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Nova sede 
do Cpic 
proporciona 
melhorias 
na saúde

A nova sede do Cpic – 
Centro de Práticas Inte-
grativas e Complementares 
– vai proporcionar melho-
rias nos serviços de Saúde 
de Pindamonhangaba. O 
local possui quatro blocos 

integrados, proporcionan-
do um espaço amplo e com 
várias salas para atividades 
e atendimentos do Centro 
de Práticas Integrativas e 
Complementares.

Pinda recebe rally off road

Pindamonhangaba re-
cebe neste sábado (28), 
mais de 50 equipes para a 
2ª etapa do Rally Paulista 
Off Road de Regularidade. 
A largada acontece às 7 ho-

ras no shopping Pátio Pin-
da e o percurso será dispu-
tado na Fazenda Baronesa. 
As atividades começam no 
fi nal da tarde de sexta-feira 
(27), às 18 horas, quando o 

público terá oportunida-
de de ter contato com as 
máquinas e com os pilo-
tos, no estacionamento do 
shopping.

13º DA 
PREFEITURA 
AQUECE 
ECONOMIA 
DA CIDADE

CIDADE FAZ 
MOBILIZAÇÃO 
CONTRA 
DROGAS

CHAMAMENTO 
PARA CENTRO 
COMUNITÁRIO 
NA QUINTA

Coral 
Mackenzie 
se apresenta 
no domingo

Pindamonhangaba re-
cebe, neste domingo (29), 
a apresentação gratuita do 
Coro Jovem Mackenzie, 
no Espaço Cultural Tea-
tro Galpão. Os ingressos 
devem ser retirados nesta 
sexta-feira (27), no Depar-
tamento de Cultura.

Luiz Gustavo deve fi car atento com Vargas

Miss Gay 
é atração 
do sábado

A primeira edição do 
Miss Gay Pindamonhan-
gaba será realizada neste 
sábado (28), às 21 horas, 
no Espaço Cultural Teatro 
Galpão. O evento conta-
rá com oito participantes, 
sendo seis de Pindamo-
nhangaba, um de Lorena e 
um de Caçapava. Todos vão 
desfi lar beleza e simpatia e 
concorrer aos prêmios da 
noite. Quem for ao evento, 
também assistirá a shows e 
performances de celebrida-
des do universo gay.

ESTRELA E 
PINDENSE 
DEFINEM 
CINQUENTÃO

FESTAS EM DIVERSOS 
BAIRROS DA CIDADE

BINGO NO 
CIMC DE 
MOREIRA 
CÉSAR

PREFEITURA DIVULGA PROGRAMAÇÃO 
DE ANIVERSÁRIO DE 309 ANOS DE PINDA
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PREDOMÍNIO DE SOL NA 
MAIOR PARTE DO PERÍODO

16º 28º
UV 5

Fonte CPTEC/INPE

PREVISÃO DO TEMPO

SEBRAE 
MÓVEL CHEGA 
NA SEGUNDA
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ESPORTE 12

O volante Luiz Gustavo será um dos responsáveis 
por anular o forte ataque da equipe chilena neste 
sábado (28), às 13 horas, no Mineirão. Embora Luiz 

PÁGINA 2

Felipe Scolari não queira que o time brasileiro faça marcação individual, 
caberá a Luiz Gustavo marcar as chegadas do meia atacante Vargas.
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Prefeito conversou com os trabalhadores que constroem a nova sede do Cpic

CULTURA & LAZER 8
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TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEdiENtEFundação dr. João romeiro

João Paulo OuverneySom da
tErra

DESTAQUE DA SEMANA

“...   Quem TanTo Te amaVa e estava sempre ao seu dispor, perdeu 
perdeu... não tem apelação, seu caso foi julgado e o seu coração está 
condenado a viver sem o meu... ” – Thaeme & Thiago

Divulgação

Divulgação

Aniversário da Igreja 
Adventista da Promessa

Bingo no 
Cimc de 
Moreira César

Plenária da 
academia de 
Letras

“Um breve olhar sobre o Portu-
gal de Camões, Fernando Pessoa e 
Florbela Espanca”será o tema da 
palestra que a acadêmica professo-
ra Elaine Santos fará na sexta-feira 
(27), às 20 horas, na plenária sole-
ne da APL – Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, no Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina. Também in-
tegra a programação da plenária a 
apresentação musical de Wagner 
Muzak e Cia. A APL é presidida por 
Alberto Marcondes Santiago.

Nesta sexta-feira (27), o 
Cimc - Centro de Convivência de 
Idosos de Moreira César realiza, 
a partir das 18 horas, um bingo 
beneficente no Recinto São Vito.

Os participantes concorrerão a 
cesta básica, faqueiro, batedeira 
de bolo, frango assado dentre 
outros prêmios. Haverá rodadas 
extras. Cada rodada custará 
apenas R$ 1.

A  Iapro - Igreja Adventista da Promessa, de Pindamonhangaba, co-
memora no zdomingo (29), o aniversário da instituição religiosa.

A celebração acontece a partir das 16 horas na sede da Iapro (rua 
Aristóteles Fernandes de Oliveira, 37 Araretama). Será um dia de festa 
onde os fiéis vão celebrar ao Senhor a passagem da data comemorativa.

ARENA 101 Pinda: 27/6 
(sexta) – Valesca Popozuda, 
banda 300% e grupo nossa 
amizade.  2806 (sábado) – ban-
da Sacode a Poeira. 05/07 (sá-
bado) – horge dimas , e banda 
8 Segundos. www.arena101.
com.br. Lista vip com Luzera – 
9171-8990 e 7811-9776.  bairro 
marçon, 4.900

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

BUTEKO Pinda:  28/6 (sá-
bado13h) – jogo brasil x Cama-
rões com Pagode dos amigos no 
intervalo. 29/6 (domingo 15h) 
- Samba dos amigos de Viola e 
amigos de marcelo. Campo ale-
gre (antiga Vinil). Telefone (12) 
99172-6355 (Wladimir).

CASARÃO ROSEIRA – 
26/6 (quinta) – banda 300%. 
Toda quinta-feira, baladas em 
dois ambientes.  djs digão e ju-
ninho com diversos ritmos. elas 
free até 23h

CENTRO DE CONVIVÊN-
CIA do idoso (CCi) Pinda – bai-
le todo sábado (18h30). banda 
ao vivo no último sábado do 

neste domingo (29/6 – 14h) acontece na praça do Cisas, em mo-
reira César, a partir das 14 horas, o “Show de garagem”, com apre-
sentação de dez bandas de rock: hook, Lumens, noise Creep, Subs-
tância ilícita, Éramos 4, microfonia, Tributo ao aCdC, acoustic Fever, 
aeronauta barata e Controvérsia. o “Show de garagem” é um evento 
bimestral cujo objetivo é dar oportunidade a todas, revelando os ta-
lentos de Pinda.

mês. bairro Vila Rica 
CERVEJARIA DO GORDO 

Lorena:  28/6 – Pressão Total. 
Rock & Roll. banda Turne. Via 
dutra, divisa guará/Lorena

CHICK NA ROÇA Taubaté:  
29/6 (domingo) – Trio 300%. 
estrada do barreiro

CLUBE DA VILA São be-
nedito realiza bailes no Recin-
to São Vito (moreira César)  em 
junho e julho: 29/6 (domingo 
20h)– Chamego.Com (anjinho do 
Vale).17/7 – banda Realce (to-
cou no dia 1/6, foi ótima). 20/7 
– banda gold. Tel (12) 3642-2087

CLUBE DO LAZER Tauba-
té: domingo 21h – 29/6 – 
nova Tropicaliente (baile dos 
aniversariantes). obs – Todas 
bandas de São Paulo. QuaRTa-
FeiRa – Toda quarta com óti-
mas bandas.  Traje esporte fino. 
Tel. 3633-5389 e 3011-0400

CLUBE DO VAQUEIRO 
Roseira:  28/6 (sábado) –  ar-
raiá do Vaqueiro. joão Pedro & 
Fabiano, e dj Toni balada. elas 
free até 0h. SP-62, 2.400, estra-
da Pinda-Roseira

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé “Creix”: 28/6 – bru-
no & hyago. em todo jogo do 
brasil, telão a partir das 12h en-
trada franca Tel (12) 3674-2413

CROZARIOL Tremembé: 

27/6 (sexta) – noite do adesivo 
especial arraia sertanejo. ban-
das Rodeio e Chapéu brasil, e 
dj. motorista e elas vip das 23 à 
1h. Tel. (12) 3672-2576.

FERROVIÁRIA Pinda – 
Som ao vivo no deck da pisci-
na SeXTa-FeiRa:  associado em 
dia não paga e  pode retirar dois 
convites na secretaria. não só-
cios: h R$ 10 e m vip até 23h30, 
e R$ 5 após esse horário.  27/6 – 
Thomas & Kinga. Tel (12) 2126-
4444. www.aaferroviaria.com.br

FERROVIÁRIA Pinda: 12/7 
(sábado 11h) – Pagode com 
feijoada. grupo Som do Sam-
ba. R$ 18,00 por pessoa. Con-
fraternização dos participantes 
do Projeto “ganha Quem Perde 
mais”. Sorteio de TV de 42 pole-
gada entre sócios que participa-
ram da pesquisa de satisfação. 
Transmissão da decisão do 3º 
lugar da Copa do mundo

FESTIVAL SERTANEJO 
Pinda:  o departamento de 
Cultura da Prefeitura está traba-
lhando na organização. as ins-
crições serão abertas este mês e 
o festival acontecerá até o final 
de julho

MANGUEIRÃO Pinda: ago-
ra sob nova direção (Lúcio Tava-
res – Paquinha), está realizando 
ótimos bailes toda sexta-feira, 

com os melhores artistas, entre 
eles a banda gold

MIX POTATO Pinda: mú-
sica ao vivo nas sextas-feiras, 
geralmente com a cantora  mar-
cela oliveira e  melhores artis-
tas de Pinda e região. Rua dos 
andradas, 393, em frente ao 
banco itaú

KI PORÇÕES Pinda:  27/6 
(sexta 20h) – Rádio motel.  av. 
dr. Francisco Lessa júnior, 662-
758. www.facebook.com/kipor-
coes.petiscaria 

MUTLEY Taubaté:  27/6 
(sexta) – Special by day. Ca-
marote open champanhe até 
0h30.28/6 (sábado) –  We Love 
Tequila. monk. dayse@mutley.
com.br. by pass/ info: (12) 
988118300 – oi (12) 981425508 
- Tim. Tel (12) 3632-5540

ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 
27/6 (sexta) – inmoral Festival. 
28/6 (sábado)  -  Pearl jam. 
29/6 (domingo 19h) – green 
day Cover brasil. Tel (12) 3648-
4913. Tel (12) 3648-4913

PINDABAR Pindamonhan-
gaba:  QuinTa-FeiRa – 19/6 
- banda arena. Quintaneja com 
banda ao vivo. Toda quinta-fei-
ra. SeXTa –  27/6 – Conexão 
Pagode. grupos bom Talen-
to, nota Samba e Kibatuque. 
SÁbado – 28/6 (sábado 12) 

– Pagode com feijoada e jogo 
brasil x Chile. grupo notaSam-
ba. domingo – 29/6 – Cone-
xão  Pagode. grupos nuance 
e nota Samba. Toda Segunda 
– Sertanejo com cerveja itaipa-
va a R$ 1,00 a noite toda. Tel 
(12) 3645-5805, 99142-0181 e 
99163-9001.

