a cara da Copa. 

Máscaras de cílios coloridas 
de cores azuis e verdes e também 
os lápis para olhos e até mesmo 
lápis sombra, nas mesmas cores, 
são ótimas combinações para a 
composição do look perfeito. 

A consultora destaca que, na 
hora de produção, vale mesclar 
estas cores juntas em um olho 
“mega” esfumado com azul, por 
exemplo, mas sem deixar a ele-
gância de lado.

Para fi nalizar, abuse do de-
lineado nestes looks. Este feito 
além de arrematar os olhos, trás 
mais sofi sticação à maquiagem.

Fica a dica: Olho tudo e boca 
nada; use batons nude ou até 
mesmo brilho labial nos lábios. 
Tons pastel ou até mesmo rosa, 
são as cores mais indicadas ao 
escolher o blush.

Produtos adequados 
e maneira correta 
de aplicação evitam 
danos à pele

PASSO A 
PASSO DA 
MAKE DA 
COPA:

COMO FAZER

Assessoria Shopping

Ofi cina da Comunicação

Divulgação

Divulgação

D ivulgação
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CULTURACULTURA & LAZER

Linha              Saindo Garagem Saindo Bairro
104 Piracuama 5h15   5h50
104 Piracuama 6h40   7h15
104 Piracuama 8h10   8h50
104 Piracuama 9h40   10h20
104 Piracuama 11h25   12h05
104 Piracuama 13 horas  13h40
104 Piracuama 14h40   15h20
104 Piracuama 16 horas  16h40
104 Piracuama 17h30   18h10
104 Piracuama 19 horas  19h40
104 Piracuama 21h30   22h10
104 Piracuama 23h5   23h45

Festival Junino

Os restaurantes dos nú-
cleos turísticos do Piracu-
ama e do Ribeirão Grande 
se uniram para participar 
do I Festival Junino do 
Vale do Paraíba, que será 
realizado de 19 a 22 de 
junho, em Pindamonhan-
gaba, no km 11 da rodovia 
Caio Gomes Figueiredo, 
ao lado da entrada para a 
Pedreira Anhanguera.

Na semana passada, foi 
realizada a última reunião 
entre os empresários dos 
restaurantes participantes 
e o Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura, para 
os acertos dos detalhes 
finais, como cardápio, 
decoração dos estandes 
e apresentação do layout 
da festa. “Atrás do Depar-
tamento de Turismo tem 
uma prefeitura inteira 
empenhada na realização 
desse festival”, destacou a 
diretora de Turismo, en-
fatizando para os empre-
sários cada uma das se-
cretarias e departamentos 
apoiadores.

O festival será realiza-
do em uma área de 56 x 72 

m, com 12 barracas de ali-
mentação, em tendas 5 x 5 
m, área coberta com ten-
das 10 x 10 m em frente a 
cada estande, com mesas 
e cadeiras, e vão central de 
20 metros para circulação 
dos visitantes e algumas 
apresentações culturais 
de chão. Os shows serão 
no palco de 12 x 8 m.

As tendas do festival 
serão: Vitrine Social (ar-
tesanato), Spazzio Res-
taurante, Pesqueiro Noé, 
Restaurante Alecrim, Res-
taurante Rancho Fundo, 
Restaurante do Edmun-
do, Pesque Truta Ribeirão 
Grande, Bar do Dimas, 
Estância Serrana, Depar-
tamento de Meio Ambien-
te da Prefeitura, Projeto 
Papelart (artesanato), 
Fórmula Cultural e Comu-
nidade do Cerâmica, Pes-
queiro Serra Azul, Res-
taurante Colmeia, Núcleo 
Turístico Ribeirão Grande 
(doces típicos), Pesquei-
ro Vila Rica, Sabores da 
Roça, Marília e Departa-
mento de Turismo da Pre-
feitura. 

Restaurantes do Piracuama e 
Ribeirão participam do evento

Núcleo Piracuama
Restaurante Spazzio: massas como canelone e 

lasanha, crepe e lanche de pernil.
Pesqueiro Noé: leitoa a pururuca, couve, farofa 

e torresmo.
Restaurante Alecrim: bolinho caipira, pastel, 

quirerinha e frango com polenta.
Rancho Fundo: cachorro quente e minipizza.
Bar do Dimas: churrasquinho de carne e lingui-

ça, bolinho de carne moída, coxinha.
Estância Serrana: costela fogo de chão, lingui-

ça e arroz carreteiro.
Fundação Fórmula Cultural e comunidade 

do Cerâmica: yakissoba e sopa japonesa.
Pesqueiro Serra Azul: iscas de truta, filé de 

truta ao molho de laranja com arroz com nozes e 
brócolis ao alho poró, truta ao molho de limão sici-
liano com arroz cremoso e amêndoas, filé de truta 
grelhado com arroz e feijão, patê de truta defumada 
e sucos.

Pesqueiro Vila Rica: porções e caldinhos.
Sabores da Roça: ‘comida de buteco’ e feijoada.
Marília: bolos, quentão, vinho quente, chocolate 

quente e chás.

 Núcleo do Ribeirão Grande
Restaurante do Edmundo: bolinho de man-

dioca, bolinho de queijo, bolinho de carne seca, vaca 
atolada.

Pesque Truta Ribeirão Grande: trutela, cas-
quinha de truta, bolinho de truta, truta com alcapar-
ras.

Núcleo Turístico Ribeirão Grande: doces tí-
picos e pamonha.

Restaurante Colmeia: caldinho, polenta com 
linguiça, escondidinho de carne seca.

Opções de 
alimentação

Entre os dias 19 e 22 
de junho, para atender o 
público do I Festival Ju-
nino do Vale do Paraíba, 
a Prefeitura entrou em a Prefeitura entrou em 

contato com a empresa 
Viva Pinda e serão dis-
ponibilizamos mais ho-
rários de ônibus da linha 
Piracuama.Piracuama.

