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Recapeamento da ‘Monsenhor Azevedo’ 
facilita trânsito na região do Crispim

Seminário 
orienta 
profi ssionais 
sobre 
aleitamento 
materno

O seminário de aleita-
mento materno que será 
realizado nesta quarta-
feira (6) vai orientar os 
profi ssionais de saúde do 
município. O evento co-
meça com as técnicas para 
a amamentação, seguida 
de uma mesa redonda so-
bre  o impacto da atividade 
educativa no aleitamento, 
e apresentação do trabalho 
do Banco de Leite Humano 
de Taubaté.

Corrida Maluca de Skate

CENTRO 
ESPORTIVO 
“JOÃO DO 
PULO” RECEBE 
MELHORIAS

DIA DO 
BRINCAR 
CHEGA AO 
CIDADE NOVA

FAVORITOS, 
AREIÃO, 
CASTOLIRA E 
SAPOPEMBA 
COMEÇAM 
COM DERROTA

NOVAS VAGAS 
PARA ESTÁGIO 
TÊM BOLSA 
DE R$ 300 A 
R$ 1.200

O recapeamento da avenida Monsenhor João José de Azevedo vai facilitar o tráfego de veículos 
no Crispim, toda ligação do bairro ao Bosque e também ao Andrade, porque a próxima etapa é 
realizar o mesmo serviço na rua Ryoiti Yassuda. O recapeamento faz parte de um pacote que 
soma dez vias, entre ruas e avenidas, e visa levar mais segurança e organização para o trânsito e 
comodidade aos condutores.

A segunda edição da Corrida Ma-
luca ‘Push Race de Skate’ será 

realizada neste domingo (10), a partir 
das 14 horas. A prova agrada os ska-
tistas de todas as idades, por ser uma 

competição democrática, que permite 
a participação de iniciantes, amadores 
e profi ssionais pelo fato de depender 
mais da velocidade e não da habilidade.

PRIMEIRA 
DIVISÃO

PÁGINA 5

Uma das melhores companhias de teatro de bonecos do país, a Cia Truks, se 
apresenta em Pindamonhangaba na sexta-feira (8), em duas sessões, com o 
espetáculo “Construtório”. As exibições serão às 14 e às 16 horas e os ingressos 
devem ser retirados gratuitamente na quinta-feira (7), no Departamento de 
Cultura da Prefeitura. 

Sexta-feira é dia de teatro infantil

2º CADERNO

PÁGINA 3

Life Core

2º CADERNO
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Que os tempos modernos trazem diversos 
benefícios à sociedade ninguém discorda, 
porém na mesma proporção causam da-

nos, sobretudo à saúde das pessoas. 
Levantamento realizado pela Secretaria de Esta-

do da Saúde revela que 77% das jovens entrevistadas 
apresentam propensão a desenvolver algum tipo de 
distúrbio alimentar, como anorexia, bulimia e com-
pulsão por comer.

A pesquisa foi realizada por profissionais da Casa 
do Adolescente, unidade da Secretaria, com 150  pa-
cientes entre 10 a 24 anos de idade atendidas no am-
bulatório de Ginecologia do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Esta-
dual Pérola Byington, na capital paulista.

Todas as participantes são membros do grupo 
“Tô bem na fita!”, que aborda os problemas relacio-
nados à alimentação, atividades físicas e qualidade 
de vida. O programa foi criado justamente para que 
os profissionais de saúde possam trabalhar a pre-
venção de distúrbios alimentares entre as adoles-
centes e jovens.

Das jovens abordadas, 39% estavam acima do 
peso. 

Nos formulários utilizados, as questões foram 
divididas em quatro categorias relacionadas aos se-
guintes aspectos: comportamento e hábitos alimen-
tares, imagem corporal, comunicação e mídia, mitos 
e crenças.

Os resultados revelaram que 63% consomem fast-
food pelo menos uma vez por semana. Em relação aos 
mitos e crenças, 85% acreditam que existe um padrão 
de beleza imposto pela sociedade, 46% acreditam que 
mulheres magras são mais felizes e ainda que 55% de-
las adorariam simplesmente acordar magras.

A pesquisa ainda apontou que 68% das entrevis-
tadas fazem as refeições em frente ao computador 
ou televisão e 94% utilizam a internet todos os dias 
por pelo menos quatro horas. “É preocupante esta 
porcentagem tão alta de jovens com propensão a 
distúrbios alimentares. Os pais e familiares preci-
sam ficar atentos aos sinais. Um adolescente se pre-
ocupar com a aparência é normal, mas quando isso é 
exagerado precisamos tomar cuidado”, diz a coorde-
nadora do Programa Estadual de Saúde do Adoles-
cente, Albertina Duarte Takiuti.

A problemática é ainda mais grave porque a mu-
dança não é apenas no comportamento de uma pes-
soa ou grupo, ela deve ser conceitual. Alterar uma ten-
dência devidamente instalada na sociedade é o que 
toma tempo de antropólogos de todo o mundo. Não 
é impossível que consigamos dar novo rumo no perfil 
contemporâneo, especialmente ligado à alimentação, 
mas é bem improvável. 

Modernidade pressiona
 comportamento

distúrbio alimentar ameaça jovens

Proprietários têm até o últi-
mo dia útil do mês para licenciar 
o veículo. O valor de R$ 68,48 
deve ser pago na rede bancá-
ria credenciada. Quem preferir 
pode receber o documento pelos 
Correios, pagando o valor de R$ 
11 para a entrega

Proprietários de veículos 
com placas de finais 5 e 6 devem 
realizar o licenciamento obriga-
tório do exercício 2014 durante 
o mês de agosto. O serviço pode 
ser feito de forma eletrônica, 

com entrega do CRLV - Certifi-
cado de Registro e Licenciamen-
to de Veículo pelos Correios, ou 
diretamente nos postos do De-
tran-SP e do Poupatempo. 

De acordo com o CTB - Có-
digo de Trânsito Brasileiro, vá-
lido em todo o país, todos os 
veículos devem ser licenciados 
anualmente e o porte do CRLV  
é obrigatório. No Estado de São 
Paulo, o licenciamento é feito 
entre abril e dezembro, de acor-
do com o final da placa. 

Conduzir veículo com o licen-
ciamento em atraso é infração 
gravíssima (artigo 230 do CTB): 
multa de R$ 191,54, inserção de 
sete pontos no prontuário do 
condutor, além de apreensão e 
remoção do veículo. 

Já a falta do documento, 
mesmo que o licenciamento es-
teja em dia, é infração leve (ar-
tigo 232 do CTB): multa de R$ 
53,20, três pontos na carteira 
e retenção do veículo até que o 
documento seja apresentado.

