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No mês em que Pinda-
monhangaba comemora seu 
309º aniversário de emanci-
pação político-administrati-
va, quem ganha o presente 

é a população, por meio de 
uma programação diversi-
fi cada. De 9 a 13 de julho, 
o Parque da Cidade rece-
beu cerca de 50 mil pessoas 

que prestigiaram shows de 
Chitãozinho e Xororó, CPM 
22, Péricles, Hellen Caroli-
ne, Raul Gil, Carlos e Jader, 
A Tropa, Bellator, Banda 

Gold, além de Tadeu e Rafa-
el. Além do Parque, a igreja 
Matriz recebeu um concerto 
de jazz Manouche e o Pinda 
em Cena mostrou o traba-

lho dos artistas da cidade na 
praça Monsenhor Marcon-
des e no Bosque da Prince-
sa. A programação continua 
até o dia 31 de julho. 

Cidade intensifi ca 
combate à dengue

A equipe de Controle de Vetores da 
Secretaria de Saúde de Pindamonhan-
gaba está realizando as ações de blo-
queio à dengue no bairro Quadra Cober-
ta. Também haverá nebulizações para 

exterminar o mosquito transmissor da 
doença. Além das atividades da Prefei-
tura, é importante que a população co-
labore eliminando água parada.

Polícia 
investiga 
assassinato 
de advogada

A Polícia Civil de Pin-
damonhangaba está 
trabalhando junto com 
a DIG – Delegacia de 
Investigações Gerais 
de Taubaté – para en-
contrar o assassino da 
advogada Nilza Maria 
Hinz, executada a tiros 
na tarde de sexta-feira 
(11), quando saia do tra-
balho.
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Chorinho na Praça

Tadeu e Rafael encerraram a festa

Pinda em Cena no Bosque Organização estima que cerca de 50 mil pessoas assistiram aos shows 

Xororó canta sucessos Raul Gil é homenageado Péricles lota Parque da Cidade
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Pinda comemora aniversário 
com shows e atrações culturais 

 Equipes farão nebulização na região da Quadra Coberta
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Divulgação

Carros com placa final 4 devem 
ser licenciados até dia 31

Servidores 
nascidos em 
julho devem se 
recadastrar

Os funcionários públicos do Es-
tado de São Paulo que nasceram no 
mês de julho devem se recadastrar 
até o dia 31. Quem não fizer o re-
cadastramento terá o salário sus-
penso e só voltará a receber depois 
que a situação for regularizada pelo 
RH. 

A atualização é obrigatória du-
rante todo o ano e deve ser feita 
durante o mês de aniversário do 
servidor público. A medida englo-
ba também os servidores e milita-
res afastados e licenciados. O pro-
cedimento é realizado pelo site da 
Secretaria de Gestão Pública ou 
por formulários disponíveis nas 
unidades de Recursos Humanos 
dos órgãos.

Os servidores públicos apo-
sentados e pensionistas também 
devem se recadastrar no mês de 
aniversário. Neste caso, o recadas-
tramento é feito em qualquer agên-
cia do Banco do Brasil.

Janela,  a bem da verdade,
teu ranger, este chiado,
são gemidos da saudade
na voz rouca do passado...

A data 19 de julho é espe-
cial para a APL e UBT- Pinda-
monhangaba. Foi nesse dia, 
há dez anos, que o membro e 
incansável trabalhador destas 
entidades, poeta Ernesto Tava-
res de Souza, aos 66 anos de 
vida terrena, partiu para o plano 
etéreo... 

Não foram somente a UBT 
e a APL que ficaram vazias de 
um acadêmico e trovador que 
nunca se deixou levar pelo ego-
centrismo.  Ficou vago o espaço 
que ele ocupava em nossas vi-
das. A ausência de Ernesto foi 
sentida por sua esposa, irmãos, 
sobrinhos, amigos e por todos 
que desfrutaram de sua bonda-
de e sabedoria. 

Ernesto foi extremamente 
útil em todos os lugares por 
quais passou e funções que de-
sempenhou. Sua vocação para 
paladino da justiça, seu talento 
para apaziguar conflitos e pro-
mover o equilíbrio e a razão, era 
indiscutível. Nas situações em 
que uma iniciativa imediata po-
deria significar a diferença en-

Nos lamentos me contenho,
desabafo não faz bem,
pois as tristezas que tenho
são minhas, de mais ninguém...

Viva a fé... santa magia
no doce viver do cristão
é sentir no dia-a-dia
Jesus em seu coração!

Ernesto, acadêmico e 
trovador inesquecível... 

tre o alívio e a catástrofe, havia 
nele a essência do rei Salomão. 
Ante à miséria do homem, quer 
fosse da alma ou do corpo, imi-
tava São Francisco de Assis, tal 
era seu espírito de doação, seu 
desprendimento das coisas ma-
teriais.

No desempenho de suas fun-
ções como militar da Força Aé-
rea, em Brasília, e como policial 

na conturbada capital paulista, 
intercedia sem vacilar quando 
pressentia o cometimento de 
injustiça contra  o menos favo-
recido. Não se intimidava diante 
dos grandes nem se engrande-
cia perante aos pequenos. Era 
homem o bastante para dar sua 
vida pelos irmãos.

Foi trovador premiadíssimo e 
sonetista lírico muito admirado.  
Ernesto foi  um mestre. E sendo 
mestre também foi professor. 
Por longos anos deu aulas de 
alfabetização para adultos no 
município de São João, em Per-
nambuco. Naquela região dei-
xou saudade e gratidão entre 
seus humildes alunos que du-
rante o dia labutavam no cabo 
de uma enxada para, à noite, ir 
aprender a ler e a escrever com 
o “seu” Ernesto.

Não se vangloriava dos inú-
meros prêmios literários que 
conquistava, mas gostava de 
relembrar, e nisso demonstrava 
certo orgulho, de seus alunos. 
Contava-nos da alegria imensa 

estampada nos olhos do João, 
da Rita, do Januário e de tan-
tos outros caboclos que vinham 
lhe mostrar uma carta que ha-
viam recebido. Ali, no espaço 
destinado ao destinatário, reco-
nheciam seus nomes. Era para 
eles, estava escrito ali... agora 
sabiam ler. Haviam escrito uma 
carta e recebiam a resposta. 
Mais gratificante que ter escri-
to, era receber uma carta e não 
precisar de ninguém para ler 
para eles. Graças ao professor 
Ernesto...

Sua participação como 
membro da Academia de Letras 
e da União Brasileira de Trova-
dores foi exemplar enquanto 
a saúde permitiu. Ia de escola 
em escola falar de trova e dos 
concursos literários da Acade-
mia. Lia e relia com carinho e 
paciência paternal os versos e 
a prosa dos jovens estudantes. 
Foi dos mais qualificados avalia-
dores, dos mais sábios jurados 
tanto do Juventrova quanto do 
Concurso Nacional.  

Trovador - Foi trovador premiadíssimo por este 
Brasil afora. Suas trovas (temos três exemplos abaixo) 
eram retratos da sensibilidade.

Sonetista - Entre os seus sonetos, a maioria líricos, teve 
um que ele fez em 1996, ante à perda de nosso companheiro de 
APL, Anibal Leite de Abreu, cujos versos também nos reconfortam 
ante à partida de seu próprio autor:

No azul do firmamento penetraste
qual paladino em busca da verdade.
Teu corpo físico entre nós deixaste,
mas tua alma vasculha a santidade!

Bom amigo, é tua a eternidade,
sejas das estrelas, divino engaste.
O nosso amado Deus, que é só bondade,
já abençoa o chão que palmilhaste.

Pétalas de rosa, punhado de jasmim
perfumam a tua doce despedida
bem sabes, nobre Anibal, não foi o fim,

Já retumba a nova luta aguerrida
que espera por ti e aguardará por mim
na santa promessa de uma nova vida!

Ernesto Tavares de Souza

Arquivo TN

Os carros com placa final 4 devem 
ser licenciados até o dia 31 de julho. 
O licenciamento pode ser eletrônico 
ou pessoalmente, nas unidades do 
Detran-SP ou Ciretran -  Circunscri-
ção Regional de Trânsito. 

Caso realize o procedimento pela 
internet, o cidadão deve efetuar o 
pagamento da “taxa de emissão”, no 
valor de R$ 68,48, mais R$ 11 para 
envio do documento pelo Correio, 
via sistema bancário (agências ban-
cárias, caixa eletrônico ou bancos 

online) e aguardar o recebimento do 
documento no endereço cadastrado 
junto ao Detran-SP. 

Para fazer o licenciamento, é pre-
ciso ter em mãos o número do Rena-
vam - Registro Nacional de Veículos 
Automotores ou apresentar o CRLV 
- Certificado de Registro e Licencia-
mento de Veículo do exercício 2013. 
O veículo não poderá apresentar res-
trições judiciais ou administrativas, 
assim como débitos de multas, IPVA 
ou DPVAT.

A equipe de Controle de Vetores 
está realizando as ações de bloqueio 
à dengue no bairro Quadra Coberta. 
Também haverá nebulizações em al-
gumas regiões deste local. A preven-
ção contra o Aedes aegypti é a melhor 
forma de evitar a doença e a colabora-
ção dos munícipes é muito importan-
te.

Nesta terça-feira (15), haverá uma 
reunião entre os representantes das 
secretarias e departamentos munici-
pais com os profissionais da Secreta-
ria de Saúde e Assistência Social, para 
serem apresentadas as propostas de 
apoio de prevenção à dengue. O en-
contro está marcado para as 14 horas, 
no auditório da Prefeitura.

Atualmente Pindamonhangaba re-
gistra 3.210 notificações de dengue, 
sendo: 2.615 casos autóctones, 30 im-
portados e 565 que foram descartados. 
O trabalho de conscientização e elimi-
nação de possíveis criadouros conti-
nua, não há interrupção das ações.

Equipe realiza bloqueio contra a dengue

É, acabou. Não há outro verbo para definir o sen-
timento de vazio que fica no peito do torcedor após a 
Copa do Mundo no Brasil.

Não há mais turistas, não há mais festejos, nem 
esperança, tudo se foi. A sensação de criança órfã não 
vai passar tão cedo. Vai demorar um bom tempo com 
a impressão de que a Copa deveria durar mais, ou 
de que ela poderia começar um pouco depois. Não 
adianta. Nossas almas estão tristes, porque a Copa 
acabou.

De 1950 até hoje foram 64 anos de espera para ver 
o Brasil ganhar um título em casa. Pelo jeito esse de-
sejo terá que esperar mais 30, 40, 50 anos. Tão cedo 
a Copa não será aqui. Essa não é uma afirmação em 
virtude do que o país pode ou não fazer fora das qua-
tro linhas, nem da estrutura ou da organização – que 
se diga de passagem foi muito melhor que da África 
do Sul (2010). Isso é baseado no sistema natural da 
Fifa de escolher os países.

São muitas nações almejando o evento mais im-
portante do mundo. Deste modo, é natural um tem-
po razoável (30 anos pelo menos) para um novo tor-
neio no Brasil.

Independentemente do sonho do hexa, que come-
çou a se desfazer na convocação que Luiz Felipe Scolari 
fez, mantemos vivo o sentimento de termos feito uma 
grande Copa, de termos acolhido os povos e realizado 
a maior festa em favor da paz e da união mundial.

