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Bombeiros promovem doação de sangue na quarta-feira

O time do Unidos do Jar-
dim Rezende conquistou 
o título da 2ª divisão após 
bater o Cidade Nova por 2 
a 1, de virada, no domingo 
(27), na Ferroviária.

O Cidade Nova marcou 
com Plinio, aos 20 do pri-
meiro tempo, que aprovei-
tou cruzamento. Também 
de bola aérea, no fi m da 
primeira etapa, Adriano 
deixou tudo igual. Na eta-
pa complementar o jogo 
seguiu equilibrado, até que 
Lu Maluco, aos 21 minutos, 
subiu mais que a defesa do 
Cidade Nova e marcou o 
gol do título.

Os jogadores e a comis-
são técnica comemoraram 
o resultado e dedicaram à 
conquista a todos os torce-
dores do Unidos.

Unidos é campeão da 2ª divisão

Página 3 Página 3 Página 3 CULTURA & LAZER 7 CULTURA & LAZER 7

PREMIAÇÃO PARA 
CONCURSO DE 
REDAÇÃO SERÁ NA 
QUARTA-FEIRA

CIDADE 
INTENSIFICA 
COMBATE À 
HEPATITE

VENCEDORES 
DO FESTIVAL 
DA JUVENTUDE 
GRAVAM DVD

ESTRADA DO 
ATANÁZIO 
RECEBE 
MELHORIAS

TEATRO 
‘SPAGHETTI’ FAZ 
APRESENTAÇÃO 
NA QUINTA

O Corpo de Bombeiros promove a campa-
nha de doação de sangue nesta quarta-fei-
ra (30), das 8 às 12 horas, no colégio Bom 
Jesus (ao lado da Tribuna do Norte). Para 
doar sangue é preciso levar documento com 

foto, ter entre 16 e 60 anos (menor acom-
panhado de um responsável), pesar mais de 
50 kg; não estar em jejum e evitar ingerir 
alimentos gordurosos nas três horas que an-
tecedem a doação.

Bombeiros promovem doação de sangue na quarta-feira

Marcos Vinício Cuba

Página 3

Página 5

CULTURA & LAZER 7

ESPORTES 8

TERÇA-FEIRA

NUBLADO, MUITAS NUVENS, 
POUCOS PERÍODOS DE SOL

14º 23º

Fonte CPTEC/INPE

UV 5

PREVISÃO DO TEMPO

Gestantes do 
Araretama são 
orientadas sobre 
aleitamento 
materno

As gestantes do Arareta-
ma estão recebendo orien-
tações sobre a gravidez e a 
importância do aleitamento 
materno. Na sexta-feira (25), 
as futuras mães do loteamen-
to Nova Esperança partici-
param de um encontro com 
profi ssionais de saúde, quan-
do todas as dúvidas foram es-
clarecidas.

Pinda celebra 
Dia do 
Agricultor

O Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural de 
Pindamonhangaba realizou, 
no sábado (26), no Sindica-
to Rural, o 1º Encontro dos 
Produtores Rurais da cidade, 
que também celebrou o Dia 
Nacional do Agricultor – co-
memorado dia 28 de julho. 
O evento contou com diver-
sas atrações como exposições 
de produtos e maquinários, 
além de um almoço para os 
produtores.

Cantora Larissa Mariane 
vence Festival Sertanejo

ALUNOS DO JUDÔ 
PARTICIPAM DE 
AVALIAÇÃO

Os três vencedores da 
categoria Jovem Músi-
ca, do Festival Sertane-
jo, realizado no sábado 
(26), são de Pindamo-
nhangaba. A cantora 
Larissa Mariane foi a 
campeã e conquistou o 
troféu Chico Viola, se-
guida pela dupla João e 
Bruna (troféu Tar Quar) 
e pelo grupo Heron e 
Heitor e Amigos (troféu 
José Correa Cintra).

Outros participantes 
de Pindamonhangaba 
também de destaca-
ram no festival reali-
zado em comemoração 
aos 309 anos de Pinda-
monhangaba.

Maria Fernanda Munhoz

Divulgação
Marcos Vinício Cuba
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Jogadores e comissão técnica do Unidos comemoraram mais um título para a galeria do clube
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O Brasil avançou uma posição no IDH - Índi-
ce de Desenvolvimento Humano - e passou 
do 80º lugar em 2012 para o 79º em 2013 

no ranking das nações mais e menos desenvolvidas, 
que reúne 187 países.

E este assunto será a tônica das discussões de toda 
a imprensa para, pelo menos, os próximos 30 dias. E 
não adianta reclamar de que o tema já foi bastante de-
batido, ou que só ‘se fala’ nisso, porque nós jornalistas 
analisaremos os dados e a cada um ou dois dias vamos 
procurar um item, ou dado, ou um elemento para dis-
cursarmos. Tudo isso com o único intuito de oferecer 
a você leitor informações relevantes sobre o mundo e, 
em especial, ao Brasil.

Por hora, o que mais chamou atenção após a divul-
gação dos dados do IDH pela ONU – Organização das 
Nações Unidas – foi o descontentamento do Governo 
Federal com a posição que o Brasil ocupa.

Bastou o relatório ser publicado para que a cúpula 
de Brasília começasse a querer se desfazer de um es-
tudo que existe há 24 anos, alegando que o resultado 
não está correto.

Foi assim o fim da semana passada e pelo jeito será 
nos próximos dias. O Governo discorda não apenas da 
posição, mas também dos dados utilizados por espe-
cialistas da ONU para se chegar à posição de número 
79, ficando atrás de economias menores, inclusive da 
própria América Latina, como o Chile, México, Costa 
Rica, Cuba, Uruguai, e até da quebrada Argentina e da 
inconstante Venezuela – uma vergonha para a oitava 
nação mais rica do mundo.

Isso porque o avaliado não é somente a produção, 
mas dentre todos os fatores, a educação (alfabetização 
e taxa de matrícula), a longevidade (esperança de vida 
ao nascer) e a renda (PIB per capita).

Apesar de tudo, o Governo Federal tenta desviar o 
foco e quer descaracterizar os números. Para isso, a mi-
nistra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
Tereza Campello, afirma que os dados usados pela 
ONU para saúde e educação foram de 2009, de fon-
tes que já tinham informações sobre os apontadores 
de 2012. Para ela, isso teria comprometido o resultado. 
Mas ainda que a ministra estivesse certa, isso deixaria 
o Brasil na 67ª posição, o que ainda não seria motivo 
de orgulho. Ademais, se ela estiver correta e a ONU 
tivesse utilizado dados de 2009 em vez de 2012, isso 
ocorreria com outras nações também, e o Brasil pode-
ria até perder algumas posições.

Deste modo, é melhor o Governo evitar a reclama-
ção e encarar a realidade. Não estamos bem e todos 
sabem disso.

Reclamar não leva a nada

governo evita encarar a realidade 
e culpa onU por resultado ruim

Realizada na noite de sexta-feira 
(25), no Palacete Visconde da Palmeira 
(sede do museu dom Pedro i e dona 
Leopoldina), a plenária solene referen-
te ao mês de julho da aPL – academia 

Pindamonhangabense de Letras. dirigi-
da pelo presidente aPL, alberto Santia-
go e apresentada pelo secretário aPL, 
aércio muassab, a sessão constou de 
apresentação musical e palestras.

Prosseguindo, a academia de Letras 
prestigiou a  boa música brasileira com 
o grupo  Canto de Lá, composto por: 
aline Reis, vocalista; matheus Correa, 
vocalista e violão; Wesley Silva, vocalis-
ta e bandolim, e Helton, violão. Afina-
do, o grupo relembrou nas canções, a 
inesquecível dupla pindamonhangaben-
se Tar e Quar, mazzaroppi e almir Sater.                                                                             

Francisco Piorino Filho retornou ao 
microfone para falar sobre o início da 
revista Exemplar em Pindamonhanga-
ba, órgão mensal informativo e opina-
tivo. o acadêmico publicitário Edmar 
de Souza, proprietário da revista, deu 

prosseguimento ao tema, apresentando 
breve histórico da revista. Edmar encer-
rou sua fala revelando seu repúdio, en-
quanto brasileiro, à atitude de israel ao 
se referir ao brasil. o texto fará parte 
da próxima edição de sua revista.  

Plenária da aPL no palacete  do visconde

Sessões plenárias solenes da APL são abertas ao público

Palestras
após a composição da mesa, can-

to do hino nacional, palavras do pre-
sidente APL, leitura das justificativas 
enviadas pelos ausentes e agradeci-
mentos aos órgãos da imprensa local 
que divulgam os eventos da acade-
mia de Letras de Pindamonhangaba, 
o  acadêmico e ‘Presidente de honra 
da aPL”,  dr. Francisco Piorino Filho, 
discorreu sobre o ilustre pindamo-
nhangabense general Júlio marcon-

des Salgado. a palestra foi em alu-
são à Revolução Constitucionalista, 
efeméride do mês de julho. Com-
plementando o tema, a acadêmica 
déa d’alessandro sobrinha neta do 
general herói de 32, lembrou o pú-
blico presente a existência, nas depen-
dências do museu, de um espaço com 
mobílias do quarto de Júlio Salgado do-
adas pelo neto do militar, o coronel da 
Polícia militar Eliseu.

a segunda palestra da noi-
te coube ao convidado da aPL, 
presidente da academia Lorenense 
de Letras, adilson gonçalves, que 
falou sobre o tema: “a academia 
Jovem da aLL”.  Tema que muito 
interessa à academia Pindamo-
nhangabense de Letras.

música academia Jovem

 Presidente da Academia Lorenense de Letras

Revista

o presidente da aPL agradeceu a todos 
que compareceram em mais uma sessão da 
academia de Letras , em especial à  atual 
secretária de Educação e Cultura municipal, 
professora maria aparecida Pedroso e aos 
alunos e professoras da Escola Estadual Ryoi-
ti Yassuda.                                                                                      

Mesa dos trabalhos
Presidente aPL, alberto marcondes San-

tiago. Presidente da aLL, adilson gonçalves; 
secretária de Cultura, maria aparecida Pe-
droso; representante da Escola Estadual de 
Ensino Ryoiti Yassuda, Lóris Frasinelli; repre-
sentante da Editora Pena Lux, Tonho  França.