RANCHO SANTA FÉ apare-
cida:   27/6 (sexta) – humberto 
& Ronaldo.  Tel. (12) 3105-1663 
e 8100-9062

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: 28/6 (sá-

bado) – alexandre Vilela.  4/7 
(quinta) – Washington dos Te-
clados.  Tel.  (12) 3648-4036 e 
9775-0389

RECINTO DE EXPOSI-
ÇÕES guará: 27/6 (sexta) - 
Valesca Popozuda (beijinho no 
ombro). Thiago Soares, batu-
que geral e mc biel

WILSON & WASHING-
TON: agenda de dupla, con-
fira – 26/6 (quinta) – Os Men-
sageiros Taubaté. 27/6 (sexta) 
– mosteiro em Roseira. 28/06 
(sábado) – Telespark SjC.

SHOW DE ROCK NO DISTRITO DOMINGO

Marcos Cuba

Os dados sobre desemprego no Brasil relativos 
ao mês de maio e que seriam divulgados no 
final deste mês estão comprometidos. Isso 

devido à greve do IBGE na Bahia e Rio Grande do Sul. 
Segundo o órgão, não houve tempo hábil para fazer a 
crítica e a análise dos dados, que foram coletados em 
campo.

O instituto projeta divulgar em breve, data ainda não 
divulgada, os dados das duas regiões e a média das seis 
áreas.

Em São Paulo, a taxa de desemprego ficou em 5,1% 
no mês passado - num patamar próximo ao que havia 
sido em abril (5,2%). Em São Paulo, a renda caiu 0,2% 
de abril para maio. Na comparação com maio de 2013, 
houve alta de 1,7%.

Em abril, a taxa média das seis regiões havia sido de 
4,9%, o menor patamar para o mês desde o início de sé-
rie histórica, iniciada em 2002. Para abril, especialistas 
esperavam uma taxa em torno de 5%.

Segundo analistas, a taxa de desemprego tem se 
mantido baixa nos primeiros meses de 2013 por cau-
sa da reduzida procura por trabalho e da ausência de 
dispensa de trabalhadores, fato comum para o período. 
Sazonalmente, há redução de vagas no início do ano.

A Copa do Mundo também teve seu impacto espe-
cialmente no ramo de turismo e hotelaria, que já come-
çaram a contratar temporários em maio.

Um das hipóteses apontadas por analistas é que uma 
parcela da população formada especialmente por jo-
vens e mulheres deixou de procurar trabalho em busca 
de oportunidades melhores ou para estudar. A situação 
se deu graças ao ganho de renda das famílias nos últi-
mos anos.

A taxa de desemprego em nível nacional, medida por 
uma nova pesquisa do IBGE feita a cada três meses - a 
Pnad Contínua-, ficou em 7,1% no primeiro trimestre 
deste ano. O resultado para aquele período, divulgado 
no começo deste mês, ficou acima dos 6,2% registrados 
nos três últimos meses de 2013.

De janeiro a março de 2013, o percentual havia sido 
maior: 8%.

O problema agora é, além da greve, saber em que da-
dos confiar. O IBGE diz que as duas pesquisas - a Pnad 
e a Pesquisa Mensal de Emprego- não são comparáveis. 
Se o próprio IBGE não aconselha o confronto entre os 
números que são bem distintos, não cabe a outra insti-
tuição querer ‘inventar’ uma metodologia, que poderia 
ser a média dos índices, por exemplo. Por hora, certo 
é que nenhum número é 100% correto sobre a taxa de 
desemprego e que a tendência é de avanços no número 
de postos de trabalho no Brasil.

Sem dadoS

greve prejudica análise dos 
números  do desemprego no brasil

Sebrae Móvel chega a Pinda 
nesta segunda-feira

Os empresários de Pindamo-
nhangaba poderão contar com as 
orientações do Sebrae Móvel a par-
tir desta segunda-feira (30). O pro-
jeto estará instalado na praça Mon-
senhor Marcondes até o dia 3 de 
julho. O atendimento será realiza-
do das 9 às 17 horas. Também ha-
verá  a atividade   “Sebrae Visita”, 
nos estabelecimentos comerciais 
localizados no entorno da praça.

O  Sebrae Móvel, que  tem como 

objetivo oferecer orientações aos 
empresários, vem a Pindamonhan-
gaba por meio de  parceria entre a 
instituição e a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico da Prefeitu-
ra.

Os atendimentos pelo Sebrae 
poderão ser individuais ou coleti-
vos. A iniciativa também propor-
ciona um canal de atendimento 
inovador dos escritórios regionais 
da instituição.

Feira de adoção 
de Cães e gatos

Neste sábado (28), o Abrigo 
Municipal de Animais realiza, em 
parceria com a Associação Cen-
topeia de Proteção aos Animais, a 
Feira de Adoção de Cães e Gatos, 
na praça em frente ao Cemitério 
Municipal. O evento será das 9 às 
13 horas. Para adotar, é necessário 
apresentar RG e comprovante de 
residência. 

Brazil Photo PressFolhapress
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Obras da nova 
sede do Cpic 
estão sendo 
finalizadas

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

o Cpic – Centro de Práticas in-
tegrativas e Complementares – da 
Secretaria de Saúde da Prefeitura 
está recebendo uma nova sede. na 
última semana, o prefeito de Pin-
damonhangaba esteve no local, 
acompanhando o andamento das 
obras.

Ele ficou bastante satisfeito com 
a obra, que é dividida em quatro 
blocos integrados, na rua dr. José 
Luís Cembranelli.  “a saúde é uma 
parte muito importante da nossa 
administração que merece todo o 
nosso carinho, porque trabalha di-
retamente com as pessoas. o Cpic 

terá um espaço amplo, para atender 
melhor a população”, observou o 
prefeito.

a obra do Cpic está dividida nos 
blocos a, B, C e d. o bloco a terá 
um auditório para 94 lugares, sa-
nitários, sala de despejo, cozinha 
experimental, vestiários, sala de pré
-lavagem para atendimento da cozi-
nha, área de serviço com dispensa e 
depósito de material de limpeza.

Já o bloco B, onde funcionava 
a antiga escola municipal e, mais 
recentemente, um centro comuni-
tário, está sendo reformado e ade-
quado para receber área de recep-
ção, sala de espera, administração, 
diretoria, sala de procedimentos, 

expurgo, sala de curativos, três 
consultórios, sanitários, vestiários 
e copa quente.

no bloco C funcionará a parte 
odontológica e terá sala de odonto, 
esterilização, sanitários, sala de va-
cinas, farmácia, almoxarifado, área 
de serviço com depósito de material 
de limpeza. o bloco d contempla 
área de arte terapia, sala de práticas 
corporais, sala de medicina tradicio-
nal chinesa, sala de terapia comuni-
tária e de reuniões, mais sanitários.

além dos blocos, está previsto 
no projeto um estacionamento de 
serviço, jardim e passarelas. Serão, 
aproximadamente, 2 mil m² de área 
total interna.

MarCoS ViníCio CuBa
* * *

as unidades de 
saúde da Secretaria de 
Saúde e assistência 
Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba de-
senvolvem várias ações 
em prol da qualidade 
de vida da população.  
as unidades realizam 
atividades com grupos,   
de gestantes, hiperten-
sos, diabéticos, entre 
outros. 

Para oferecer 
informações sobre 
qualidade de vida, a 
equipe três do Cisas, 
em Moreira César, 
promoveu o hiper 
Vida. esta ação ocor-
reu na manhã de 
quarta-feira (25), no 
Centro esportivo José 
ely Miranda, “zito”, 
proposta por uma das 
agentes comunitárias. 
os moradores foram 
informados sobre as 
funções e obrigações 
de cada profissional da 
unidade, pôde aferir 
a pressão arterial e 
participou de confra-

ternização com o café 
da manhã.

o Cisas conta 
com três equipes e 
os interessados em 
participar do hiper 
Vida podem procurar 
a unidade de saúde 
para obter informa-
ções sobre a progra-
mação. este evento 
será realizado men-
salmente. a respon-
sável pela iniciativa 
agradece  à equipe 
pela contribuição na 
organização do even-
to, e também aos mo-
radores participantes.

Laci Vieira da 
Silva, moradora 
do Jardim Carlota, 
participou do pri-
meiro hiper Vida e 
disse que  as pessoas 
tiveram a oportu-
nidade de aprender 
um pouco mais e a se 
cuidar melhor tam-
bém. ela espera que 
a população partici-
pe desta atividade e 
parabeniza a equipe 
pela organização do 
evento.

O prefeito esteve na obra do Cpic e ficou satisfeito com o novo prédio

Cintia Camargo

Moradores 
de Moreira 
participam 
do Hiper Vida

Unidade de Saúde atende população

Ciclovias e ciclofaixas 
beneficiam ciclistas

Maria Fernanda Munhoz
* * *

Visando facilitar a mobi-
lidade urbana e incentivar o 
tráfego de bicicletas, o de-
partamento de Trânsito da 
Prefeitura tem investido, 
com critério, na criação de 
ciclovias e ciclofaixas que, 
atualmente, somam cerca 
de 30 km no total. além das 
que estão sendo implanta-
das, a Prefeitura está revita-
lizando as já existentes. 

de acordo com o depar-
tamento de Trânsito, ci-
clistas e motoristas devem 
seguir algumas medidas 
para que o tráfego tenha 
mais fluidez. “É importan-
te que o ciclistas não tran-
sitem na contramão ou 
sobre calçadas destinadas 
a pedestres, e que utilizem 
equipamentos de seguran-
ça como capacete de ilumi-
nação à noite”, informou 
o diretor de Trânsito da 

Prefeitura. “os motoristas, 
por sua vez, devem respei-
tar o ciclista, não estacio-
nando ou transitando em 
ciclovias e ciclofaixas e, 
onde o trânsito for com-
partilhado, redobrar sua 
atenção”, destacou. 