Talvez seja isso que queiramos neste momento: re-
petir o evento para rever o colorido das ruas, especial-
mente dos grandes centros, os cânticos das torcidas, 
a animação dos povos, os grupos de amigos, familia-
res... pois é, isso vai ficar na lembrança de todos nós.

Para nós, pindamonhangabenses, ainda tínhamos 
um aditivo nessa mistura de experiências que só a 
Copa do Mundo é capaz de fazer, mantínhamos ‘um 
filho’ a rumo de conquistar o planeta, Luiz Gustavo.

Por fim, toda aquela alegria das primeiras semanas 
de junho, com três jogos por dia, e um dia em especial 
com quatro partidas, isso não vai se repetir tão cedo. 
A Copa esvaziou os protestos, diminuiu a violência, 
aqueceu a economia e alegrou o Brasil e o Mundo.

É possível que a mistura de fatores externos ou 
de elementos mágicos faça e torne a Copa do Mundo 
única. Ou ainda a limitação de ser de quatro em qua-
tro anos, demorar mais de 20, 30 anos para voltar 
a um país, surgir talentos, nascer estrelas, aparecer 
uma nova potência, reafirmar uma grande escola, 
cair um tabu, por fim começar e terminar. Agora é 
enxugar as lágrimas porque a Copa, infelizmente, 
acabou. Em 2018, na Rússia, tem mais.

O que é bom dura pouco

Fim da Copa deixa vazio 
na alma do torcedor 

Akim/Agora Vale
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Autoridades civis e mi-
litares, representantes da 
prefeitura e população se 
reuniram no obelisco da 
praça monsenhor mar-
condes na manhã de quin-
ta-feira (10) para iniciar as 
solenidades oficiais em co-
memoração aos 309 anos 
de pindamonhangaba.

o evento, marcado 
para as 8 horas, teve iní-
cio com o hasteamento 
das bandeiras do Brasil, 
do estado de são paulo 
e de pinda, elevadas por 
autoridade militar e  re-

presentantes  dos poderes 
Executivo e legislativo, 
enquanto a Corporação 
musical Euterpe entoava 
o Hino nacional Brasilei-
ro, seguido pelo Hino de 
pindamonhangaba.

mantendo a tradição, 
os três grupos Escoteiros 
da cidade - Grupo Es-
coteiro itapeva, Grupo 
Escoteiro pindamonhan-
gaba e Grupo Escoteiro 
Evangélico levi também 
participaram do momen-
to solene.

Em seguida, às 9 ho-
ras, teve início a missa em 
Ação de Graças alusiva à 

data, celebrada no santu-
ário mariano Diocesano - 
igreja matriz.

o celebrante foi o 
padre luiz Carlos, que 
conduziu a missa em 
intenção de paz e pros-
peridade do município. 
“Com muita alegria ce-
lebramos essa missa em 
Ação de Graças para que 
reine em nossa cidade a 
paz, a justiça e o amor”, 
disse.

na ocasião, o prefei-
to de pindamonhangaba 
afirmou que a missa so-
lene é para que nossa se-
nhora abençoe a cidade.

sob as luzes verdes e 
vermelhas, das cores da 
Bandeira de pindamo-
nhangaba, centenas de 
pessoas acompanharam o 
Trio Acústico loucos na 
apresentação Jazz ma-
nouche na igreja matriz, 
na sexta-feira (11). Apesar 
do nome se referir a um 
trio, o concerto, de cerca 
de 75 minutos de duração, 
contou com cinco músicos 
(contra baixo acústico, 
violão, violino, acordeom 
e percussão), que execu-
taram obras famosas dos 
séculos XViii, XiX e XX, 
além de canções da mpB.

sob a harmoniosa 
sonoridade dos instru-
mentos, os integrantes 
da banca encantaram o 
público, ora com as can-
ções, ora com as histó-
rias das músicas.

para o aposentado Ro-
nildo soares Cunha, o 
show foi uma ótima expe-
riência para uma noite de 
sexta-feira. “Achei tudo 
muito gostoso e aprovei-
tei bastante. Eles são bons 
artistas e estão de para-
béns pela apresentação”.

A professora maria 
Helena da silva disse 
que o casamento dos 
instrumentos, o rítmo 
e o repertorio foram 
perfeitos. “Adorei a ma-
neira como eles tocam 
e como se manifestam 
como músicos. Tenho 
certeza que isso agra-
dou a todos aqui”.
Próxima apresentação

A próxima apresenta-
ção na igreja matriz acon-
tece na sexta-feira (18), às 
20 horas, com a Corpora-
ção musical Euterpe.

mARiA FERnAnDA munHoz
*** 

No último final de se-
mana, a praça monsenhor 
marcondes e o Bosque da 
princesa receberam mais 
uma edição do pinda em 
Cena, projeto desenvolvido 
pelo Departamento de Cul-
tura da prefeitura e que pro-
move a apresentação dos 
artistas da cidade. nos dois 
dias, o público prestigiou e 
mostrou que a população 
gosta de arte e das manifes-
tações culturais locais.

no sábado, as atra-

ções na praça monsenhor 
marcondes foram: Cia 
novos Atores, com a peça 
la maldición; Aprendizes 
da Corporação musical 
Euterpe; Grupo só pra 
Recordar, com chorinho; 
maculelê, roda de samba 
e capoeira com o grupo 
Capoeira Vida; Escola de 
Dança Gorete Von Gal; 
projeto saindo das Ruas; 
Cia Cênica de Dança mô-
nica Alvarenga; Felipe 
Callipo com escultura e 
oficina de modelagem em 
argila; e artistas plásticos 

com pintura e desenho.
no domingo (13), o 

evento foi realizado na 
parte da manhã devido 
ao jogo da final da Copa, 
no Bosque da princesa, 
com as seguintes atrações: 
chorinho com o Grupo só 
pra Recordar; Corporação 
musical Euterpe; teatro 
Giselle com o núcleo Cê-
nico mônica Alvarenga; 
dança circular; maculelê, 
capoeira e samba de roda 
com o grupo Capoeira 
Vida; dança de rua e capo-
eira com o projeto saindo 

das Ruas; feira de artesa-
nato; oficinas de desenho, 
pintura e modelagem em 
argila; cantinho da leitu-
ra com a biblioteca muni-
cipal; balé clássico com a 
Escola de Dança Gorette 
Von Gal.

No próximo final de 
semana tem mais pinda 
em Cena! será no sábado 
(19), das 9 às 13 horas, na 
praça do Cisas em moreira 
César e no domingo (20), 
das 14 às 18 horas, na pra-
ça do santana. Vale a pena 
conferir!

Aniversário é celebrado com 
solenidades

Harmonia entre 
instrumentos na 
noite de sexta Pinda em Cena leva arte 

para Praça e Bosque

Ana Camila Campos Ana Camila Campos Ana Camila Campos

odirley pereira

Ana Camila Camposmaria Fernanda munhoz

Hasteamento das Bandeiras foi o primeiro evento oficial do dia

Euterpe executa hinos do Brasil e de Pinda Prefeito e vereadores foram à Missa em Ação de Graças Padre Luiz Carlos

Cinco músicos encantaram o público

Lazer foi garantido no Bosque da Princesa Bailarinos dançaram samba de gafieira na praça
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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 aurélio Villardi

Vereador Professor osValdo

Sempre atuante e partici-
pativo, o vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) conti-
nua sua luta para melhorar a 
saúde da população de Pinda-
monhangaba.Ele está cobran-
do do Executivo, urgentes 
estudos e providências para 
que seja feita a contratação de 
mais psicólogos e psiquiatras 
visando aumentar o número 
de sessões de terapia indivi-
dual e grupal oferecidas aos 
munícipes.

Esta indicação foi feita 
para atender aos pedidos de 
cidadãos, que relataram ao 
vereador a dificuldade que 
enfrentam para conseguir 
atendimento psicológico. 
Muitos desses moradores 
apresentam problemas como 
depressão, síndrome do pâni-
co, TOC - Transtorno obsessi-
vo-compulsivo, entre outros. 

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio alega que com um 
maior número de psiquiatras 

Dr. Marcos Aurélio 
cobra contratação de mais 
psicólogos e psiquiatras

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

o Presidente da o.a.B. 
de PindaMonhangaBa, dr. 
Marcel afonso Moreira e 

o Presidente da câMara, 
Vereador ricardo Piorino

O Presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba, vere-
ador Ricardo Piorino (PDT) 
comemorou durante a 23ª 
sessão ordinária, a aprova-
ção - por unanimidade - do 
Projeto de Lei nº 91/2014, 
do Executivo, que autoriza a 
concessão do direito real de 
uso à 52ª subseção da Ordem 
dos Advogados (O.A.B.) de 
Pindamonhangaba de um 
imóvel no Distrito de Mo-
reira César. A autorização é 
para que a O.A.B. implante 
a “Casa da Cidadania” na 
região; é válida por 10 anos 
– podendo ser prorrogada 
por igual período – e visa o 
atendimento da população 
carente de Moreira César. 
Segundo o vereador Ricar-
do Piorino, “um elevado 
número de pessoas que pro-
curam atendimento social na 
O.A.B. de Pindamonhanga-
ba são oriundas do Distrito 
e bairros adjacentes”.

Durante a discussão e 
votação do projeto, Ricardo 
Piorino destacou o impor-
tante papel do Presidente 
da 52ª subseção da Ordem 
dos Advogados (O.A.B.) de 
Pindamonhangaba, 
Dr. Marcel Afonso 
Barbosa Moreira. 

Ricardo Piorino comemora 
aprovação de Projeto que cede 
imóvel para O.A.B. em Moreira César

“Com união, empenho e trabalho Conquistamos 
mais esse benefíCio para a população do distrito”

“O trabalho e o empenho 
deste vereador contou com 
o apoio do ilustre presidente 
da O.A.B., Dr. Marcel que 
não mediu esforços para que 
essa subsede fosse efetiva-
mente instalada em Moreira 
César”, enfatizou Ricardo 
Piorino. O vereador também 
agradeceu a sensibilidade  
do Prefeito Vito Ardito e 
do Subprefeito “Mané” que 
foram imprescindíveis para 
esta importante conquista.

De acordo com o vere-
ador Ricardo Piorino, “as 
instalações do imóvel na 
rua Dr. Gonzaga, nº 91, 
deverão atender perfeita-
mente as necessidades da 
O.A.B. e oferecer maior 
segurança e comodidade às 
pessoas que utilizam esse 
importante serviço social”. 
Piorino ressaltou, ainda, 
que “assim que for insta-
lada a unidade no Distrito, 
o presidente da O.A.B., 
buscará entendimento com 
o Poder Judiciário, visando 
a instalação de um Juizado 
Especial de Conciliação no 
mesmo local”. 

e psicólogos, a população 
terá acesso mais rápido ao 
atendimento em terapia ou 
em medicamentos e, assim, 
eles serão melhor tratados. 
Com o acompanhamento de 
profissionais da área de saúde 
mental e de sessões de terapia, 
a depressão, por exemplo, 
pode ser combatida e tratada, 
já que esta tem sido uma das 
grandes causas de faltas e 
de afastamento do trabalho. 
Com ajuda desses profissio-
nais, essas pessoas terão uma 
melhor qualidade de vida, o 
que reforça a ideia de que a 
saúde mental necessita de 
muita atenção.