Veículos com placas de final 5 e 6 
devem ser licenciados em agosto

Concurso Nacional 
e Juventrova: 
data da premiação 

a solenidade de premiação dos concursos nacional/in-
ternacional de Trovas de Pindamonhangaba  e Juven-

trova (certame estudantil da modalidade) está marcada para 
o sábado do dia 16 de agosto, no Teatro galpão (avenida 
nossa Senhora do bom Sucesso, 2.740), com a programação 
seguinte:  às 17 horas – recepção; 18 horas – entrega de cer-
tificados e premiação; 20 horas – encerramento.   Este ano, 
excepcionalmente, não foi possível que a data de premiação 
dos concursos fizesse parte da programação festiva do mês 
de aniversário de Pindamonhangaba, elaborada pela adminis-
tração municipal, como ocorre todo ano. 

a poesia na escola

Agosto é o segundo 
mês de Aniversário 

dA cidAde

a convite da professora Fátima Marotti, a acadêmica Nei-
la Cardoso estará na sexta-feira (8), na EE antonio 

aparecido Falcão para conversar sobre poesia com os alunos. 
a visita tem o objetivo de incentivar nos adolescentes o gosto 
pela leitura e escrita, em especial, pela poesia. a professora 
marotti tem se destacado neste tipo de trabalho com seus 
alunos, anualmente ela tem se esforçado na criação de uma 
coletânea reunindo os trabalhos poéticos da turma. neila, ar-
tista plástica e arte educadora, possui várias obras poéticas 
publicadas,  e trabalha a poesia com todas as idades. Ela tam-
bém é responsável pelo concurso anual de poesia promovido 
pelo CCI – Centro de Convivência de Idosos Nestor José de 
Azevedo, no Vila Rica.

Poetisa 
Neila 
Cardoso

Premiação reúne trovadores locais, da região 
e de outros estados com os estudantes 
participantes do Juventrova

 Arquivo TN

o evento da UbT-Pin-
damonhangaba e Pre-
feitura, representada 
pelos seus departamen-
tos competentes, não 
deixa de ser um pro-
longamento das come-
morações alusivas ao 
aniversário da cidade, 
haja vista que agosto, 
historicamente, é o ou-
tro mês da Princesa do 
norte.  aqui é oportuna 
a observação que o dia 
12 de agosto foi come-
morado como data de 
aniversário de fundação 
da cidade até 1954. no 
ano seguinte, o historia-
dor Waldomiro benedi-

to de abreu, com base 
em suas pesquisas his-
tóricas, manifestou-se 
contrário à oficialização 
desta data. os anos de 
pesquisa de Waldomi-
ro e a apresentação de 
documentos comproba-
tórios com referência à 
sua argumentação de 
que Pindamonhangaba 
não fora fundada, resul-
taram na revogação da 
lei que oficializava o 12 
de agosto como o dia 
do aniversário da cida-
de e a data magna do 
município passou a ser 
comemorada no dia 10 
de julho.

Paineiras realiza pedalada até Ubatuba

No sábado (2), o Paineiras Cou-
ntry Clube realizou o ‘I Desafio Pe-
dal’, com percurso de bicicleta até a 
cidade de Ubatuba. Foi um evento 
aberto a sócios e não sócios, e con-
tou com 66 participantes – homens 
e mulheres com idade entre 13 e 68 

anos. Foram cinco horas, em mé-
dia, de atividade até o litoral.

Superação
O atleta Fabricio Rocha Homem 

de Melo, que teve a perna esquer-
da amputada, resolveu participar 
mesmo sem treino. Sua meta era no 

máximo chegar a São Luiz do Pa-
raitinga, mas se superou chegando 
até o início da serra em Ubatuba. 
Ele utilizou bicicleta normal, sem 
nenhuma adaptação, sapatilha de 
pedalada comum, conseguindo 
vencer seu próprio objetivo.

Assessoria Paineiras

Mega Sena sorteia R$ 6,5 milhões hoje
A Mega-Sena da Semana dos Pais 

vai sortear 6,5 milhões nesta terça-
feira (5). O concurso 1.623 será reali-
zado, às 20h25 (horário de Brasília), 
no estúdio da Rede TV, em Osasco 
(SP), com transmissão ao vivo pelo 
programa Momento da Sorte. Na se-
mana do Dia dos Pais, a modalidade 
vai realizar mais dois concursos: na 
quinta-feira (7) e no sábado (9).  

A aposta mínima na Mega-Sena 
custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 
19 horas de hoje em qualquer uma das 

mais de 13 mil casas lotéricas do País. 
Clientes da Caixa Econômica Federal 
com acesso ao internet banking po-
dem fazer suas apostas na Mega-Sena 
pelo computador. 

Basta ter conta corrente no banco 
e ser maior de 18 anos. O serviço fun-
ciona diariamente, das 8 às 22 horas 
(horário de Brasília), exceto em dias 
de sorteio (quarta-feira e sábado), 
quando as apostas se encerram às 19 
horas, retornando às 21 horas para o 
concurso seguinte.

Divulgação
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MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Os profissionais da 
área de saúde podem 
participar do “Semi-
nário de Aleitamento 
Materno” nesta quarta-

feira (6). As atividades 
serão no auditório da 
Prefeitura. O creden-
ciamento será feito das 
8 às 8h30, em seguida, 
haverá a abertura dos 
trabalhos.

O público poderá 
conferir uma pales-
tra sobre técnicas para 
o aleitamento mater-
no; participar de uma 
mesa redonda sobre o 
impacto da atividade 

educativa no aleita-
mento materno com pe-
diatras, ginecologistas 
e enfermeiras. Na pro-
gramação do seminário 
também consta apre-
sentação do trabalho do 

Banco de Leite Humano 
de Taubaté.

P i n d a m o n h a n g a b a 
tem realizado diversas 
ações referentes à saú-
de e devido à qualida-
de dos serviços presta-

dos o município possui 
mortalidade materna 
zero, também são rea-
lizados grupos com as 
gestantes, que podem 
procurar a unidade de 
saúde mais próxima.

Cidade promove Seminário 
de Aleitamento Materno

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Os funcionários da Se-
cretaria de Obras traba-
lham nos reparos no Cen-
tro Esportivo João Carlos 
de Oliveira, “João do Pulo”. 
O local recebeu pintura ex-
terna nos banheiros pró-
ximos à pista de skate e a 
administração solicita que 
ajudem a conservar, pois, 
esta praça esportiva recebe 
mais de mil frequentado-
res diariamente.

Os vestiários da pista 
de atletismo e campo de 
futebol também recebem 
melhorias. Foram constru-
ídas paredes para dar mais 
privacidade aos atletas que 
os utilizam, porque antes 
dava para visualizar todos 
ao aproximar-se da porta, 
também foram colocados 
bancos.

A equipe da Secreta-
ria Juventude, Esportes e 
Lazer solicita a todos que 
prezem pela conservação 

dos espaços. A Prefeitura 
está investindo em melho-
rias da infraestrutura para 
dar mais conforto a todos 
que praticam atividade fí-
sica no “João do Pulo”.

A população pode usu-
fruir do local tanto como o 
aluno, fazendo parte das 
diversas aulas esportivas 
oferecidas, ou pratica-
ralguma atividade de la-
zer aos finais de semana, 
quando o centro esportivo 
fica aberto até às 18 horas.

Centro Esportivo “João 
do Pulo” recebe reparos

Cléber Bianchi

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

O Departamento de 
Turismo da Prefeitura 
encerrou o mês de julho 
participando da Festa Ju-
lina do DAEE, em Tauba-
té, na qual divulgou o tu-
rismo gastronômico e os 

atrativos formatados da 
cidade. Na festa, promo-
veu degustação do queijo 
de cabra, do arroz preto 
e da cachaça Pinda Boa, 
que são produtos típicos 
do turismo gastronômi-
co. Participaram, ainda, 
diversas cidades do Co-

divap Turismo, presidido 
por Pinda. A intenção é 
divulgar a cidade e seus 
atrativos para turistas de 
toda a região, trazendo 
visitantes para o municí-
pio, e colaborando para o 
desenvolvimento econô-
mico local. 