Pindamonhangaba é, 
geograficamente, uma 
cidade que oferece boas 
condições para a utili-
zação da bicicleta como 
meio de transporte para 

o trabalho, escola ou la-
zer. a bicicleta é, ainda, 
boa alternativa para con-
gestionamentos, além de 
ser saudável, econômica 
e de fácil manutenção. o 
trânsito de Pinda regis-
tra, hoje, mais de 80 mil 
veículos licenciados, além 
de grande frota de outros 
centros, conduzidos por 
pessoas que trabalham, 
estudam ou visitam a ci-
dade. 

Ciclofaixa na avenida Francisco Lessa Júnior, no Lessa

divulgação deptran

Prefeitura Paga Primeira ParCela dO 13º saláriO
A Prefeitura de Pindamonhanga-

ba pagará, na segunda-feira (30), a 
primeira parcela do 13º salário de 
3,7 mil funcionários, o que repre-
senta uma injeção extra na econo-
mia municipal de R$ 4,2 milhões.

Não haverá descontos nesta pri-
meira parcela e o valor a ser pago 
será exatamente 50% dos venci-
mentos.

Segundo informações da 
Secretaria de Administração, a 

segunda parcela será paga até o 
dia 20 de dezembro.

Vale lembrar que esta anteci-
pação vem atender a uma solici-
tação do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais.

divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279

e 3644-2281

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
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Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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Ve r e a d o r ro d e r l e y  Mi otto

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

Vereador dr. Marcos aurél io Villardi

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB)  
convida toda a população Pinda-
monhangabense 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 conhecimentos 
de todos para um melhor aten-
dimento das demandas dos 
problemas enfrentados pelas 
escolas, famílias e pelos mo-
radores dos bairros de nossa 
cidade.

O Projeto conta com a 
presença de diversas autori-
dades de nossa cidade como o 

Comandante da Polícia Militar 
em Pindamonhangaba, Capitão 
Paulo Lourusso Cavalheiro, o 
Presidente do CMDCA, os in-
tegrantes do Conselho Tutelar, 
Professores Mediadores, Coor-
denadores e Representantes das 
Escolas Estaduais e Municipais, 
Coordenadores da Mobilização 
Social pela Educação, além de 
autoridades civis e eclesiásticas 
e representantes dos projetos 
Parceiros do Amanhã e Proerd, 
dentre outros. 

O vereador Professor Osval-
do ressalta a importância desta 
reunião. “Não há dúvidas de 
que essas reuniões tem propor-
cionado 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

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

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) rei-
terou junto a Prefeitura e 
seus órgãos competentes, 
o pedido da construção de 
um Centro Comunitário no 
bairro Jardim Carangola. A 
solicitação se faz necessá-
ria, pois visa o bem-estar da 
população, principalmente 
dos moradores deste bairro 
e das proximidades, que se-
rão os grandes beneficiados 
com a iniciativa.

Base da
Polícia Militar
O vereador Dr. Marcos 

Aurélio também está soli-
citando que seja oficiado 
à 2ª Companhia da Polícia 
Militar de Pindamonhanga-
ba para que os responsáveis 

Dr. Marcos Aurélio reitera 
pedido de Centro Comunitário 
no Jardim Carangola

estudem a possibilidade da 
instalação de uma Base da 
Polícia Militar com o obje-
tivo de atender os bairros 
Jardim Resende, Vila Rica, 
Residencial Lessa, Campos 
Maia, Quadra Coberta, Jar-
dim Mariana e Mombaça. 
O pedido da Base da PM 
foi feito pelos moradores 
do Jardim Resende durante 
uma reunião realizada com 
a presença de lideranças do 
bairro e do vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi. 
“Faço esta solicitação aten-
dendo ao pedido dos mora-
dores destes bairros populo-
sos que serão beneficiados 
com maior segurança no 
local”, ressalta o vereador 
Dr. Marcos Aurélio.

Vereador Professor osValdo

Ricardo Piorino e Prefeito se 
reúnem e acertam implantação da 
subsede da O.A.B. em Moreira César

Esta sEmana, projEto do ExEcutivo

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

Prefe ito Vito ardito e o Vereador ricardo Piorino

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino (PDT) esteve 
reunido na quarta-feira, dia 
18 de junho, com o Prefeito 
Vito Ardito, em seu gabinete, 
ocasião em que trataram de 
vários assuntos relacionados 
ao município, com destaque 
para a instalação da subsede da 
O.A.B. no Distrito de Moreira 
César. Na reunião de trabalho, 
Piorino e Prefeito acertaram 
o compromisso visando a 
implantação da subsede da 
O.A.B. em Moreira César 
e, também, que o projeto da 
instalação será enviado à Câ-
mara ainda esta semana para 
apreciação do plenário.

A instalação de uma subse-
de da Ordem dos Advogados 
do Brasil – O.A.B. em Moreira 
César será feita no prédio que 
abrigava o 2º Distrito Policial 
(DP), pertencente ao municí-
pio. Ricardo Piorino enalteceu 
o trabalho e o empenho do 
presidente da O.A.B. de Pin-

damonhangaba, Dr. Marcel 
Afonso Barbosa Moreira. “As 
instalações do prédio atendem 
perfeitamente as necessidades 
da O.A.B. e mais da metade de 
pessoas que usam esse serviço 
social são de Moreira César”, 
ressaltou o vereador Ricardo 
Piorino. Ele enfatizou, ainda, 
que “assim que for instalada 
a unidade no Distrito, o pre-
sidente da O.A.B., buscará 
entendimento com o Poder Ju-
diciário, visando a instalação 
de um Juizado de Conciliação 
no mesmo local”. 

Trânsito
No mesmo dia, aprovei-

tando a presença do Secre-
tário de Obras, José Antônio 
Rodrigues “Pexão”, na Pre-
feitura, o vereador Ricardo 
Piorino solicitou a correção 
das faixas de sinalização de 
estacionamento localizada 
na avenida Dr. Jorge Tibiriçá, 
defronte ao estabelecimento 
comercial “Olímpica Casa dos 
Esportes”.

O vereador Martim Cesar (DEM) solicita ao Poder Executivo 
providências junto ao departamento competente, para que sejam 
feitas a poda das árvores e a revitalização da Praça Monsenhor 
Marcondes. De acordo com o vereador, as copas das mesmas 
estão muito altas prejudicando a iluminação da Praça, colocando 
em risco a segurança dos munícipes que transitam pelo local, 
e se faz necessário a reposição de arborização e jardinagem, 
visando a valorização do espaço ambiental da referida Praça.

Iluminação
O vereador Martim Cesar solicita Executivo providências 

para que seja realizada a troca das lâmpadas queimadas e a 
manutenção dos postes na avenida Professor Manoel Cesar 
Ribeiro, no trecho que vai do Haras Paulista, até a entrada de 
acesso ao Loteamento Maricá. “A falta de iluminação, vem 
colocando em risco a segurança dos pedestres, ciclistas e mo-
radores que transitam pelo local”, destaca o vereador.

Melhorias no trânsito
O vereador Martim Cesar solicita ao prefeito Vito Ardito, 

estudos, visando a possibilidade de fazer a instalação de um 
semáforo de três tempos, mais apropriado ao cruzamento da 
rua Campos Sales com a rua Major José dos Santos Moreira 
e Ignácio Henrique Romeiro.  O vereador justifica seu pedido 
no fato que este semáforo quando abre a passagem sentido São 
Benedito - centro, e vice-versa, 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.

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) esteve pre-
sente na inauguração da 
ampliação da Fatec de Pin-
damonhangaba, onde na 
oportunidade pode conversar 
com o Governador Geraldo 
Alckmin e, mais uma vez 
solicitar a inclusão de Pin-
damonhangaba no Programa 
Recomeço.

O programa Recomeço 
está em fase de ampliação, 
programa este que é uma rede 
de serviços especializados na 
prevenção e no tratamento 
de pessoas que usam drogas, 
especialmente o crack.

Em menos de 18 meses, 
por meio do programa Reco-
meço, cerca de 32 mil pessoas 
de todas as regiões do Esta-
do de São Paulo receberam 
atendimento e tratamento 
gratuito. “Estou mais uma 

Martim Cesar pede a 
revitalização da Praça 
Monsenhor Marcondes

Vereador Roderley 
Miotto aproveita visita do 
Governador e reitera pedidos

vez solicitando a inclusão de 
nossa cidade neste programa, 
pois há muitas famílias pas-
sando por este problema, a 
dependência química é uma 
doença e precisa de tratamen-
to”, diz Roderley.

O vereador também apro-
veitou para agradecer a 
vinda do complexo Poupa 
Tempo – Ciretran e ainda 
reforçou seu pedido feito no 
ano passado da instalação 
do restaurante Bom Prato na 
cidade, que se trata de um 
restaurante popular a preços 
acessíveis e com refeições 
de qualidade. “Espero que o 
Bom Prato venha para nossa 
cidade o mais breve pois 
será um ganho maravilhoso 
para o município e para a 
população, principalmente 
os mais carentes”, destacou 
o vereador Roderley Miotto.

ORDEM DO DIA
23ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 30 de junho de 2014, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 62/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2015 e dá outras providências”.

Emenda n° 01/2014 – Emenda Modificativa n° 01 ao Projeto de Lei n° 62/2014, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerario

Redação do Art. 11, III
“Abrir créditos adicionais suplementares até o limites de 6% 
(seis por cento) do orçamento”;

Redação proposta pela Emenda 01/14 ao Art. 11, III
“Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma 
categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos 
termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal, até o 
limite de 6% (seis por cento) do orçamento".