“A saúde dos pindamo-
nhangabenses sempre foi a 
minha prioridade. Fizemos 
este pedido, pois além do 
bem estar físico, é muito 
importante também, o con-
forto psicológico dos nossos 
cidadãos”, enfatizou o Dr. 
Marcos Aurélio.

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
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O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB) 
fez um pedido através do Requerimento nº 1375/2013, soli-
citando ao Executivo a ampliação da iluminação pública no 
trecho que liga a Rodovia Presidente Dutra à via de acesso 
Radialista Percy Lacerda, entrada da Fundação Universitá-
ria Vida Cristã – FUNVIC, mantenedora da Faculdade de 
Pindamonhangaba – FAPI, pois o pequeno trecho não tinha 
iluminação o que causava aos seus usuários grande descon-
forto e preocupação aos mesmos.

Em resposta vinda do Executivo, através do Ofício nº 
1.403/2013, do gabinete do Prefeito, explicou que foi enviado 
um projeto junto a empresa EDP Bandeirante e a Concessionária 
Nova Dutra, que solucionaram a falta de iluminação no local.

O vereador Professor Osvaldo agradece e ressalta a grande 
importância de iluminar este pequeno trecho restante, já que 
o mesmo é utilizado por estudantes e professores para chegar 
as dependências da Faculdade.

O vereador Roderley Miotto (PSDB) enviou uma reiteração 
de alguns pedidos feitos através de requerimento ao Gover-
nador Geraldo Alckmin, com cópia ao Secretário de Segu-
rança do Estado, Fernando Grella Vieira. O vereador solicita 
a permanência da ROTA na cidade, e também informações 
com relação a criação de uma nova Companhia da Polícia 
Militar no distrito de Moreira César. O documento aprovado 
em plenário, foi encaminhado ao Palácio dos Bandeirantes. 
“A cidade se encontra em desenvolvimento e a segurança não 
está acompanhando esse ritmo. O Capitão Cavalheiro faz um 
excelente trabalho com o que tem em mãos e está de parabéns 
por isso, mas Pindamonhangaba precisa de mais efetivo”, 
enfatiza Roderley Miotto.

Delegacia 24 horas em Moreira César
Além do pedido ao Governador, Roderley Miotto também 

entrou com uma reiteração do requerimento n°285 de fevereiro 
de 2014, em regime de urgência, a possibilidade da Delegacia 
de Polícia do distrito de Moreira César funcionar 24 horas.

Atualmente, a Delegacia funciona até as 18 horas e todas 
as ocorrências noturnas, de fim de semana e feriados são le-
vadas até a Delegacia de Pindamonhangaba, o que causa uma 
morosidade, que pode ser resolvida com o funcionamento 
ininterrupto da Delegacia do distrito. “Infelizmente, nada ainda 
foi feito, e estamos vivendo a atual situação de insegurança, 
com homicídios, estouro de caixas eletrônicos e o aumento de 
latrocínios na cidade, precisamos com urgência que o Governo 
do Estado, a Administração e as polícias Civil e Militar, en-
contrem meios de melhorar a segurança na cidade”, destaca o 
vereador Roderley Miotto.

Professor Osvaldo agradece 
ampliação da iluminação 
pública na entrada da FAPI

Roderley Miotto pede ao 
Governo do Estado melhorias 
na segurança do município

A segunda-feira foi de intenso trabalho para os vereadores da Câmara de Pinda-
monhangaba. Os parlamentares realizaram duas sessões para apreciar e votar diversos 
projetos. A noite teve início com a 2º sessão extraordinária, em que o plenário analisou, 
discutiu e votou o Projeto de Lei n° 62/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015”. Foram apresentadas 13 emendas 
modificativas mas só duas foram votadas pelos vereadores já que 11 foram retiradas 
pelos seus autores. As emendas aprovadas - por unanimidade dos vereadores presentes 
- foram as seguintes:

- Emenda Modificativa n° 01, de autoria do vereador Janio Ardito Lerario (PSDB), 
que altera a redação do artigo 11, inciso III. O texto anterior era “Abrir créditos adicionais 
suplementares até o limites de 6% (seis por cento) do orçamento”. Com a aprovação da 
Emenda 01/14 ao artigo 11, inciso III, a nova redação passa a ser: “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 Modificativa n° 13, de autoria do vereador Professor Osvaldo Macedo 
Negrão (PMDB) que alocou recursos de R$ 200.000,00 para o Departamento de Segu-
rança de Pindamonhangaba anulando o mesmo valor (R$ 200 mil) do Departamento 
de Esportes da cidade.

Após a votação das emendas, o plenário votou o Projeto de Lei n° 62/2014, do Exe-
cutivo, sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2015. A aprovação também foi unânime. 
Na LDO, a previsão orçamentária para 2015 é de R$ 427.000.000,00 (quatrocentos e 
vinte e sete milhões). O orçamento de Pindamonhangaba para o atual exercício (2014) 
é de R$ 419.500.000,00.

Sessão Ordinária
Em seguida, os vereadores voltaram a se reunir na 24ª Sessão Ordinária, para analisar 

os 6 Projetos de Lei da Ordem do Dia. Destes, 4 foram adiados, um foi retirado pelo 
autor e um foi aprovado pelo plenário. 

O Projeto de Lei n° 93/2014, do Poder Executivo, que “dispõe sobre a aprovação 
de desmembramentos, desdobro, recuos para loteamentos aprovados anteriormente à 
Lei Federal n° 6.766/79” foi aprovado por 10 a zero.

Já o Projeto de Lei n° 60/2014, do vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB), que 
“estabelece a área escolar de segurança como espaço de prioridade especial do Poder 
Público Municipal” foi retirado pelo autor e será apresentado como “Indicação de 
Projeto de Lei”.

Os demais projetos foram adiados. O PL n° 13/2014, do vereador Roderley Miotto 
(PSDB), que “dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem estar e do sossego público no 
âmbito do Município de Pindamonhangaba” e o PL n° 16/2014, do vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), que “declara de Utilidade Pública a Liga Pindamonhangabense 
Municipal de Futebol Sete/Society” foram adiados por 60 dias.

Também foram adiados por 7 dias os Projetos de Lei n° 92/2014, do vereador Ro-
derley Miotto (PSDB), que “denomina de LIGIA MARIA FERREIRA DA FONSECA 
a sala de Ginástica e Atividade de Lazer do bairro do Araretama” e o n° 99/2014, do 
Executivo, que “altera dispositivo da Lei n° 3.823, de 03 de agosto de 2001, que dispõe 
sobre a criação do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, da Junta Administrativa de 
Recursos e Infrações – J.A.R.I.”.

Inclusões
Ainda na sessão ordinária foram incluídos 4 Projetos de Lei. O PL nº 102/2014, que 

“altera dispositivo da Lei nº 4.283, de 15 de abril de 2005, que autoriza o Executivo a 
celebrar convênio com a Corporação Musical Euterpe e firmar contrato de prestação de 
serviço para apresentação pública de retretas e ministrar aulas de música” foi o primeiro 
a ser aprovado pelos vereadores.

Em seguida, o PL nº 103/2014 que “define como obrigação de pequeno valor os 
pagamentos a serem cumpridos por este município em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, atendendo ao disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da 
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/2009” foi 
votado e aprovado por unanimidade.

O terceiro projeto a ser votado foi o nº 107/2014, do Executivo, que “regula o trata-
mento fora do domicílio – TFD no município de Pindamonhangaba”. O documento foi 
aprovado por 10 a zero. O PL determina o fornecimento de passagens e ajuda de custo 
para deslocamento exclusivamente dos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde e 
seus acompanhantes para realização de atendimento médico especializado em média 
e alta complexidade em Unidades de Saúde cadastradas ou conveniadas com o SUS.

E, por último, o plenário deliberou e votou o PL nº 108/2014, do Poder Executivo,  
que “revoga a Lei nº 5.008, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a doação 
de área, pela modalidade “ad corpus”, para a sociedade empresarial CENTEMAVE 
ENGENHARIA”. A área doada foi de 15.548,73 m2 e estava localizada na quadra B, 
lote 3, do Loteamento Industrial Água Preta. Como não houve a outorga da escritura 
e a empresa não preencheu os requisitos para a concessão dos benefícios, o Executivo 
pediu a revogação da doação.

Vereadores realizam 
duas sessões e 

aprovam a LDO 2015
O vereador Martim Cesar (DEM) reitera ao Poder Executi-

vo providências junto ao departamento competente, para que 
seja feito o desassoreamento no leito do Ribeirão do Curtume, 
que margeia a avenida José Joaquim dos Santos Sobrinho, no 
Residencial Andrade. De acordo com o vereador, o mesmo está 
tomado pela vegeta-
ção o que dificulta o 
curso natural do rio.

Martim Cesar reitera 
desassoreamento no leito 
do Ribeirão do Curtume

Vereador 
MartiM cesar, 

na foto aBaixo, 
Pede a l iMPeza 

no le ito do 
riBe irão do 

curtuMe todo 
toMado Pela 

Vegetação, 
conforMe Mostra 

a foto ao lado

Melhorias na Praça Marechal Humberto Castelo Branco
O vereador Martim Cesar, solicita ao Prefeito Vito Ardito 

Lerario, para que sejam feitos os consertos dos bancos na 
Praça Marechal Humberto Castelo Branco, no bairro Chácara 
da Galega, pois as condições em que os mesmos se encontram 
podem ocasionar riscos à segurança dos usuários.
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Um rapaz é acusado 
de matar o namorado da 
mãe no início da tarde de 
domingo (13). O homem, 
49 anos, almoçava em 
um restaurante.

Em depoimento, a 
mãe informou que o filho 
já havia ameaçado ma-
tar qualquer pessoa com 
quem ela se envolvesse. 
Jaime Mendes Ribeiro 
foi socorrido com vida, 
mas não resistiu aos fe-
rimentos e morreu no 
hospital. Após a ação, o 
jovem fugiu.

No final da tarde de 
sexta-feira (11), a advoga-
da trabalhista Nilza Ma-
ria Hinz foi morta a tiros 
no bairro Alto Cardoso. 
O crime aconteceu na rua 
Monteiro Lobato, nas pro-
ximidades do 1º DP de 
Pindamonhangaba, quan-
do Nilza foi atingida por 
dois disparos, um na cabe-
ça e outro no braço. Nilza 
era sócia-proprietária da 
empresa NH Consultoria 
Jurídica e coordenava a 
Comissão “OAB Vai à es-
cola”.

Segundo informações 
da polícia, ela foi abor-
dada por um homem em 
um carro no momento em 

que saía de seu escritório. 
Ele teria conversado com 
ela por instantes e, então, 
ele efetuou os disparos. 
De acordo com o delega-
do Vicente Lagiotto, do 
1º DP, a investigação está 
sendo feita em parceria 
com a DIG - Delegacia de 
Investigações Gerais - de 
Taubaté. “O que pode-
mos informar por hora é 
que alguém esperava por 
ela e cometeu o crime. Os 
investigadores estão nas 
ruas à procura de imagens, 
suspeitos e testemunhas”, 
afirmou.