Pinda divulga turismo 
gastronômico em Taubaté

Divulgação Dtur

Diversos produtos foram oferecidos em degustação no evento

Banheiros e vestiários estão recebendo melhorias
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Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@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

Vereador 
Janio 

Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

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

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

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 Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Vereador CaL

O vereador Janio Ardito 
Lerário (PSDB) está muito 
otimista com o crescimento 
econômico e sustentável de 
Pindamonhangaba. O verea-
dor acredita que “realmente 
é uma satisfação ver a nossa 
cidade sendo bem cuidada e 
crescendo muito”.

Segundo o parlamentar, 
várias entidades são respon-
sáveis por este crescimento. 
Ele citou como exemplo 
o Ministério da Educação 
que, por meio do PAC 2 
(Programa de Aceleração 
do Crescimento), possibi-
litou a construção de seis 
novas creches. O pedido 
dessas melhorias foi resul-
tado das diversas reuniões 
que o prefeito fez com os 
moradores de cada bairro. 
Janio Lerario informou 
ainda que “além de quatro 
quadras cobertas para esco-
las, o município construiu 
uma cobertura de quadra 
poliesportiva e es-
tão  sendo fe i tas 
também diversas 
obras de galerias 
de águas de plu-
viais”. Janio disse 
que “vale a pena 
destacar que estas 
galerias são obras 
importantíssimas e 
que tem a função 
de fazer a drenagem 

Janio Lerario demonstra 
otimismo com obras e 
crescimento do município

e manejo de águas evitan-
do enchentes em áreas de 
acúmulo de água nas vias e 
organizando a vazão até os 
córregos e rios.

O vereador esclareceu 
que “várias empresas já se 
instalaram e outras estão por 
vir, trazendo para o nosso 
município muitos empregos 
e renda”. Ele falou também 
da duplicação da avenida 
Manoel César Ribeiro, da 
construção da UBS - Uni-
dade Básica de Saúde - do 
Ipê II e das 3 novas UPAS 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) que serão instaladas 
em Moreira Cesar, Cidade 
Nova e Araretama). “Quero 
parabenizar o prefeito e 
toda sua equipe, que tem 
trabalhado muito para o 
crescimento da cidade, de-
monstrando muito cuidado 
com a população. Isso não 
acontecia há muito tempo”, 
finalizou Janio Lerario.

Fo to s: As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP
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O vereador José 
Carlos Gomes – Cal 
(PTB) agradece ao 
prefeito Vito Ardito 
Lerario, e ao Secre-
tário de Obras, José 
Antônio, por atender 
as reivindicações dos 
feirantes da Praça 
da Liberdade. De 
acordo com o verea-
dor, a administração 
está construindo os 
boxes em alvenaria, 
mais pratico e possibilita a 
manutenção, mais limpo e 
organizado, além de ficar mais 
bonito.

O vereador salienta ainda 
que, com a troca do piso, a 
cobertura lateral e a constru-
ção dos boxes em alvenaria, 
a população da nossa cidade, 
poderá usufruir dessa feira 
livre com mais qualidade de 
atendimento, limpeza e orga-
nização.

Procurado pelos funcio-
nários da EBCT - Empresa 
Brasileira de Correios e Telé-
grafos - de Pindamonhangaba 
e informado das condições de 
trabalho que os funcionários 
enfrentam, o vereador Pro-
fessor Eric (PR) apresentou 
requerimento – aprovado pelo 
plenário – no qual convoca 
uma “Audiência Publica “ 
para esclarecer à população 
sobre diversas questões.

A audiência será realizada 
no dia 14 de agosto, a partir 
das 19 horas, na sede do Poder 
Legislativo. Serão abordados 
diversos assuntos, entre os 
quais destacam-se a criação 
de uma U.D. (Unidade de Dis-
tribuição) em Moreira César, 
para o melhor atendimento 
do Distrito; criação de Postos 
Avançados, tipo Caixa Postal 
Comunitária; mudança 
do local de trabalho, 
onde tenha melhor aces-
so da população, e que 
atenda as necessidades 
básicas do trabalhador; 
esclarecimentos sobre 
entregas não realizadas 
e entregas com atrasos; 
motivos das greves e 

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) está solicitando 
ao Prefeito, que realize estu-
dos visando a construção de 
acostamento na Estrada Jesus 
Antônio de Miranda, que dá 
acesso ao bairro Ribeirão 
Grande. De acordo com o ve-
reador, é grande o número de 
romeiros que por ali passam, 
além de cavalos, ciclistas 
e carros em direção aquele 
bairro, o que faz daquela 
estrada um perigo enorme. 
“Esperamos que o Prefeito 
acate nossa sugestão”, afir-
mou Felipe César.

Hospital municipal
O vereador Felipe Cé-

sar – FC reitera ao prefeito 
Vito Ardito a realização de 
estudos e providências para a 
implantação de um Hospital 
Municipal, para atender a 
região do Distrito de Moreira 
César.

De acordo com o vereador, 

O Vereador Toninho 
da Farmácia (PDT) pede 
a revitalização da quadra 
poliesportiva localizada 
do bairro Jardim Imperial. 
O vereador faz esta solici-
tação atendendo aos recla-
mes dos moradores desta 
comunidade, pois a mesma 
precisa de pintura, troca 
das lâmpadas queimadas, 
manutenção dos alambra-
dos, conserto do piso que 
se encontra esburacado.

O vereador Toninho da 
Farmácia, encaminhou a 
revindicação ao prefeito 
Vito Ardito,  com copia 
para o Departamento de 
Obras e para a Secretaria 
de Esportes.

“Tenho certeza que o 
prefeito vai incluir esta 
obra no cronograma, pois 
ela é de grande importância 
para todos que utilizam este 
espaço para a realização de 

Cal agradece Administração 
pela construção dos 
boxes da feira livre

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

Toninho da Farmácia pede a 
reforma da quadra poliesportiva 
do Jardim Imperial

suas atividades esportivas”, 
ressalta o vereador.

Linha Intermunicipal 
O vereador Toninho da 

Farmácia solicitou atra-
vés de pedido a EMTU 
- Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos, 
responsável pelas linhas 
intermunicipais, estudos 
visando a implantação de 
uma linha intermunicipal 
ligando o Distrito de Mo-
reira César e a rodoviária 
de Taubaté.

Esta solicitação foi feita, 
pois inúmeros munícipes 
que residem em Moreira Cé-
sar e proximidades, traba-
lham e estudam em Taubaté, 
e são obrigados a utilizar um 
transporte para primeiro ir 
ao centro da cidade, para 
depois outro transporte para 
chegar à Taubaté, dobrando 
os custos e o tempo deste 
deslocamento.

Felipe César – FC pede a 
construção de acostamento na 
Estrada Jesus Antônio de Miranda

é importante ressaltar 
que o Distrito conta 
hoje com uma popu-
lação superior a 50 mil 
habitantes e o atendi-
mento na área da saúde 
necessita de melhorias, 
conforme relatado pela 
própria população des-
ta importante região do 
município.

Campo de Futebol 
no Castolira e 
Beira Rio
O vereador Felipe 

César – FC enviou 
solicitação para a ad-
ministração municipal 

solicitando estudos e provi-
dências para a construção 
de um campo de futebol nos 
bairros do Castolira e no 
Beira Rio para beneficiar os 
esportistas destes bairros.

Segundo o vereador Feli-
pe César – FC, a reivindicação 
do Castolira já foi transmitida 
há mais de 10 anos para as au-
toridades, quando da implan-
tação do loteamento, sendo 
de suma importância para o 
lazer e a prática esportiva dos 
moradores. Quanto ao Beira 
Rio, é um pedido antigo e no 
passado já houve tentativas de 
realizar, porém sem sucesso, 
motivo pelo qual a comuni-
dade esportiva da região vem 
solicitando toda atenção para 
sanar essa antiga promessa. 
“Aproveitamos também para 
solicitar também a construção 
de um Centro Comunitário 
no bairro”, pede o vereador 
Felipe César – FC.