Emenda n° 02/2014 – Emenda Modificativa n° 02 ao Projeto de Lei n° 62/2014, de autoria do Vereador Roderley Miotto

Recursos Alocados
Fundo Municipal de Saúde/Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
R$ 500.000,00

Recursos Anulados
Gabinete Secretário
R$ 250.000,00
Dep.  Cultura
R$ 250.000,00

Emenda n° 03/2014 – Emenda Modificativa n° 03 ao Projeto de Lei n° 62/2014, de autoria do Vereador Roderley Miotto

Recursos Alocados
Dep. Segurança
R$ 500.000,00

Recursos Anulados
Dep. Comunicação
R$ 250.000,00
Dep. Esportes/Fundo de Apoio ao Desp. 
Não Professional
R$ 250.000,00

Emenda n° 04/2014 – Emenda Modificativa n° 04 ao Projeto de Lei n° 62/2014, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão

Recursos Alocados
Dep. Esportes
R$ 280.000,00

Recursos Anulados
Dep. Comunicação
R$ 280.000,00

Emenda n° 05/2014 – Emenda Modificativa n° 05 ao Projeto de Lei n° 62/2014, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão

Recursos Alocados
Dep. Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
R$ 300.000,00

Recursos Anulados
Dep. Comunicação
R$ 300.000,00

Emenda n° 06/2014 – Emenda Modificativa n° 06 ao Projeto de Lei n° 62/2014, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão

Recursos Alocados
Dep. Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
R$ 300.000,00

Recursos Anulados
Dep. Comunicação
R$ 300.000,00

Emenda n° 07/2014 – Emenda Modificativa n° 07 ao Projeto de Lei n° 62/2014, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão

Recursos Alocados
Dep. Obras e Serviços de Moreira César
R$ 500.000,00

Recursos Anulados
Dep. Esportes
R$ 500.000,00

Emenda n° 08/2014 – Emenda Modificativa n° 08 ao Projeto de Lei n° 62/2014, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão

Recursos Alocados
Dep. Esportes
R$ 280.000,00

Recursos Anulados
Dep. Esportes
R$ 280.000,00

Emenda n° 09/2014 – Emenda Modificativa n° 09 ao Projeto de Lei n° 62/2014, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão

Recursos Alocados
Dep. Pedagógico/Serv. Atend. Criança - Creches
R$ 500.000,00

Recursos Anulados
Dep. Esportes
R$ 500.000,00

Emenda n° 10/2014 – Emenda Modificativa n° 10 ao Projeto de Lei n° 62/2014, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão

Recursos Alocados
Fundo Municipal de Saúde/Assistência Atenção Básica (PAB)
R$ 500.000,00

Recursos Anulados
Dep. Esportes
R$ 500.000,00

Emenda n° 11/2014 – Emenda Modificativa n° 11 ao Projeto de Lei n° 62/2014, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão

Recursos Alocados
Fundo Municipal de Saúde/Assistência Atenção Básica (PAB)
R$ 500.000,00

Recursos Anulados
Dep. Esportes
R$ 500.000,00

Emenda n° 12/2014 – Emenda Modificativa n° 12 ao Projeto de Lei n° 62/2014, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão

Recursos Alocados
Dep. Pedagógico/Ensino Fundamental
R$ 400.000,00

Recursos Anulados
Dep. Comunicação
R$ 400.000,00

Emenda n° 13/2014 – Emenda Modificativa n° 13 ao Projeto de Lei n° 62/2014, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão

Recursos Alocados
Dep. Segurança
R$ 200.000,00

Recursos Anulados
Dep. Esportes
R$ 200.000,00

Pindamonhangaba, 26 de junho de 2014. 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Obs.: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas quais se discutem as Leis Orçamentárias terão a Ordem do Dia 
preferencialmente reservada a essas matérias e o Expediente ficará reduzido a trinta minutos, contados do final da votação da Ata.
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VARIEDADES

A Comunidade Alicer-
ce, localizada no bairro 
Santana, realiza neste final 
de semana o ‘Grande Ar-
raiá da Comunidade’. Se-
gue abaixo a programação:

Sábado – 28 de junho 
– Início às 19 horas, com 
Santa Missa celebrada 
pelo padre Gariel (Diocese 
de Taubaté) e, em seguida, 
funcionamento das barra-
cas de hot dog, panzerotti, 
caldinho, bebidas, chur-
rasquinho, doces, brinca-
deiras e outras atrações.

Apresentação da qua-
drilha jovem e ministério 
de música convidado para 

animar a noite.
Domingo – 29 de 

junho – Início às 10h30 
com a Santa Missa cele-
brada pelo frei Diego Bas-
tos (Pindamonhangaba); 
das 12 às 15 horas, almo-
ço (arroz, tutu de feijão, 
farofa de couve, ovo frito 
e linguiça). Os ingressos 
podem ser adquiridos 
antecipadamente ou na 
hora, por R$ 12.  À noi-
te, a partir das 19 horas, 
reabertura das barracas, 
reapresentação da qua-
drilha jovem e  ministério 
de música convidado para 
animar a noite.

Comemoração da Festa 
PoPular de são Pedro

A Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro das 
Campinas, promove no sábado (28) a Festa Popular de 
São Pedro. O evento, que acontece todos os anos, vai 
contar com as tradicionais barracas de comidas e bebi-
das típicas da época do ano. A festa começa a partir das 
18 horas, com entrada gratuita.

Festa de são Paulo aPóstolo 
no Vale das aCáCias

A igreja de Santa Rita de Cássia, localizada no Vale 
das Acácias, comemora na sexta-feira (27), sábado (28) 
e domingo (29) a Festa de São Paulo Apóstolo. o evento  
começa às 19 horas, e contará com atrações juninas, co-
midas, bebidas e brincadeiras típicas da época junina.

Festa de são Pedro no Beira-rio
A Festa do Padroeiro São Pedro, que teve início no 

dia 20 com a novena preparatória, prossegue na sexta-
feira (27) e sábado (28), com missas e quermesse. 

No domingo (29), dia da festa, às 10 horas, será 
realizada a Santa Missa e logo após, a procissão pelas 
ruas do bairro. Às 18 horas, começa a parte social com 
comidas, bebidas e atrações típicas da época junina. 

Casa da Amizade 
abre vagas para 
curso de culinária

adePi realiza Festa 
Junina no araretama

A Adepi - Associação de Defesa dos Portadores de 
Necessidades Especiais de Pindamonhangaba reali-
za sua  festa junina na sexta-feira (27), sábado (28) e 
domingo (29). O evento, que acontece a partir das 19 
horas, será realizado no bairro Araretama, na praça 
José Ezequiel da Silva, com diversas atrações e barra-
cas típicas.

alicerce realiza ‘arraiá da Comunidade’

aGENDa DE FESTaS

A Casa da Amizade de 
Pindamonhangaba está 
iniciando as segundas tur-
mas do Programa Deca 
- Delícias da Casa da Ami-
zade.  O curso de culinária 
é gratuito e está iniciando 
duas novas turmas nas 5ª 
feiras das 8 às 12 horas e 
2ª feiras das 14 às 18 horas.

As inscrições são limitadas e estão sendo feitas no 
local, tendo início hoje (27). Para se candidatar é neces-
sário ser maior de 18 anos.

A Casa fica na Rua Itália, 320, Parque das Nações. 
Mais informações pelo telefone 3642-3342

Cão celebridade visita Pinda
Adultos e crianças de Pinda-

monhangaba terão uma  atração 
diferente no sábado (28). Max, o 
golden retriever que ficou famoso 
por participar de diversos progra-
mas da televisão brasileira,  visita 
a cidade para tirar fotos e distri-
buir carinho aos fãs. 

Max conquistou o Brasil após 
sua estreia na primeira tempo-
rada do reality show “A Fazen-
da”, na rede Record. Com uma 
personalidade alegre e tran-
quila, ficou amigo de todos os 
participantes e foi eleito o mais 
querido da temporada pelos in-
ternautas. 

Popular e cheio de energia, 
Max esteve em diversos progra-
mas de auditório e já dividiu o 
palco até com a apresentadora 
Eliana.

Além de celebridade, é embai-
xador do programa Max em Ação, 
que beneficia ONGs e protetores 
independentes que realizam tra-
balhos importantes de proteção 
animal. Max também viaja o Bra-
sil e visita escolas para disseminar 
os valores de guarda responsável 
e a luta contra os maus tratos.

O evento é gratuito e aconte-
ce das 9 às 12 horas, na loja É 
o Bicho (rua Dr. Campos Sales).

SigmapressFolhapress

Divulgação

Divulgação

Ingressos podem ser adquiridos antecipadamente ou na hora, por R$ 12
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Maria Fernanda Munhoz
***

as obras da escola mu-
nicipal da Cruz Pequena es-
tão em fase de acabamento, 
com a construção de muro, 
pintura interna e externa e 
outras finalizações.

na última semana, o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba esteve no local acom-
panhando o andamento 
das obras. “A comunidade 
da região da Cruz Pequena 
merece uma escola, com 
instalações adequadas, 
para um ensino e aprendi-
zado de mais qualidade”, 
avaliou o prefeito.

Escola da Cruz Pequena está em fase de acabamento
o terreno da nova esco-

la tem área de 2.500 m² e 
o prédio terá quatro salas 
de aula, pátio coberto com 
palco, sala multiuso, cozi-
nha com dispensa e área 
de serviço, sanitários, ves-
tiários, sala de professo-
res, diretoria e secretaria. 
a escola terá capacidade 
para atender até 240 alu-
nos, nos períodos da ma-
nhã e da tarde.

Prefeito está 
acompanhando de 

perto a finalização das 
obras da escola

Cintia Camargo

a equipe da Suprefei-
tura de Moreira César está 
realizando a limpeza nas 
laterais da estrada da Sa-
pucaia, que liga o distrito 
ao bairro ribeirão Gran-
de. Os trabalhos tiveram 
início no início desta se-
mana e as ações são pro-
movidas para garantir a 
segurança dos moradores 
que utilizam a via para 
acessar a zona rural do 
município.

de acordo com o 
Subprefeito, a equipe tem 
executado a limpeza de 
estradas em diversos lo-
cais e nesta via também 
irá passar a máquina ni-
veladora na estrada nos 
próximos dias. Os serviços 

Maria Fernanda Munhoz
***

Todos os bairro da ci-
dade recebem, ininter-
ruptamente, serviços de 
manutenção, por parte da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, via Secretaria 
de obras e departamento 
de Serviços Municipais. 
na semana entre os dias 
18 e 25 de junho, as equi-
pes realizaram capina, 
roçada, limpeza, manu-
tenção em estradas ru-
rais, remoção de entulho 
e “Pega-tudo”.

os serviços de capina, 
roçada e limpeza foram 
realizados na avenida que 
liga o Castolira aos bair-
ros Vila São Paulo e Par-
que das Palmeiras, nas 
laterais ao lado da linha 

estrada da Sapucaia 
recebe limpeza

de manutenção são desen-
volvidos diariamente para 

Prefeitura realiza 
manutenção nos bairros

garantir a mobilidade dos 
cidadãos.