O autor fugiu e ainda 
não há pistas, mas existe 
suspeita de que ambos se 

conheciam. Ela foi socor-
rida ainda com vida, mas 
não resistiu.

Crimes 
Essa foi a segunda mor-

te ocorrida no Alto Cardo-
so na mesma semana. No 
último dia 6, dois adoles-
centes foram detidos acu-
sados de assassinar um 
jovem a tiros. Eles con-
fessaram o crime após se-
rem pegos e alegaram que 
teriam atirado no homem 
por vingança, porque a 
vítima matara o irmão de 
um dos acusados. Com 
eles, foi apreendida a arma 
utilizada na ação, um re-
vólver calibre 38.

Advogada é executada a tiros 

Dois homens foram 
mortos em uma troca de 
tiros na madrugada da 
última quarta-feira (9). 
Eles teriam participado 
da explosão de um caixa 
eletrônico, que fica ane-
xo à Secretaria de Obras 
e Serviços, localizada no 
bairro do Bosque, e fo-
ram abatidos durante a 
troca de tiros com os po-
liciais militares.

A Polícia Militar foi 
acionada ainda durante a 
ação e conseguiu chegar 
ao local no momento em 
que os suspeitos fugiam.

Os cinco criminosos 
estavam em um veículo 
com placa de Jundiaí e 

seguiram sentido Bosque 
da Princesa. Durante a 
perseguição, eles acaba-
ram colidindo com uma 
viatura da PM, momen-
to em que iniciou a troca 
de tiros. Dois assaltantes 
foram mortos e os outros 
três suspeitos consegui-
ram fugir por um matagal.

Um dos suspeitos 
mortos durante a opera-
ção policial, um homem 
de 26 anos, de São José 
dos Campos, já possuía 
passagem por tráfico de 
drogas. 

“Os mortos foram en-
contrados com toucas e 
coletes à prova de balas. 
Foram apreendidas três 

pistolas e lanternas de tes-
ta. Um faleceu dentro do 
carro e outro foi achado 
nos arredores, mas mor-
reu”, disse o delegado do 
1º DP, Vicente Lagiotto.

No interior do veícu-
lo, foram encontrados 
dois malotes com R$ 100 
mil reais. Apesar disso, 
a polícia não sabe se os 
três que fugiram levaram 
mais dinheiro.

Esse foi o segundo 
atentado registrado no 
local neste ano. No mês 
de abril, uma explosão 
semelhante aconteceu 
após os bandidos terem 
feito um guarda munici-
pal refém. 

explosão em caixa eletrônico 
acaba em morte de bandidos 

Jovem ciumento atira 
e mata namorado da 
própria mãe

Os investigadores estão nas ruas à procura de imagens, suspeitos e testemunhas

Os mortos foram encontrados com toucas e coletes à prova de balas

Vale News

desastrados
Após assaltar posto de combustível, bandidos 
caem da moto e são presos

Criminosos foram pre-
sos após assaltarem um 
posto de combustíveis no 
bairro Socorro. 

Na manhã de sexta-fei-
ra (11), por volta das 9 ho-
ras, uma equipe da Polícia 
Militar realizava patrulha-
mento pelo bairro quando 
deparou com dois indiví-
duos em uma motocicleta 
roubando um posto de ga-
solina. Os bandidos perce-
beram a aproximação da 
viatura e fugiram sentido 
centro. 

Nas proximidades do 
Mercado Municipal, os 
bandidos cairam e inicia-
ram fuga a pé. A Polícia 
Militar obteve sucesso em 
localizar e deter os dois 
indivíduos em posse de 
uma arma de fogo e com 

o malote de dinheiro rou-
bado do estabelecimento. 
A motocicleta havia sido 
roubada momento antes 
do roubo ao posto de com-
bustível. 

Os criminosos foram 
encaminhados ao Distrito 
Policial, onde foi consta-
tado que um deles esta-
va sendo procurado pela 
Justiça.

Vale News

Os bandidos perceberam aproximação da 
viatura e fugiram sentido centroRapaz é acusado de matar o namorado da mãe

 Divulgação                         

 Google Earth
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Festa no Parque da Cidade é sucesso
A festa em comemoração aos 

309 anos de emancipação político-
administrativa de Pindamonhangaba, 
realizada entre os dias 9 e 13 de 
julho, no Parque da Cidade, foi um 
grande sucesso. De acordo com a 

organização do evento, cerca de 50 
mil pessoas compareceram em todos 
os shows, mesmo com dias de chuva 
e de frio. Chitãozinho e Xororó, CPM 
22, Péricles, Raul Gil, Carlos e Jader, 
Hellen Caroline, A Tropa, Bellator, 

Banda Gold, e Tadeu e Rafael foram 
as atrações artísticas da festa, que teve 
ainda espaços para a saúde e o turismo, 
brinquedos infláveis para as crianças e 
praça de alimentação beneficiando as 
instituições assistenciais da cidade.  

Chitãozinho e Xororó tocaram 
no primeiro dia de concertos

AiAndrA Alves MAriAno
***

Os irmãos Carlos e Jader se apre-
sentaram no Parque da Cidade, na 
noite de sábado (12), em Pindamo-
nhangaba. Mostrando carisma e mui-
ta afinidade, a dupla mostrou todo o 
entrosamento e simpatia que o público 

desejava. Eles apresentaram vários 
sucessos, como “Cala a boca e me 
beija” e “Periguete”, além de canções 
de outras duplas sertanejas do cenário 
nacional. 

A dupla destacou que o sucesso 
do show se deve, principalmente ao 
público. “É nosso público que deter-

mina o show. Cantar para um público 
animado, que responde e nos retribui 
com carinho é a melhor experiência de 
um artista”. 

O público, que lotou o Parque da 
Cidade, não decepcionou e respondeu 
à altura, dançando e cantando junto 
com a dupla todas as músicas.

Dupla mais famosa do país tocou canções novas e seus grandes sucessos

MAriA fernAndA Munhoz
***

Mesmo com chuva, 
mais de 10 mil pessoas 
compareceram ao primei-
ro dia da festa dos 309 
anos de Pindamonhanga-
ba, no Parque da Cidade. 
A dupla Chitãozinho e Xo-
roró abriu o evento com 
chave de ouro, com um 

show de cerca de 2 horas 
de duração, cantando seus 
maiores sucessos – como 
“evidências” e “fio de Ca-
belo” – e os lançamentos. 
uma apresentação de alta 
qualidade técnica e vocal, 
que agitou o público.

o prefeito de Pinda es-
teve presente, receben-
do os cantores, e ficou 

muito satisfeito com o 
show. “Pindamonhan-
gaba merece uma festa 
tão bonita e um show 
com essa qualidade, 
para comemorar seus 
309 anos. A programa-
ção é extensa, com atra-
ções de cultura e aqui 
no Parque da Cidade, 
para que todas as pesso-

as possam se divertir e 
comemorar”, declarou.

em entrevista coletiva, 
os cantores destacaram 
que a presença em Pinda 
se deu pelo carinho que 
têm pela cidade que, para 
eles, é um exemplo de qua-
lidade de vida na região e 
uma cidade em franco de-
senvolvimento.

Carlos e Jader põem o 
público para dançar

Multidão lotou o Parque da Cidade para as apresentações musicais

Carlos e Jader contagiaram o público feminino

CPM 22 traz show 
acústico em noite 
de chuva em Pinda

a banda de rock 
CPm 22 trouxe 
para Pindamo-

nhangaba seu novo 
show “CPm acústico”, 
numa noite de muito 
frio e chuva, no Parque 
da Cidade, na quinta-
feira (10).

apesar do mau 
tempo, os fãs com-
pareceram e não se 
importaram em esperar 
a banda por cerca de 
1h30 de atraso. ao su-
bir ao palco, o vocalista 
badauí fez questão de 
se explicar. “Estávamos 
gravando um progra-
ma para a TV em São 
Paulo. nos desculpem 
por fazê-los esperar e 
agradecemos por terem 
ficado. Vamos festejar, 
Pindamonhangaba!”, 
bradou ele.

os roqueiros troca-
ram as guitarras por 

violões e apresentaram 
arranjos mais suaves 
para seus grandes 
sucessos, como “Um 
minuto para o fim do 
mundo”, “dias atrás” e 
“não sei viver sem ter 
você”.

o clima intimista 
agradou aos fãs, que 
cantaram todas as 
canções com a ban-
da. “decidimos trazer 
esse show acústico 
para Pinda, porque 
já estivemos na re-
gião diversas vezes e 
apresentamos todos os 
nossos álbuns. Então 
decidimos apresentar 
algo novo para este 
público. Espero que 
tenham curtido, pois 
provavelmente foi a 
única apresentação 
acústica na região”, 
destacou Badauí ao fim 
do show.

CPM22 fez show com muita energia

Maria fernanda Munhoz

Maria fernanda Munhoz

Aiandra Mariano

Aiandra Mariano

AiAndrA Alves MAriAno
***
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Tribuna do Norte
pinda 309 anos

Show de Péricles é 
recorde de público

PoPulação aProva 
açõeS de Saúde

Durante as festividades rea-
lizadas no Parque da Cidade, a 
barraca da Saúde  distribuiu ma-
teriais informativos sobre DSTs/
HIV, tuberculose, drogas, dengue; 
realizou o teste do pezinho; orien-
tou sobre alimentação saudável, 
sexo seguro; aferição da pressão 
arterial; fez testes de diabetes, 
entre outros, e distribuiu 1.200 
preservativos.

As ações foram desenvolvidas 
por profissionais do Núcleo de 
Educação Permanente da Se-
cretaria de Saúde e Assistência 
Social, em parceria com o Colégio 
Tableau, escola Futura, e volun-
tários da Funvic - Faculdade de 
Pindamonhangaba.

O auxiliar de cozinha Daniel 
Cardoso dos Santos comenta que 
achou interessante os trabalhos 
da saúde no Parque da Cidade. 
Foi uma forma de incentivar as 
pessoas a saber como está a pró-
pria saúde, como ele, que decidiu 
fazer o teste de diabetes.   

amigaS curtem feSta

Entidades 
aprovam 
organização 
da festa

Maria Fernanda Munhoz
* * *

a sexta-feira foi bastante anima-
da na festa dos 309  anos, no Parque 
da Cidade. a noite começou com o 

Péricles arrastou uma multidão ao Parque da Cidade na noite de sexta-feira (11) Cantora Hellen Caroline

Prefeito entregou placa de homenagem a Raul Gil

show de hellen Caroline, vence-
dora do “Mulheres que Brilham”, 
do programa raul Gil, que apre-
sentou músicas próprias e grandes 
sucessos do samba e pagode.

em seguida, o próprio raul 
Gil esteve no palco do Parque 
da Cidade, onde foi homenage-
ado pelo município, por divul-
gar o nome da cidade em todo 
o país. o comunicador brincou 
com a plateia, cantou e divertiu 
o público antes da apresentação 
de Pepe Jackson, de Pinda, e que 
começou em seu programa com 
dois anos de idade. 

em seguida, o cantor Péricles 
subiu ao palco e comandou o 
show por cerca de duas horas. Su-
cessos de seu novo dVd e home-
nagens a outros grupos de pagode 
fizeram parte de sua apresenta-
ção. o cantor atendeu a imprensa 
após o show e contou que gostou 
muito da apresentação e da re-
ceptividade do público de Pinda. 
Essa foi a primeira vez que esteve 
na cidade em carreira solo.