Vereador Professor Eric 
convoca Audiência Publica para 
discutir situação dos Correios
EvEnto sErá rEalizado no dia 14 dE agosto, a partir 
das 19 horas E vai abordar tEmas como qualidadE E 

sEgurança dos funcionários E criação dE uma 
unidadE no distrito dE morEira césar

paralisações; entrega matu-
tina melhorando a qualidade 
do serviço e preservando 
a saúde dos trabalhadores 
dos Correios e colocação de 
portas giratórias nas agências 
melhorando a segurança dos 
funcionários. 

O vereador Professor Eric 
esclarece que a Audiência 
contará com a presença dos 
trabalhadores do Correios e 
de dirigentes da empresa, além 
das autoridades competentes 
do município e será aberta 
ao público. “Essa Audiência 
Pública é importante para 
solucionarmos os problemas 
que afetam diretamente a 
comunidade e, por isso, é de 
fundamental importância a 
participação da população”, 
concluiu o vereador Professor 
Eric.

Vereador 
Professor 

eriC 

Vereador feL iPe César - fC

Cemitério de Moreira 
César
O vereador Cal também 

está cobrando da Administra-
ção, que agilize a construção 
do Cemitério de Moreira 
César, para que resolva o pro-
blema do cemitério da cidade, 
que não está comportando 
mais os sepultamentos, prin-
cipalmente para as pessoas 
que não possuem seus jazigos 
adquiridos pela família.

Out ra  co-
brança do vere-
ador Cal é em 
relação a agiliza-
ção da constru-
ção da Delegacia 
do Distrito de 
Moreira César, 
para que dê me-
lhores condições 
de trabalho aos 
nossos policiais 
e para que possa-
mos cobrar com 
mais afinco, o 
funcionamento 
24 horas.

detaLhe da Construção dos boxes da feira LiVre do 
merCado muniCiPaL

Vereador toninho 
da farmáCia, aCima, 
Pede a reforma 
e reVitaLização 
da quadra 
PoLiesPortiVa do 
Jardim imPeriaL 
(fotos do Lado)

Vereador Magrão 
conquista melhorias para 
o bairro Terra dos Ipês II

O vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS) está 
trabalhando em prol dos munícipes de diversas localidades da 
cidade. Para o bairro Terra dos Ipês, localizado no Distrito de 
Moreira César, o vereador elaborou diversas solicitações de me-
lhorias, através de requerimentos nas sessões de Câmara, ofícios e 
também por e-mails. Desde que assumiu o mandato, já protocolou 
mais de cinquenta requerimentos ao Executivo com destaque para:

Reforma da Quadra Poliesportiva
Após o requerimento nº 2.563/2013 foi realizada uma reforma 

na quadra poliesportiva do bairro, que encontrava-se com as telas 
e a pintura do piso precários.

Limpeza das “àreas verdes”
As “áreas verdes” do bairro encontravam-se com acúmulo de 

lixo e entulho. A pedido do vereador Magrão está sendo realizado 
o serviço de retirada do lixo e o bairro está ficando mais limpo. 
O vereador destaca que os moradores também tem que fazer sua 
parte, não jogando lixo ou entulhos nesses locais. 

Pintura das Guias e 
Sarjetas 
As guias e sarjetas do bair-

ro receberam pintura a cal, a 
pedido do vereador Magrão, 
com a finalidade de dar melhor 
aparência nas ruas.

Construção de calçada 
em torno do Bosque
Atualmente está sendo pre-

parado o terreno para constru-
ção de uma calçada em torno do 
“bosque”, na avenida Ilha Bela, 
solicitação feita pelo vereador 
Magrão.

“Agradeço ao subprefeito Mané, que na medida do possível, 
está atendendo o pedido da população. Juntos vamos trabalhando 
em prol dos munícipes do Distrito de Moreira César. Coloco-me 
à disposição dos munícipes que queiram reivindicar melhorias 
para o seu bairro”, conclui o vereador Magrão.

Inauguração da UBS da 
Terra dos Ipês
Magrão cobrou, através de 

requerimentos, a retomada das 
obras de construção da UBS da 
Terra dos Ipês II, uma vez que, 
a mesma encontrava-se parali-
sada. Em breve, a população 
receberá esta nova Unidade 
Básica de Saúde para que seja 
atendida com mais conforto e 
dignidade.
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A Fundap - Fundação 
do Desenvolvimento Ad-
ministrativo do Estado 
de São Paulo abriu edi-
tal n°012/2014 de pro-
cesso seletivo unificado, 
destinado a vagas que 
exigem Ensino Médio, 
Técnico e Superior. Os 
contratados atuarão em 
órgãos e entidades da 
Administração Pública 
do Estado de São Paulo, 
Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo e 
Tribunal Regional Fede-
ral da 3ª Região.

O valor da bolsa auxílio 
e a jornada de estágio são 
estabelecidos pelas enti-
dades concedentes. Can-
didatos com Ensino Mé-
dio podem ganhar de R$ 
300 a R$ 722, com Ensino 
Técnico de R$ 340 a R$ 
810 e com Ensino Supe-
rior de R$ 420 a R$ 1.200, 
por jornadas de quatro a 
seis horas diárias, além 
de outros benefícios que 
serão estipulados no local 
do estágio.

As vagas são para es-
tudantes das áreas de: 

direito, informática, ad-
ministração, matemática, 
têxtil, biologia, educação, 
florestal, turismo, serviço 
social, finanças, psicolo-
gia, logística, agronomia, 
esportes, gestão ambien-
tal, recursos humanos, 
ciências sociais, farmácia, 
contábil, industrial, nutri-
ção, economia, geografia, 
geologia, letras, biblio-
teconomia, secretariado, 
meio ambiente, bioquími-
ca, administração hospita-
lar, design e comunicação 
visual, fotografia, história, 
jornalismo, meteorolo-
gia, rádio e TV, relações 
públicas, web e mídias, 
telecomunicações e física, 
com exigência de nível su-
perior.

Administração, infor-
mática, meio ambiente, 
agricultura, secretariado, 
alimentos, química, agro-
ecologia, elétrica, mecâ-
nica, segurança do traba-
lho, serviços judiciários, 
construção civil, desenho, 
logística, museu, multimí-
dia, patologia, saneamen-
to, turismo e eletrotécni-

Estado abre processo seletivo 
para contratar estagiários
Valor das bolsas varia de 
R$ 300 a R$ 1.200

ca, com exigência de nível 
médio, para atuar como 
técnico.

Estudantes cuja con-
clusão esteja prevista para 
2014, não poderão partici-
par da seleção. A duração 

do estágio é de doze me-
ses, mas a data poderá ser 
prorrogada por igual perí-
odo, respeitando a conclu-
são do curso.

Seleção
Com previsão para 

ser aplicada às 13 horas 
do dia 14 de setembro, 
a prova será realizada 
nos municípios próxi-
mos de Taubaté, São 
José dos Campos e Gua-
ratinguetá.

Inscrições
As inscrições terminam 

às 18 horas do dia 12 de 
agosto.  Os interessados de-
vem se inscrever através do 
endereço eletrônico: http://
estagio.sp.gov.br.