‘Canto de Lá’ se apresentou na 
plenária da APL

Prestigiando a aPL

Alunos e professoras da Ryoiti Yassuda  
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Em comemoração ao “Dia do 
Bombeiro Brasileiro”, o Corpo 
de Bombeiros de todo o Estado 
de São Paulo realiza a campanha 
de doação de sangue denomina-
da “Bombeiro Sangue Bom”.

 Em Pinda, a ação acontece 
na quarta-feira (30), das 8 às 
12 horas, no colégio Bom Jesus 
(antigo Externato).

Na cidade, a iniciativa tem 
parceria com o hemonúcleo de 
Taubaté e o apoio de institui-
ções como o colégio Bom Jesus, 
o Sincomércio de Pindamo-
nhangaba e Funvic – Faculdade 
de Pindamonhangaba.

O objetivo da corporação 
paulista é conseguir o maior nú-
mero de doações possível até o 
último dia do mês, data em que 
a campanha é finalizada.

Na quarta-feira (30), o 
Shopping Pátio Pinda, em 
parceria com a rede Cineflix 
realiza, às 9h30, mais uma 
sessão do projeto “Cinema 
para Todos”.

Nesta edição, participarão 
20 pessoas da terceira idade 
do Lar São Vicente de Paulo e 
100 crianças da creche Yolan-

da Immediato Fryling (Alto 
Cardoso).

O Cinema para Todos é 
um projeto social que visa 
proporcionar uma experi-
ência no cinema, principal-
mente para pessoas de baixa 
renda e/ou com dificuldade 
de acesso a esse tipo de ati-
vidade.

Escola 
do Lessa 
apresenta feira 
sobre a Copa

A escola municipal Prof. 
Félix Adib Miguel, no Lessa, 
realiza a VII Feira Cultural 
“Aprendendo com a Copa do 
Mundo no Brasil”, na quinta-
feira (31), das 9h30 às 11 ho-
ras e das 15 horas às 16h30.

Participam do evento tra-
balhos dos alunos do pré ao 
5º ano, com os temas: “Meu 
lugar no mundo – Conhecen-
do outras culturas”, “Eu, nós 
e o país da Copa”, “Eu, minha 
história e a sua também”, 
“Aprendendo com a Copa”, 
“Violência nos estádios”, “Os 
campeões na Copa do Mun-
do” e “O caminho da Copa”.

De acordo com a gestora 
da escola, o objetivo é cons-
truir conhecimento através 
da pesquisa e análise do pa-
trimônio cultural, científico, 
histórico, tecnológico e artís-
tico acumulado pela humani-
dade e novos experimentos.  

Campanha “Bombeiro Sangue Bom” 
faz coleta nesta quarta-feira

Cinema gratuito para 
crianças e idosos

Divulgação
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Estrada do Atanázio 
recebe melhorias

Serviços municipais 
em Moreira César

ações no trânsito de 
Pindamonhangaba são 
referência na região

Bairros recebem serviços de manutenção

A estrada do Atanázio 
está recebendo melhorias 
com a ampliação da pista 
de rolamento na altura 
do pedágio e será feita 
uma alça para ser utili-
zada pelos veículos que 
prestam serviços muni-
cipais.

Na semana anterior, foi 
realizado o rebaixamento 
das fossas sépticas, e não 
da rede de esgoto, como di-
vulgado anteriormente. Foi 
feito o nivelamento, para 
posterior pavimentação da 
pista, e serão confecciona-
das guias e sarjetas.

Equipe da Prefeitura trabalha na estrada

MAriA FerNANdA MuNhoz
* * *

A equipe do depar-
tamento de Trânsito foi 
convidada para uma reu-
nião em de São Luiz do 
Paraitinga, na última se-
mana, devido ao trabalho 
de mobilidade urbana que 
está sendo desenvolvido 
em Pinda, em parceria 
com a Polícia Militar e a 
iniciativa privada, visando 
a conscientização.

de acordo com infor-
mações do departamen-

to de Trânsito, as cidades 
da região têm entrado 
em contato para levar a 
experiência aos seus mu-
nicípios. em São Luiz, a 
intenção é desenvolver 
uma parceria técnica em 
apoio à estrutura do trân-
sito. Ficou definido, após 
reunião, o início de um 
intercâmbio de conheci-
mentos entre os agentes 
de trânsito para troca de 
experiências nas áreas de 
educação para o Trânsito, 
engenharia e Fiscalização.

Representantes do Trânsito de Pinda se reuniram 
com a Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

divulgação deptran

MArcoS ViNício cubA
* * *

até sexta-feira 
(1º/8), moradores do 
mantiqueira podem 
colocar os objetos e 
materiais inservíveis de 
seus quintais na porta 
de casa para a reti-
rada pelo serviço do 
Pega-tudo na semana 
seguinte. Também 
nesta data a equipe 

do Pega-tudo efetuará  
a retirada nos bairros 
Vila São josé e Pasin.

 outro serviço rea-
lizado no distrito foi a 
pintura do prédio do 
projeto hortalimento, 
da Secretaria de go-
verno e integração. o 
trabalho foi executado 
pelos profissionais da 
Subprefeitura durante 
15 dias.

MAriA FerNANdA MuNhoz
 * * *

Todos os bairros de Pin-
damonhangaba recebem, 
constantemente, serviços 
de manutenção realizados 
pela Prefeitura, por meio 
das equipes da Secretaria 
de obras e departamento 
de Serviços Municipais.

Na semana entre os dias 
16 e 24 de julho, receberam 
capina, limpeza e roçada 
os seguintes bairros: Ara-
retama, cidade Jardim, 
cdhu, Jardim Princesa, 
Mombaça, Jardim Maria-
na, Alto do cardoso, Vila 
rica, Parque São domin-
gos, bosque, Lessa, centro, 
bonsucesso, Vila rica e So-
lorrico. A manutenção das 
estradas rurais foi realizada 
na continuação do Shan-

Pega-tudo em serviço no Cidade Jardim

divulgação dSM

gri-lá e a equipe também 
atuou no aterro da creche 
da Apae, no crispim, e na 
terraplanagem em área 
para o cemitério Municipal 
de Moreira césar.

Já a equipe de remo-
ção de entulho trabalhou 
nas seguintes ruas: ho-
mero da Silveira, Tere-
zinha Teixeira de Souza, 
Jairo Marcondes de oli-

veira e avenida Nicanor 
ramos Nogueira (Arare-
tama). Também realizou 
a limpeza da valeta na rua 
raul borges, no beta, e a 
remoção de pneus para 
destinação final, transpor-
tado pela Policarpo Ltda.

Pega-tudo
entre os dias 21 e 24 

de julho, foi finalizado o 
Pega-tudo no cidade Jar-
dim, Jardim Princesa e 
Lago Azul, com capina, 
varrição, limpeza e retira-
da de 40 viagens do cami-
nhão de entulho.

de 28 a 31 de julho, 
o Pega-tudo estará no 
Lessa, Quadra coberta e 
campos Maia, com ser-
viço de capina, varrição, 
retirada de entulho e lim-
peza geral.

Pinda desenvolve 
campanha de 
combate a hepatite

MAriA FerNANdA MuNhoz
* * * 

em comemoração aos 
309 anos de emancipação 
politico-administrativa de 
Pindamonhangaba, a Pre-
feitura realizou, durante 
este mês, um concurso de 
redação com as crianças 
da rede Municipal de 
ensino. A premiação dos 
vencedores será nes-
ta quarta-feira (30), às 
10h30, no auditório da 
Prefeitura. 

o concurso foi sepa-
rado por categorias: 2º, 
3º, 4º e 5º anos. o tema 
geral foi: “A História de 
Pindamonhangaba: as 
Tradições do Passado, o 
olhar do Presente e as 
Perspectivas de um Futu-
ro Glorioso”. 

o vencedor dos 2º 
anos foi João Pedro Aran-
tes de Souza, estudante 
da escola municipal Pro-
fessor elias bargis Ma-
thias, bairro Araretama. 
o título de sua redação foi 
“Minha cidade”. 

entre os 3º anos, o 
vencedor foi Nycollas da-
vid Mota da Silva, estu-
dante da escola municipal 
Professor orlando Pires, 
do bairro bonsucesso. 
Sua redação teve como 
título “História de Pinda-
monhangaba”. 

Já na categoria dos 
4º anos, o vencedor foi 
Marcus Yuri domar-
chi espíndola, também 
da escola municipal 
Professor elias bargis 
Mathias, do Araretama. 
Sua redação teve como 
título “Pindamonhanga-
ba cresce”.

o vencedor dos 5º 
anos foi Luís Miguel de 
Souza rodrigues Gonçal-
ves, da escola municipal 
Abdias Júnior Santiago e 
Silva, bairro Santa cecília. 
o título de sua redação foi 
“o Poema de Pindamo-
nhangaba”. 

os vencedores fo-
ram definidos pela APL 
– Academia Pindamo-
nhangabense de Letras – 
que analisou 120 reda-
ções de escolas de toda a 
cidade. 

MArcoS ViNício cubA
* * *

em comemoração ao 
dia Mundial de combate às 
hepatites Virais, Pindamo-
nhangaba iniciou a ações 
da campanha de conscien-
tização sobre a doença na 
segunda-feira (28). Para 
fazer o teste basta procurar 
a unidade de saúde mais 
próxima de casa.

A Secretaria de Saúde 
e Assistência Social, por 
meio do Programa dST/
AidS e hepatites Virais, 
vai desenvolver as ativida-
des até o dia 8 de agosto. 
Também haverá trabalhos 
de conscientização nos sa-
lões de beleza e estúdios 
de tatuagens, porque estes 
profissionais trabalham 

com instrumentos cortan-
tes e perfurantes, estan-
do sob constante risco de 
contato com o sangue dos 
clientes.  