De acordo com a organização 
do evento, cerca de 22 mil pessoas 
compareceram ao Parque da Ci-
dade, superando o recorde de pú-
blico deste ano e do ano passado.

Músicos de Pinda também 
tiveram espaço no evento

MarCoS CuBa
* * *

o último dia de festividades 
no Parque da Cidade foi com os 
músicos de Pindamonhangaba e 
o público aplaudiu a programa-
ção variada. o primeiro show foi 
com a dupla Tadeu e Rafael, na 
sequência teve a Tropa, bellator 
e o encerramento ocorreu com 
a banda gold. Com este espaço 
aberto, os talentos pindenses 
puderam mostrar o trabalho ao 
público da cidade e região.

a dupla Tadeu e Rafael 
comenta que apresentar-se na 
festa de 309 anos da cidade e 
no dia do músico foi um grande 
prazer. a dupla existe há cinco 
meses e os sucessos próprios 
estão tocando nas rádios, eles 
também aproveitaram a festa 
para fazer o lançamento do Cd 
Tadeu e Rafael Pra Você.

“o nosso Cd não tem um 
título com o nome de uma música 
específica, é para que as pesso-
as ouçam e se identifiquem com 
o que mais gostarem mesmo, 
então tem um pouco de arrocha, 

romântica e batidão. Pedindo a 
nossa música nas rádios você 
pode ganhar nosso Cd, são seis 
músicas, ou então entrar em con-
tato com a gente pelo facebook, 
Tadeu e Rafael Oficial, e enco-
mendar”, destacam os músicos.

a banda a Tropa apresentou 
hits conhecidos do público e tam-
bém composições próprias, como 
mantra e grãos de areia. o voca-
lista pediu desculpas a todos por 
estar um pouco rouco e agradeceu 
a oportunidade dada aos músicos.

o guitarrista da bellator, Rafael 
Souza, agradeceu a oportunidade 
que a Prefeitura deu à banda e 
de se apresentar nos 309 anos. a 
bellator preparou um repertório 
com um pouco de clássico e rock 
nacional. “Vamos para nove anos 
de banda, estamos na correria, to-
camos em bailes da cidade e região.  
Conciliar o trabalho com o amor 
pela música é complicado, mas o 
amor é tão grande e a gente faz 
das tripas coração para fazermos 
o nosso melhor. Para acompanhar 
nosso trabalho só acessar o site 
www.bellatorrock.com.br.”Banda Bellator

Banda A Tropa

MarCoS CuBa
* * *

A festa dos 309 anos de 
Pindamonhangaba envolveu 
a participação das entidades 
assistenciais. Os representan-
tes das instituições ou proje-
tos elogiaram a organização 
do evento. Foram cinco dias 
de comemorações e haverá 
outros eventos para que a 
população possa prestigiar.

Marcaram presença no 
Parque da Cidade: projeto 
Jataí, Casa São Francisco 
de Assis, CCI Campinas, 
Apamex, Casa da Amizade, 
Afro Livre, obra Padre Vita, 
Associação São Gabriel, 
GAPD - Grupo de Artesanato 
da Pessoa com Deficiência, 
Artesanato e Reciclagem de 
Moreira César (Amar), Apae, 
Casa Transitória Fabiano 
de Cristo, Lar São Vicente de 
Paulo, Coalizão Antidrogas, 
SOS, Projeto Crescer Casa do 
Caminho e Templo dos Anjos.

O presidente da Apamex, 
Fernando Antunes Lima, 
comenta que este ano foi me-
lhor, porque em 2013 serviu 
de aprendizado e este ano 
houve a união com outras 
entidades. Ele revela que os 
produtos foram feitos com 
muitas doações, então foi pos-
sível promover bons preços. 
Lima agradece a todos os 
colaboradores e conta que os 
recursos obtidos com a festa 
serão investidos em capacita-
ções e em vários trabalhos.

A presidente da Apae Pin-
da, Giovana do Amaral, disse 
que participar desta festa é 
muito especial para a entidade, 
porque, além de comemorarem 
a emancipação da cidade, é um 
momento de confraternizar 
com outras. “A entidade sem-
pre precisa de eventos, porque 
o que a gente recebe  de sub-
venção não é suficiente, então 
tudo que entrar vai direto para 
o atendimento às crianças, 
hoje, temos 233 alunos. Convi-
do a população que ainda não 
conhece o nosso trabalho, que 
venham conhecê-lo, estamos de 
portas abertas.”

Eliane Marcondes, respon-
sável pelo projeto Coalizão 
Antidrogas, falou da impor-
tância das entidades mar-
carem presença numa festa 
deste porte, porque assim 
as pessoas saberão que elas 
existem. Ela revela que além  
de trabalhar na barraca, o 
Coalizão tem voluntários tra-
balhando na fiscalização e o 
mais importante é que foram 
ouvidos em suas sugestões.

“Vejo que o Coalizão é 
respeitado e isso é muito 
importante porque é para o 
bem das crianças e eu tenho 
esperança que vamos chegar 
ao que é ideal. As barracas 
que vendem álcool ficarem 
num setor diferente das que 
não vendem, isso é padrão 
primeiro mundo e parece 
que a organização gostou da 
ideia. Há seis anos nossos vo-
luntários diziam que de cada 
dez adolescentes somente um 
estava sem copo de bebida, 
atualmente, de cada dez ado-
lescentes observados apenas 
um está com copo de bebida 
e isto é uma conquista, houve 
mudança de comportamen-
to”, comentou Eliane.

O Parque da Cidade recebeu um 
grande número de visitantes entre 
os dias 9 e 13 de julho. Os amigos 
se reuniram para curtir os shows, 
apreciar os sabores oferecidos 
pelas entidades, receber materiais 
informativos sobre saúde e levar 
os filhos para brincarem na área de 
lazer. A técnica em enfermagem, 
Maria Júlia P. G. Pinto, aproveitou 
para ir com o filho João Lucas, a 
amiga Magda e o pequeno José Fé-
lix, no domingo (13). “A minha ami-
ga me convidou e como o tempo 
ficou bom resolvi vir. Achei a festa 
boa, com bons preços, segurança. 
Vim hoje também porque sendo 
shows da cidade é melhor para 
passear com as crianças”.

Atendimento de saúde

Célia Lima - Portal r3

Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Célia Lima - Portal r3
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LICENÇA DA CETESB
REFRIGERAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO 
A CETESB, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3003309, PARA SERVIÇO DE 
ESTAMPARIA DE METAIS NÃO FERROSOS, NA AV. PRINCESA DO NORTE, Nº 840 - CIDADE 
NOVA - PINDAMONHANGABA-SP.

Ata da 27.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.07.2014.

Às dezessete horas do dia sete de julho de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da 
Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 27.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
07.07.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi. DEFERIDO, votado pela maioria: 1-0042/14 Marcos Cardoso Prudente, 
1-0055/14 Edson Baird Ferraz, 1-0057/14 Poncio Nogueira Nogueira e INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0052/14 Theophilo Jorge da Silva Neto. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva 
Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0059/14 Camila Martinez Alcici, 1-0062/14 André 
Teixeira de Andrade e 1-0065/14 André Teixeira de Andrade. III – EXPEDIENTE: Ofício 033/14-JARI 
encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de Julho de 2014. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2014-SEA
COMUNICADO

O Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, faz saber o resultado do 
Chamamento Público nº 001/2014-SEA, realizado no dia 03 de julho de 2014, às 14:00 horas, no 
auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba:  
1-Associação dos Amigos dos Bairros Residencial Mombaça, Jardim Mariana e Campo Belo – 
Deferido o credenciamento.
2-Central Única da Associação do Residencial Mombaça e Jardim Mariana e Campo Belo – 
Indeferido o credenciamento (artº 3º, da Lei 5.382/2012).
3- Associação de Moradores do Residencial Pasin – Deferido o credenciamento.
4- Sociedade Amigos do Bairro Goiabal e Lago Azul – Deferido o credenciamento. Concedido prazo 
de 30 (trinta) dias para apresentação da ata de reunião da diretoria (§ 2º, artigo 3º, Lei Municipal 
nº 5.382/2012).
5- Associação de Moradores do Vila Rica – Deferido o credenciamento.
6- Associação de Moradores do Jardim  Morumbi, Alcoa e Água Preta – Deferido o credenciamento. 
Concedido prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do CNPJ (§ 2º, artigo 3º, Lei 5.382/2012).
7- Central Única da Associação de Moradores dos Bairros Alvarenga, São Judas, Santa Luzia e São 
Domingos - Indeferido o credenciamento (artº 3º, da Lei 5.382/2012).
8- Associação dos Moradores da Cidade Nova – Deferido o credenciamento. Concedido o prazo 
de 60 (sessenta) dias para apresentação do CNPJ (§ 2º, artigo 3º, lei Municipal nº 5.382/2012).
9- Associação dos Moradores do Jardim Araretama – Deferido o credenciamento.
10- Central Única das Associações de Moradores e Amigos das Oliveiras, Rodeio, Martins e Pau 
D’alho - Indeferido o credenciamento (artº 3º, da Lei Municipal nº 5.382/2012).
11- Associação de Moradores e Amigos do Parque das Palmeiras – Deferido o credenciamento. 
Concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do CNPJ (§ 2º, artigo 3º, Lei Municipal 
nº 5.382/2012).
12- Associação de Moradores e Amigos Residencial Andrade e Maria Emília – Deferido o 
credenciamento. Concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do CNPJ e cópia da 
ata (§ 2º, artigo 3º, Lei Municipal nº 5.382/2012). 
13- Associação de Moradores do Maricá – Deferido o credenciamento. Concedido o prazo de 60 
(sessenta) dias para apresentação do CNPJ, cópias do comprovante de endereço, RG e CPF do 
presidente e ata de reunião da diretoria (§ 2º, artigo 3º, Lei Municipal nº 5.382/2012).
14- Central Única das Associações de Moradores do Ouro Verde, Jardim Imperial, jardim Cristina e 
Parque São Dimas - Indeferido o credenciamento (artº 3º, da Lei Municipal nº 5.382/2012).
15- Associação de Moradores do Ipê I e Jardim Carlota – Deferido o credenciamento. Concedido 
o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do CNPJ e cópia da ata (§ 2º, artigo 3º, Lei 
Municipal nº 5.382/2012).
16- Central Única das Associações de Moradores de Amigos do Residencial César Parque, Vale das 
Acácias, José Teberga, Coruputuba, Residencial Laerte Assumpção - Indeferido o credenciamento 
(artº 3º, da Lei Municipal nº 5.382/2012).
Do resultado cabe a interposição de recurso nos termos do inciso IV, do Edital, no período de  
14/07 a 18/07/2014, impreterivelmente até às 16:00 horas do dia 18/07/2014, junto à Secretaria de 
Administração (Prefeitura Municipal - Av. Nossa Senhora do Bonsucesso, 1400).