Cinco pessoas foram de-
tidas com mais de 14 mil 
mídias falsificadas na tarde 
da última quarta-feira (30). 
Eles foram flagrados com 
a mercadoria durante uma 
operação da Polícia Militar 
na região central da cidade.

Segundo a polícia, entre 
os materiais apreendidos 
estavam 12 mil DVD’s e 
mais de 2 mil CD’s. Tam-
bém foram recolhidos bo-
nés e camisetas. Todos os 
produtos serão encami-
nhados para perícia. Os 
suspeitos vão responder 
em liberdade e o valor da 
multa deve ser estipulado 
pela Justiça.

No dia 31 de julho, a 
Polícia Civil encerrou 
investigação sobre o 
roubo de um celular na 
rua Aparecida do Norte, 
Cidade Nova. O autor 
do crime foi identifica-
do, encaminhado para 
a Justiça e o celular foi 
devolvido ao dono.

Roubo de celular 
é esclarecido

Cinco são detidos com mídias 
falsificadas no centro

Polícia

preset_young_people

O FNDE - Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação - definiu que os 
alunos beneficiados com 
recursos do Fies - Fundo 
de Financiamento Estu-
dantil - terão até o dia 31 
de agosto para a realização 
de aditamentos dos con-
tratos do financiamento.

O prazo foi publicado 
no Diário Oficial da União 
de quinta-feira (31) e 
abrange todos os pedidos 
relacionados ao benefí-
cio, como o de renovação, 
suspensão, transferência, 
dilatação e encerramento. 

O Fies é destinado a 
alunos regularmente ma-
triculados em cursos su-
periores de graduação 
presenciais não gratuitos, 
oferecidos por instituições 

cadastradas no progra-
ma e que tenham obtido 
resultados positivos nas 
avaliações do Sinaes - Sis-
tema Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior.

Sobre o Fies
O Fundo de Financia-

mento Estudantil é desti-
nado a financiar a gradu-
ação na educação superior 
de estudantes matricula-
dos em instituições não 
gratuitas. Podem recorrer 
ao financiamento os estu-
dantes matriculados em 
cursos superiores que te-
nham avaliação positiva 
nos processos conduzidos 
pelo Ministério da Educa-
ção.

O Fies financia de 50% 
a 100% dos encargos edu-
cacionais, dependendo 

da renda familiar mensal 
bruta e do comprometi-
mento dessa renda com 
os custos da mensalidade. 
Apenas alunos com ren-
da familiar mensal bruta 
de no máximo 20 salários 
mínimos podem requerer 
o financiamento.

A taxa de juros é de 
3,4% ao ano, e os estudan-
tes só começam a amortizar 
o financiamento 18 meses 
após o encerramento do 
curso. O prazo para quitar a 
dívida é de três vezes o pe-
ríodo financiado acrescido 
de doze meses. No caso de 
um curso com duração de 
quatro anos, por exemplo, 
o aluno tem 13 anos para 
amortizar o financiamento 
(3 x 4 anos do curso regular 
+ 12 meses).

Pedidos de aditamentos do 
Fies podem ser feitos até 31/8

O processo seletivo é destinado a vagas que exigem Ensino Médio, Técnico e Superior

Divulgação

O Fies é destinado a financiar a graduação na educação superior

Divulgação

Divulgação
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Pinda recebe teatro 
infantil na sexta-feira

‘Yoga para todos’ é 
sucesso em sua estreia

Maria Fernanda Munhoz
* * *

o espetáculo “Spaghetti” encer-
rou a programação de aniversário de 
309 anos de Pindamonhangaba com 
muita diversão e risos. o Teatro Gal-
pão recebeu a peça da Cia Seres de 
Luz na quinta-feira (31) e garantiu 
as gargalhadas da plateia. 

em 55 minutos de encenação, 
a clown Lily Curcio dividiu o palco 
com a atriz convidada Vanderléia 
Will (da Cia Pé de Vento, de Floria-

nópolis-SC), contando sem palavras 
a história de um garçom que deixa 
tudo pronto para a inauguração de 
um restaurante, mas que se empol-
ga e, tendo exagerado na bebida, faz 
uma sucessão de trapalhadas, levan-
do sua primeira cliente à loucura. 

o espetáculo é uma remontagem 
de 2012, a partir da peça de 2009 
dirigida por Leris Colombaioni, fi-
lho do mestre clown italiano nani 
Colombaioni, idealizador do perso-
nagem protagonista. de acordo com 

explicação da atriz Lily Curcio, tra-
ta-se de um trabalho de palhaçaria 
clássica, tradicional e que desperta 
o riso na criança que há dentro de 
cada um. 

o sucesso da apresentação levou 
ao departamento de Cultura a ideia 
de desenvolver a técnica do clown 
junto aos artistas da cidade. Por 
isso, a intenção é trazer mais espe-
táculos e, possivelmente, oficinas 
sobre o tema para o Feste 2014, que 
será realizado em novembro. 

Biblioteca de Moreira César comemora 20º aniversário

Maria Fernanda Munhoz
* * *

Pindamonhangaba re-
cebe, nesta sexta-feira (8), 
duas sessões do espetá-
culo “Construtório”, com 
a Cia Truks, considerada 
uma das melhores compa-
nhias de teatro de bonecos 
do país. Com entrada livre 
para todas as idades, as 
apresentações serão às 14 
e às 16 horas. 

Para participar, é 
preciso retirar gratuita-
mente os ingressos na 
quinta-feira (7), no de-
partamento de Cultura, 
das 10 às 16 horas, e, 
caso ainda haja ingres-
sos, na sexta-feira (8), no 
Teatro Galpão, a partir 
das 13 horas. 

o departamento de 
Cultura fica na rua dr. 
Campos Sales, 530, São 
Benedito, telefone 3643-

Em “Construtório” três 
operários ficam impedi-
dos de saírem da obra em 
que trabalham, ao final do 
expediente, por conta de 
uma tempestade que não 
os deixa voltarem para as 
suas casas. “Presos” que 
estão, no entanto, libertam 
a fantasia para criar as 
mais incríveis aventuras: 
transformam ferramentas, 
e demais objetos da obra, 
em instrumentos de suas 
viagens pela imaginação. 
Assim recontam, com muita 
criatividade, alguns contos 
de fadas, parodiam, com 
muito bom humor, filmes 
clássicos, criam e interagem 
com bichos e criaturas for-
madas pelas mais inusita-
das coisas. Revelam-se, por 
fim, operários de uma obra 
muito especial. São, sobre-
tudo, poetas, construtores 
de sonhos...

2690. o Teatro Galpão 
está localizado na ave-
nida nossa Senhora do 
Bonsucesso, 2.750, tele-
fone 3645-9090. 

integrantes da Cia 
Truks estiveram na cida-
de em julho, realizando 
uma oficina de manipu-
lação de bonecos com os 

divulgação

Atores do espetáculo “Construtório”

Mais de 60 alunos estiveram presentes

Maria Fernanda Munhoz
* * *

o projeto ‘Yoga para to-
dos’ teve início no domingo 
(2), no Bosque da Princesa, 
com a participação de mais 
de 60 pessoas. o espaço de-
dicado ao primeiro dia de 
aula gratuita de yoga ficou 
pequeno para tantas pes-
soas presentes, tanto que 
a professora dani da Terra 
teve que utilizar microfone 
e, para as próximas edições, 
melhorias estão sendo pro-
gramadas pela equipe do 
departamento de Cultura 
da Prefeitura. 