A equipe tem executado a limpeza de estradas

férrea desde o Castolira 
ao bairro Vila São Paulo, 
na área verde no bair-
ro Jardim eloyna, ruas 
no res. Vila Verde, ruas 
no Jardim Bela Vista, 
terreno na rua antônio 
Marcondes homem de 
Melo (Mombaça), haras 
Paulista, terreno na rua 
antônio Cozzi (Lessa), 
Jardim Cristina, Jardim 
imperial, centro comuni-
tário e Quadra Vila Pra-
do, Praça do Santana, 
canteiro Carangola, ruas 
do Beira rio, área verde 
Cdhu (araretama), área 
verde do nova esperança, 
área na rua Luís Claudio 
César (araretama), áreas 
verde da avenida nicanor 
ramos nogueira (arare-
tama), praças São Miguel 

e José ezequiel da Sil-
va (araretama), além de 
varrição e limpeza na av. 
alcides ramos nogueira 
(em frente ao shopping).

a manutenção em es-
tradas rurais foi realizada 
no Pinga, no Boia e na Ce-
râmica.

Já a equipe de remoção 
de entulho esteve ao lado 
da quadra de esportes do 
Castolira, no Parque das 
Palmeiras, no terreno no 
Mombaça i, na rua ale-
xandre Muassab (Bos-
que), realizou o carrega-
mento de pneus para sua 
destinação final e a colo-
cação de quatro lixeiras na 
praça do Santana.

Pega-tudo
entre os dias 23 e 26 de 

junho, o Pega-tudo foi fi-
nalizado no Castolira, lot. 
Yassuda e Vila Suíça, com 
serviço de capina, varri-
ção, limpeza geral e reti-
rada de 52 caminhões de 
entulho.

Entre os dias 30 de ju-
nho e 3 de julho, o Pega-
tudo estará no Santa Ce-
cilia, Maricá e Chácaras 
Reunidas. Durante este 
período, os moradores de-
vem colocar o entulho de 
seus quintais nas calçadas 
para que a Prefeitura pos-
sa fazer a retirada. Equipe do Pega-tudo no Castolira

Divulgação DSM

divulgação
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Prefeitura promove reunião 
sobre ações contra a dengue

Pindamonhangaba possui registro de um óbito por causa da dengue

Marcos Vinício cuba
* * *

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba desenvolve-
rá várias estratégias para 
evitar que a cidade sofra 
epidemia com a dengue 
em 2015. Para isso, reali-
zou uma reunião no audi-
tório do prédio do Execu-
tivo na tarde de terça-feira 
(24). o encontro contou 
com a presença de repre-
sentantes de todas as se-
cretarias municipais e ór-
gãos de imprensa.

a médica Maria cris-
tina andraus Garcia, 
profissional do Grupo de 
Vigilância Epidemiológi-
ca da região de Taubaté, 
fez uma explanação ao 
público sobre o quadro 
e evolução da dengue no 
município e região. Ela 
também informou que o 
ano-dengue 2014 encer-
ra neste domingo (29), e 
que a partir do dia 30 de 
junho inicia-se o ano-den-
gue 2015.

Esta reunião com os 
representantes das se-
cretarias municipais foi 
para informá-los sobre os 
registros da doença para 
que juntamente com a se-
cretaria de saúde e assis-
tência social a Prefeitura 
possam desenvolver os 
planos de trabalho para 
que o município não so-
fra com o aedes aegypti, 
que também é um inseto 
responsável por outras 

Marcos Vinício cuba
* * *

as associações de 
moradores que desejam 
administrar os centros 
comunitários devem par-
ticipar do Chamamento 
Público no dia 3 de julho, 
a partir das 14 horas, no 
auditório da Prefeitura. a 
Secretaria municipal de 
administração está cum-
prindo as determinações 
da lei 5.382, de 8 de maio 
de 2012, regulamentada 
pelo decreto 4.891, de 18 
de setembro de 2012.

os representantes das 
associações foram con-
vidados a participar de 
uma reunião para obter 
informações de como 
será o processo. o en-
contro ocorreu no au-
ditório da Prefeitura no 
dia 28 de maio e as as-
sociações receberam o 
edital do chamamento. os 

responsáveis das associa-
ções tiveram até o dia 13 
de junho para entregar os 
envelopes com a docu-
mentação na Prefeitura. 

de acordo com a lei de 
2012, é prioridade das as-
sociações a administração 
dos centros comunitários. 
Conforme a legislação, o 
executivo pode celebrar 
com as associações, ou 
em caso de inexistência 
ou desinteresse destas, 
pessoas jurídicas sem fins 
lucrativos, contrato de 
permissão de uso. 

Competirá à Secretaria 
de Administração fiscali-
zar os atos praticados pe-
los permissionários, que 
deverão prestar contas 
anualmente, patrimonial e 
financeira, nos termos do 
Regulamento dos Centros 
Comunitários, que será 
editado mediante decreto 
pelo Poder executivo.  

Equipes da Subprefeitura concluem obras de galerias
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No encontro foram discutidas estratégias contra a dengue para 2015

doenças, tais como: febre 
amarela, febre do nilo 
ocidental e chicungunya.

no dia 15 de julho, os 
profissionais das secreta-
rias municipais se reúnem 
novamente no auditório 
da Prefeitura, às 14 horas, 
para conversarem sobre 
os planos elaborados para 
a prevenção. 

no primeiro semestre, 
foi registrado um óbito 
causado pela dengue em 
Pindamonhangaba. uma 
medida para evitar que os 
casos de dengue se agra-
vassem foi a parceria com 
a santa casa para mon-

tar o ‘Hospital Dia’  em 
Moreira césar, sendo re-
servado um espaço ape-
nas para tratamento dos 
pacientes vítimas do ae-
des aegypti. a Prefeitura 
desenvolve  várias ações 
para garantir a qualida-
de de vida da população 
e conta com a conscien-
tização de todos sobre os 
males da doença.

Ações em 2014 e 
principais criadouros

Os profissionais da Vi-
gilância e do controle de 
Vetores contam com o 
auxílio da população. To-
dos os bairros receberam 

visitas das equipes e os 
trabalhadores da saúde 
orientaram os moradores 
sobre os cuidados, fizeram 
distribuição de materiais 
informativos, retirada de 
possíveis criadouros e ne-
bulizações.

os principais cria-
douros encontrados es-
tão dentro das casas, são 
vasos de plantas e ralos 
externos. É preciso fi-
car muito atento, pois 
as últimas pesquisas re-
velaram que o mosqui-
to aedes aegypti está se 
procriando até mesmo 
em água suja. 

Marcos Vinício cuba
* * *

as equipes da subpre-
feitura de Moreira césar 
estão concluindo as obras 
de galerias nas ruas Pas-
coal corneti, 21 de abril e 
Pirapitingui. Estão sendo 
feitas bocas de lobo na 
rua Pirapitingui, já foram 
concluídos mais de 90% 
dos trabalhos. a galeria 
de águas pluviais conta 
com aproximadamente 
500 metros de extensão. 
a previsão é que a obra 
seja finalizada na primeira 
quinzena de julho. 

segundo a subprefeitu-
ra, os trabalhos desta rede 
tiveram início no dia 31 de 
março e há projetos para 
que o local possa receber 

pavimentação, tendo em 
vista que a rede de esgoto 
também está concluída. 

a galeria conta com tu-
bos de 60 cm e os ramais 
possuem tubos de 40 cm. 
Para evitar transtornos 
aos moradores, a equipe 
fez a colocação dos tubos e 
o aterramento no mesmo 
dia.

Maria de Lourdes santos 
de oliveira é moradora des-
ta região há mais de 15 anos 
e diz que está muito feliz 
com a obra, porque acredita 
que os trabalhos realizados 
valorizam a região. 

Chamamento 
público sobre 
centros 
comunitários 
acontece dia 3

Marcos Vinício cuba
* * * 

No sábado (28), 
haverá a 6ª Mobili-
zação de Prevenção e 
Combate às Drogas. As 
ações serão realizadas 
na praça Monsenhor 
Marcondes, a partir 
das 8 horas.

O evento será rea-
lizado pelo projeto Co-
alizão Antidrogas com 
apoio da Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social, e das seguintes 
entidades: Alcoólicos 
Anônimos, Narcóti-

cos Anônimos, Amor 
Exigente (Apamex), e 
amigos. O Dia Mundial 
de Combate às Drogas 
é comemorado no dia 
25 de junho.

Os envolvidos no 
combate às drogas 
farão distribuição de 
material informati-
vo sobre prevenção e 
tratamentos oferecidos 
em Pindamonhangaba. 
A mobilização também 
contará com a par-
ticipação do projeto 
“Saindo das Ruas”, com 
apresentações de capo-
eira, dança e hip hop. 

Pinda promove 
mobilização contra 
drogas neste sábado

Marcos Vinício cuba 

Marcos Vinício cuba 

Galeria de águas 
pluviais conta com 

cerca de 500 metros 
de extensão
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Cultura & lazer

Coral Jovem Mackenzie se 
apresenta em Pinda no domingo

Festival Sertanejo

Codivap Turismo define 
plano de trabalho

Maria Fernanda Munhoz
* * *

Pindamonhangaba recebeu, 
no último final de semana e feria-
do, o I Festival Junino do Vale do 
Paraíba, com a participação dos 
empresários dos restaurantes dos 
núcleos turísticos do Piracuama e 
do ribeirão Grande. 

Mais de 15 mil pessoas passa-
ram pela área da festa, no bairro 
Bonsucesso, e puderam prestigiar 
a culinária local e típica junina, 
além de curtir os shows e apre-
sentações culturais de Pinda e de 
dez cidades da região do Codivap 
Turismo. Todas as noites foram 
encerradas com shows sertanejos 
e, no sábado e domingo, 400 pes-
soas puderam ir ao evento gratui-
tamente no “Trem do Forró”. 

Para Regina Jardim Kawatake, 
guia de turismo de Bragança Pau-
lista, o passeio de trem foi muito 
bom. Ela viu o evento na agenda 
do turismo rural para a Copa do 
Mundo e formou um grupo para 
vir à cidade. “Os clientes já que-
rem marcar para voltar novamen-
te no trem e também para fazer 
outros passeios aqui em Pinda”, 
revelou. 