As hepatites podem ser 
contraídas utilizando os 
mesmos alicates de unha, 
lâminas de barbear, ou 
outros materiais cortan-
tes usados por pessoas 
contaminadas; por meio 
de relações sexuais sem 
preservativos, e também 
pode ser transmitida da 
mãe para o bebê.

em 2013, a campanha 
foi promovida entre os 
dias 29 de julho e 16 de 
agosto. Na ocasião, foram 
realizados 1.766 exames, 
destes 1.267 foram mulhe-
res e 499 homens. Foram 

detectados 14 novos casos 
de hepatite c e 81 casos de 
pacientes com anti-hbc 
Total Positivo, significa 
que a pessoa teve contato 
com o vírus, mas não com 
a vacina.

A hepatite é uma infla-
mação do fígado e com-
promete o funcionamento 
do órgão. Pode ser causada 
por vírus, bactérias, álcool, 
drogas e por alguns me-
dicamentos. Não existem 
sintomas específicos, em 
alguns casos pode haver 
falta de apetite, enjoo, vô-
mitos, a urina ficar escura, 
pele e olhos amarelados e 
as fezes esbranquiçadas. 
Muitas pessoas podem ter 
hepatite e não saber disto, 
porque ela é silenciosa.

Tatuadores serão orientados por equipes da Secretaria de Saúde

ConCurso 
de redação 
Premia 
venCedores

Guito Moreto/Folhapress

divulgação dSM
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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

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 Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

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

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador

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

Vereador ricardo Piorino

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino (PDT) esteve 
reunido na última terça-feira, 
dia 22 de julho, na sede da 
DEINTER I, em São José dos 
Campos, com o Delegado 
Regional de Polícia do Vale 
do Paraíba, Dr. João Barbosa 
Filho, para tratar de impor-
tantes assuntos da segurança 
pública de Pindamonhangaba. 
Na oportunidade, Ricardo 
Piorino apresentou diversas 
solicitações ao Delegado 
Regional e ficou estabelecido 
que, de pronto, a DEINTER 
I irá transferir 04 (quatro) 
agentes policiais para atuar 
nas unidades da Polícia Civil 
de Pindamonhangaba. Esses 
profissionais devem se apre-
sentar nesta segunda-feira, dia 
28 de julho.

Para o vereador Ricardo 
Piorino, a medida não resol-
ve o problema da segurança 
pública mas ajudará, já que o 

Ricardo Piorino 
conquista benefícios para 
a segurança do município

“EstivE rEunido com o dElEgado rEgional dE 
Polícia E ficou dEfinido a vinda dE 4 agEntEs 

Policiais Para Pindamonhangaba”

município está com número re-
duzido de efetivo nas Polícias 
Civil e Militar. “O Delegado 
Regional de Polícia foi sensível 
às nossas solicitações e esses 
agentes policiais irão atuar no 
combate direto à criminalidade 
em nossa cidade, amenizando 
um pouco a sensação de falta de 
segurança em Pindamonhan-
gaba”, explicou o vereador 
Ricardo Piorino.

O Presidente da Câmara 
disse ainda que nesta reunião 
com o Delegado Regional do 
DEINTER I foram tratados de 
diversas questões relacionadas 
à segurança de Pindamonhan-
gaba e Distrito de Moreira 
César e que, em breve, novas 
conquistas serão anunciadas.

Campo Alegre
Ricardo Piorino agradece 

a Administração por ter aten-
dido a solicitação do vereador, 
concluindo as obras de esgoto 
e asfalto na avenida Antônio 
Pinheiro Júnior.

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 Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador 
MartiM 

cesar

O Portal da Câmara de Ve-
readores de Pindamonhangaba 
(www.camarapinda.sp.gov.br), 
desenvolvido e customizado pela 
própria Divisão de TI, utilizando 
o Portal Modelo fornecido pelo 
programa Interlegis, do Gover-
no Federal, tem registrado um 
grande número de acesso nos 
últimos meses, aumentando cada 
vez mais. O Portal Legislativo 
disponibiliza várias informações importantes para o cidadão: na página 
da Transparência é possível acompanhar informações sobre as contas da 
Câmara, os gastos realizados, as receitas e despesas, repasses recebidos 
pelo município de Pindamonhangaba, dentre outras informações. Há 
também integração com todo o Sistema de Processo Legislativo, ou seja, 
os Vereadores e seus trabalhos realizados, desde a primeira legislatura 
até a atual. É possível consultar leis com o texto integral e todas as suas 
alterações, a Ordem do Dia das Sessões, as matérias legislativas, que são 
efetivamente o trabalho realizado pelos Vereadores, as Comissões e os 
Vereadores que as compõe e muito mais. O interessante é que o cidadão 
pode acompanhar uma matéria legislativa de seu interesse, como por 
exemplo um pedido de melhoria em sua rua, bastando somente pesquisar 
a matéria que quer acompanhar e cadastrar seu e-mail. Assim ele será 
informado sobre toda a tramitação do projeto em questão. Os cidadãos 
que queiram entrar em contato com a Câmara podem fazê-lo através de 
um formulário contido no próprio site.

Algumas estatísticas interessantes
No período de 30 de maio a 30 de junho, o número de acessos foi 

de 1.080 usuários, que visualizaram mais de 8.000 páginas em todo 
site. De cada três usuários, dois já visitaram o site e um é vistante pela 
primeira vez. Vale destacar o crescente número de acessos via disposi-
tivos móveis, como smartphones e tablets, que superou um pouco mais 
de 10% do total. O tempo em média de carregamento de uma página do 
site é de 1,93 segundos, o que significa um site com desempenho rápido. 
Neste ano, já foram registrados mais de 50.000 acessos e mais de 82.000 
visualizações de páginas.

As páginas do portal mais acessadas são a página inicial, seguida de 
Legislação Municipal (Leis), Matérias Legislativas, Vereadores, Concurso 
Público (pois foram feitas contratações nesse período),  Função da Câmara, 
Transmissão das Sessões e TV Câmara e por último Licitações e Pregões.

O portal também faz a transmissão ao vivo, via streaming, das Ses-
sões, Audiências e eventos oficiais da Câmara. Neste ano, tivemos uma 
média de cerca de 40 acessos nos dias de Sessão Ordinária. O pico foi 
de 161 acessos, em uma audiência pública sobre saúde ocorrida em 15 
de maio deste ano.

Os visitantes são na grande maioria da nossa região, mas também 
acessam visitantes de grandes capitais do Brasil como Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, Londrina, Florianópolis, Vitória, Cuiabá, Belém, Porto 
Velho,  Maceió, Recife e até mesmo de fora do país, como Estados Unidos, 
Índia, Espanha, Reino Unido, Argentina e Portugal, só pra citar algumas.

Portal da Câmara registra 
mais de 50 mil acessos

O vereador Martim Cesar 
(DEM), agradece à Admi-
nistração pelo atendimento 
de sua antiga reivindicação 
para a construção uma faixa 
de pedestre elevada, com 
lombada, no cruzamento da 
avenida Dr. Antônio Pinheiro 
Júnior com o Anel Viário, 
próximo a rotatória Vereador 
Nelson Narezi.  De acordo 
com o vereador, o local tem 
um grande fluxo de veículos 
que dificultava a travessia de 
pedestres, principalmente os 
alunos do Colégio Anglo e 
moradores da região, com esta 
faixa elevada, o local terá mais 
segurança.

Caçambas “bota-fora” 
no Vila Suíça
O vereador Martim Cesar 

solicita ao prefeito Vito Ar-
dito, providências junto ao 
departamento competente,  
para que sejam feitos estudos 
visando a colocação de ca-
çambas em pontos que estão 
sendo utilizados como “bota 
fora”, e ainda 
que seja feito o 
corte do mato e 
a poda das árvo-
res existente nas 
proximidades da 
rua Francisco de 
Ademar Fon-
seca, no Lotea-
mento Residen-
cial Vila Suíça.  

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) convida toda a 
população de nossa cidade 
a comparecer na Audiência 
Pública dos Correios, que será 
realizada no dia 14 de Agosto 
de 2014, às 19:00 horas no 
Plenário da Câmara de Vere-
adores de Pindamonhangaba. 

A audiência foi um pedido 
feito pelos próprios agentes da 
Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos para tratar 
assuntos de interesse público 
relacionados as portarias 
566 – que estabelece as metas 
para a universalização e de 
qualidade dos serviços postais 
básicos a serem cumpridas 
pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT, 
e 567 – que dispõe sobre a en-
trega de objetos dos serviços 
postais básicos, pela Empresa 
Brasileira de Correios e Te-
légrafos - ECT, no território 
nacional; e também diversas 
questões relacionadas as 

O vereador Roderley Miotto (PSDB) vem pleiteando junto ao 
Governado do Estado e Prefeitura Municipal melhorias no que se 
trata de segurança pública no município.

O vereador justifica que há grande necessidade de criação de uma 
nova companhia de Polícia Militar no Distrito de Moreira César. 

Após conversar com o comandante da 2ª Companhia de Polícia 
Militar de Pindamonhangaba, Capitão Paulo Henrique Lourusso 
Cavalheiro, o vereador Roderley Miotto vem solicitando mais uma 
companhia de Polícia Militar para aumentar a segurança dos pin-
denses. O município conta com apenas uma companhia enquanto 
a vizinha Taubaté, por exemplo, tem 4 companhias. Comparando 
as cidades, só os policiais da atividade delegada em Taubaté, são 
150 homens, ultrapassando todo o efetivo da Polícia Militar em 
Pindamonhangaba. “Não podemos continuar crescendo se a segu-
rança não acompanhar 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 para cobrir os 
bairros do Distrito. Como podemos verificar é grande o número 
de furtos, roubos e homicídios na cidade”, enfatiza o vereador

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

entrou com um requerimento pedindo, também 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 levadas até 
a Delegacia de Pindamonhangaba, o que causa uma morosidade, 
que pode ser resolvida com o funcionamento ininterrupto da 
Delegacia do Distrito.

Após ter conquistado 
junto com a população o 
Pronto Socorro Infantil, o 
vereador Dr. Marcos Auré-
lio Villardi (PR) direciona 
agora a sua prioridade para 
a implantação do SAMU 
em Pindamonhangaba. Por 
diversas vezes nas sessões da 
Câmara de Vereadores, o Dr. 
Marcos Aurélio apresentou  
requerimentos que cobram 
dos órgãos competentes, 
providências para a implanta-
ção deste importante serviço 
médico em nossa região.    