Mais horários de ônibus para Festival Junino

Texto: Maria Fernanda Munhoz

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Os alunos da escola 
municipal Dr. Ângelo Paz 
da Silva, no bairro Cidade 
Jardim, participaram, no 
dia 29 de maio, do projeto 
“Conheça Pindamonhan-

gaba”, realizado pelo De-
partamento de Turismo 
da Prefeitura. Na semana 
passada, alguns alunos 
já haviam participado do 
projeto e, desta vez, ou-
tros estudantes tiveram a 
preferência. Acompanha-

dos pela professora, fize-
ram o City Tour Histórico 
Cultural, passando pelos 
principais prédios histó-
ricos do centro da cidade.

Alunos e monitor do 
Turismo conheceram o 
Museu Histórico e Pe-

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

A equipe do Depar-
tamento de Turismo da 
Prefeitura está empe-
nhada na divulgação do 
I Festival Junino do Vale 
do Paraíba, que aconte-
ce em Pindamonhangaba 
neste feriado. A equipe 

realizou a divulgação do 
evento, por meio de dis-
tribuição de material grá-
fico e abordagem direta, 
em todos os dias da festa 
junina do SOS, nos dois 
dias da festa junina da AA 
Ferroviária e também na 
tradicional Festa de São 
João, em Caçapava.

Escola participa do projeto 
“Conheça Pindamonhangaba”

Turismo divulga Festival 
em festas da cidade

 Divulgação Turismo Pinda 

Alunos participaram de contação de histórias no museu

dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, onde fi-
zeram um tour e visitaram 
as exposições em cartaz. 
Os monitores do museu 
contaram a história do 
prédio e tiraram as dúvi-
das dos estudantes.

Em seguida, o grupo 
foi ao Bosque da Prince-
sa, onde o monitor do Tu-
rismo continuou falando 
a respeito da história da 
cidade e do local, e da im-
portância do rio Paraíba 
do Sul. Ao final, os alunos 
puderam lanchar no local 
antes de retornar à escola.

As escolas interessadas 
em participar do projeto 
“Conheça Pindamonhan-
gaba” devem entrar em 
contato com o Depar-
tamento de Turismo da 
Prefeitura, pelos telefones 
3643-1424 e 3643-1761 
para mais informações.

Divulgação do Festival na festa do SOS

Divulgação Turismo Pinda

Evento terá diversas opções de lazer

Divulgação

Divulgação
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Tenda Atacado acompanha 
desenvolvimento da cidade

AnA CAmilA CAmpos

* * *
Há alguns meses de comple-

tar um ano em pindamonhan-
gaba, o Tenda Atacado é uma 
das opções que a população da 
cidade tem para efetuar suas 
compras. A rede possui lojas 
espalhadas por todo o estado. 
o desenvolvimento da loja está 
diretamente ligado à evolução 
da cidade que, hoje, oferece di-
versos benefícios para a instala-
ção de empresas e indústria e se 
consolida em um grande cresci-
mento, que gera uma renda per 
capita de R$ 35 mil.

o empreendimento está loca-
lizado em uma área de 5.887,75 
m², incluindo estacionamen-
to, e está localizada na avenida 
manoel César Ribeiro. no total, 
foram investidos R$28 milhões.

o diretor de expansão do 
Tenda Atacado, Fausto severini, 
analisa a unidade do Tenda em 
pinda como um investimento a 
longo prazo. 

“Trata-se de um crescimento 
constante, que vai amadurecen-
do diariamente. Assim como o 
município está sempre em cres-
cimento, com investimentos a 
longo prazo, nosso negócio tam-
bém é. A loja veio para a cidade 
em um formato bastante arroja-
do, que trouxe essa característi-
ca também na área de vendas. E 
esperamos que com isso, tenha-
mos merecimento de um cres-
cimento ao longo da vida, tanto 
para o município como para o 
investimento”, afirma.

Ele comenta sobre a ansieda-
de natural dos investidores e do 
desejo de materializar os resul-
tados de atendimento e de pú-
blico de forma mais rápida, mas 
salienta que existe uma cons-
ciência de que é algo construí-
do ao longo do tempo e que se 
consolida, pois à medida que os 
clientes vão conhecendo o servi-
ço oferecido acabam sendo fiéis 
ao empreendimento.

Localização
outro ponto que ele destaca 

como fundamental é a locali-
zação. segundo ele, trata-se de 
uma região estratégica, próxima 
ao anel viário e indústrias, além 
da proximidade ao centro da ci-
dade.

 “o que a gente precisa é o 
fácil acesso das pessoas à loja, 
para que as pessoas não tenham 
dificuldade em chegar ao seu 
objetivo”, apontou.

Geração de emprego
Ainda segundo severini, atu-

almente, a unidade emprega 
150 pessoas, mas a expectativa 
para essa loja, após um prazo de 
aproximadamente dois anos, é 
que tenha cerca de 210 funcio-
nários, além dos outros estabe-
lecimentos comerciais a serem 
instalados, que também devem 
gerar empregos.

luciano oliveira, gerente da 
loja de pinda, fez questão de 
falar sobre o programa “menor 
Aprendiz”, que já está sendo 
implantado. “Existe todo um 
trabalho de formação desse 
novo profissional para o mer-
cado.”

Codivap realiza encontros com municípios

Inclusão social
oliveira também falou sobre 

o programa de inclusão da loja. 
“Hoje nós temos 15 funcionários 
com necessidades especiais, que 
são os PCDs (pessoas com defi-
ciência) e a tendência é aumen-
tar esse quadro”, informou.

Tratam-se de pessoas com 
deficiência física ou deficiência 
mental leve que, segundo ele, 
desenvolvem os trabalhos suge-
ridos com toda a eficiência.

Além disso, o gerente ressal-
tou a importância da integração 

CinTiA CAmARgo
* * *

Com o objetivo de conhecer 
ainda mais a realidade de cada 
um dos 44 municípios que com-
põem o Codivap - Consórcio de 
Desenvolvimento Integrado do 
Vale do Paraíba, Litoral Norte e 
Mantiqueira, o presidente desta 
entidade está visitando as cidades 
atendidas e seus prefeitos.

Entre estes municípios, o 
presidente já esteve conversando 
com os prefeitos de Caçapava, 
Tremembé, Guaratinguetá, São 
José do Barreiro e São José dos 
Campos. 