Maria Fernanda Munhoz
* * *

Neste domingo (29), às 
20 horas, o Coral Jovem 
Mackenzie se apresenta 
no Teatro Galpão, com 
entrada gratuita. o grupo 
está sendo trazido à cida-
de pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de educação 
e Departamento de Cultu-
ra.

O Coral Jovem Cênico 
Mackenzie surgiu há dez 
anos, em consequência do 
trabalho com as crianças. 
Hoje, é constituído por 
alunos do Ensino Médio 
e da universidade. Com 
ênfase na música popu-
lar, tem como objetivo 
aprofundar a pesquisa 
de repertório, ampliar o 
universo cultural de seus 
integrantes, consolidar o 
aprendizado da técnica do 
uso da voz como instru-

mento de expressão indi-
vidual, além de desenvol-
ver habilidades teatrais. 
Tem no currículo viagens 
internacionais e as apre-
sentações no “Clássicos 
em Cena”, pelo qual esteve 
em Pindamonhangaba em 
2011. No repertório, músi-
cas de Adoniran Barbosa 
e Noel Rosa, entre outros 
compositores brasileiros.

O evento é gratuito e os 
ingressos deverão ser re-
tirados no Departamento 
de Cultura da Prefeitura, 
na sexta-feira (27), das 9 
às 12 horas e das 14 às 16 
horas. O Departamento 
de Cultura fica na rua Dr. 
Campos Sales, 530, São 
Benedito. 

Maria Fernanda Munhoz
* * *

Na última semana, o 
Codivap Turismo reali-
zou sua segunda reunião, 
com a presença de diver-
sos secretários e diretores 
de turismo das cidades da 
região. O encontro foi rea-
lizado para a apresentação 
do plano de trabalho e do 
regimento interno da ins-
tituição. 

A partir dessa reunião, 
os representantes do tu-
rismo das cidades se co-
municarão por e-mail, 
para o fechamento do 

plano de trabalho, que 
será finalizado na próxi-
ma reunião, no dia 15 de 
julho, em Pindamonhan-
gaba, cidade que preside a 
instituição. 

na oportunidade, tam-
bém ficou combinado que 
as reuniões serão itine-
rantes e que cada cida-
de deverá apresentar um 
produto turístico para vi-
sitas técnicas. Em Pinda, 
os integrantes do Codivap 
Turismo farão o City Tour 
Histórico Cultural e co-
nhecerão um atrativo de 
turismo rural. 

Reunião do Codivap Turismo foi realizada em 
Taubaté. Próxima será em Pindamonhangaba

Divulgação Turismo Pinda

As inscrições para o XIII Festival de 
Interpretação da Música Sertaneja “Luiz 
Carlos Cardoso” já estão abertas no 
Departamento de Cultura e devem ser 
feitas até o dia 18 de julho. O evento será 
realizado no dia 26 de julho, a partir das 
16 horas, na Estação Arteduvale. Mais 
informações podem ser obtidas pelo (12) 
3642-1080 ou 3643-2690.

Empresários dos núcleos turísticos 
aprovam Festival Junino 

Festival Junino teve shows sertanejos todas as noites

A moradora do Bonsucesso, 
Rubiana Ventura, achou o festival 
ótimo. “Gostei do festival porque 
ele promoveu, movimentou e va-
lorizou o nosso bairro. Gostei das 
bandas e das atrações e passei por 
aqui todos os dias”, contou. 

Turistas de São Paulo vieram 
passar o final de semana de Pinda 
e não perderam um dia de Festival. 
“Ficamos hospedados na casa de 
amigos e quando soubemos do Fes-
tival viemos em todos os dias. Esta-
mos adorando”, declarou Vanessa 
Monteiro, em nome do grupo. 

Para Valdir “Gaúcho”, da Es-
tância Serrana (Núcleo Turístico 
do Piracuama), o Festival Junino 
foi um sucesso total. “Vendemos 
cerca de 400 kg de carne nos dias 
da festa e fizemos muitos conta-
tos. O evento foi ótimo para divul-
gar o trabalho da gente, já estou 
esperando o próximo. A Prefeitu-
ra está de parabéns”, afirmou. 

A responsável pelo estande 
“Gostosuras da Vó Dita”, Cassan-
dra Nogueira, do Núcleo Turístico 
Ribeirão Grande, ficou satisfei-
ta com a participação no evento. 
“Fomos muito bem acolhidos pelo 
pessoal do núcleo do Piracuama, 
só temos a agradecer. O festival 
foi muito bom para a divulgação 
dos empreendimentos, acredito 
que todos estejam satisfeitos, por-
que o público compareceu. Agora, 
esperamos repetir essa parceria 
novamente, no Festival da Pri-
mavera, lá no núcleo do Ribeirão 
Grande”, concluiu.  

O I Festival Junino do Vale do 
Paraíba foi realizado pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Governo e 
Departamento de Turismo, com 
apoio da Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo. Os estandes de alimentação ficaram movimentados todos os dias

Coral é constituído 
por alunos do 

Ensino Médio e da 
Universidade do 

Mackenzie

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
 * * *

A tradicional festa de 
aniversário de Pindamo-

Chitãozinho e Xororó abrem a festa

Chitãozinho e Xororó abrem a festa de 309 anos

OUTRAS ATRAÇÕES
Além dos shows, a festa 

terá praça de alimentação 
coordenada pelas institui-
ções assistenciais da cidade, 
parque com brinquedos 
infl áveis para as crianças, 
ações de saúde, espaço de 
divulgação do turismo da ci-
dade, da Associação Comer-
cial e Industrial de Pinda-
monhangaba e área para a 
imprensa, entre outros. 

O estacionamento será 
pago, e 60% da arrecadação 
será destinada para as entida-
des assistenciais da cidade.

O sambista Péricles será atração do dia 11

Sertanejo universitário e ‘arroxa’ 
estão no repertório de Carlos e Jader O rock do CPM 22 vai agitar dia 10

Divulgação

Divulgação

Divulgação Divulgação

Tribuna do Norte
PINDA 309 ANOS

nhangaba, realizada no 
Parque da Cidade, é uma 
das principais atrações do 
calendário de comemo-

rações dos 309 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa do município. 
Neste ano, o evento será de 

9 a 13 de julho, com por-
tões abertos a partir das 19 
horas e shows a partir das 
21 horas. Como toda a pro-
gramação de aniversário, a 
festa terá entrada gratuita 
para a população.

Abrindo a programa-
ção de shows, no dia 9, a 
dupla Chitãozinho e Xoro-
ró promete atrair milhares 
de pessoas, com a apre-
sentação de seus maiores 
sucessos. No dia 10, a atra-
ção será a banda de rock 
CPM22; dia 11, o sambista 
Péricles; dia 12, os serta-
nejos Carlos e Jader; e dia 
13, encerramento com os 
artistas da cidade: Banda 
Gold, Bellator e a dupla 

Tadeu e Renan. “Procu-
ramos mesclar os estilos 
musicais dos shows, para 
atender a diferentes pú-
blicos. A intenção é que 
todos se divirtam e come-
morem o aniversário da 
cidade com muita alegria 
e segurança”, explicou o 
coordenador de eventos 
da Prefeitura.

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Governo, que organiza 
a festa, a garantia da se-
gurança do público está 
sendo uma das principais 
exigências para a reali-
zação deste evento. Para 
tanto, a Polícia Militar 
garantiu a presença de 45 

policiais por dia, sendo 
30 da atividade delegada 
e 15 de apoio. Além dis-
so, haverá 50 seguranças 
contratados por dia, além 
de 20 guardas municipais, 
brigadistas da Prefeitura e 
plantões do setor de Elé-
trica e do Corpo de Bom-
beiros.

Como no ano passa-
do, os ingressos serão 
limitados para garantir 
a segurança do público, 
e deverão ser retirados 
no momento da entrada, 
diariamente. A organiza-
ção da festa está prepa-
rada para receber de 75 a 
90 mil pessoas durante os 
quatro dias de evento.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E SOLENE DE ANIVERSÁRIOPROGRAMAÇÃO CULTURAL E SOLENE DE ANIVERSÁRIOPROGRAMAÇÃO CULTURAL E SOLENE DE ANIVERSÁRIO
DE 01 A 31 DE JULHO 
EVENTO: Exposição de Artes Plásticas
LOCAL: Saguão da Prefeitura
HORÁRIO: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

DIA 04 DE JULHO
EVENTO: Concerto Quarteto Anna Paula Sahdi
LOCAL: Igreja Matriz
HORÁRIO: 20 horas

DIA 05 DE JULHO
EVENTO: Pinda em Cena
LOCAL: Praça Monsenhor Marcondes
HORÁRIO: das 9h às 13h

DIA 06 DE JULHO
EVENTO: Pinda em Cena
LOCAL: Bosque da Princesa
HORÁRIO: das 14h às 17h

DIA 07 DE JULHO
EVENTO: Culto Evangélico em Ação de Graças pelo 
Aniversário de Pindamonhangaba
LOCAL: Assembleia de Deus Ministério Belém
Rua Cônego Tobias, 168, Alto Tabaú
HORÁRIO: 19h30 às 21h

DIA 10 DE JULHO
EVENTO: Hasteamento das Bandeiras
LOCAL: Obelisco da Praça Monsenhor Marcondes
HORÁRIO: 8 horas

EVENTO: Missa Solene de Aniversário
LOCAL: Santuário Mariano Diocesano “Igreja Matriz”
HORÁRIO: 9 horas

DIA 11 DE JULHO
EVENTO: Concerto Jazz Amatti Musical
LOCAL: Igreja Matriz
HORÁRIO: 20 horas 

DIA 12 DE JULHO
EVENTO: Pinda em Cena
LOCAL: Praça Monsenhor Marcondes
HORÁRIO: das 9h às 13h

DIA 13 DE JULHO
EVENTO: Pinda em Cena
LOCAL: Bosque da Princesa
Horário: das 9h às 13h

DIA 18 DE JULHO
EVENTO: Concerto com a Corporação Musical Euterpe
LOCAL: Igreja Matriz
HORÁRIO: 20 horas

DIAS 18 E 19 DE JULHO
EVENTO: Ofi cina de Bonecos - Inscrições devem ser 
feitas anteriormente no Departamento de Cultura. 
LOCAL: Espaço Cultural Teatro Galpão
HORÁRIO: Dia 18 às 19 horas; dia 19, das 8h às 13 e 
das 14h às 18h

DIA 19 DE JULHO
EVENTO: Pinda em Cena
LOCAL: Praça do CISAS em Moreira César
HORÁRIO: das 9h às 13h

DIA 20 DE JULHO
EVENTO: Pinda em Cena
LOCAL: Praça do Santana
HORÁRIO: das 14h às 17h

DIA 25 DE JULHO
EVENTO: Dia da Cultura e da Paz, Show 
‘Acenando com Bandeira’
LOCAL: Espaço Cultural Teatro Galpão
HORÁRIO: 20 horas

DIA 26 DE JULHO
EVENTO: Festival Sertanejo
LOCAL: Estação Arte Duvale
HORÁRIO: 16 horas

DIA 31 DE JULHO
EVENTO: apresentação teatral Spaguetti, 
Cia Circulação Seres de Luz
LOCAL: Espaço Cultural Teatro Galpão
HORÁRIO: 20 horas
OBS: Retirada de ingressos no dia, no Departamento de Cultura, 
das 9h às 16h e, a partir das 19 horas, no local do evento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Tendo em vista a situação emergencial (combate a surtos epidêmicos – mosquito Aedes Aegypti), e 
considerando a formação de cadastro de candidatos realizada em 29 de maio de 2014, convocamos 
o candidato abaixo relacionado, para contratação temporária de 06 (seis) meses, nos termos do 
artigo 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal 4350/2005, artigo 3º, II, sem prejuízo 
dos seus direitos adquiridos no referido concurso, a comparecer no Departamento de Recursos 
Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro. 