Com isto, o Dr. Marcos 
Aurélio visa melhorar o 
atendimento de emergência 
no município, pois, segundo 
ele, o SAMU faz o socorro 
pré-hospitalar à população 
em casos de emergência, 
atendendo rapidamente e 
buscando o paciente no local 
em que está, evitando seque-
las e reduzindo o número 
de óbitos. “A implantação 
deste serviço será mais uma 
conquista para a população 
e trará melhorias para a área 

Martim Cesar agradece 
faixa de pedestre 
elevada no Anel Viário

Segundo o vereador, o local 
encontra-se com muito mato 
e lixo, servindo de criadouro 
de animais peçonhentos, e 
esconderijos para pessoas 
mal-intencionadas, colocando 
em risco a saúde e a segurança 
dos moradores da região.

Praça Frei Galvão
O vereador Martim Cesar 

reitera ao Executivo, informa-
ções sobre o início das obras 
de construção da Praça Santo 
Antônio de Sant’Ana Galvão - 
“Frei Galvão”, no Loteamento 
Jardim Rezende.  Conside-
rando que a área destinada a 
construção da referida Praça, 
já recebeu denominação 
conforme a Lei Municipal Nº 
4.805, de 20 de junho de 2008, 
o vereador pede que sejam 
iniciadas as obras o mais breve 
possível, tendo em vista que o 
referido local esta servindo de 
“bota-fora” de lixo e entulhos, 
servindo também de criadouro 
de animais peçonhentos.

Professor Osvaldo convoca 
população para a Audiência 
Pública dos Correios

correções das numerações 
irregulares nos logradouros, 
criação de uma UD - Unidade 
de Distribuição, no distrito de 
Moreira César, postos avan-
çados do tipo caixa postal 
comunitária, esclarecimentos 
das entregas não realizadas 
ou realizadas com atrasos, 
além da colocação de portas 
giratórias nas agências, para 
total seguranças dos agentes 
e dos usuários, entre outros 
assuntos.

O Professor Osvaldo res-
salta a grande importância da 
realização desta Audiência 
Pública, devido ao  problema 
enfrentado pela classe dos 
trabalhadores dos Correios 
e pede o comparecimento, a 
colaboração e a contribuição 
de toda a população pindamo-
nhangabense para juntos che-
garmos ás soluções viáveis, 
para melhorar a qualidade 
dos serviços prestados pela 
empresa dos Correios, em 
Pindamonhangaba.

Roderley Miotto
pede mais policiamento 
para Moreira César

Após conquista do PS Infantil, 
Dr. Marcos Aurélio direciona 
sua prioridade para o SAMU

de saúde do município e da 
região”, diz o vereador Dr. 
Marcos Aurélio.

Porque SAMU?
O SAMU 192 (Serviço 

de Atendimento Móvel de 
Urgência) permite um aten-
dimento de qualidade para a 
população em situações de 
urgência e emergência no 
ambiente pré hospitalar no 
período de 24 horas e 7 dias 
por semana. A ambulância é 
a vitrine do SAMU, é a par-
te mais visível, a que se vê 
nas ruas. São mais de 1.500 
distribuídas em municípios 
já atendidos pelo programa. 
Dependendo da área, há 
também motos, lanchas e 
helicópteros. Atualmente o 
SAMU 192 está presente em 
todos os estados brasileiros 
com 159 Centrais de Regu-
lação Médica que abrangem 
1.627 municípios. São apro-
ximadamente 112 milhões de 
pessoas que podem contar 
com o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência. 
“Quando o assunto é saúde, 
sempre temos que agir com 

prioridade”, 
e n f a t i z a  o 
vereador Dr. 
Marcos Au-
rélio.

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

Aconteceu na última 
quinta-feira (24), o julga-
mento do acusado de ma-
tar a facadas uma oficial 
de Justiça em 2011. O Tri-
bunal do Júri condenou 
o réu a 23 anos de prisão 
depois de 12 horas de jul-
gamento. O homem, que 
era pintor, confirmou que 
cometeu o crime.  

CASO
Esfaqueada a oficial de 

Justiça, 49 anos, foi en-
contrada morta por seu 
marido na casa onde vi-
viam no dia 27 de janeiro 
de 2011. Apesar das 22 
facadas, foi encontrada 
ainda com vida, mas não 
resistiu aos ferimentos. 
Um pintor que trabalhava 
na residência confessou o 
crime e indicou o marido 
da vítima como mentor 
do assassinato.

Em abril de 2013, a 
Justiça expediu um man-

Pintor que matou mulher é 
condenado a 23 anos de prisão

dato de prisão contra o 
mentor, que chegou a ser 
preso, mas conseguiu o 
direito de aguardar em li-
berdade.

As investigações da 
Polícia Civil concluiram 
que o pintor foi contrata-
do pelo marido de Neyla 

com o propósito de se 
adaptar à rotina da víti-
ma, e saber o momento 
ideal para cometer o cri-
me. Além do homicídio, o 
suspeito roubou perten-
ces da vítima.

O motivo do crime ain-
da não foi esclarecido.

Na última quinta-feira 
(24), dois acidentes leva-
ram um homem a óbito e 
outro em estado grave.

O primeiro acidente 
aconteceu pela manhã, na 
rodovia SP-62, próximo 
ao bairro Jardim Caran-
gola. Um caminhão trafe-
gando no sentido centro 
fez conversão para entrar 
em um sítio à beira da es-

trada e acabou atingindo 
uma moto. O resgate foi 
acionado e a vítima, que 
estava na moto foi enca-
minhada para o Pronto-
Socorro, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu 
a caminho. A vítima,54 
anos, era um morador da 
Vila São Benedito.

O outro acidente acon-
teceu no período da tarde, 

próximo ao trevo de aces-
so ao bairro Maricá. Uma 
moto conduzida por um 
rapaz de 25 anos, chocou-
se na traseira de um ca-
minhão, ambos estavam 
trafegando sentido Dutra,  
causando ferimentos gra-
ves ao motociclista.  

O resgate foi acionado 
e a vítima encaminhada ao 
PS da Santa Casa.           

Acidentes entre caminhões 
e motos deixam um morto

Os trabalhadores da 
Alutent fizeram na sex-
ta-feira (25), uma parali-
sação em protesto contra 
as ações da direção da 
empresa em melhorar a 
proposta da PLR - Par-
ticipação nos Lucros e 
Resultados - que está em 
R$ 200, e também pela 
campanha salarial.

Quando o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Pin-
damonhangaba-CUT ini-
ciou a negociação com a 
direção da fábrica, a em-
presa determinou férias 

coletivas e alegava baixa 
da produção.

De acordo com Car-
los Alberto Barbosa, o 
“Betinho”, dirigente sin-
dical na Alutent, o nível 
de produção está bom, 
inclusive com excesso de 
horas-extras, e mesmo 
assim a indústria insiste 
em dizer que está em di-
ficuldade financeira.

“É um absurdo ele 
apresentar duzentos reais 
de PLR”, disse Betinho.

Ainda no mesmo dia 
que ocorreu o atraso de 

turno, a direção da Alu-
tent entrou em conta-
to com o sindicato para 
agendar nova reunião 
sobre a PLR.

O atraso de turno tam-
bém foi realizado para 
pressionar a bancada pa-
tronal do Grupo 8 a abrir 
rodada de negociação da 
campanha salarial.

A Alutent emprega 
cerca de 50 trabalha-
dores na fabricação de 
estruturas modulares, 
no bairro Socorro, em 
Pinda.

Funcionários da 
Alutent rejeitam 
PLR de R$ 200

Pinda celebra Dia do Agricultor   
O Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Ru-
ral de Pindamonhangaba 
realizou no sábado (26), 
no Sindicato Rural, o 1º 
Encontro dos Produtores 
Rurais da cidade, que tam-
bém celebrou o Dia Nacio-
nal do Agricultor – come-
morado dia 28 de julho.

O evento teve como ob-
jetivo apoiar, incentivar 
e reconhecer o trabalho 
destes trabalhadores, que 
exercem uma importante 
função com uma produção 
diversificada, contendo 
vários tipos de arroz, pro-
dução de frutas e hortali-
ças e criação de gado para 
corte. O encontro também 
contou com exposições 
de produtos como alface, 
agrião, mel, flores em ge-
ral, doces e pães feitos pe-
los produtores de Pinda.

O prefeito de Pinda-
monhangaba elogiou os 
trabalhos dos produtores. 
“Há tempos estão reco-
nhecendo Pinda  como 
um dos mais importan-
tes polos de agricultura 
do país. Isso graças aos 
nossos produtores, que 
são atenciosos e dedicam 

seu tempo para oferecer o 
melhor dos seus produtos. 
Muito obrigado a todos 
vocês que se empenham 
dia e noite para que Pinda 
cresça e se torne reconhe-
cida”, disse.

O presidente do Conse-
lho Municipal de Desen-
volvimento Rural, Cláu-
dio Macedo, destacou os 
incentivos aos produtores 
e a união desse segmen-
to, para oferecer produtos 
de qualidade e em grande 
escala. “São homens e mu-
lheres que acordam cedo 
e pegam no batente e só 
terminam quando o sol já 
se foi. Trabalhadores es-
forçados que, dia após dia, 
ano após ano, tem a diver-
sidade, seja na lavoura ou 
no trato com as criações. 
Não se deixam abater pe-
los problemas, pelo con-
trário, seguem em frente”.

Como integrantes da 
mesa estavam presentes 
o prefeito de Pindamo-
nhangaba, um deputado 
federal, o presidente do 
Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural, 
Cláudio Macedo, o presi-
dente do Sindicato Rural, 

frei Laércio, do Lar São 
Judas Tadeu, e o pastor 
Henrique Alves Kazuo, 
dentre outros.

O 1º Encontro dos 
Produtores Rurais de 
Pindamonhangaba con-
tou também com uma 

pequena exposição de 
máquinas, insumos agrí-
colas, produtos orgânicos 
e naturais produzidos na 

cidade. O evento foi en-
cerrado com um almoço 
oferecido pelo Conselho e 
seus parceiros.