Na cidade de Caçapava, o 
prefeito Henrique Rinco – em seu 
primeiro mandato – posicionou o 
presidente do Codivap sobre seus 
principais projetos, principalmen-
te no que diz respeito à diminuição 
de gastos  em relação aos serviços 
de coleta e iluminação.

Já em Tremembé, o prefeito 
Marcelo Vaquelli  salientou to- Reunião com prefeito de Tremembé

Em São José dos Campos, o encontro tratou de saúde, transporte e incentivos federais

dos pCDs com os funcionários 
que não possuem deficiência. “É 
fundamental integrar as pessoas 
com unicidade no nosso conví-
vio. Dessa forma, conseguimos 
passar para eles as nossas expe-
riências do cotidiano para que se 
sintam bem, tanto dentro como 
fora do trabalho”, concluiu.

Sucesso do empreendimento confirma fortalecimento do desenvolvimento econômico do município

dos os desdobramentos criados 
ao município pelos presídios 
instalados, como questões na 
área da saúde e assistência 
social entre outros. Vaquelli 
também destacou o trabalho re-
alizado para regularizar todas 
as pendências que o município 

possuía, o que está possibilitan-
do que a cidade possa desenvol-
ver novos projetos e ter acesso a 
verbas federais.

Em Guaratinguetá, o contato  
foi  com o prefeito Francisco Carlos, 
que falou sobre os projetos que vem 
sido desenvolvidos na cidade. Em 

seu terceiro mandato, Francisco 
Carlos vem dando ênfase à área 
da saúde e esporte. “Receber a 
presidência do consórcio em nossa 
cidade estreita um contato que 
anteriormente era realizado apenas 
nas reuniões mensais”, disse Fran-
cisco Carlos.

Em São José do Barreiro, ao 
lado do prefeito José Milton de 
Magalhães Serafim, o presiden-
te do consórcio visitou a nova 
estação de tratamento de esgoto 
na cidade, um investimento de R$ 
2 milhões.

Um técnico em saneamento 
básico acompanhou o presidente 
do Codivap na visita, que ainda 
verificou que a atual rede cole-
tora da cidade - atualmente com 
4.077 habitantes – está desativa-
da. Uma nova rede também será 
construída.

Com o prefeito da cidade de 
São José dos Campos, Carlinhos 
de Almeida, o presidente do 
Codivap discutiu assuntos relacio-
nados à saúde, transporte e novos 
projetos com incentivo do governo 
federal.

Para o presidente do Codivap, 
esses encontros criam a possibili-
dade de discussão de dúvidas que 
são comuns em todas as admi-
nistrações públicas. “Essa troca 
de experiências vai possibilitar 
que os projetos de uma prefeitura 
atenda às necessidades de uma 
outra prefeitura, contribuindo 
para a solução de problemas da 
população”, disse. 

Todo esse trabalho para estrei-
tar as cidades do consórcio seguirá, 
inclusive, com associações, empre-
sas e instituições que possam, de 
alguma maneira, contribuir para o 
desenvolvimento da região atendi-
da  pelo Codivap.

Diretor de Expansão do 
Tenda, Fausto Severini, 

e o gerente em Pinda, 
Luciano Oliveira

Júlia Villar

Ana Camila Campos

Júlia Villar

Júlia Villar
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Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

ENDEREÇO: Rua Prof. Idalina Cesar, 765 - Vila Rica
CNPJ/ CPF: 72856305000100
RAZÃO SOCIAL: Barros dos Santos & Gregório Ltda ME

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SPCEP: 12422460
RESPONSÁVEL LEGAL: Nadirce Barros dos Santos Gregório CPF: 077.342.168-89

Comunicado de INDEFERIMENTO

                                                             Pindamonhangaba, 06/06/2014

DATA DE VALIDADE: -Nº CEVS: - 
DATA PROTOCOLO: 26/05/2014Nº PROTOCOLO: 0568

ADiretora  Do DPRAS Vania Cristina Fernandes
INDEFERE EM  06/06/2014  a solicitação de  2a Via de licença de funcionamento do referido estabelecimento, uma vez que o 
estabelecimento em questão não

se encontra cadastrado no Sistema de Informação em Vigilância Sanitária - Sivisa, conforme estabelecido pela Portaria CVS 4/2011.

  P O R T A R I A    Nº 043/2014
Contrata para o emprego de ASSISTENTE LEGISLATIVO.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE:
 Art 1º  -  Contratar NEILA MARIA GOMES, para o emprego de ASSISTENTE LEGISLATIVO, 
para o qual foi aprovada no Concurso Público nº 01/2010, conforme publicação no Jornal Tribuna 
do Norte de 28 de maio de 2010 e 03 de setembro de 2013, pelo regime da  Consolidação das 
Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943)  e nos termos das Leis Municipais nºs  4.971/2009, 
5.004/2009, 5.184/2011 e 5.583/2013.
Art 2º  -  O contrato vigerá a partir do dia 16 de junho de 2014, em regime de tempo integral, com 
o salário de R$3.086,13 ( três mil oitenta e seis reais e treze centavos) por mês, devendo ser 
cumprido a jornada diária de oito horas de trabalho, de segunda a sexta-feira.
Art 3º  -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2014.

Vereador RICARDO PIORINO
      Presidente

     Vereador MARTIM CESAR          Vereador RODERLEY MIOTTO
           1º Vice-Presidente                  2º  Vice-Presidente

        Vereador  JANIO ARDITO LERARIO         Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
       1° Secretário           2° Secretário
              Publicada no D A.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

  P O R T A R I A    Nº 044/2014
Contrata para o emprego de ASSISTENTE LEGISLATIVO.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE:
      Art 1º  -  Contratar GABRIEL FERNANDO DE SOUZA LEITE, para o emprego de ASSISTENTE 
LEGISLATIVO, para o qual foi aprovado no Concurso Público nº 01/2010, conforme publicação 
no Jornal Tribuna do Norte de 28 de maio de 2010 e 03 de setembro de 2013, pelo regime da  
Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943)  e nos termos das Leis Municipais 
nºs  4.971/2009, 5.004/2009, 5.184/2011 e 5.583/2013.
Art 2º  -  O contrato vigerá a partir do dia 16 de junho de 2014, em regime de tempo integral, com 
o salário de R$3.086,13 ( três mil oitenta e seis reais e treze centavos) por mês, devendo ser 
cumprido a jornada diária de oito horas de trabalho, de segunda a sexta-feira.
Art 3º  -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2014.