Pessoas de todas as ida-
des estiveram presentes, 
desde crianças a idosos, 
além de pessoas que nunca 
haviam praticado a moda-
lidade. “Tenho muitas do-
res no pescoço e achei que 
o yoga não fosse para mim, 
fui mais por curiosidade e 
adorei! Terminei a aula me 
sentindo muito melhor e 
pretendo trazer essa ativi-
dade para a minha vida”, 
disse a historiadora Vanessa 
oliveira. 

Ao final da aula, muitos 
alunos foram cumprimen-
tar a professora e agradecer 
pela oportunidade. Foram 
duas horas de prática, nas 
quais dani da Terra passou 
posturas fáceis e outras mais 
desafiadoras, que exigiram 
mais força e concentração 

dos alunos. “o yoga tem 
muitas posturas que com-
pensam umas às outras, por 
isso, algumas são mais fáceis 
e outras exigem mais. e essa 
é a hora de termos paciência 
com a gente mesmo e com 
nossas limitações. Com o 
passar das aulas e a perseve-
rança, garanto que todos os 
presentes conseguirão fazer 
todas as posturas”, assegu-
rou. ela também realizou 
um trabalho de respiração 
e contemplação, propor-
cionando relaxamento aos 
alunos. Com a paisagem do 
Bosque da Princesa e a ma-
nhã de sol, os alunos tiveram 
um bem estar ainda maior 
após a aula.  

o yoga será realizado no 
Bosque no primeiro e no 
terceiro domingo de cada 
mês, das 10 horas ao meio-
dia. no segundo e no quarto 
domingo, será realizada a 
dança Circular, no mesmo 
horário. e, a partir de do-
mingo (10), o artista plásti-
co Sérgio Callipo ministrará 
oficinas de modelagem em 
argila a partir das 10 ho-
ras, todos os domingos do 
mês. as três atividades são 
gratuitas e para pessoas de 
todas as idades. a organiza-
ção é da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de educação e 
Cultura e departamento de 
Cultura.  

Professora Dani da Terra (com microfone) 
ensina postura durante aula gratuita no Bosque

Maria Fernanda Munhoz

artistas locais. o sucesso 
foi tanto que o grupo re-
solveu retornar, para se 
apresentar para o público 
de Pindamonhangaba. o 
grupo está sendo trazido 
a Pinda pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
educação e Cultura e de-
partamento de Cultura. 

Construtório

“Spaghetti” é sucesso no Teatro Galpão

Na técnica do clown, o artista representa 
sem usar as palavras

As trapalhadas do garçom levaram a 
plateia às gargalhadas

Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
* * *

a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da secre-
taria de educação e Cultura, 
comemorou o 20º aniversário 
da biblioteca pública municipal 
“maria bertha César”, na quin-
ta-feira (31). o evento contou 
com a presença de autorida-
des do município, além da filha 
da patrona, a professora alzira 
salgado César Corrêa. 

Foi uma noite com melo-
dias, versos e prosa. a poetisa 
mariana maciel dos Reis esteve 
presente, entre outros poetas, 
recitando diversas poesias e 

a grande atração da noite foi 
a Camerata Jovem do Projeto 
Jataí, que emocionou a todos 
com sua apresentação. 

a secretária de educação 
e Cultura da Prefeitura es-
teve presente e aprovou o 
evento. “É muito importante 
comemorarmos os 20 anos da 
primeira biblioteca de moreira 
César, que tem como nome 
a professora bertha César, 
fundadora da primeira escola 
do distrito e, que, portanto, foi 
uma mulher que mudou a vida 
das pessoas de seu tempo. 
e o evento foi muito bonito, 
com muita história, poesia e 

música, e momentos muito 
emocionantes”, declarou. ela 
contou ainda que a população 
presente reivindicou e que, 
dessa forma, pretende reali-
zar diversos outros eventos 
como esse no local. “a par-
ticipação da população é de 
grande importância para que 
a biblioteca continue sendo 
esse espaço vivo de cultura e 
de conhecimento. a biblioteca 
é formadora de leitores e de 
cidadãos, é um espaço para a 
comunidade, que deve tomar 
posse e desfrutar de todo o 
saber oferecido”, avaliou a 
secretária.  A secretária de Educação esteve presente ao evento

divulgação Coordenação de Bibliotecas

Maria Fernanda Munhoz
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2º CADERNO

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Desde maio, a Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba está realizando 
o recapeamento asfál-
tico de diversas vias 

Cidade Nova recebe 
“Dia do Brincar”

Serviço de recapeamento do 
asfalto chega ao CRISPIM

A equipe está, atualmente, na avenida Monsenhor João José de Azevedo. Após o serviço, a via vai receber sinalização

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Os moradores do bair-
ro Cidade Nova terão  uma 
tarde de lazer com o “Dia 
do Brincar”, oferecido 
pela Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. As atividades 

ocorrerão no ginásio do 
bairro, a partir das 14 ho-
ras de domingo (10).

Os profi ssionais da Se-
cretaria reuniram-se na 
última semana para defi nir 
a programação que será 
oferecida. Algumas das ati-
vidades serão ofi cina de ar-
tes, gincanas e brincadeiras 

com os monitores.
O “Dia do Brincar” leva 

aos bairros diversas ativi-
dades lúdicas e de lazer à 
população, promovendo a 
interação entre as pessoas 
de várias idades, pois as 
famílias podem se divertir 
em várias estações, além 
de participar de ofi cinas. 

Corrida Maluca de 
Skate no domingo

No domingo (10), 
acontece mais uma 
edição da Corrida Ma-
luca de Skate ‘Push 
Race’. O evento, que 
tem apoio da Prefei-
tura, terá largada na 
praça do Cruzeiro, às 
14 horas.

A 1ª edição do 
evento ocorreu em 
fevereiro deste ano e 
contou com a presen-
ça de vários competi-

dores, até pais e fi lhos 
participando juntos. A 
Push Race conquistou 
os skatistas de todas 
as idades, por ser uma 
competição mais de-
mocrática, permitin-
do a participação de 
iniciantes, amadores e 
profi ssionais pelo fato 
de depender mais da 
velocidade e não da 
habilidade.

Serão cinco catego-

rias: Sprint Race Mas-
culino, Sprint Race 
Feminino, 2km Race 
Masculino Open, 2km 
Race Feminino Open e 
2km Race Juvenil. Se-
rão premiados os três 
primeiros colocados de 
cada categoria, com kit 
de acessórios e troféu.

Mais informações 
no Facebook: https://
www.facebook.com/
lifecoreskate.

Maria Fernanda MunhozMaria Fernanda Munhoz

Divulgação

Profi ssionais do esporte defi niram as atividades do Dia do Brincar

Life Core

do município. O serviço 
teve início na avenida Dr. 
Francisco Lessa Júnior, 
no Lessa, passou por ruas 
que receberam galerias no 
Campo Alegre e pela Dr. 
Monteiro de Godoy, no 

Bosque, agora está na ave-
nida Monsenhor João José 
de Azevedo, no Crispim.

Este recapeamento faz 
parte de um pacote que 
soma dez vias, entre ruas e 
avenidas, e visa levar mais 

segurança e organização 
para o trânsito de motoris-
tas, motociclistas, ciclistas 
e pedestres. 

Após este trecho do 
Crispim, a equipe segue 
para a rua Ryoiti Yassuda 

e, em seguida, as ruas do 
Andrade que receberam 
galerias. São elas: avenida 
Vereador Alfredo Molinari, 
avenida Sargento José Joa-
quim dos Santos Sobrinho, 
rua Maria Benedita Cabral 

San Martin e rua José 
Moreira Leite César. 