Trabalhadores tem a diversidade, seja na lavoura ou no trato com as criações

Guilherme Moura

Reprodução/Portal R3

Divulgação

De acordo com Carlos Alberto Barbosa o nível de produção está bom, 
inclusive com excesso de horas-extras
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2014 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 103/2014 de “Aquisição de medicamentos”, foram 
elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 
05/06/2014: 

 
ATA nº 097/2014 Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

 
03 

 
CP 

divalproato de sódio 500 mg 
comprimido revestido de liberação 
prolongada (Port. 344/98) 

abboTT 1,5903 14.400 

 
06 

 
FR 

Hipromelose 3 mg/ml (0,3%) solução 
oftálmica estéril frasco com 10 ml 

noVaRTiS/aL
Con 

14,43 2.200 

ATA nº 098/2014 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

12 CP Tiamazol (metimazol) 10 mg 
comprimidos 

TaPaZoL/b
ioLab 

0,3138 36.000 

 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

PREGÃO Nº 284/2011
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 030/2012
Contratada: Biogenetix Importação e Exportação Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para realização 
de exames de análises bioquímicas, com fornecimento de todos os reagentes necessários para 
exames do laboratório municipal de Pindamonhangaba.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses, até 26/01/2015.
Data de assinatura: 02/07/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Valentim Alvarez.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 063/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 082/2013
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em Oftalmologia 
com fornecimento de material e mão-de-obra, na especialidade de Oftalmologia, para realização de 
exames, pelo período de 12(doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 23/06/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor total do contrato com base no índice IPC-FIPE de 5,36%, 
passando de R$ 413.400,00 para R$ 435.558,24.
Data de assinatura: 16/06/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Luis Alvim Malta.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 124/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 132/2013
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos automotivos, 
manutenções preventivas e corretivas, com aplicação de peças e/ou fornecimento de peças 
genuínas da marca dos veículos ou originais de fábrica, para os veículos de diversas marcas, 
pertencentes à frota operacional da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba/SP.
Adita-se valor: conforme item 1.3, adita-se o valor em 22,454245%, que corresponde a R$ 
94.121,91.
Data de assinatura: 26/06/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 117/2014
Contrato nº: 131/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Baromed Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de sessões de câmara hiperbárica por 
um período de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 300.480,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 02/07/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Tutihashi.
Assina pela contratada: Marcus Vinicius de Carvalho.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 163/2014
Contrato nº: 125/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Pindatur Transporte e Turismo Ltda. ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de ônibus para atender o Departamento 
de Turismo, no I Festival Junino.
Valor: R$ 17.000,00.
Vigência: 04 (quatro) dias.
Data de assinatura: 18/06/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: José Carlos Antunes.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.

CARTA CONVITE Nº. 001/2014
Contrato nº: 127/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: IPK Projetos Ltda.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de critérios técnicos e econômicos 
para contratação de sistema de transporte escolar urbano e rural do Município de Pindamonhangaba.
Valor: R$ 136.000,00.
Vigência: 90 (noventa) dias.
Data de assinatura: 25/06/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Miguel Antonio Bortolini.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2014
Contrato nº: 128/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Guerrero Construtora e Incorporadora Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mao de obra, para 
execução da reforma e ampliação do CRAS do Araretama.
Valor: R$ 260.500,23.
Vigência: 04 (quatro) meses.
Data de assinatura: 27/06/14.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves e Sandra Maria Tutihashi.
Assina pela contratada: Marcelo Aparecido Guerrero.
Gestão do contrato Secretaria de Saúde e Assistência Social e Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 29.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.07.2014.

Às dezessete horas do dia vinte e dois 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 Primeira 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 28.ª Sessão Extraordinária, realizada em 17.07.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi. INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0096/14 Martha de O. Silva Santana, 1-0102/14 Camila 
Martinez Alcici, 1-0108/14 Luzia do Carmo Souza Monteiro, 1-0111/14 Secret. da Adm. Penitenciaria 
e 1-0120/14 Alex Miranda Moreira. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves. DEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0077/14 Geovana Monteiro Ribeiro e 1-0083/14 Geovana Monteiro Ribeiro. 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0092/14 Rubens Andrade Vilella Junior, 1-0095/14 Tiago 
Soares de Oliveira Costa, 1-0098/14 Mateus Paula e Silva Almeida, 1-0101/14 Camila Martinez Alcici, 
1-0104/14 Thais Ferreira Cesar e 1-0107/14 Alessandra Ribeiro de Jesus. DILIGÊNCIA, por votação 
unânime: 1-0086/14 Frank James Simplício Silva. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza 
Filho. INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0070/14 Nilcéa Vieira Pires de A. Monteiro, 1-0088/14 
Lenice Rafagnin de Jesus, 1-0091/14 Lenice Rafagnin de Jesus, 1-0100/14 Syllas de Melo Esteves. 
VI – EXPEDIENTE: Ofício 003714-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do 
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 22 de 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

Ata da 29.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.07.2014.

Às dezessete horas do dia vinte e quatro 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 Primeira 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 29ª Sessão Ordinária, realizada em 22.07.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi. INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0123/14 Paulo Roberto Salomão Filho, 1-0125/14 Paulo 
Roberto Salomão Filho, 1-0126/14 Paulo Roberto Salomão Filho, 1-0128/14 Paulo Roberto Salomão 
Filho e  1-0129/14 Josafat de Souza. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves. INDEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0093/14 Rubens Andrade Vilella Junior, 1-0105/14 Thais Ferreira Cesar, 
1-0113/14 Rubens Andrade Vilella Junior, 1-0114/14 Rubens Andrade Vilella Junior e 1-0117/14 
Rubens Andrade Vilella Junior. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho. DEFERIDO, 
por votação unânime: INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0094/14 Marcilio Gomes V. Rodrigues, 
1-0097/14 Mateus Paula e Silva Almeida e 1-0106/14 Thais Ferreira Cesar. DILIGÊNCIA, por votação 
unânime:  1-0103/14 José Ernesto Alves. IV – EXPEDIENTE: Ofício 009/14-DEPTRAN pedido de 
diligência do Recurso 1-0089/14.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do 
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 24 de Janeiro 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
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de 
quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia  06/08/2014 às 14:00 horas
ALMOXARIFE
5º WALMIR GIL DE CASTRO
AVENIDA RODRIGO DA SILVA ARAÚJO, 364 – SANTA CECÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-230

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de 
quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia  06/08/2014 às 15:30 horas
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
13º ALESSANDRA DE BIASI FONSECA DE JESUS
RUA OCTAVIO RODRIGUES DE SOUZA, 120 – CASA 7E – PARQUE PADUAN
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-790

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

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

Dia 06/08/2014 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

95º GISLAINE DA SILVA RIBEIRO
RUA BRINCO DE PRINCESA, 32 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-500

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 219/2014
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. 219/14, referente à “Aquisição de 
material elétrico para instalações da nova sede do Departamento de Turismo e Departamento de 
Cultura”, com encerramento dia 08/08/14 às 10h e abertura às 10h30. 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, 28 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 221/2014
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. 221/14, referente à “Aquisição de 
gás de cozinha para atendimento da alimentação escolar nas unidades escolares do Município 
de Pindamonhangaba e para consumo de vários Departamentos e setores da Prefeitura”, com 
encerramento dia 08/08/14 às 10h e abertura às 10h30. 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, 28 de julho de 2014.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº 12/14, referente à “Contratação de 
empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de pintura de 
prédios da Secretaria de Educação”, com encerramento dia 29/08/2014 às 9h e abertura às 9h30. A 
garantia deverá ser feita até o dia 28/08/2014, às 15 horas, na Tesouraria, valor de R$ 41.856,00. O 
edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº 17/14, referente à “Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços técnico-profissionais para elaboração de projeto 
básico de arquitetura e projeto de prevenção e combate a incêndio, para adequação do prédio 
existente para o centro de especialidades médicas - CEM”, com encerramento dia 14/08/2014 às 
9h e abertura às 9h30. A garantia deverá ser feita até o dia 13/08/2014, às 15 horas, na Tesouraria, 
valor de R$ 337,00. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 
3644-5600.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº 19/14, referente à “Contratação 
de empresa especializada, para prestação de serviços técnico-profissionais para elaboração de 
projeto básico de arquitetura e projeto de prevenção e combate a incêndio para adaptação de 
prédio existente: LOTE 01 - situado na Avenida Albuquerque Lins, nº 120, para a implantação do 
Almoxarifado de Medicamentos, da Farmácia Popular e da Vigilância Sanitária e Epidemiológica; 
LOTE 02 - situado na rua Antonio Augusto Ferreira, nº 151, para funcionamento do Centro de 
Reabilitação; LOTE 03 - na rua João Gama, nº 115, para implantação do pronto socorro infantil; 
LOTE 04 - situado  na rua Major José Dos Santos Moreira, nº 570, para ampliação do Pronto 
Socorro”, com encerramento dia 15/08/2014 às 9h e abertura às 9h30. A garantia deverá ser feita 
até o dia 14/08/2014, às 15 horas, na Tesouraria, valores vide edital. 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, 28 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