Vereador RICARDO PIORINO
      Presidente

     Vereador MARTIM CESAR          Vereador RODERLEY MIOTTO
         1º Vice-Presidente                      2º  Vice-Presidente

        Vereador  JANIO ARDITO LERARIO         Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
           1° Secretário                                  2° Secretário
              

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

        
 P O R T A R I A    Nº  042/2014

Contrata para o emprego de ASSISTENTE JURÍDICO.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º  -  Contratar ALINE DE MELO AMADEI, para o emprego de ASSISTENTE JURÍDICO, para 
o qual foi aprovada no Concurso Público nº 01/2010, conforme publicação no Jornal Tribuna 
do Norte de 28 de maio de 2010 e 03 de setembro de 2013, pelo regime da  Consolidação das 
Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943)  e nos termos das Leis Municipais nºs  4.971/2009, 
5.004/2009, 5.184/2011 e 5.583/2013.
Art 2º  -  O contrato vigerá a partir do dia 16 de junho de 2014, em regime de tempo integral, com o 
salário de R$5.871,20 (cinco mil oitocentos e setenta e um reais e vinte centavos) por mês, devendo 
ser cumprido a jornada diária de oito horas de trabalho, de segunda a sexta-feira.
Art 3º  -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2014.

Vereador RICARDO PIORINO
      Presidente

                Vereador MARTIM CESAR          Vereador RODERLEY MIOTTO
      1º Vice-Presidente                   2º  Vice-Presidente

        Vereador  JANIO ARDITO LERARIO         Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
         1° Secretário                                 2° Secretário
Publicada no D A.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

1

LICENÇA DA CETESB
A UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO torna público que 
recebeu da CETESB a Licença de Instalação nº 03002478 e requereu a Licença de Operação 
para Hospital situado na Av. Aristides Joaquim de Oliveira nº 115, Socorro, Pindamonhangaba/SP.

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Educação e Cultura 
/ CENECT – Centro Integrado de Educação, Ciência e Tecnologia Ltda e o Instituto Brasileiro de 
Pós-Graduação e Extensão S/S Ltda
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo .
data de Assinatura: 29/05/2014

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Educação e Cultura / 
Liceu Coração de Jesus – Faculdade Salesianas - UNISAL
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo .
Data de Assinatura: 15/05/2014

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Educação e Cultura / 
Anhanguera Educacional Ltda
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo .
Data de Assinatura: 15/05/2014

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Educação e Cultura / 
UNITAU – Universidade de Taubaté
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo .
Data de Assinatura: 23/05/2014

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Educação e Cultura / 
INILIBRAS – Instituto de Educação e Cultura Ltda – ME
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo .
Data de Assinatura: 23/05/2014

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Educação e Cultura / 
Associação Dehoniana Brasil Meridional
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo .
Data de Assinatura: 23/05/2014

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 
Partes:  Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Educação e Cultura / 
Centro de Estudos Ambientais do Vale do Paraíba - CEAVAP
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo .
Data de Assinatura: 15/05/2014

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Educação e Cultura 
/ FUNVIC
Objeto: termo de compromisso visando a concessão de bolsa de estudo .
Data de Assinatura: 23/05/2014

Extrato de Convênio n.º 61/2014
Processo Administrativo: 13047/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Educação e 
Cultura / Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças – Obra Padre Vita
Objeto: repasse verba FUMCAD
Valor: R$ 13.500,00
Prazo: 28/05/2015
Data de Assinatura: 29/05/2014

Extrato de Convênio n.º 61/2014
Processo Administrativo: 13047/2014

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 

Extrato de Termo de Compromisso
Processo Administrativo: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

PREGÃO Nº 037/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 069/2011
Contratada: Pró Imagem Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de biópsia de próstata 
conduzida por USG, pelo período de 12 meses.
Adita-se vigência: 12 (doze) meses, até 17/04/2015.
Data de assinatura: 10/04/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Fernando Henrique Aldemundo Pereira.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2014.

PREGÃO Nº 038/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 070/2011
Contratada: Pró Imagem Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de raio-x, pelo período 
de 12 meses.
Adita-se vigência: 04 (quatro) meses, até 17/08/2014.
Data de assinatura: 10/04/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Fernando Henrique Aldemundo Pereira.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2014.

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2011
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 276/2011
Contratada: Gaspar & Gaspar Construções Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para 
construção da unidade básica de saúde na Terra de Ipês II.
Adita-se vigência: 03 (três) meses, até 24/09/2014.
Data de assinatura: 30/05/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Manuel do Amaral Gaspar.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2014.

FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1982
C.N.P.J. 51.616.159/0001-76

SEDE PRÓPRIA: AV. N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO, 2009 – TEL.: 3642-4934  -  3642-8599
CEP 12421-010 – PINDAMONHANGABA - SP

E D I T A L
Assembléia Geral Ordinária

O presidente da Assembléia Geral do Paineiras Country Club, Victor Dobrowolski, no exercício de 
suas atribuições estatutárias, CONVOCA os associados da referida entidade, em pleno gozo de 
seus direitos sociais, para participar da Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 26 de 
junho de 2014 em sua sede social à Avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 2009, com início 
às 19:30 horas em primeira convocação e 20:00 horas em segunda e ultima convocação, conforme  
(artigo 48 parágrafo segundo ) para tratar da seguinte ordem do dia:
APROVAR AS CONTAS DO ANO 2013.
Os sócios que não estiverem em dia com a taxa de manutenção  serão impedidos de votar, 
conforme dispõe o Estatuto Social.
Pindamonhangaba, 10 de junho  de 2014.