AGENTE DO CONTROLE VETOR

Dia  02/07/2014 às 9 horas

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

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Centro de Inclusão Socioambiental do Cego – CISAC convida todos associados para a 
assembleia geral ordinária a ser realizada no dia 01 de agosto de 2014, às 19h30, em primeira 
convocação e não havendo quorum às 20h, para eleição e posse da diretoria executiva e conselho 
fiscal, com a seguinte pauta: Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
Assuntos de interesse geral.  Posse dos eleitos e encerramento;
Local: Hípica Vigilato - Av. Antônio Pinheiro Junior, Nº 1300 - Campo Alegre.
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2014 – Ayrton Sergio Saleme – Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO PAPEL, CELULOSE , PASTA DE 
MADEIRA PARA PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DE PINDAMONHANGABA – AVISO ELEIÇÕES 
SINDICAIS: Será  realizada eleição no dia 25  de julho de 2014, na sede desta entidade à rua 
Guilherme Nicoletti, 590, Vila São Benedito e na  Empresa Jofel do Brasil, de conformidade e com 
a legislação vigente e de acordo com os estatutos sociais desta entidade para composição da 
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados representantes na Federação, devendo o registro de chapa  
ser apresentado à secretária, no horário das 9:00 às 12:00hs, na sede desta entidade no período 
de 05 (cinco)  dias a contar da publicação deste aviso resumido. O Edital de convocação de eleição 
encontra-se fixado na sede desta entidade. Pindamonhangaba 30 de
Junho de 2014.       

HILTON ROBERTO NICOLETTI - PRESIDENTE

SINDICATO DOS TRABALHADORES 2 col 2,5 cm

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2014
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, edital de Chamamento Público 
nº. 002/2014, referente ao “Credenciamento de instituições de saúde para prestação de 
serviços hospitalares ambulatoriais e de internação de média e alta complexidade e para 
serviços de urgência/emergência em unidade hospitalar de atendimento às urgências e 
emergências e unidade não-hospitalar de atendimento às urgências e emergências”, com 
encerramento dia 18/07/14 às 09h30 e abertura às 10h. 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 junho de 2014. 

Dentro do programa 
“Ganha Quem Perde +” o 
Desafio Ferroviária traz 
neste domingo, a partir 
das 8h30, uma super-
pedalada em mais um 
Passeio Ciclístico que irá 
percorrer mais de 10km 
pelas ruas da cidade. O 
evento será aberto aos 
participantes do pro-
grama e seus respecti-
vos professores, valendo 
pontuação na partici-
pação. Também estará 
a todos os associados e 
convidados que desejam 
realizar atividade física.

Com o objetivo de es-
timular a prática de ati-
vidade física, o bem estar 
na alimentação e a busca 
de uma vida saudável, 
a Academia da Ferrovi-
ária atingiu o objetivo 
ao lançar o programa 
“Ganha Quem Perde +”, 
uma competição sadia 
que está envolvendo 15 
associados do clube du-
rante sete semanas em 
15 diferentes atividades 

Desafio Ferroviária traz passeio 
ciclístico neste domingo

Divulgação

Os ingressos para a Flip 
- Festa Literária Interna-
cional de Paraty 2014 - 
começam a ser vendidos 
na segunda-feira (30), a 
partir das 10 horas. Eles 
poderão ser adquiridos 
no site da Tickets for Fun 
ou pelo telefone (4003-
5588). O preço da entrada 
para a programação prin-
cipal na tenda dos auto-
res, como no ano passado, 
é de R$ 46 (inteira) e R$ 
23 (meia).

Ingressos da Flip 
começam a ser 
vendidos na segunda

Neste ano, reforçando 
sua política de democra-
tização de acesso, a Flip 
traz duas novidades. O 
show de abertura com a 
cantora Gal Costa será 
gratuito e acontecerá na 
praça da Matriz, no pal-
co da tenda da Flipinha. 
A transmissão ao vivo da 
programação principal no 
telão também será gra-
tuita, na praça da Santa 
Casa, na saída da tenda 
dos autores.

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamonhan-
gaba-CUT conseguiu re-
verter a demissão de dois 
sindicalistas na Tenaris 
Confab – unidade Tubos, 
na quarta-feira (25),

Carlos Alberto da Silva 
– “Pentelho” e Paulo Doni-
zete Moreira – “Paulinho” 
haviam sido dispensados 
pela direção da empresa 
uma semana atrás, sob 
o argumento de estarem 
aposentados. No mesmo 

Metalúrgicos revertem 
demissão de sindicalistas

dia, um protesto foi reali-
zado na portaria da Tena-
ris Confab e um comuni-
cado de greve foi aprovado 
pelos trabalhadores.

Após horas de discus-
são em duas reuniões e 
uma greve iminente, a de-
missões foram revertidas. 
Eles serão reintegrados ao 
quadro de funcionários e 
ficarão de licença remune-
rada (com o salário pago 
pela empresa), a serviço 
do sindicato.

Carlos Alberto da Silva – “Pentelho” e Paulo 
Donizete Moreira – “Paulinho”

Gal Costa se apresentará no evento

Passeio ciclístico que irá percorrer mais de 10km 

Guilherme Moura

físicas. Ganhará a com-
petição quem chegar ao 
fim com a melhor assi-
duidade nas atividades 
e perder mais quilos.

A competição está 
chegando à reta final e 
os competidores con-
tinuam postando ima-
gens de suas atividades 

no facebook #desafio-
ferroviaria. O próximo 
desafio do programa 
será dia 3 de julho, a 
partir das 19 horas, com 
o ‘Aulão de Pilates e 
Jump’ com as professo-
ras Gabriela e Graciela. 
As últimas atividades 
do projeto acontecem 

dia 6 de julho com a 
participação na Corrida 
Pinda e dia 8 de julho 
com o encerramento e 
pesagem final. O encer-
ramento festivo aconte-
cerá no sábado, dia 12 
de julho, a partir das 11 
horas com a divulgação 
dos vencedores.

Marcos Hermes



PATROCINADORES
O evento recebe o apoio do salão Backstage Hair 

Make Up e do Buffet Briet Festas e Eventos.

PREMIAÇÃO
1º lugar – Miss Pinda Gay 2014: R$ 600 em 

dinheiro; um book fotográfi co profi ssional; uma bolsa 
de estudos em uma escola de teatro e uma vaga para 
concorrer ao Miss Glamour São Paulo 2015.

Melhor Traje Gala Gay 2014: um par de joias ce-
didas pela Morana joias; um par de sapatos da schutz 
cedidos pela Marina Calçados, Taubaté, e uma vaga 
para o Miss Universe 2015 a fi m de disputar a vaga da 
Bahia.

2º lugar: um conjunto de brinco e colar by Soraya 
Montenegro e um vale-compras na Ludani Calçados.

3º lugar: cesta de Produtos dos Patrocinadores

CONCORRENTES
Katrina Cyber, Alessandra Vonkant, Sharon Monte-

negro, Victoria Lima e Verona Salohan, Alanna Cyber, 
de Pinda; Letícia Castelly, de Lorena, e Micaela Muller, 
de Caçapava.

PINDAMONHANGABA 27 DE JUNHO DE 2014

DIVERSIDADE

Fotos: Fernando Noronha

Tribuna do Norte

Pinda terá primeiro 
concurso Miss Gay
Pinda terá primeiro 

Miss Gay
Pinda terá primeiro 

ANA CAMILA CAMPOS
***

Brilho, glamour e mui-
ta criatividade. Isso é o 
que o público pode es-
perar da primeira edi-
ção do concurso Miss 
Gay, em Pindamonhan-
gaba. O evento aconte-
cerá a partir das 21 ho-
ras de sábado (28), no 
Teatro Galpão.

De acordo com Luana 
Kardashian, ‘diretora’ 
geral do evento em Pin-
damonhangaba, o foco 
principal do concurso é 
a cidade, mas as inscri-
ções foram abertas para 
pessoas da região.

O concurso terá oito 
‘candidatas’, sendo que 
‘duas’ são de fora: ‘uma’ 

de Lorena e ‘outra’ de 
Caçapava. Elas irão 
concorrer a três catego-
rias: 1º lugar - Miss Pin-
da Gay 2014;  1º -Me-
lhor traje de Gala Gay 
2014; 2º e 3º lugares e 
Musa Gay 2014, e serão 
avaliadas em quesitos 
como beleza, simpatia, 
desenvoltura, comuni-
cação e passarela.

A expectativa da or-
ganização  é que o even-
to seja um sucesso, pois 
é algo muito trabalho-
so de preparar. “É um 
evento muito sério, tan-
to que todas as candida-
tas têm mais de 18 anos 
e assinam um termo de 
responsabilidade. Elas 
levam a sério e investem 

no que estão fazendo. 
Muitas delas estão pre-
parando surpresas para 
suas performances”, ex-
plica Luana.

Durante a programa-
ção, os presentes pode-
rão apreciar 10 shows 
de convidadas, que 
terá também a presen-
ça Soraya Montenegro, 
Miss Gay Rio Grande 
do Sul 2013 e Amanda 
Vidal, Miss Beleza Mi-
neira Gay 2003. “Será 
um evento com progra-
mação corrida e, com 
certeza, o público pode 
esperar um espetáculo”, 
garante Luana.