Pindamonhangaba, 08 de julho de 2014.
EDSON MACEDO DE GOUVÊA-Secretário de Administração

ERRATA
Informamos que os valores de 1ª e 2ª Praças o anúncio publicado no Jornal Tribuna do Norte 
na data de 04-07-2014 da Patrimônio Leilões www.patrimonioleiloes.com.br foram publicados 
incorretamente. Sendo os valores corretos de 1ª Praça 14/07/2014: R$ 1.541.427,11 e 2ª Praça 
17/07/2014: R$ 924.856,26.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação

Controle SEOB-012/2014
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. ANTONIO SERGIO MACHADO 
REIS, responsável pelo imóvel localizado na Rua Grevílias, nº 155, para que tome ciência do 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 474, em função de construção de muro em área não 
permitida  conforme notificação preliminar nº 52045, infringindo assim o Código de Edificações de 
Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta 
publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 209º da Lei Complementar nº 9 de 
16/12/2008.

SANDRA NOGUEIRA MATHIAS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 188/2014
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. 188/14, referente à “Aquisição de 
mudas de palmeira imperial para arborização em vias públicas do município de Pindamonhangaba”, 
com encerramento dia 30/07/14 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, 14 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 189/2014
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. 189/14, referente à “Aquisição de 
material de consumo (instrumental) odontológicos para as unidades odontológicas vinculadas as 
unidades de saúde”, com encerramento dia 30/07/14 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, 14 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 190/2014
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. 190/14, referente à “Aquisição de 
medicamentos para atendimento de ações judiciais, por um período de 8 meses”, com encerramento 
dia 01/08/14 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, 14 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 191/2014
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. 191/14, referente à “Aquisição 
de medicamentos atendimento dos pacientes autorizados pela Comissão de medicamentos e 
assistência farmacêutica (Comaf), programa de infectologia e Saúde da Mulher”, com encerramento 
dia 01/08/14 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, 14 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 150/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 150/14, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada na realização de exames de teste urodinâmico, pelo período de 12 
(doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDIÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Dr. Ghelfond-Diagnóstico 
Médico Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 154/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 154/14, que cuida de “Aquisição de material de 
informática, necessários para utilização nas diversas Secretarias/Departamentos da 
Prefeitura”, a Autoridade Superior HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório 
supra, conforme análise técnica do Departamento de Informática, em favor das empresas 
(itens/lotes): Guimarães e Marques Suprimentos para Informática Ltda. EPP (03, 04, 05, 06, 
07, 08, 14, 15, 19, 25, 26 e 30); Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos 
de Informática Ltda. EPP (01, 02, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31 e 
34). Itens desertos: 28, 29, 32, 33 e 35.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 155/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 155/14, que cuida de “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 especificações, condições e quantitativos estabelecidos no Termo 
de Referencia”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDIÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Pneulinhares Comércio de 
Pneus Ltda. (01, 02, 03, 06, 09 e 13). Itens imprósperos: 04, 05, 07, 11, 12, 14, 15, 16, 17 
e 18. Item deserto: 08 e 10.
Pindamonhangaba, 01 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 156/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 156/14, que cuida de “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 especificações, quantitativos 
e condições relacionados no Termo de Referência”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDIÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/
lotes): Agroserra Máquinas e Equipamentos Ltda. ME (01, 02, 03, 04, 05 e 06).
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 157/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 157/14, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada em confecção de impressos”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDIÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas 
(itens/lotes): Marquinhos Artes Gráficas Ltda. EPP (01, 03, 04, 06 e 07); Windgraf Gráfica e 
Editora Ltda. EPP (02 e 05).
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 159/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 159/14, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada em confecção de placa de identificação em chapa de os (poliestireno) e 
chapa de acm com aplicação de adesivo vinil e dizeres a ser informado pelo período de 
12 (doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDIÇÃO do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/preço R$): Brasil Sinalização 
EIRELI ME (01 – 363,50). Itens imprósperos: 02, 03 e 04.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO

PREGÃO Nº. 037/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 03/07/14, p. 06, concernente ao 
Termo de Apostilamento do Pregão supracitado, leia-se corretamente: “... apostilamos ao processo 
Pregão nº 037/2011 – contrato nº 069/2011 ...”. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2014.

      
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA

Pindamonhangaba, 14 de Julho de 2014.
Através deste convocamos o nobre CONSELHEIRO DE SAÚDE, para comparecer a Reunião 
Ordinária:
Dia: 29 de Julho de 2014.
Horário: 18:00 horas (1ª chamada) e 18:30 horas (2ª chamada)
Local: Centro de Especialidades Médicas - CEM
Frederico Machado, 179 – Centro
Telefone: 3644-5969 / 3644-5964

Pauta
1ª – Informes (3 Minutos cada) e Comissões (5 minutos)
Relatores: Presidente José Fernandes, Irene Ribeiro e Ronaldo Castilho
Comissões: Irene Ribeiro: Comissão de Controle Social

2ª – Informações, Ações e Serviços do CEREST e Formação da CIST
Relatores: Secretaria de Saúde
Tempo estimado: 60 minutos

 José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

      
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA
Convocamos os Conselheiros e Conselheiras, titulares e suplentes, do CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, para comparecer a Reunião Ordinária, conforme abaixo:

Dia:   29 de Julho de 2014.
Horário:  18 horas (1ª chamada) e 18h30 (2ª chamada)
Local:   Centro de Especialidades Médicas - CEM
Rua Dr. Frederico Machado, 179 – Centro - Telefone: 3644-5969 / 3644-5964

Pauta:
1ª – Informes (3 minutos cada) e Comissões (5 minutos)
Relatores: Presidente José Fernandes, Irene Ribeiro e Ronaldo Castilho
Comissões: Irene Ribeiro: Comissão de Controle Social

2ª – Informações, Ações e Serviços do CEREST e Formação da CIST
Relatores: Secretaria de Saúde
Tempo estimado: 60 minutos

Pindamonhangaba, 14 de Julho de 2014.
José Fernandes Ribeiro

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 7ª reunião Ordinária de 2014, a 
realizar - se:

Dia:  16/07/2014                     
Horário:  15 horas 
Local:  Casa dos Conselhos Municipais – Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – 3643.2223

PAUTA: 
• Aprovação de atas;
• Plano de Ação – MDS 
• Deliberação de verbas proteção social especial e proteção social básica
1. Federal, Estadual e Municipal
• Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho.

Benedito Sérgio Irineu
Presidente do CMAS

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a justificativa 
com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

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

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

Dia 22/07/2014 às 14 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 6

16º JOSIANE DE PAULA SOUZA
RUA CAPITÃO VITÓRIO BASSO, 965 – PARQUE SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-010

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Vitrine Social apresentou os trabalhos no aniversário da cidade
O projeto Vitrine Social, desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, 
tem como intuito mostrar os trabalhos desenvolvidos pelas entidades ao público e quem passou 
pelo aniversário de 309 anos no Parque da Cidade teve a oportunidade de adquirir alguns produtos 
artesanais.
Panos de prato, bolsas, artigos de decoração, chaveiros, toucas, cachecóis, camisetas customizadas, 
boinas, porta jóias, entre outros produtos, foram vendidos por entidades assistenciais.
Isabel Cristina Cavalheiro é voluntária do projeto Lãs e Linhas e conta que sempre que há oportunidade 
eles marcam presença na Vitrine Social e é algo excelente porque ajuda a divulgar o trabalho. Ela 
revela que a festa dos 309 anos foi boa para as vendas de inverno e pegaram algumas encomendas.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 184/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) FRANCISCO B M OLIVEIRA 
E OUTROS, responsável pelo imóvel situado a RUA DURIVAL DE CARVALHO, S/NR°, 
bairro JD CONCEIÇÃO MOMBAÇA, inscrito no município sob a sigla SO110715045000,  
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º 
item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 185/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) WAGNER SILVESTRE 
JUNIOR, responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO BATISTA PASSOS , S/NR°, bairro 
LOT AURORA GALEGA, inscrito no município sob a sigla SO110721005000,  para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 186/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) AGRO PASTORIL E C 
MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel situado a RUA MANOEL DE GODOY MOREIRA 
, S/NR°, bairro MOMBAÇA I, inscrito no município sob a sigla SO110514014000,  para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 187/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) ROGERIO AUGUSTO 
VIEIRA, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE LUIZ MARCONDES  , S/NR°, 
bairro MOMBAÇA I, inscrito no município sob a sigla SO110607015000,  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

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA                     

BALANCETE SINTÉTICO

07/07/2014

Exercício de 2014
16:41:19

Junho  de  2014

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
RECEITAS

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
DESPESAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
611000.001    Duodécimo a Receber 4.166.669,00 833.333,00 5.000.002,00 01    Legislativa 2.807.339,20 544.972,87 3.352.312,07

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 4.166.669,00 833.333,00 5.000.002,00 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2.807.339,20 544.972,87 3.352.312,07

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
722110.001    INSS - TERCEIROS 15.106,71 3.153,36 18.260,07 623000.003    Devolução de Duodécimo do Exercicio Anterior 3.200.853,04 0,00 3.200.853,04
722110.002    INSS - SERVIDORES 94.567,60 14.989,94 109.557,54 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 3.200.853,04 0,00 3.200.853,04

722110.003    INSS - VEREADORES 24.138,58 4.829,20 28.967,78
722130.001    FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 7.018,90 1.391,53 8.410,43 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
722200.001    PENSAO ALIMENTICIA 17.490,56 3.453,01 20.943,57 721200.001    RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013 112.868,35 0,00 112.868,35
722310.001    IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 163.151,44 29.899,65 193.051,09 722110.001    INSS - TERCEIROS 12.241,88 3.054,52 15.296,40

722420.001    RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 6.710,83 1.395,24 8.106,07 722110.002    INSS - SERVIDORES 100.055,43 18.509,56 118.564,99
722520.001    CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 27.031,61 4.229,75 31.261,36 722110.003    INSS - VEREADORES 23.884,28 4.829,20 28.713,48
722520.002    MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN. 175,05 20,34 195,39 722130.001    FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 7.018,90 1.391,53 8.410,43
722520.003    CONTRIBUIÇAO SINDICAL 5.002,56 0,00 5.002,56 722200.001    PENSAO ALIMENTICIA 17.490,56 3.453,01 20.943,57

722540.003    CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 85.008,09 15.464,05 100.472,14 722310.001    IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 171.593,49 28.069,35 199.662,84
722540.004    CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A 28.766,94 5.640,93 34.407,87 722420.001    RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 5.408,63 1.350,31 6.758,94

722599.001    VALE TRANSPORTE 1.796,69 307,37 2.104,06 722520.001    CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 27.031,61 4.229,75 31.261,36
722599.002    CREDITO DE TERCEIROS 1.806,64 423,69 2.230,33 722520.002    MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN. 175,05 20,34 195,39

724530.001    RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 32.166,05 6.874,61 39.040,66 722520.003    CONTRIBUIÇAO SINDICAL 5.088,44 0,00 5.088,44
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 509.938,25 92.072,67 602.010,92 722540.003    CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 93.859,51 15.249,56 109.109,07