Victor Dobrowolski - Presidente da Assembléia Geral

FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1982
C.N.P.J. 51.616.159/0001-76

SEDE PRÓPRIA: AV. N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO, 2009 – TEL.: 3642-4934  -  3642-8599
CEP 12421-010 – PINDAMONHANGABA - SP

E D I T A L
Assembléia Geral Ordinária

O presidente da Assembléia Geral do Paineiras Country Club, Victor Dobrowolski, no exercício de 
suas atribuições estatutárias, CONVOCA os associados da referida entidade, em pleno gozo de 
seus direitos sociais, para participar da Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 26 de 
junho de 2014 em sua sede social à Avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 2009, com início 
às 19:30 horas em primeira convocação e 20:00 horas em segunda e ultima convocação, conforme  
(artigo 48 parágrafo segundo ) para tratar da seguinte ordem do dia:
APROVAR AS CONTAS DO ANO 2013.
Os sócios que não estiverem em dia com a taxa de manutenção  serão impedidos de votar, 
conforme dispõe o Estatuto Social.
Pindamonhangaba, 10 de junho  de 2014.

Victor Dobrowolski - Presidente da Assembléia Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº 06/14, referente à “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24 HORAS) – PORTE I, NO 
ARARETAMA”, com encerramento dia 22/07/2014 às 9h e abertura às 9h30. A garantia deverá ser 
feita até o dia 21/07/2014, às 15 horas, na Tesouraria no valor total de R$ 42.915,00. 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, 16 de junho de 2014.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº 07/14, referente à “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, 
PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24 HORAS) – PORTE 
I, NO LOTEAMENTO SÃO VICENTE DE PAULO EM MOREIRA CESAR”, com encerramento 
dia 22/07/2014 às 14h e abertura às 14h30. A garantia deverá ser feita até o dia 21/07/2014, 
às 15 horas, na Tesouraria, no valor de R$ 41.979,00. 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, 16 de junho de 2014.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº 08/14, referente à “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24 HORAS) – PORTE I, NO 
LOTEAMENTO CIDADE NOVA”, com encerramento dia 23/07/14 às 14h e abertura às 14h30. A 
garantia deverá ser feita até o dia 22/07/2014, às 15 horas, na Tesouraria, no valor de R$ 38.183,00. 
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, 13 de junho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 155/2014
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. 155/14, referente à “Aquisição 
de materiais de borracharia a serem aplicados nas viaturas e máquinas desta municipalidade, 
visando atender as necessidades de manutenção e conservação dos veículos pertencentes à 
frota municipal, conforme especifi cações, condições e quantitativos estabelecidos no Termo de 
Referencia”, com encerramento dia 01/07/14 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, 16 de junho de 2014.

PREGÃO Nº 156/2014
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. 156/14, referente à “Aquisição de peças 
de reposição e acessórios para roçadeiras laterais pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços, 
desta municipalidade por um período de 12 (doze) meses, conforme especifi cações, quantitativos e 
condições relacionados no Termo de Referência”, com encerramento dia 02/07/14 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, 16 de junho de 2014.

PREGÃO Nº 157/2014
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. 157/14, referente à “Contratação 
de empresa especializada em confecção de impressos”, com encerramento dia 02/07/14 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, 16 de junho de 2014.PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 056/2014

A Prefeitura comunica que no PP nº. 056/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas e corretivas de elétrica e 
mecânica, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais 
de fábrica, para roçadeiras do tipo lateral e motosserras de diversas marcas, pertencentes 
a esta municipalidade, por um período de 12 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): 
K. S. Martins ME (01).
Pindamonhangaba, 06 de junho de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 121/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 121/14, que cuida de “Aquisição de lanche e refrigerante 
para atender eventos do Departamento de Cultura”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação 
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/preço R$): Maria de 
Lourdes de Souza Rezende ME (01 – 2,95; 02 – 2,95; 03 – 2,70).
Pindamonhangaba, 05 de maio de 2014.

PREGÃO Nº. 128/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 128/14, que cuida de “Aquisição de tinta para demarcação 
viária padrão DERSA para uso em máquina de pintura airless”, a Autoridade Superior HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/
lote): Amplatex Indústria de Produtos Químicos Ltda. (01); Porto Sinalização Ltda. (06); Sale 
Service Indústria, Comércio e Serviços de Sinalização Viária Ltda. (03, 04, 05).
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 125/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 125/14, que cuida de “Aquisição de camiseta para atenderá 
a programação referente ao calendário do ano de 2014 do Departamento de Assistência Social”, 
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, 04 de junho de 2014.

PREGÃO Nº. 130/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 130/14, que cuida de “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”, 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, 09 de junho de 2014.

PREGÃO Nº. 137/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 137/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
na realização de exames de eletroencefalograma sem sono induzido e com sono induzido pelo 
período de 12 (doze) meses”, 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, 05 de junho de 2014.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2014-SEA- COMUNICADO:   
O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, em cumprimento ao item 9, do Chamamento Público nº 001/2014-SEA, torna 
público a relação das associações de moradores/entidades sem fi ns lucrativos que fi zeram a 
entrega da documentação, em conformidade com o item 8, do Edital do referido Chamamento 
Público:
1-Associação de Moradores do Maricá;
2-Central Única das Associações de Moradores do Ouro Verde, Jardim Imperial, Jardim Cristina e 
Parque São Dimas;
3-Central Única das Associações de Moradores e Amigos das Oliveiras, Rodeio, Martins e Pau 
D’Alho;
4-Associação de Moradores Parque das Palmeiras;
5-Associação de Moradores do Cidade Nova;
6-Associação de Moradores dos Bairros Andrade e Maria Emília;
7-Associação de Moradores do Araretama;
8-Associação de Moradores e Amigos do Jardim Morumbi, Alcoa e Água Preta;
9-Associação de Moradores do Bairro Goiabal e Lago Azul;
10-Associação de Moradores do Vila Rica;
11-Central Única das Associações de Moradores e Amigos do Residencial César Parque, Vale das 
Acácias, José Teberga, Coruputuba e Residencial Laerte Assumpção;
12-Central Única das Associações de Moradores do Residencial Mombaça e Jardim Mariana;
13-Associação de Moradores do Residencial Terra dos Ipês I e Jardim Carlota;
14-Associação de Moradores do Residencial Pasin;
15-Associação dos Amigos dos Bairros Residencial Mombaça, Jardim Mariana e Campo Belo;     
16-Associação de Moradores dos Bairros Alvarenga, São Judas Tadeu, Santa Luzia e São 
Domingos.