As candidatas parti-
ciparão de três etapas: 
sessão de fotos, na qual 

cada uma irá ganhar um 
exemplar 30cmX40cm, 
que estará em exposição 
no dia do evento; ensaio 
geral, realizado na sex-
ta-feira (27), a partir 
das 20 horas e, para a 
ganhadora, um curso de 
maquiagem com Wes-
ley Gustavo.

Os ingressos custam 
R$ 15 e serão vendidos 
antecipadamente com 
cada candidata ou na sede 
do salão de beleza V&P, 
localizado na rua General 
Júlio Salgado, 36. A capa-
cidade do local é para 221 
lugares. O Miss Gay tem 
o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Cultura.

JURADOS
A mesa será composta por 12 jurados:  diretor de 

Cultura de Pindamonhangaba; diretora de Turismo 
de Pindamonhangaba; Kátia Santos, miss simpatia 
Taubaté; Soraya Montenegro, miss gay Rio Grande do 
Sul 2013; Luran, representante da Marina Calçados, 
Taubaté; Marcela Kopp, miss Moreira César 1999; 
Sharon de La Vega, miss gay Glamour 2014; Ruby de 
La Vega, miss gay 2014; Douglas, presidente da Mo-
cidade Alegre da Vila das Graças (Taubaté); Samanta 
Gonçalves, supervisora de marca de cosméticos de São 
Paulo; Agata Kiss, ator e transformista e Carla Cristi-
na, miss Pindamonhangaba 2014.

Na manhã da 
última quarta-feira 
(25) dois menores, 
16 e 18 anos,  foram 
detidos por tráfi co 
de drogas no Dis-
trito de Moreira 
César. Eles foram 
abordados após 
denúncias de que 
estariam envolvi-
dos com a venda 
de entorpecentes. 

Segundo a polícia, 
na casa  dos envol-
vidos foram encon-
tradas 17 pedras de 
crack e R$105.

Após prestar 
depoimentos, um 
dos detidos foi en-
caminhado para a 
Penitenciária 1, em 
Tremembé, e o ou-
tro liberado na pre-
sença dos pais.

Com a participação de 
mais de 16 mil colaborado-
res voluntários, a Gerdau 
realizou, entre os meses de 
abril e junho, a 5ª Copa Vo-
luntário Gerdau, gincana 
social que visa estimular o 
trabalho voluntário entre os 
colaboradores da empresa. 

A usina de Pindamo-
nhangaba conquistou papel 
de destaque durante as ati-
vidades no Brasil, sendo a 
segunda unidade com maior 
número de participantes. 
Foram mais de mil colabo-
radores envolvidos e as ati-

vidades benefi ciaram 13 mil 
pessoas. Durante seis sema-
nas, os voluntários levaram 
para 52 escolas da região 
conceitos e metodologias de 
gestão desenvolvidas pela 
Gerdau. Os grupos trabalha-
ram a troca de experiência 
por meio de palestras, jo-
gos, dinâmicas, workshops, 
teatro e programas de edu-
cação na prática. 

Além de contribuir para 
o desenvolvimento das ins-
tituições de ensino, as ativi-
dades trouxeram benefícios 
para o crescimento profi s-

sional dos voluntários. “Per-
cebi que a cada apresenta-
ção ou conversa que tinha 
com os educadores a minha 
timidez foi diminuindo e eu 
consegui aperfeiçoar a ma-
neira de falar em público. 
Pude notar uma melhora 
signifi cativa no término das 
atividades”, declarou Dou-
glas Oliveira Santos, líder de 
uma das equipes de voluntá-
rios de Pindamonhangaba. 

Sob o slogan “Com uma 
boa gestão, transforma-
mos resultados”, a ação foi 
coordenada pelo Instituto 

Gerdau, responsável pe-
las políticas e diretrizes de 
responsabilidade social da 
Companhia. “Mobilizar e 
valorizar o trabalho volun-
tário dos colaboradores é 
uma das maneiras mais efe-
tivas de fortalecer a cidada-
nia e habilidades pessoais e 
profi ssionais, além de esti-
mular ações que contribu-
am para o desenvolvimento 
sustentável das comunida-
des benefi ciadas”, disse o 
diretor-executivo do Insti-
tuto Gerdau, José Paulo So-
ares Martins. 

Gerdau Pindamonhangaba encerra ação global 
de voluntariado com recorde de envolvidos 

POLÍCIA
Dois são detidos por 
tráfi co de drogas
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Concorrentes serão avaliadas pela beleza, simpatia, desenvoltura, comunicação e desfi les na passarela



PINDAMONHANGABA 27 DE JUNHO DE 2014SEXTA-FEIRA

Tribuna do Norte
ESPORTES

Pindamonhangaba re-
cebe, neste sábado (28), a 
2ª etapa do Rally Paulista 
Off-Road de Regularida-
de. Mais de 50 equipes 
estão participando. A lar-
gada será realizada às 7 
horas, no Shopping Pátio 
Pinda. O percurso crono-
metrado será disputado 
na Fazenda Baronesa.

As atividades começam 
no fi nal da tarde desta 
sexta-feira (27), às 18 ho-
ras, quando o público terá 
oportunidade de ter con-
tato com as máquinas, que 
estarão sendo adesivadas 
e os competidores se pre-
parando na área externa 
do Shopping.

A prova terminará por 
volta das 12 horas, no Res-
taurante Alecrim (Núcleo 
Turístico do Piracuama). 
Com a chegada dos com-
petidores, haverá parada 
para almoço e para assis-

tir ao jogo do Brasil no te-
lão. Em seguida, haverá a 
premiação.

O Vale recebe um to-
tal de quatro etapas, e a 
primeira aconteceu em 
Taubaté. Em agosto, será 
a vez de Tremembé e, em 
setembro, em Guaratin-
guetá.

O Campeonato de 
Rally de Regularidade é 
promovido pela Paulista 
Off-Road Promoções e 
Eventos, tem o apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, é patrocinado 
por empresas de diversos 
setores da economia, ho-
mologada e supervisio-
nada pela Fasp - Fede-
ração de Automobilismo 
de São Paulo  e regido 
pelo Regulamento Geral 
de Rally de Regularidade 
4x4 da CBA - Confedera-
ção Brasileira de Auto-
mobilismo.

Alambrado de piscina 
recebe reparos

FUTEBOL 
PINDENSE
VENCE NA COPA 
SÃO PAULO

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

No último dia 21, a 
equipe de futebol masculi-
no de Pindamonhangaba 
venceu a equipe de Franco 
da Rocha em partida vá-
lida pela Copa São Paulo. 
No primeiro tempo Pinda 
teve várias oportunida-
des de gols, infelizmente 
os lances foram em cima 
do goleiro, que também 
estava com muita sorte. 
No segundo, Edgar mar-
cou de cabeça e a vitória 
fi cou com os donos da casa 
por  1 a 0. O próximo jogo 
será na segunda quinzena 
de julho.

O treinador do time, 
Castilho,  parabeniza os 
atletas e afi rma que foi 
uma excelente partida, 
Pinda venceu o líder da 
competição. Ele comenta 
que   continuará com os  
treinamentos, no Centro 
Esportivo ‘João do Pulo’, 
das 20 às 22 horas, focan-
do os Jogos Regionais.

Projeto Atletismo Cidadania 
oferece as últimas vagas

Santa Cruz x Jd. Resende
Local: Azeredo

Mantipê x Santos
Local: Afi zp

Santa Cecília x Araretama
Local: Santa Cecília

Cidade Nova x Cícero Prado
Local: Cidade Nova

Pindamonhangaba recebe 2ª etapa 
do Paulista de Rally, no sábado

Divulgação Paulista Off Road

ESTRELA E 
PINDENSE 
DEFINEM 
CINQUENTÃO

Domingo (29), é 
dia de decisão pela 
categoria Cinquen-
tão com o jogo entre 
Estrela e Pindense, 
às 8h45, no Morumbi 
Pindense. Na sequên-
cia, em vários campos 
locais, acontecem as  
quartas de final da 
Segunda Divisão. A 
Liga Pindamonhan-
gabense de Futebol 
programou as parti-
das para as 10h45.

JOGOS DE IDA

Futebol

Os profi ssionais 
da Subprefeitura de 
Moreira César estive-
ram no Centro Espor-
tivo José Ely Miranda, 
“Zito”, na segunda 
quinzena de junho,---= 
para fazer o reparo no 
alambrado da piscina. 
Os serviços solicita-
dos foram concluídos 
no início desta sema-

na. De acordo com as 
informações de funcio-
nários do centro espor-
tivo, o alambrado vai 
receber pintura duran-
te o recesso das aulas.

Mais de cinquenta equipes participam da prova, cuja largada acontece às 7 horas, no Pinda Pátio

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

Desde o mês de maio Pinda-
monhangaba conta com o projeto 
Atletismo Cidadania e os interessa-
dos podem procurar o Centro Es-
portivo José Ely Miranda, “Zito”, 
em Moreira César, para matricu-
lar seus fi lhos. A responsável pelas 
atividades informa que ainda há 
algumas vagas e para matricular 
as crianças, com idade entre 7 e 10 
anos, basta comparecer ao local.

Este projeto é do medalhista 
olímpico Edson Luciano Ribeiro e 

está sendo desenvolvido por meio 
do Clube Serrana de Atletismo 
com o apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, via Secretaria de 
Juventude, Esportes e Lazer, Go-
verno do Estado de São Paulo - Lei 
de Incentivo ao Esporte, e patrocí-
nio da Gerdau.

A professora Adeli Mara Mon-
teiro destaca que o projeto ofere-
ce às crianças vivência e conheci-
mento sobre a modalidade. Para 
garantir a vaga basta ir à pista do 
“Zito” às segundas, quartas e sex-
tas das 8 às 11 e das 14 às 17 horas.

Todos os alunos recebem uni-
formes e lanches em todas as au-
las. Para que as atividades sejam 
realizadas há um professor e qua-
tro estagiários.

Edvaldo José dos Santos é pai 
de uma aluna que participa do 
projeto e parabeniza as atividades. 
Para ele esta atividade é muito im-
portante porque contribui com o 
desenvolvimento físico e psicológi-
co das crianças. “Além disto, é ou-
tra opção de atividade neste perío-
do de férias escolares ajudando no 
condicionamento físico”, salientou.

Ainda restam algumas vagas para crianças entre 7 e 10 anos no projeto de Atletismo

Divulgação

Divulgação

Piscina do Centro 
Esportivo “Zito”