PREGÃO Nº 124/2014
Objeto: Aquisição de materiais para uso no setor de hidráulica do Departamento de Obras e Viação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Comercial Olimpia de Papeis e Materiais Ltda. ME. 
Autorização de Fornecimento: nº 1161/14 – Valor: R$ 700,00 – Data: 23/07/14.
Contratada: DL Ishizucka ME. 
Autorização de Fornecimento: nº 1162/14 – Valor: R$ 14.487,20 – Data: 23/07/14.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP. 
Autorização de Fornecimento: nº 1163/14 – Valor: R$ 9.073,40 – Data: 23/07/14.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 140/2014
Objeto: Aquisição de material de enfermagem, para abastecimento das Unidades de Saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Nacional Comercial Hospitalar Ltda. 
Autorização de Fornecimento: nº 1079/14 – Valor: R$ 418,00 – Data: 14/07/14.
Contratada: Med-Center Comercial Ltda. 
Autorização de Fornecimento: nº 1080/14 – Valor: R$ 3.790,00 – Data: 14/07/14.
Contratada: CBS Medico Cientif. Com. Repr. Ltda. 
Autorização de Fornecimento: nº 1081/14 – Valor: R$ 3.524,00 – Data: 14/07/14.
Contratada: IBF – Indústria Brasileira de Filmes S/A. 
Autorização de Fornecimento: nº 1082/14 – Valor: R$ 17.383,10,00 – Data: 14/07/14.
Contratada: Alexandre A Souza ME. 
Autorização de Fornecimento: nº 1083/14 – Valor: R$ 5.652,00 – Data: 14/07/14.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 149/2014
Objeto: Aquisição de material de consumo odontológico para as unidades odontológicas vinculadas 
as unidades de Saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda. 
Autorização de Fornecimento: nº 1132/14 – Valor: R$ 22.123,00 – Data: 18/07/14.
Contratada: Alexandre A Souza ME.
Autorização de Fornecimento: nº 1129/14 – Valor: R$ 8.151,10,00 – Data: 18/07/14.
Contratada: Paulo César Fleury de Oliveira.
Autorização de Fornecimento: nº 1130/14 – Valor: R$ 15.746,72 – Data: 18/07/14.
Contratada: Jupiter Dist. de Prod. e Eqptos. Hospitalares Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 1131/14 – Valor: R$ 12.360,15 – Data: 18/07/14.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 157/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção de impressos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Marquinhos Artes Gráficas Ltda. EPP. 
Autorização de Fornecimento: nº 1133/14 – Valor: R$ 7.401,20 – Data: 18/07/14.
Contratada: Windgraf Gráfica e Editora EIRELLI EPP. 
Autorização de Fornecimento: nº 1134/14 – Valor: R$ 6.620,00 – Data: 18/07/14.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.

PREGÃO Nº 168/2014
Objeto: Aquisição de mesas e cadeiras plástica, tenda e lixeiras.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: CT Araújo Móveis ME. 
Autorização de Fornecimento: nº 1157/14 – Valor: R$ 4.116,00 – Data: 23/07/14.
Contratada: Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME. 
Autorização de Fornecimento: nº 1158/14 – Valor: R$ 2.000,00 – Data: 23/07/14.
Contratada: Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME. 
Autorização de Fornecimento: nº 1159/14 – Valor: R$ 2.330,00 – Data: 23/07/14.
Contratada: Isabelle de Castro Lemos EPP. 
Autorização de Fornecimento: nº 1160/14 – Valor: R$ 1.185,00 – Data: 23/07/14.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 184/2014
A Prefeitura comunica que o Pregão n° 184/2014, que cuida da “Contratação de empresa 
especializada de engenharia para execução de coberturas em policarbonato em próprios 
municipais, com fornecimento de material e mão de obras” fica adiado SINE-DIE, para alteração 
do Termo de Referência.
Pindamonhangaba, 25 de julho de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 185/2014
A Prefeitura comunica que o Pregão n° 185/2014, que cuida da “Contratação de empresa 
especializada de engenharia para execução de instalação de cerca protetora tipo concertina em 
próprios municipais, com fornecimento de material e mão de obra” fica adiado SINE-DIE, para 
alteração do Termo de Referência.
Pindamonhangaba, 25 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 170/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 170/14, que cuida de “Aquisição de material de consumo 
(medicação) odontológico para as unidades odontológicas vinculadas as unidade de Saúde”, a 
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório 
supra, em favor das empresas (itens/lotes): Alexandre A. Souza EPP (07 e 09); Dental Med Sul Artigos 
Odontológicos Ltda. (06); Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda. (01, 03, 05 e 08); 
Paulo César Fleury de Oliveira EIRELI (02, 04, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 172/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 172/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
para serviços de manutenção em Motor Mercedes Benz OM-352 e serviços de recondicionamento 
completo em bomba e bicos injetores, conforme especificações presentes no termo de referência”, 
a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório 
supra, em favor da empresa (itens/lotes): Retífica Motor Vidro Ltda. EPP (01 e 02).
Pindamonhangaba, 18 de julho de 2014.

LICENÇA DA CETESB
BENDERTEC SOLUÇÕES EM AÇO LTDA torna público que recebeu da CETESB a Licença de 
Operação N° 3004473, válida até 25/07/2018, para Escoramentos metálicos para construção civil, 
fabricação de sito à AVENIDA DOM JOAO VI, 850, DISTRITO INDUSTRIAL, PINDAMONHANGABA/SP.

Município de Pindamonhangaba Torna público que requereu na CETESB a Licença Prévia 
para a implantação de Cemitério Vertical. À Rua Nilceia Aparecida Borges de Freitas, S/N, Laerte 
Assunção, Pindamonhangaba-SP.

MINISTÉRIO DA DEFESA

RETORNO A JSM 052
Atenção jovens nascidos no ano de 1996 e anteriores, compareçam à JUNTA DE 
SERVIÇO MILITAR - DO DIA      21  A 31 JULHO 2014,  com:

O ALISTAMENTO MILITAR PARA MARCAR O DIA DO EXAME DE SELEÇÃO
A Junta de Serviço Militar de Pindamonhangaba, esta situada à Avenida Albuquerque Lins, nº 138 
– Bº São Benedito que , e os atenderá todos os dias úteis, a partir das 08:30 horas as 12 horas e 
das 14 horas as 16h30 horas

OBS:    Peço  a  gentileza  de  divulgar esta propaganda até  o  dia 
             “21 A  31 JULHO de 2014”.

MARIA THEREZINHA CAMILO DE SOUZA   -  Secretaria da JSM 052                                                   

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de JEAN CARLOS DA SILVA TEODORO, em virtude do 
mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, nas vezes em que foi procurado, em 
atendimento ao requerido pela credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, devendo 
Vossa Senhoria comparecer a essa Serventia, no endereço supra, das 09:00 às 16:00 horas, para 
efe tuar o pagamento da importância em mora, além das despesas de intimação e postagens, 
publicação do presente edital e emolumentos da qual é devedor, em decorrência de atraso no 
pagamento das prestações relativas ao Contrato de Financiamento Habitacional nº 855552394553-
4, firmado em 28/12/2012, registrado sob nº 02, na Matrícula nº 51.572, neste registro imobiliário, 
tendo por objeto o imóvel situado na RUA JOSE M DE OLIVEIRA nº 0, LOTE 757, QUADRA 28, 
VISTA ALEGRE, PINDAMONHANGABA-SP. O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) 
dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e 
consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2014.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR - - Oficial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.278, DE 17 DE JULHO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA a Sra. Fátima Aparecida Fabricio Siqueira, para o emprego de provimento em comissão 
de Coordenadora de Bibliotecas, a partir de 21 de julho de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 17 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº4.279, DE 18 DE JULHO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. André Luís Galvão Cesar Amaral do emprego de provimento 
em comissão de Diretor do Departamento Pedagógico, a partir de 15 de julho de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de julho de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em  18 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO

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

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

Dia  06/08/2014 às 14:30 horas

AGENTE DO CONTROLE VETOR

16º MAICKEL CHRISTIAN NASCIMENTO
RUA JOÃO BATISTA DOS SANTOS, 83 – 
SANTA CECÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-300

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 5.083, DE 21 DE JULHO DE 2014.
Altera dispositivo do Decreto nº 4.734, de 14 de julho de 2011, que declara de utilidade pública, para 
fins de desapropriação, área de terreno localizada no Distrito de Moreira César, de propriedade de 
NOVA PINDA CÍCERO PRADO URBANIZADORA E DESENVOLVIMENTO LTDA., necessária para 
abertura de vias públicas, construção de cemitério, implantação de IML, praça e área verde.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos 
termos do art. 5º, alíneas “m”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,
D   E   C   R   E   T   A:
Art.1º. A área descrita no art. 1º do Decreto nº 4.734, de 14 de julho de 2011, passa a vigorar com 
as seguintes medidas e confrontações:
“Proprietária – Nova Pinda Cícero Prado Urbanização e Desenvolvimento Imobiliário Ltda
 Registro :- Matrícula nº 27394 do CRIA.
 Local – Sitio Genevieve – Área 3 – Parte da Gleba 3 da Fazenda Coruputuba
Distrito de Moreira César
Descrição da área :- desmembrada do imóvel denominado Sitio Genevieve – Área 3 – parte da 
Gleba 3, Fazenda Coruputuba, matrícula nº 27.394 do CRIA, tendo o perímetro inicio no ponto 
“07”, originário da matrícula nº 27394, localizado no final da Avenida  Benedito Bicudo Siqueira, 
antiga Avenida 02 do Loteamento Laerte Assumpção, junto a divisa com faixa de domínio da Rede 
Ferroviária Federal S.A., sucessora da Estrada de Ferro Central do Brasil ,segue o rumo 31º 48’ 
00” NW e distancia de 194,42 m ( cento e noventa e quatro metros e quarenta e dois centímetros 
) até o ponto “06” ; deste ponto segue o rumo 65º 30’ 00” NW e distancia de 54,50 m ( cinqüenta 
e quatro metros e cinqüenta centímetros ) até o ponto “05”; deste ponto segue o rumo 05º 18’ 00” 
NW e distancia de 172,96 m ( cento e setenta e dois metros e noventa e seis centímetros ) até 
o ponto “C1”, confrontando do ponto “07” ao ponto “C1” com o Loteamento Laerte Assumpção; 
do ponto “C1” segue o rumo 76º 50’ 25” SW e distancia de 291,21 m ( duzentos e noventa e um 
metros e vinte e um centímetros ) até o ponto “C2” confrontando do ponto “C1” ao ponto “C2” 
com a área remanescente da Área 3 – parte da Fazenda Coruputuba, Sitio Genevieve - matrícula 
nº 27394; deste ponto segue o rumo 08º 29’ 09” SE e distancia de 309,50 m ( trezentos e nove 
metros e cinqüenta centímetros ) até o ponto “C3”, confrontando do ponto “C2” ao ponto “C3” com 
a área remanescente da Área 3 – parte da Fazenda Coruputuba, Sitio Genevieve – matrícula nº 
27394; deste ponto segue o rumo 88º 15’ 25” NE e distancia de 406,10 m ( quatrocentos e seis 
metros e dez centímetros ) até o ponto “07”, inicial, fechando o perímetro confrontando com a Rede 
Ferroviária Federal – R.F.F.S.A., sucessora da Estrada de Ferro Central do Brasil, encerrando a 
área de 110.375,13 m2 ( cento e dez mil, trezentos e setenta e cinco metros quadrados e treze 
decímetros quadrados ).
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 21 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 21 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo PMP/SAJ nº 1349/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.084, DE 21 DE JULHO  DE 2014.
Regulamenta a Lei nº 5.651, de 16 de maio de 2014, que prevê publicação, a título gratuito, de 
documentos oficiais de entidades assistenciais e associações de bairro, devidamente constituídas, 
no Jornal Tribuna do Norte, pertencente à Fundação Dr. João Romeiro.
 Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do art. 2º da Lei nº 5.651, de 16 de maio de 2014,
DECRETA:
Art. l° Para efeitos do disposto na Lei nº 5.651, de 16 de maio de 2014, são documentos oficiais, 
cuja publicação no Jornal Tribuna do Norte será isenta de quaisquer ônus para as entidades 
assistenciais e associações de bairro, devidamente constituídas:
I- Convocação para assembleia ordinária ou extraordinária;
II- Convocação para eleição de diretoria e o resultado desta, bem como eventuais alterações na 
diretoria;
III- Alterações no estatuto das referidas entidades e associações de bairro;
IV- Balanço anual e prestações de contas.
Art. 2º Os documentos oficiais deverão ser encaminhados à redação do Jornal Tribuna do Norte 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias do prazo limite para publicação.
Parágrafo único. Caberá a redação do Jornal Tribuna do Norte a análise da conveniência e 
oportunidade acerca da data da publicação bem como o espaço disponível na edição. 
Art. 3º O espaço destinado à publicação de que trata a Lei nº 5.651, de 16 de maio de 2014, 
excetuado os balanços anuais, não poderão exceder 1/16 de página.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 21 de julho de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes - Secretário de Governo e Integração 