COMUNICADO
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista o não comparecimento ao trabalho, 
convidamos o, Sr. MANOEL MARTINS DE FREITAS JUNIOR portador da CTPS 54932/253, comparecer 
em nossa empresa DUMAFER INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA - CNPJ 61.170.676/0004-60, 
localizado na Rua: Celio Tadashi Kobayashi, nº 894 - no Bairro - Distrito Industrial Dutra, Cidade 
Pindamonhangaba - SP, a fi m de retornar ao emprego ou justifi car as faltas até a presente data o 
comparecimento deverá se dar dentro do prazo de 48 horas a partir desta publicação, sob pena de fi car 
rescindido automaticamente o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.

COMUNICADO
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista o não comparecimento ao trabalho, 
convidamos o, Sr. LUCAS DA SILVA NASCIMENTO portador da CTPS 97261/293, comparecer 
em nossa empresa DUMAFER INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA -  CNPJ 61.170.676/0004-60, 
localizado na Rua: Celio Tadashi Kobayashi, nº 894 -  no Bairro - Distrito Industrial Dutra, Cidade 
Pindamonhangaba - SP, a fi m de retornar ao emprego ou justifi car as faltas até a presente data  o 
comparecimento deverá se dar dentro do prazo de 48 horas a partir desta publicação, sob pena de 
fi car rescindido automaticamente o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.

COMUNICADO
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista o não comparecimento ao trabalho, 
convidamos o, Sr. ELIAS FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOUVEA portador da CTPS 41850/253, 
comparecer em nossa empresa DUMAFER INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA - CNPJ 
61.170.676/0004-60, localizado na Rua: Celio Tadashi Kobayashi, nº 894 - no Bairro - Distrito Industrial 
Dutra, Cidade Pindamonhangaba - SP, a fi m de retornar ao emprego ou justifi car as faltas até a presente 
data o comparecimento deverá se dar dentro do prazo de 48 horas a partir desta publicação, sob pena 
de fi car rescindido automaticamente o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 156/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. JOÃO BAPTISTA NICOLINO 
FILHO, proprietário do imóvel situado a RUA JACAREI com AV. RIO DE JANEIRO, Bairro 
CIDADE NOVA, Quadra C-05, Lote 01, inscrito no município sob a sigla SE23.03.07.014.000, 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Rosana da Silva Monteiro
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 157/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr(a). NILTON DE OLIVEIRA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA JAMBOLÃO,  bairro JARDIM ELOINA, inscrito 
no município sob a sigla SE23.07.14.075.000, QUADRA G, LOTE 87, para que efetue a 
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 158/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o INDUSTRIA DE ELEVADORES 
FUJITEC, responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO MARIA PIRES,  bairro SANTA 
CECÍLIA, ao lado da Escola Municipal, para que efetue a limpeza do referido imóvel no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela 
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 159/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o INDUSTRIA DE ELEVADORES 
FUJITEC, responsável pelo imóvel situado a AVENIDA JOSÉ BASTOS JR. com AVENIDA 
ABAETÉ,  bairro SANTA CECÍLIA, 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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Um homem de 68 anos 
foi encontrado morto com 
tiros na cabeça na madruga-
da do último domingo (15), 

no bairro Campo Belo.
Segundo informações da 

Polícia Militar, o homem, 
que morava no Santa Cecilia, 

foi encontrado por um vigia 
por volta da 1h30. A Polícia 
Civil investiga o caso e, por 
enquanto, não há suspeitos.

Na noite do último sá-
bado (14), três pessoas, 
sendo um menor, foram 
presas por tráfi co de dro-
gas no bairro Araretama.

Segundo a Polícia Mi-
litar, ao receber denúncia 
de que uma casa estaria 
sendo ponto para vender 

a droga, imediatamente 
se deslocou até o local e 
abordou três indivíduos 
que estavam na residên-
cia. Junto deles localiza-
ram entorpecentes e di-
nheiro.

Em revista no inte-
rior da residência fo-

ram localizados 56 por-
ções de maconha, 22 
pedras de crack, cinco 
pedras brutas e a quan-
tia de R$ 504,50.

Dois foram presos 
em fl agrante por tráfi co 
e uma garota, menor de 
idade, foi detida. 

Três são presos por 
tráfi co no AraretamaCom tiros na cabeça, corpo de 

idoso é encontrado dentro 
de carro no Campo Belo

POLÍCIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 183/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 183/14, referente à “Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de treinamento de oficinas culturais artesanais e oficinas culturais 
de lazer, para atender dois projetos, sendo: PROJETO NOSSO BAIRRO e OFICINAS DE BAIRROS, 
dentro do município de Pindamonhangaba; a contratada deverá contar com instrutores suficientes para 
aplicação de 35 (trinta e cinco) oficinas nos dois projetos simultaneamente, conforme relação quantitativa 
estimada de oficinas, sendo que na proposta deverá estar incluso os recursos necessários para aplicação 
das mesmas”, com encerramento dia 01/07/14 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, 16 de junho de 2014.

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO - 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
 Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Gestor do Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local abaixo, para 
a realização da “1ª Reunião Ordinária de 2014”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
— Informes 
— Alteração do inciso I do artigo 3º da Lei Municipal n. 4793/2008
— Critérios para os novos empreendimentos habitacionais
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor
Dia:   24/06/2014 (terça-feira)
Horário:  9h (nove horas) 
Local:  Auditório da Secretaria de Obras e Serviços
                        Rua Dr Monteiro de Godói, 379 - Bosque

Kennedy Flores Campos - Presidente
Observação: Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a 
justificativa de ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Maria Fernanda Munhoz
 ***

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba está realizan-
do a reforma do piso da área 
de emergência do Pronto-
Socorro Municipal, no local 

de entrada da ambulância. 
a obra, que teve início na 
semana passada, já está em 
fase de finalização.

de acordo com a Secre-
taria de obras, por meio do 
dTa – departamento Téc-

nico administrativo – que 
cuida das obras terceiriza-
das, o piso antigo foi reti-
rado e, no lugar, foi colo-
cado piso de concreto tipo 
desempenado ou polido, 
semelhante ao utilizado 

em postos de combustíveis 
e que também está sendo 
usado na reforma da praça 
da Liberdade. Para maior 
segurança e evitar que fi-
que liso, o novo piso está 
recebendo frisos.