722540.004    CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A 29.170,35 5.640,93 34.811,28
722599.001    VALE TRANSPORTE 1.796,69 307,37 2.104,06
722599.002    CREDITO DE TERCEIROS 3.323,56 1.214,37 4.537,93

724530.001    RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 40.622,67 6.208,84 46.831,51
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 651.629,40 93.528,64 745.158,04

DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES
   TESOURARIA 0,00    TESOURARIA 0,00
   BANCOS    BANCOS
      COMUM 2.531.375,86       COMUM 1.408.581,44
      APLICAçãO 888.423,07       APLICAçãO 314.907,26

   TOTAL DOS BANCOS 3.419.798,93    TOTAL DOS BANCOS 1.723.488,70
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 3.419.798,93 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.723.488,70

TOTAL GERAL 9.021.811,85 TOTAL GERAL 9.021.811,85
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CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA                     

BALANCETE SINTÉTICO

07/07/2014

Exercício de 2014
16:41:19

Junho  de  2014

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
RECEITAS

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
DESPESAS

30 de junho de 2014

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

CPF: 072.359.948-35

FABIANO ROSA DO AMARAL 
CONTADOR 

CRC: 268781/O-4

Página: 2SIAP - Módulo Controle de Execuçao Orçamentaria: 30

30 de junho de 2014

LEI N.º 5.675 , DE 08 DE JULHO DE 2014
Altera dispositivo da Lei nº 4.283, de 15 de abril de 2005, que autoriza o Executivo Municipal 
a celebrar convênio com a Corporação Musical Euterpe e firmar contrato de prestação de 
serviço para apresentação pública de retretas e ministrar aulas de música, e dá outras 
providências.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1º. O artigo 4o da Lei nº 4.283 de 15.04.05, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º. – Fica o Município autorizado a ceder espaço para instalação da Corporação, 
respondendo também pelos recursos materiais necessários à sua manutenção, enquanto 
durar o convênio.
Art. 2o.  Revoga o inc. III do art. 2º da Lei nº 4.283, de 15 de abril de 2005.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.674, DE 08 DE JULHO DE 2014.
Dispõe sobre a aprovação de desmembramentos, desdobro, recuos para loteamentos 
aprovados anteriormente à Lei Federal nº 6.766/79 e dá outras providências.
 Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  O Município de Pindamonhangaba poderá aprovar desmembramentos, desdobro, 
recuos e mais de uma unidade por lote, para os loteamentos aprovados anteriormente a Lei 
Federal nº 6.766/79, desde que obedecidas a Lei Complementar 03, de 10 de outubro de 
2006, Lei Complementar nº 07,  de 13 de fevereiro de 2008, Lei  Complementar nº 09, de 
16 de dezembro de 2008, ainda que o registro do loteamento original estabeleça requisitos 
mais restritos.
§1º Para aprovação deverá ser obedecido o Código de Edificações desde que os lotes 
possuam infraestrutura.
§2º A infraestrutura deverá ser composta de guias, sarjetas, pavimentação asfáltica, rede de 
água, rede de esgoto e galeria de águas pluviais.
Art. 2º. Para efeitos desta Lei não serão abrangidos os Loteamentos que possuam 
condomínio averbado na referida matrícula.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.678, 08 DE JULHO DE 2014.
Revoga a Lei nº 5.008, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a doação de área, 
pela modalidade “ad corpus”, para a sociedade empresarial CENTEMAVE ENGENHARIA, 
e dá outras providências.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
 Art. l°. Fica revogada a Lei nº 5.008, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a 
doação de área, pela modalidade “ad corpus”, para a sociedade empresarial CENTEMAVE 
ENGENHARIA, e dá outras providências.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 108/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Projeto Social Grêmio União, no uso de suas atribuições legais, convoca 
os associados a inscreverem suas candidaturas para eleição da Diretoria Executiva para 
o mandato 2014/2018, que se realizará no dia 14/08/2014, na Rua Ver. Manoel Canuto 
Vieira, nº 199, Bairro Ouro Verde, Pindamonhangaba/SP, às 17:00h. Não havendo número 
legal na primeira Convocação, a Assembleia reunir-se-á 01(uma) hora depois, com qualquer 
número de associados. As Chapas interessadas em concorrer à eleição deverão fazer seus 
registros até o dia 26 de julho de 2014, às 18:00h, na Rua Ver. Manuel Canuto Vieira, 199, 
Bairro Ouro Verde, Pindamonhangaba/SP. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 04/07/14, p. 10, concernente 
à data da garantia de proposta da licitação supracitada, leia-se corretamente: “A garantia 
deverá ser feita até o dia 24/07/14”. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2014.
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variedades

Como os trabalhado-
res brasileiros se alimen-
tam no dia-a-dia? Para 
esta e outras perguntas 
relacionadas a hábitos 
saudáveis, uma empresa 
do setor de benefícios, 
realizou a pesquisa na-
cional Hábitos Alimen-
tares da População Eco-
nomicamente Ativa com 
mais de 2 mil brasileiros, 
pelo Conectaí, braço on-
line do Ibope. “Uma das 
conclusões é de que a 
procura por uma alimen-
tação saudável está em 
alta: 56% dos brasileiros 
afirmam ter uma alimen-
tação saudável, porém 
apenas 7% dos que de-
clararam almoçar fora 
de casa escolhem o local 
da refeição tendo como 
prioridade a oferta de 
pratos saudáveis”, afir-
ma Ellen Mueratti, dire-
tora executiva da empre-
sa Alelo e coordenadora 
do estudo.

Os trabalhadores da 
Novametal reprovaram 
na tarde dessa segunda-
feira (14),  a proposta da 
empresa para pagamento 
da PLR - Participação nos 
Lucros e Resultados.

Uma nova reunião en-
tre o Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamonhan-
gaba-CUT e a direção da 
empresa deve ocorrer nos 
próximos dias.

De acordo com o secre-
tário geral do sindicato, 
Herivelto Moraes – Vela, 
o principal motivo para a 
reprovação foram as me-
tas da PLR.

“Em primeiro lugar, as 
metas deveriam ser defi-

As penas para os crimes 
de contrabando estão mais 
severas desde o dia 27 de ju-
nho, quando foi publicada a 
lei nº 13.008, que altera as 
regras do Código Penal que 
tratam daqueles crimes.

Segundo a nova reda-
ção dada ao artigo 334 do 
CP, a pena para os crimes 
de contrabando, que era de 
1 a 4 anos de reclusão, pas-
sou para 2 a 5 anos. Ou seja, 
a pena mínima para esses 
crimes dobrou, enquanto a 
máxima foi aumentada em 
um ano.

A nova lei também dife-
rencia e aperfeiçoa no CP os 
crimes de contrabando e de 
descaminho. Agora, em am-
bos os casos as penas serão 
aplicadas em dobro se os 
crimes forem praticados por 
meio de transporte aéreo, 
marítimo ou fluvial (antes, a 
pena era aplicada em dobro 
apenas nos casos de merca-
dorias contrabandeadas por 
transporte aéreo).

O crime de contrabando 
agora está definido no artigo 
334-A do CP. Ele é definido 
como o ato de “importar ou 
exportar mercadoria proibi-
da”. Pode ser enquadrado 
no mesmo crime quem “im-
porta ou exporta clandes-
tinamente mercadoria que 
dependa de registro, análise 
ou autorização de órgão pú-
blico competente”, ou quem 
“reinsere no território na-
cional mercadoria brasileira 
destinada à exportação”.

Também incorre no 
mesmo crime quem “ven-
de, expõe à venda, mantém 
em depósito ou, de qualquer 
forma, utiliza em proveito 
próprio ou alheio, no exer-
cício de atividade comercial 
ou industrial, mercadoria 
proibida pela lei brasileira”, 
ou que “adquire, recebe ou 
oculta, em proveito próprio 
ou alheio, no exercício de 
atividade comercial ou in-
dustrial, mercadoria proibi-
da pela lei brasileira”.

O crime de descaminho, 
definido pelo artigo 334 do 
CP, é praticado quando uma 
pessoa deixa de pagar os tri-
butos sobre bens trazidos 
do exterior. Segundo a lei, 
é quando a pessoa tem a in-
tenção de “iludir, no todo ou 
em parte, o pagamento de 

A manhã de sábado 
(12) não foi das mais fe-
lizes para São Paulo e Ti-
pês, pela categoria Sub 11. 
O São Paulo foi goleado 
pelo Santos por 5 a 0 e o 
Alviverde do Boa Vista fez 
6 a 0 na equipe do Terra 
dos Ipês. A partida entre 
Cidade Nova e PS Gere-
zim terminou em zero a 
zero e o Etna folgou.

Pela categoria Sub 15, 
o Colorado venceu o PS 
Gerezim por 8 a 0;  a Fer-
roviária ganhou do Inter-
pinda de 6 a 0; o Santos 
fez 5 a 1 no São Paulo e o 
Etna venceu o A Mil por 
Hora por 3 a 1.

Colorado, Ferroviária e Santos goleiam

Quarentão
Santa Luzia 1 x 0 Cidade Nova
Andrada 0 x 0 Independente
Bela Vista 2 x 2 São Paulo
Tipês 0 x 1 Mombaça
Segunda diviSão
Jardim Resende 3 x 1 Santa Cruz
Santos 1 x 3 Mantipê
Araretama 1 x 1 Santa Cecília
Cícero Prado 0 x 1 Cidade Nova

Confira o placar da         
  Segunda Divisão 
e do Quarentão

Trabalhadores da Novametal 
reprovam proposta de PLR

CÓdigo-PenaL
Nova lei aumenta pena para 

os crimes de contrabando
direito ou imposto devido 
pela entrada, pela saída ou 
pelo consumo de mercado-
ria”.

A lei prevê que também 
comete o crime de desca-
minho quem “pratica na-
vegação de cabotagem, fora 
dos casos permitidos em 
lei; pratica fato assimilado, 
em lei especial, a descami-
nho; vende, expõe à venda, 
mantém em depósito ou, de 
qualquer forma, utiliza em 
proveito próprio ou alheio, 
no exercício de atividade 
comercial ou industrial, 
mercadoria de procedência 
estrangeira que introduziu 
clandestinamente no país 
ou importou fraudulenta-
mente ou que sabe ser pro-
duto de introdução clandes-
tina no território nacional 
ou de importação fraudu-
lenta por parte de outrem”.

Também comete o mes-
mo crime quem “adquire, 
recebe ou oculta, em pro-
veito próprio ou alheio, 
no exercício de atividade 
comercial ou industrial, 
mercadoria de procedência 
estrangeira, desacompa-
nhada de documentação 
legal ou acompanhada de 
documentos que sabe se-
rem falsos”.

Para o advogado Cesar 
Moreno, sócio do escritório 
Braga & Moreno Consulto-
res e Advogados, na prática, 
“a mudança permitirá à Re-
ceita Federal, nos processos 
de fiscalização aduaneira, 
atribuir conduta crimino-
sa às empresas brasileiras 
destinatárias finais dos pro-
dutos importados quando 
considerar que o procedi-
mento adotado tiver por 
objetivo ocultar a importa-
ção”. Como exemplo, More-
no cita os casos de “impor-
tação por encomenda ou 
por conta e ordem”.