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em  21 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
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Festival Sertanejo 
premia destaques

Quinta-feira é dia de “Spaghetti” no Teatro Galpão

Maria Fernanda Munhoz
* * *

a biblioteca Pública municipal Professora maria 
bertha César, de moreira César, comemora seu 
aniversário nesta quinta-feira (31), uma noite com 
melodias, versos e prosa, com a presença da filha da 

patrona, alzira Salgado César Correa. 
o evento será realizado às 19 horas e terá, ainda, 

a participação da Camerata jovem do Projeto jataí 
e a presença da poetisa mariana maciel dos Reis. 
a entrada é gratuita e toda a comunidade está 
convidada a participar. 

‘acenando com bandeira’ leva público ao mundo da poesia

VencedoreS de FeStiVal graVam dVd

Maria Fernanda Munhoz
* * * 

em continuação à programa-
ção de aniversário da cidade, no 
sábado (26), foi realizado o Fes-
tival de interpretação de Música 
Sertaneja, na estação Central do 
Brasil. o público acompanhou as 
apresentações dos 22 candidatos, 
divididos em três categorias. ao 
final, a dupla Tadeu e Rafael, de 
Pindamonhangaba, realizou um 
grande show, agitando a platéia.

na categoria individual, o pri-
meiro lugar ficou com Rian Silver, 
de Taubaté, que levou o troféu 
José Moreira da Silva “Galampi-
to” e R$ 1038,40. Teddy Berran-
te, de Tremembé, foi o segundo 
e levou o troféu Vicente alves de 
Jesus “Guarani” e r$ 807,72, e 
Tony Sampaio, de Pindamonhan-
gaba, ficou com o terceiro lugar, o 
troféu Benedito aparecido Costa 
“Livinho” e r$ 461,56.

na categoria Música raiz, o 
troféu amácio Mazzaropi e r$ 
1384,56 foram para Gil Mostar-
da e Osmar, de Taubaté. Leonel 
e ismael, de Pindamonhangaba, 
ficaram com o segundo lugar, 
troféu Prof. augusto César ri-
beiro “Chico Frô” e r$ 1038,40, 
e a dupla Mike e Silvio, de São 
José dos Campos, faturou o ter-
ceiro lugar, troféu anacleto ro-
sas Júnior e r$ 692,31.

na Jovem Música Sertaneja, 
os três vencedores são de Pinda-
monhangaba. Larissa Mariane 
encantou os jurados cantando 
Pássaro de Fogo, de Paula Fer-
nandes, e faturou o primeiro 
lugar, levando para casa o tro-
féu Chico Viola e r$ 1384,56. 

3º lugar na ‘Jovem Música’ 2º lugar na ‘Jovem Música’

o segundo lugar foi para João e 
Bruna (Troféu Tar e Quar e R$ 
1038,40) e terceiro com heron 
e Heitor e amigos (Troféu José 
Correa Cintra e r$ 692,31).

Sucesso
a comissão julgadora, for-

mada por Marília Maia e Fábio 
Korsakov, avaliou os quesitos: 
dicção, afinação, performance 
e ritmo. Para Marília, a disputa 
foi acirrada. “achei muito inte-
ressante a participação de can-
tores de fora de Pinda e avaliei 
as apresentações como bem di-
vididas e disputadas, com mui-
tos artistas de potencial para a 
profissionalização”, afirmou.

Para Korsakov, o festival foi 
uma grata surpresa. “alguns 
candidatos se sobressaíram, 
claro, mas gostei muito de inte-
grar a comissão julgadora. Para 
mim, o destaque foi a categoria 
Jovem Música. nossa premia-
ção, inclusive, teve o intuito de 
incentivar esses cantores para 
que continuem se aperfeiçoan-
do para uma carreira profissio-
nal. Vimos pessoas com muito 
potencial no palco”, avaliou.

de acordo com o diretor de 
Cultura da Prefeitura, que organi-
zou o evento, mais uma vez o tra-
dicional Festival Sertanejo foi um 
sucesso. “Neste ano, fizemos uma 
mudança no regulamento e ago-
ra realizamos o festival todo num 
só dia, em vez de dois dias como 
era realizado anteriormente. e 
isso foi muito positivo, porque o 
público compareceu e todas as 
apresentações foram muito boas. 
Já estamos pensando no festival 
do ano que vem”, adiantou. 

MarCoS ViníCio CuBa
* * *

Os vencedores do 1º Festival 
de Música da Juventude grava-
ram um DVD no sábado (26), no 
Teatro Galpão. Os primeiros a se 
apresentarem foram Eric e JP, na 
sequência teve Paradoxo, Rádio 
Clube, Montbel e Daniel, Muzak e 
Asnega, e Bianca Ariel e banda.

O festival foi organizado pelo 
Espaço Juventude, no Bosque da 
Princesa, onde o público teve o 
privilégio de conferir mais de 60 
apresentações. No Teatro Galpão, 
os vencedores interpretram as can-
ções vencedoras e   outras obras.

O material ficará pronto em 
breve. Interessados em conferi-lo 
devem entrar em contato com o 

Espaço Juventude (3644-5630) 
para obter informações.

Wagner Muzak e Asnega 
foram os campeões na categoria 
Composição, com a canção “Pira-
cuama”. Eles gostaram do festi-
val e da gravação, porque serve 
valoriza a cultura e reuniu vários 
estilos em um mesmo lugar.

Bianca Ariel, vencedora da ca-
tegoria Interpretação diz que gra-
var o DVD foi uma alegria muito 
grande e destaca que o festival foi 
uma maneira de divulgar o traba-
lho e conhecer outras bandas.

O prefeito de Pindamonhan-
gaba destaca que a cidade possui 
muitos artistas talentosos e a Pre-
feitura apoia festivais e eventos 
culturais.

DVD será lançado em breve

Biblioteca de Moreira César comemora aniversário

Maria Fernanda Munhoz
* * * 

encerrando a programação cul-
tural de aniversário da cidade, o 
Teatro Galpão recebe, na quinta-
feira (31), às 20 horas, o espetácu-
lo “Spaghetti”. a entrada será gra-
tuita mas os ingressos deverão ser 
retirados durante o mesmo dia no 
departamento de Cultura (das 9 às 
16 horas) e, caso ainda haja vagas, 
a partir das 19 horas, na bilheteria 
do teatro.

Spaghetti é um espetáculo de 
clown remontado em 2012 pela 
Cia Seres de Luz Teatro, a partir da 
peça de 2009, que foi dirigida por 
Leris Colombaioni, filho do mestre 
clown italiano nani Colombaioni, 
já falecido, e que foi o idealizador 
e garçom protagonista do número.

Público prestigiou o evento realizado na Estação Central do Brasil

A clown Lily Curcio enfrenta o 
desafio de continuar o legado de 
seu mestre, protagonizando esse 

atrapalhado garçom e a atriz convi-
dada Vanderléia Will, da Cia Pé de 
Vento, de Flonianópolis-SC, repre-
senta o sofrido cliente que deverá 
suportar as confusões que o garçom 
produzirá, num efeito dominó im-
previsível.

a peça conta a história da inau-
guração do elegante restaurante 
estilo “bistrô”. o garçom da histó-
ria trabalhou incansavelmente, cui-
dando dos mínimos detalhes e com 
o máximo cuidado para deixar o lo-
cal impecável à espera da seleta fre-
guesia. Mas um “pequeno exagero” 
nos brindes com champanhe pode 
acarretar muitas confusões.

O espetáculo tem classificação 
etária livre para todos os públicos, 
recomendado a partir de 10 anos. a 
duração é de 55 minutos.

Espetáculo promete levar o 
público às gargalhadas

 divulgação

Maria Fernanda Munhoz
* * * 

Pindamonhangaba recebeu, na 
sexta-feira (25), o espetáculo “ace-
nando com Bandeira”, com nando 
Luz e Grupo. em uma apresenta-
ção intimista, o grupo apresentou 
poesias de Manuel Bandeira musi-
cadas por nando Luz, com a parti-
cipação de Jader Gomide (violão), 
adriana Barja (voz) e Fabíola Kar-
nas (interpretação).

além de integrar as comemo-
rações dos 309 anos da cidade, a 
apresentação também comemo-
rou o dia da Cultura e da Paz. 
O artista, que foi professor da 
antiga Famusc - Faculdade de 
Música Santa Cecília, hoje Fasc, 
contou que tinha essa vontade 
de retornar à Pinda, uma cidade 
que muito lhe marcou. Ele ficou 
bastante satisfeito com o show e 
com o carinho do público.