Área da ambulância do 
PS ganha novo piso

MarcoS Vinício cuba
***

o cpic - centro de 
Práticas integrativas e 
complementares da Se-
cretaria de Saúde e assis-
tência Social da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
atende mais de duas mil 
pessoas atualmente. o 
cpic está localizado na 
rua dr. Fausto Villas 
boas, 44, Vila bourghese. 

Cpic atende mais de duas 
mil pessoas atualmente

o atendimento é realiza-
do de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h30 às 17 horas. 
Qualquer munícipe pode 
procurar o local para co-
nhecer os trabalhos que  
são desenvolvidos.

o cpic oferece ativi-
dades como acolhimento 
em saúde integral, aco-
lhimento homeopático, 
atendimento médico ho-
meopático, a roda de es-

tudos de plantas, o grupo 
de apoio à revitalização 
e reeducação alimentar, 
cozinha saudável, práti-
cas corporais, artetera-
pia e terapia comunitá-
ria. contando somente 
na homeopatia, estão ca-
dastrados mais de 1.800 
pacientes. 

a unidade conta com 
dois médicos homeopa-
tas e uma equipe multi-

disciplinar, com profis-
sionais especializados 
em práticas integrativas. 
o centro foi inaugura-
do em 2006 e é regula-
mentado por portaria 
do Ministério da Saúde 
e portaria municipal. os 
trabalhos desenvolvidos 
pelo cpic têm se destaca-
do e em 2009 a cidade foi 
convidada a apresentar o 
trabalho no 1º Seminário 
internacional de Práticas 
integrativas e comple-
mentares, coordenado 
pelo Ministério da Saúde. 

Programe-se 
Para conhecer 
os trabalhos
A população está con-

vidada a conhecer e par-
ticipar de várias ativida-
des oferecidas. a terapia 
comunitária, por exem-
plo, é promovida todas as 
terças-feiras, das 9h30 às 
10h30. É um espaço para 
quem deseja ser ouvido e 
escutar o próximo. 

a reP - roda de es-
tudos de Plantas - é um 
momento para troca dos 
saberes científicos e po-
pulares. as rePs aconte-
cem uma vez por mês no 
auditório da cati (avenida 
nossa Senhora do bom 
Sucesso, 1.181), às 14 ho-
ras. a próxima está mar-
cada para o dia 30 e o pú-
blico obterá informações 
sobre as plantas dente de 
Leão e Mil Folhas. Atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas

MarcoS Vinício cuba
***

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba conta com 
o apoio de toda a popu-
lação para eliminar os 
possíveis criadouros do 
Aedes aegypti, esta ação 
é uma luta contra a do-
ença, que tem atingido 
muitas famílias. a equipe 
de controle de Vetores 
percorre toda a cidade fa-
zendo bloqueios e nebuli-
zações.

de acordo com os da-
dos publicados no Sinan 
- Sistema de Informações 
de Agravo e Notificações, 
atualizados em 16 de ju-
nho, a cidade registrou 
3.178 notificações e deste 
número 2.505 são autóc-
tones, 186 importados e 

487 foram descartados.
Ações simples e diárias 

fazem com que o mosqui-
to não encontre ambiente 
propício para proliferar. 
Embora não tenha chovi-
do é necessário estar sem-
pre atento, pois qualquer 
objeto pode ser utilizado 
pelo mosquito transmis-
sor da dengue.

caso tenha vasos de 
plantas, com pratinhos, 
elimine a água que pode fi-
car parada neste recipien-
te, coloque areia ou fure
-os; tampe a caixa d´água; 
feche bem os sacos de lixo 
e os mantenha longe do al-
cance de animais; troque a 
água dos animais de esti-
mação diariamente e lave 
o recipiente; remova as fo-
lhas da calhas, etc.

Pinda luta contra 
dengue diariamente

Novo piso facilita entrada de ambulâncias no local e dá agilidade às ocorrênicas

Maria Fernanda Munhoz

Marcos Vinicio cuba
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Tribuna do Norte
ESPORTES

A prova pedestre in-
tegra as comemorações 
referentes aos 309 anos 
de emancipação político
-administrativa de Pin-
damonhangaba. As ins-
crições começam nesta 
terça-feira (17), pelo site 
www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br   (clicar no 
banner para garantir a 
vaga). Os organizadores 
estão oferecendo seis mil 

vagas, distribuídas em 
quatro categorias. Para 
crianças de até 9 anos 
o percurso será de 200 
metros; de 10 e 12 anos, 
600 metros; entre 13 e 15 
anos, 1 km; a partir dos 
16 anos, 4 km; maiores 
de 18 anos, 10 km, ou ca-
minhada de 4km.

A largada da  prova, 
marcada para o dia 6 de 
julho, às 9 horas, será 

da praça Padre João de 
Faria Fialho, Largo do 
Quartel.

De acordo com a co-
missão organizadora, a 
Corrida Pinda é consi-
derada a maior do Brasil  
com isenção de inscri-
ção.  A prova será rea-
lizada por meio de uma 
parceria entre a Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba e aTenaris.

Inscrições para Corrida Pinda 
começam nesta terça-feira

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Dois ginastas pinden-
ses trouxeram medalhas 
da II Etapa do Troféu 
Destaque, realizada em 
Hortolândia, na primei-
ra quinzena de junho. O 
evento contou a partici-
pação de representantes 
de Hortolândia, Vinhedo, 
Jundiaí, Paulínia, Santo 
André, Indaiatuba, Fran-
ca, Boituva, entre outros 
municípios.

Os atletas de Pinda-
monhangaba competi-
ram nas provas de solo, 
cavalo com alças, argo-
las, salto sobre a mesa, 

paralelas e barra-fixa. 
Os destaques de Pinda 
foram Rodrigo Bordão e 
Guilherme Maia.

Maia conquistou o 
bronze nas paralelas. Bor-
dão obteve seis medalhas:   
ouro no solo e cavalo com 
alças, prata no salto sobre 
a mesa e paralelas e bron-
ze na barra-fixa e no indi-
vidual geral.