Outros pacotes de re-
capeamento asfáltico se-
rão feitos pela Prefeitura, 
abrangendo mais ruas e 
avenidas da cidade. 

Tribuna do Norte

TERÇA-FEIRA
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COMUNICADO
A empresa ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, situada em 
Pindamonhangaba/SP, à Rua Capitão Vitório Basso, nº. 1130, Bairro Parque São Domingos, 
Inscrição Estadual nº. 528.063.438.112 e CNPJ nº. 03.577.813/0001-37 comunica o extravio 
das notas fiscais 8511 e 8512, usadas, do talão modelo 1 de numeração  8501 á 8550.

PORTARIA GERAL Nº 4.287, 28 DE JULHO DE  2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,  

R E S O L V E:
1- NOMEAR para constituir o CONSELHO FISCAL da Fundação “Dr. João Romeiro”, de acordo 
com o art. 12 do Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº 4.670, de 22 de novembro de 2010, com 
mandato até 1º de janeiro de 2015, os senhores abaixo relacionados:

EFETIVOS:
- FRANCISCO NORBERTO SILVA ROCHA DE MORAES
- DOMINGOS GERALDO BOTAN
- SIDERVAN LUIZ ALVES

SUPLENTES:
- RENATO NOGUEIRA GUIMARÃES
- WILSON DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR
- CLEBER BIANCHI
2 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria Geral nº 3.985, de 
28 de fevereiro de 2013.
Pindamonhangaba, 28 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 28 de julho de 2014. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação

Controle 196/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) REINALDO DE FARIA MOURA E 
OUTRA, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSSEI TODA  S NR. , bairro MANTIQUEIRA , 
inscrito no município sob a   sigla NE351613010000,  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
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº. 5082 DE 21 DE JULHO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº. 5.679, de 15 de Julho de 2014.

D E C R E T A:
Art. 1º  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), para adequação orçamentária, no 
Fundo Municipal de Assistência Social, referente repasses às Entidades Sociais. A classificação 
orçamentária será:

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14.21  FMDCA/ GESTÃO
1009               Auxílio às Entidades Sociais
08.243.0019.3            4.4.50.42 – Auxílios (578)                                                 R$    21.000,00

Art. 2º       O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO 
de parte da seguinte dotação:

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14.21  FMDCA/ GESTÃO
2002               Promoção Social
08.243.0019.3            3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (579) R$    21.000,00

Art. 3º.  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

Domingos Geraldo Botan
Secretária de Finanças

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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CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 
 
 

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba, convocados 

a comparecerem à 7ª Reunião Ordinária de 2014, a realizar - se: 

 

Dia:   07/08/2014                     
Horário: 9h (nove horas) 
Local:  Inilibras - Praça Deusdete Marques Pontes, 83 – Alto 
do Cardoso 

Fone contato: (12) – 3645-5853 

Pauta: 
o Ata anterior 
o Projeto Canoagem 
o Evento do dia 20/9 
o Conhecer e visitar empresas que trabalham com PcD 

 
 

 
  

 
 
 

Andrea Campos Sales Martins 
Presidente do CMPD 

 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 132/2014 de “Aquisição de materiais elétricos para 
atendimento de manutenção de praças, quadras, prédios públicos, ampliações em diversas 
obras e instalações festivas, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, 
foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas 
em 25/06/2014: 

ATA nº 107/2014 Empresa: HSX COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP 
ITEM UNID.

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO
(R$) 

CONSUMO
ESTIMADO 

ANUAL 

16 PC REATOR P/ FLUORESCENTE, 
ELETRONICO, 
BIVOLT, POT ALTA, 1 LAMP. 40W 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
REATOR P/ FLUORESCENTE, 
ELETRONICO, 
BIVOLT, POT ALTA, 1 LAMP. 40 W 

NSK 11,56 4.000 

18 PC REATOR P/ FLUORESCENTE 2 LAMP. 
40 W 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
REATOR P/ FLUORESCENTE, 
ELETRONICO, BIVOLT, POT ALTA, 
2LAMP. 40W 

NSK 14,07 3.000 

24 PC LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA 
PRESSÃO DE 400W E-40 TUBULAR, 
COM VIDA ÚTIL DE 32.000 HORAS E 
FLUXO LUMINOSO DE 55.000 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA 
PRESSÃO DE 400W E-40 TUBULAR, 
COM VIDA ÚTIL DE 32.000 HORAS E 
FLUXO LUMINOSO DE 55.000 

NSK 22,45 900 

27 PC  
LÂMPADA DE MULTIVAPORES 
METÁLICO COM TUBO DE DESCARGA 
DE QUARTZO DE 
ALTA POTENCIA E VIDA ÚTIL DE 
15.000 HORAS E FLUXO LU 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
LÂMPADA DE MULTIVAPORES 
METÁLICO COM TUBO DE DESCARGA 
DE QUARTZO DE ALTA POTENCIA E 
VIDA ÚTIL DE 15.000 HORAS E FLUXO 
LUMINOSO DE 20.000 E-40 TUBULAR 
DE 250W 

NSK 32,90 400 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

30 PC  
REATOR EXTERNO AFP DE 400W X 
220V "VAPOR DE MERCURIO" 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CORPO: 
CAIXA EM CHAPA DE AÇO 
GALVONOZADO A FOG  
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
REATOR EXTERNO AFP DE 400W X 
220V "VAPOR DE MERCURIO" 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CORPO: 
CAIXA EM CHAPA DE AÇO 
GALVONOZADO A FOGO; -
ENCAPSULAMENTO: IMPREGNADO 
EM RESINA ISOLANTE ÉLETRICA E 
ELEVADO ÍNDICE DE DISSIPAÇÃO 
TÉRMICA; CONDUTORES: CABOS DE 
CONEXÃO COM ISOLAÇÃO EM PVC 
105ºC750V, TENSÃO DE 
TRABALHO:220VOLTS; FREQUENCIA 
DA REDE:60HZ3; TEMPERATURA: T = 
90ºC. ACENDEM QUALQUER MARCA 
LÂMPADA 

SERWAL 50,49 200 

37 VR ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DE 1/2" DESCRIÇÃO 
COMPLETA:  
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DE 1/2" 

HIPERPLAS
T

2,30 300 

38 PC CURVA DE 90º DE ELETRODUTO DE 
PVC ROSCAVEL DE 1/2" 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
CURVA DE 90º DE ELETRODUTO DE 
PVC ROSCAVEL DE 1/2" 

DANTAS 0,59 200 

39 KG ARAME GALVANIZADO, NR.14 BWG, 
DIÂMETRO 2,10 MM 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
ARAME GALVANIZADO, NR.14 BWG, 
DIÂMETRO 2,10 MM 

BELGO 7,21 500 

41 M MANGUEIRA CORRUGADA 3/4"  
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" 

DINOPLAST 0,41 3.500 

43 PC CAIXA DE LUZ TIPO III COM VIDRO, 
PADRAO HOMOLOGADO PELA E.B.E 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
CAIXA DE LUZ TIPO III COM VIDRO, 
PADRAO HOMOLOGADO PELA E.B.E 

BN 127,00 100 

45 CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4" X 4" 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4" X 4" 

RIBEIRO 0,98 1.000 

46 PC CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4" X 2" 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4" X 2" 

RIBEIRO 0,46 3.000 

ATA nº 108/2014 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

ITEM UNID.
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO

(R$) 

CONSUMO
ESTIMADO 

ANUAL 

36 PC POSTE DE ENGASTAR CONICO 
CONTINUO RETO GALVANIZADO 60, 
ALTURA UTIL DE 9000 MM E 
DIAMETRO NO TOPO DE 60,3MM E A 
BASE DE 15 
DESCRIÇÃO COMPLETA:  
POSTE DE ENGASTAR CONICO 
CONTINUO RETO GALVANIZADO 60, 
ALTURA UTIL DE 9000 MM E 
DIAMETRO NO TOPO DE 60,3MM E A 
BASE DE 159 MM 

TRÓPICO 1.306,00 60 

ATA nº 109/2014 Empresa: 7R COMERCIAL LTDA. ME 
ITEM UNID.