A lei também equipara à 
atividade comercial “qual-
quer forma de comércio 
irregular ou clandestino de 
mercadorias estrangeiras, 
inclusive o exercido em re-
sidências”.

Como é considerado um 
crime menos grave, a pena 
para o descaminho (1 a 4 
anos de reclusão) não foi 
aumentada pelo Congresso, 
como era a proposta inicial.

Pesquisa identifica hábitos 
alimentares do trabalhador
Realizado pela Alelo em parceria com o Ibope, o levantamento revela, 
entre outros fatores, que 56% dos brasileiros consideram sua alimentação 
saudável, apesar de 42% não se sentirem bem dispostos após o almoço

nidas antes de começar o 
período da PLR. Estamos 
em julho discutindo metas 
que já estão valendo desde 
janeiro. Do jeito que está, 
os trabalhadores já co-
meçariam perdendo, sem 
contar que as metas estão 
muito altas. Não podemos 
concordar com isso”, disse.

Desde julho de 2012, 
a Novametal conta com 
Comitê Sindical de Em-
presa.

O dirigente sindical 
Luiz Carlos de Paiva é o 
representante. Por reivin-
dicação do sindicato, hoje 
a fábrica também con-
ta com comissão de PLR 
eleita pelos trabalhadores.

Quando questiona-
dos sobre suas escolhas 
na hora de comer, 70% 
afirmam buscar um pra-
to equilibrado com legu-
mes, verduras, proteína 
e carboidratos. Entre as 
mulheres, essa preocupa-
ção é maior – 75% delas 
buscam essa proporção, 
contra 68% dos homens.

“Hoje o fato de comer 
fora de casa não é mais 
desculpa para descuidar 
da saúde e não seguir 
uma boa alimentação, 
já que os restaurantes, 
e até mesmo lanchone-
tes, estão lotados de op-
ções saudáveis”, declara 
a Dra. Rosana Perim, 
nutricionista do Mo-
vimento Comer Bem é 
Tudo de Bom. “Um pra-
to simples e clássico evi-
ta erros e deslizes, além 
de ser saudável. Apostar 
na combinação salada + 
arroz + feijão + proteína 
(carne, frango ou peixe) 

+ verduras e legumes é 
sempre a melhor opção. 
Para sobremesa, frutas, 
gelatina são boas pedi-
das”, completa a nutri-
cionista.

outros dados 
revelados pela 

pesquisa
• 61% dos entrevis-

tados dizem se alimen-
tar de forma mais sau-

dável em casa;
•  Entre os que realizam 

atividades físicas, 43% 
praticam caminhada; 36% 
delas, 2 ou 3 vezes por se-
mana;

•  65% dos entrevista-
dos preferem restaurantes 
por quilo, enquanto 17% 
preferem restaurantes 
fast food e 14% optam por 
lanchonetes.

 Divulgação                         

Odirley Pereira

 Guilherme Moura

Assembleia ocorreu na porta da fábrica

Pratos saudáveis contribuem com vida saudável

Araretama é um dos destaques na Segunda Divisão
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Atletas de Pinda mostram garra

NAtAção PCD: em busCA DA vitóriA 

Marcos Vinício cuba
* * *

Foram dez dias de inten-
sa dedicação para represen-
tar a cidade que completou 
309 anos de emancipação 
política no dia 10 de julho. 
os atletas de Pindamo-
nhangaba foram a cara-
guatatuba para representar 
Pindamonhangaba entre os 
dias 2 de 12 de julho. com 
muita garra, encararam 
atletas profissionais em di-
versas modalidades.

Para ter uma ideia do 
profissionalismo, São José 
dos campos, por exemplo, 
contratou atletas da sele-
ção brasileira. Pindamo-
nhangaba contou com atle-
tas apenas da cidade, todos 
residentes no município, 
muitos deles revelados nas 
escolinhas.

A equipe de judô ficou 
em sétimo lugar na clas-
sificação geral e já vai se 
preparar para outras com-
petições. Por equipe, a 
classificação foi o 6º lugar. 
Bruno Silva ficou em 6º no 
ligeiro; Victor Dias, 6º no 
médio; Carlos Gilberto, 4º 
no leve, e Fabrício Evange-
lista, 4º no meio pesado.

A natação feminina fi-
cou em 6º lugar com 70 
pontos; no masculino em 
5º, com 112 pontos. Os 
atletas do PcD – Pessoa 
com Deficiência Física con-
quistaram sete medalhas 
de bronze, quatro de prata 
e quatro de ouro. De acor-
do com o técnico Carvalho, 
a equipe sem deficiência 
que participou dos jogos é 
muito jovem, com média 
de idade de 14 anos e, em 
sua maioria, foi a primeira 
vez que participaram dos 
Jogos Regionais. São atle-
tas que vieram da base e 
começaram nas escolinhas 
de natação nas piscinas do 
“João do Pulo”, “Zito” e 
araretama.

O técnico considera que 
por serem tão novos, o re-
sultado foi maravilhoso, 
pois a única cidade que não 
teve atletas contratados foi 
Pindamonhangaba e, mes-
mo assim, conseguiu ficar à 
frente de cidades com gran-
des contratações.

atletas de todas as mo-
dalidades demonstraram 
muita garra e não deram 
folgas aos adversários. O 
suor na camisa de cada um 
foi sinônimo de dedicação e 
bravura, amor pela cidade.

Atletas do vôlei de areia se destacaram Ginástica artística é tradição em Pinda Basquete lutou bastante em quadra

Marcos Vinício cuba
* * *

As provas de ginástica 
artística foram realizadas 
nos dias 10 e 11, no ginásio 
Jetuba. Pindamonhanga-
ba foi representada por 
quatro atletas na catego-
ria masculina. Rodrigo 
Bordon, Guilherme Maia, 
Alowany Tsubota e Luiz 
Miguel Vasques colocaram 
o munícipio no segundo lu-
gar da classificação geral.

De acordo com o 
técnico da modalidade, a 

ginástica artística é uma 
prova que exige muita 
concentração e perfeição, 
porque os ginastas têm 
apenas uma oportuni-
dade para conquistar as 
melhores notas. Participar 
de várias competições 
é essencial para que os 
ginastas possam se aper-
feiçoar cada vez mais. 
Os pindenses fizeram as 
provas das argolas, salto 
sobre a mesa, paralelas 
simétricas, solo, cavalo 
com alças e barra fixa.

Tsubota conquistou 
três bronzes e uma prata, 
ele conta que o último Re-
gionais que competiu foi 
em 2008, em 2009 parou 
de treinar. “Eu estava tra-
balhando, mas como fui 
dispensado, o técnico me 
convidou e treinei um mês 
para vir à competição. 
Me esforcei bastante para 
pontuar pela cidade e aju-
dar a equipe. Talvez o ano 
que vem, se precisarem de 
mim, possa representar a 
cidade novamente.”

Ginástica rítmica é acompanhada pela nova geração

Atletas exibem troféu e medalhas

Marcos Vinício cuba
* * *

a equipe de ginástica rítmica de 
Pindamonhangaba é fruto das escolinhas, 
todas as ginastas foram reveladas pela 
professora da modalidade. Com muito 
esforço, dedicação e horas de treinos elas 
conquistaram o pódio mais uma vez. a 
nova geração do esporte foi a Caraguata-
tuba para observar as mais experientes.   

o conjunto pindense foi representado 
pelas ginastas: maria angélica, Luana, 
bruna Rocha, mariana, Vitória, Eduarda 
e duda, e conquistou o segundo lugar. 
Bruna Rocha ficou com o segundo lugar 
na prova dos arcos; maria angélica clas-
sificou-se em 5º nas maças. A estreante 
nos Jogos Regionais, beatriz gicca, 
garantiu o ouro nas mãos livres e bronze 
nas fitas. “Faço ginástica há cinco anos 
e agradeço a minha técnica pela opor-
tunidade, essa conquista foi muito boa 
porque eu acho que tinha muita gente 
que não acreditava em mim, vim aqui e 
fiz o meu melhor e o resultado foi este”, 
comenta beatriz.
 Familiares acompanham 
as ginastas

os amigos e familiares das ginas-
tas marcaram presença na competi-

ção e vibraram pelas execuções, ma-
nejos, colaborações e riscos. Foram 
muitas horas de ensaios diariamente 
para conquistar o pódio e ganhar os 
aplausos dos familiares.

Luciana Ribeiro beraldo de oliveira 
acompanha, sempre que pode, as 
filhas Vitória e Eduarda. Ela diz que 
adora a gR, porque este esporte é 
uma terapia e contribui bastante com 
a saúde, além de ser interessante ter 
duas filhas na mesma modalidade o 
sofrimento e os gastos também são 
em dobro, brinca. “Este esporte é 
lindo, mas também é muito caro. Uma 
bola custa mais de R$ 300, o estilete 
da fita custa R$ 200. Fiquei muito feliz 
com a conquista delas, porque sei dos 
desafios e da dedicação.”

mônica Silva gicca e Joaquim 
Carlos gicca, pais de beatriz, co-
memoraram bastante a estreia da 
ginasta nos Regionais. mônica conta 
que acompanha a filha em todas as 
competições e que esta vitória foi 
muito especial. “Eu também me senti 
premiada com estas medalhas da 
bia, eu vejo o esforço diário e toda 
vez que ela ganha algo, nós pais, 
ganhamos junto também.”

Ginástica artística ficou em segundo lugar

Meninas da ‘GR’ apresentaram movimentos harmoniosos

Os nadadores com defici-
ência e os demais mostraram 
ao público que horas de dedi-
cação aos treinos garante o su-
cesso e o caminho para chegar 
ao pódio. Tiveram medalhas 
de ouro, prata e bronze em di-
versas provas.

Thaís conceição ribeiro 
silva foi bronze nos 50 metros 
livres e prata nos 100 metros 
peito; anna caroline dos san-
tos foi prata nos 100 peito e 
bronze nos 50 metros livre, 
ela participou da categoria s9. 
Pinda também foi ao pódio 
com os atletas Giovanni E. C. 
Machado, João Leone, Sérgio 
H. e M. ribeiro, adail aves da 
silva, entre outros.

No geral, a natação teve 24 
representantes. Todos os na-
dadores foram revelados nas 
escolinhas e conquistaram a 

oportunidade de participar das 
turmas de treinamento. Juan 
santos nascimento pratica este 
esporte desde 2010 e conta que 
é muito bom representar a ci-
dade.

“concentro-me bastante para 
fazer a prova, converso muito 
com o meu técnico e ouço as 
orientações dele com muita 
atenção. Ter ficado em 22º 
no Brasileiro, que é uma pro-
va com 70 atletas de clubes 
tradicionais, que vivem do 
esporte, foi algo que me mo-
tivou bastante para diminuir 
os tempos nas provas. É legal 
defender Pinda, vivo aqui, 
este foi o meu segundo ano 
nos Jogos Regionais, treino 
de segunda a sexta-feira, das 
15h30 às 18 horas para vestir 
a camisa da minha cidade nas 
competições”.

Pinda fez bonito nas piscinas dos Jogos Regionais

Marcos Vinício cuba Marcos Vinício cuba Marcos Vinício cuba

Marcos Vinício cuba

Marcos Vinício cuba

Marcos Vinício cuba
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