O professor  Ronconi 
destacou que os resulta-
dos foram muito bons e 
que agora os ginastas se 
preparam para os Jogos 
Regionais, que acontece-
rão no próximo mês, em 
Caraguatatuba. 

Ginastas são destaques
Pelo campeonato da categoria Cinquentão, jogos 

de ida das semifinais, o Estrela aplicou 3 a 0 no Fla-
mengo; Santa Luzia e Pindense empataram em 1 a 1. 
Pela categoria Sub 13, Ferroviária 2 x 1 Colorado; No-
velis  1 x 0 São Paulo. Até o fechamento desta edição 
não havíamos recebido o horário e local dos jogos de 
volta do Cinquentão e informações sobre a final do 
Sub 13.

Confira os resultados 
das rodadas do futebol

Resultados da Segundona
Jardim Eloyna 3 x 0 River Junior
Cícero Prado 0 x 0 Santa Cruz
Universo 5 x 1 Andrada
Atletic 1 x 1 Santos
Galáticos 1 x 1 Mantipê
Araretama 0 x 0 Afizp
Cidade Nova 4 x 1 Campo Alegre
Moreira César 5 x 0 Bonsucesso
Santa Cecília 3 x 3 Jardim Resende
Jardim Regina 4 x 2 Bela Vista
Flamengo 3 x 2 Maricá

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A equipe do Ramos fez 
uma campanha invicta 
no Sub 17 e aplicou 2 a 0 
no Etna, na final ocorri-
da no “Macedão”, na Ter-
ra dos Ipês, na manhã de 
domingo (14). O primeiro 
gol foi marcado por Kauã, 
o segundo  veio na etapa 
complementar, com a ca-
beceada de Marcão. Além 
do troféu de campeão o 
Ramos também garantiu 
o de goleiro menos vaza-
do, com Alecsander.

O terceiro lugar do 
campeonato ficou com o 
Colorado; o troféu disci-
plina foi levado pelo Inde-
pendente, e Jean, do Etna, 
ficou com o troféu de ar-
tilheiro do campeonato, 
com 18 gols.

O presidente da Liga 
Pindamonhangabense de 
Futebol, Macarrão, agra-
deceu a todas as equipes 
que se inscreveram no 

campeonato, à Prefeitura 
pelo apoio por meio da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, e aos 
torcedores.

O presidente do Ra-
mos, Fresga, emocionou-
se ao conceder entrevista 
ao jornal Tribuna do Nor-
te. “Nós não temos patro-
cínio, não tínhamos nada. 
Fomos na raça, não temos 
empresário, nada, somos 
um time pobre. Estamos 
lutando com fé e carida-
de. Vencemos graças ao 
bom Deus, à criançada e 
a minha diretoria. Estou 
muito contente e agradeço 
à Liga e a vocês do jornal 
por nos dar este espaço. 
O ano passado não fomos 
campeões por um triz”, 
desabafou.

O presidente do Etna, 
Ditinho, vibrou pelo 
time do lado de fora do 
campo. Ele comenta que 
confia muito no trabalho 
do Marcelo e que ficou 

Ramos é campeão sub-17

atrás do gol para ajudar 
o time. “O ano passado a 
gente venceu e este ano 
foram eles, o esporte de 
Moreira César é muito 
forte, em todas as finais 
há equipes do distri-

to, a Liga poderia fazer 
mais finais aqui, não há 
um ano que não tem um 
time de Moreira nas fi-
nais. Parabenizo e agra-
deço aos meus atletas e à 
diretoria”.

O presidente da Asso-
ciação de Moradores do 
Santa Cecília convida os 
amantes de futsal para 
conferir a 25ª Copa de 
Futsal do bairro. O even-
to terá início no sábado 

(21) e seguirá até o dia 
27 de julho. Os organiza-
dores do evento contam 
com o apoio da Secreta-
ria de Juventude, Espor-
tes e Lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

O presidente de bair-
ro, Rogério, conta que as 
partidas acontecerão aos 
sábados, a partir das 14 
horas, e aos domingos, 
a partir das 9 horas. Ao 
todo foram formados 

quatro grupos, com qua-
tro equipes. Os confron-
tos  serão na quadra da 
Escola Estadual Profes-
sora Iolanda Vellutini 
(rua João Batista dos 
Santos).

Santa Cecília promove 25ª Copa de Futsal

O Hino Nacional bra-
sileiro foi cantando à ca-
pela pela primeira vez na 
era Felipão, em Fortaleza, 
no ano passado, na vitória 
por 2 a 0 sobre os mexica-
nos.

A versão emocionou os 
jogadores e foi uma das 
marcas da conquista da 
Copa das Confederações.

Nesta segunda (16), o 
capitão Thiago Silva fez 
um pedido aos torcedores. 
Ele quer que os fãs da se-
leção cantem o hino abra-
çados na arquibancada, 
como os jogadores fazem 
no campo.

Nesta terça (17), a sele-
ção enfrenta o México, em 
Fortaleza, pela segunda ro-
dada da Copa do Mundo.

“Não tinha jogado com 
a seleção por aqui e fiquei 
muito surpreso. Ver a tor-

cida cantar daquela forma 
nos deixou muito motiva-
dos. Peço agora para os 
torcedores cantarem ama-
nhã o hino agarradinhos, 
como o nosso time faz no 
campo”, pediu o zagueiro 
do Paris Saint-Germain.

“Se isso acontecer, va-
mos sentir que estamos 
juntos também”, acres-
centou.

Na tarde desta segun-
da, a seleção treinou no 
Castelão, palco da partida 
de amanhã.

Caso vença os mexica-
nos, o time brasileiro, pra-
ticamente, conquista a vaga 
para a segunda fase da Copa.

Hulk é a única dúvi-
da para o jogo. Com do-
res na coxa esquerda, ele 
não treinou no Castelão. 
Ramires deverá ser o seu 
substituto.

Jogadores pedem que 
torcida se abrace no hino

fotoarena folha press
Marcos Vinícios Cuba

Marcos Vinícios Cuba

Este ano serão 6 mil vagas para várias categorias

Rodrigo Bordão e Guilherme Maia.

Equipe do Ramos comemorou titulo invicto

Torcida brasileira pode ajudar a Seleção

Akim/AgoraVale
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