Para Silvia rocha, comer-
ciante, o espetáculo foi lindo e 
emocionante. Quem também es-
tava na plateia foi a tia nita, de 
90 anos, fiel participante de to-
dos os eventos organizados pelo 
departamento de Cultura da 

Prefeitura. ela estava animada 
e gostou do show, pois é fã tanto 
de música quanto de poesia.  

a entrada foi gratuita e o 
evento realizado no espaço Cul-
tural Teatro Galpão.

Grupo apresentou poemas musicados de Manuel Bandeira

Maria Fernanda Munhoz

 Marcos Vinício Cuba

Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

‘Tia Nita’ (2a da dir. para esq.) levou à família ao teatro

Maria Fernanda Munhoz

cultura & laZEr
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Como esperado, Jardim 
Rezende e Cidade Nova 
fizeram um jogo nervoso 
pela final do Quarentão, 
no domingo (27), no cam-
po da Ferroviária. Com es-
quemas parecidos, 4-4-2, 
os lances foram disputa-
dos com muita intensida-
de e vontade. Às vezes, até 
com força desproporcio-
nal, mas o espírito espor-
tivo prevaleceu, e no final 
os atletas se confraterni-
zaram numa só festa e de 
virada o título ficou com o 
Jardim Rezende.

O jogo
Sem desfalques, os téc-

nicos Tiago (Jardim Re-
zende), e Eugenio (Cidade 
Nova), montaram seus es-
quemas pensando em re-
solver o duelo durante os 
noventas minutos. Dessa 
forma, o Cidade Nova logo 
tratou de atacar. Pelo lado 
direito, foram criadas as 
melhores chances. O late-
ral direito Jackson e o ata-

cante André desciam em 
velocidade e sempre le-
vavam perigo para a zaga 
adversária. Com Plínio 
enfiado entre os zaguei-
ros do Jardim Rezende, 
as chances foram apare-
cendo, o goleiro Johny 
(Jardim Rezende), tinha 
muito trabalho, porém os 
cruzamentos, por baixo, 
não eram aproveitados.

Pelo alto
O domínio do Cidade  

Nova não se traduzia em 
gols. Então, percebendo 
a dificuldade em resolver 
com cruzamentos rastei-
ros, o técnico Eugenio pe-
diu para que seus coman-
dados apostassem nas 
bolas aéreas. 

A tática deu resulta-
do, e aos 20 minutos do 
primeiro tempo, Jackson 
cruzou e achou Plínio na 
área, que subiu mais alto 
que os zagueiros e cabe-
ceou forte no canto direito 
do arqueiro Johny. 

O gol “acordou” os 
jogadores do Jardim 
Rezende, e foi a vez de 
Adriano, André, Lu Ma-
luco e Bruno aparecerem. 
As jogadas pelo meio co-
meçaram a sair e Gus-
tavo (goleiro do Cidade 
Nova) passou a defender 
bem a sua meta. Porém, 
depois de cruzamento da 
esquerda, no final do pri-
meiro tempo Adriano ca-
beceou livre de marcação 
e igualou o placar.

Na etapa complemen-
tar, as equipes voltaram 
buscando o ataque. O Ci-
dade Nova, com jogadores 
mais leves, chegava com 
perigo. O Jardim Rezende 
respondia na base da força 
e usou da experiência de 
Lu Maluco, que orienta-
va, distribuía as jogadas e 
era perigoso no ataque. De 
tanto insistir, Lu Maluco 
foi premiado, em mais um 
cruzamento, aos 21 mi-
nutos, cabeceou forte, no 

Unidos conquista, de virada, 
o título da Segunda Divisão
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A Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza semes-
tralmente o Festival de 
Avaliação. Este evento 
teve início sábado (26), 
com os judocas reunidos 
no ginásio do Centro Es-
portivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”. 
Pais, amigos e familiares 
prestigiaram o aprendiza-
do esportivo dos alunos. 
A partir desta sexta-feira 
(1º/8) tem início o festival 
de outras modalidades.

O festival tem como ob-
jetivo propiciar às crian-
ças e adolescentes um mo-
mento para demonstração 
do aprendizado e promo-
ver o intercâmbio entre as 

turmas. Ele reuniu mais 
de 100 alunos praticantes 
de judô no ginásio “Ra-
quelzão” e no Centro Es-
portivo José Ely Miranda, 
“Zito”.

Vanderson dos San-
tos Vieira, militar, conta 
que é ex-atleta de judô e 
incentiva a filha Aman-
da. “Ela faz judô há dois 
anos no ‘Zito’ e escolheu 
este esporte por iniciativa 
própria e como eu já lutei 
procuro sempre dar apoio. 
Este evento é bom porque 
é uma oportunidade que 
eles têm para colocar em 
prática o aprendizado com 
os outros atletas, e é bom 
para os pais também, que 
podem prestigiar o apren-
dizado dos filhos.”

Roney Correa Silva, 
metalúrgico, destaca a 

importância do esporte 
na vida das crianças e 
falou sobre o orgulho em 
prestigiar todas as lutas 
da filha Maria Fernanda, 
classificada em 3º lugar 
no Paulista. “O esporte 
é importante para tirar 
as crianças da ociosida-
de e também para não 
ficarem só utilizando 
computadores. Minha fi-
lha começou a lutar aos 
quatro anos de idade e 
a dedicação dela ao es-
porte garantiu esta ex-
celente classificação no 
Paulista, para nós ela foi 
campeã. O festival é ex-
celente, acredito que os 
pais devam acompanhar 
os filhos, porque isso dá 
certa segurança a eles, e 
é bom para prestigiar o 
seu desenvolvimento.” 

Judocas abrem Festival de Avaliação

A Liga Pindamonhan-
gabense de Futsal realiza 
nesta terça-feira (29), às 
19 horas, em sua sede, a 
reunião do conselho arbi-
tral para os campeonatos 
Sub 14 e Sub 20, além da 
6ª Edição da Copa do Co-
mércio Livre.

O presidente da Liga, 
Benedito José Coelho, o 

Pintado, disse que o en-
contro é aberto para to-
dos os representantes de 
clubes de Pindamonhan-
gaba. “Eles devem com-
parecer para debatermos 
tudo sobre os campeo-
natos. Não discutiremos 
a arbitragem em um as-
pecto único, mas todos 
os seus desdobramentos, 

de cartões, até expulsões, 
suspensões mais graves 
e até afastamento das 
atividades. É uma gran-
de oportunidade para os 
clubes nos ajudarem a 
moldar a competição de 
um modo sério e organi-
zado e também para que 
não haja reclamações 
posteriores”.

Alguns integrantes da 
torcida do Cidade Nova 
atiraram rojões, bombas 
e morteiros dentro do 
campo no fim da partida 
e durante a comemoração 
do Unidos do Jardim Re-
zende, o que poderia cau-
sar uma tragédia.

A maioria dos artefatos 
estourou próxima a joga-
dores e comissão técnica 
do time campeão. Tam-
bém houve detonação 
de um ‘morteiro’ ao lado 

de uma menina de cinco 
anos e explosões ao lado 
de repórteres que traba-
lhavam no local, podendo 
gerar sérios danos à saú-
de e levar à morte, como 
ocorreu com o repórter 
cinematográfico da TV 
Band, Santiago Andrade, 
atingido por um rojão em 
fevereiro deste ano.

A Tribuna do Norte, 
que estava fazendo a co-
bertura jornalística da 
partida, procurou o presi-

dente da Liga de Futebol, 
Macarrão, nesta segunda-
feira (28) para saber das 
punições que irão aconte-
cer, mas até o fechamento 
desta edição não recebe-
mos retorno. A redação 
do jornal continuará em 
contato com a Liga para 
saber os procedimentos 
que serão tomados em 
relação a este lamentável 
episódio e também para 
que os atos não se repi-
tam em outros jogos.

canto esquerdo de Gusta-
vo, e virou para o Jardim 
Rezende. A partir daí, o 
jogo ficou tenso, com forte 
marcação e muitas para-
lisações. O Cidade Nova 
perdeu mais algumas 
chances, na melhor delas, 
no final do jogo, Johny fez 
uma grande defesa: den-
tro da pequena área, Pli-
nio bateu forte e o arquei-
ro, no reflexo, espalmou 
para fora. Final de jogo, 
Unidos do Jardim Rezen-
de 2 X 1 Cidade Nova.

Luciano Ricardo de 
Campos Souza, Lu Ma-

luco, ainda fez uma de-
dicatória: “Dedico para o 
Edson, para o Gu e todos 
do bairro Jardim Resende 
esse título aí. Nós mon-
tamos o time com muita 
dificuldade e sempre pro-
meti para o Edson que da-
ria um título para ele.”

Feliz com o compro-
metimento de seus co-
mandados o técnico do 
Cidade Nova, Eleivoir Eu-
genio resumiu assim a de-
cisão: “No primeiro jogo 
tomamos gol na falha in-
dividual e hoje sabíamos 
que o lance forte deles era 

as bolas aéreas.  O jogo 
foi bem disputado, a gen-
te temia perder em bola 
parada e foi o que acon-
teceu. Parabenizo a nos-
sa equipe por ter chego 
à final, conseguimos isso 
só com pessoas do bair-
ro. Fizemos um trabalho 
muito detalhado e com 
muitas conquistas, não é 
fácil montar um time. Pa-
rabéns ao seu Edson do 
Jardim Rezende, a gente 
sabe que ele também ba-
talha muito pelo futebol 
de Pinda, parabéns tam-
bém ao Macarrão.” 

Liga de Futsal define sub-14, 
sub-20 e Copa do Comércio
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Festival é oportunidade para os alunos demonstrarem o que aprenderam

Lu Maluco marca, de cabeça, o gol da vitória e do título 
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