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO
(R$) 

CONSUMO
ESTIMADO 

ANUAL 

14 PC FITA ISOLANTE; DE PVC; MEDINDO (19 
MM X 20 M) 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
FITA ISOLANTE; DE PVC; MEDINDO (19 
MM X 20 M) 

ELETROMA
R

6,64 2.400 

26 PC LÂMPADA DE MULTIVAPORES 
METÁLICO COM TUBO DE DESCARGA 
DE QUARTZO DE ALTA POTENCIA E 
VIDA ÚTIL DE 15.000HORAS E FLUXO 
LUM 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
LÂMPADA DE MULTIVAPORES 
METÁLICO COM TUBO DE DESCARGA 
DE QUARTZO DE ALTA POTENCIA E 
VIDA ÚTIL DE 15.000HORAS E FLUXO 
LUMINOSO DE 2.000 E-40 TUBULAR 
DE 400W 

AVANT 31,35 500 

28 PC REATOR EXTERNO AFP DE 250W¨ 
VAPOR METÁLICO. ËSPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS: CORPO: CAIXA EM CHAPA 
DE AÇO GALVONIZADA AFOGO; 
ENCAPSULA 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
REATOR EXTERNO AFP DE 250 W¨ 
VAPOR METÁLICO. ËSPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS: CORPO: CAIXA EM CHAPA 
DE AÇO GALVONIZADA AFOGO; 
ENCAPSULAMENTO: IMPREGNADO 
EM RESINA ISOLANTE ELÉTRICA E 
ELEVADO ÍNDICE DE DISSIPAÇÃO 
TPERMICA; CONDUTORES: CABOS DE 
CONEXÃO COM ISOLAÇÃO EM PVC 
105º 750V, NORMAS TÉCNICAS: NBR-
13593, NBR.IEC-66 2 E NBR-9114; 
TENSÃO DE TRABALHO:220 VOLTS; 
FREQUENCIA DA REDE: 60 HZ3; 
TEMPERATURA: T=90} C, ACENDEM 
QUALQUER MARCA DE LÂMPADA. 

SERWAL
REV 226A2  

51,78 300 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
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Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

32 PC REATOR INTERNO AFP VAPOR DE 
SÓDIO DE 250 W ESPECIFICAÇÕES 
TÉNICAS: CORPO: CAIXA EM CHAPA 
DE AÇO TRATADO E PINTADO EM 
EPÓXI  
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
REATOR INTERNO AFP VAPOR DE 
SÓDIO DE 250 W ESPECIFICAÇÕES 
TÉNICAS: CORPO: CAIXA EM CHAPA 
DE AÇO TRATADO E PINTADO EM 
EPÓXI CINZA; ENCAPSULAMENTO: 
IMPRE GNADO EM RESINA ISOLANTE 
ELÉTRICA E ELEVADO ÍNDICE DE 
DISSIPAÇÃO TÉRMICA; 
CONDUTORES: CABOS DE CINEXÃO 
COM ISOLAÇÃO EM PVC 105ºC 750V, 
NORMAS TECNICAS: MBR-13593, NBR. 
IEC-66 2 E NBR-9114; TENSÃO DE 
TRABALHO: 220VOLTS;5; 
FREQUENCIA DAREDE: 60HZ;4; 
TEMPERATURA: DELTA T = 90ºC2. 
ACENDEM QUALQUER MARCA DE 
LÂMPADA, COM IGNITOR E 
CAPACITOR 

SERWAL
RIS226A 

48,02 300 

40 PC PROJETOR RETANGULAR PARA 
LÂMPADA DE 400W METÁLICA. - 
CARACTERÍSTICAS: CORPO EM LIGA 
DE ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ALETAS 
PARA
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
PROJETOR RETANGULAR PARA 
LÂMPADA DE 400W METÁLICA. - 
CARACTERÍSTICAS: CORPO EM LIGA 
DE ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ALETAS 
PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR, ARO 
EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 
PRESO AO CORPO POR MEIO DE 
PARAFUSOS. REFLETOR INTERNO 
ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO E SELADO. SUPORTE 
METÁLICO EM FORMA DE "U" 
GALVANIZADO A FOGO, PARA 
FIXAÇÃO DO PROJETOR, PERMITINDO 
A REGULAGEM NA VERTICAL E NA 
VERTICAL. REFRATOR EM VIDRO 
TEMPERADO TRANSPARENTE A 
PROVA DE CHOQUE TÉRMICO. 
SOQUETE E-40, ACABAMENTO NA 
COR CINZA. DIMENSÕES (MM) 530 X 
360 X 200. 

REEME
MA-326

420,00 200 

ATA nº 110/2014 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA. EPP 
ITEM UNID.

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO
(R$) 

CONSUMO
ESTIMADO 

ANUAL 

01 PC SOQUETE ANTI - VIBRATÓRIO  
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
SOQUETE ANTI – VIBRATÓRIO SEM 
PORTA START PARA LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

LORENZET
TI 

1,19 6.000 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

02 M FIO ELÉTRICO, COBRE, FLEXÍVEL, 
SEÇÃO 1,5MM, ISOLANTE PVC 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
CONDUTOR FIO DE COBRE NU, 
TEMPERA MOLE, CLASSE 1CAMADAS 
EM PVC ANTIFLAN (INTERNA E 
EXTERNA) SEM CHUMBO. MÁXIMA 
DURABILIDADE. RESISTENCIA A 
SOBRECARGA: 85º. 

CORFIO 0,56 14.000 

03 M FIO ELETRICO, COBRE, FLEXIVEL, 
SECAO 2,5MM, ISOLANTE PVC. 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
CONDUTOR FIO DE COBRE NÚ, 
TEMPERA MOLE, CLASSE 1, 
CAMADAS EM PVC ANTIFLAN 
(INTERNA E EXTERNA) SEM 
CHUMBO.MÁXIMA DURABILIDADE. 
RESISTENCIA A SOBRECARGA: 85º 

CORFIO 0,75 22.000 

04 M FIO ELETRICO, COBRE, FLEXIVEL, 
SECAO 4MM, ISOLANTE PVC. 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
CONDUTOR FIO DE COBRE NÚ, 
TEMPERA MOLE, CLASSE 1, 
CAMADAS EM PVC ANTIFLAN 
(INTERNA E EXTERNA) SEM CHUMBO. 
MÁXIMA DURABILIDADE RESISTENCIA 
A SOBRECARGA: 85º 

CORFIO 1,41 22.000 

05 M FIO ELETRICO, COBRE, FLEXIVEL,  
SECAO 6 MM, ISOLANTE PVC. 
DESCRIÇÃO COMPLETA:  
CONDUTOR FIO DE COBRE NÚ, 
TEMPERA MOLE, CLASSE 1 CAMADAS 
EM PVC ANTIFLAN (INTERNA E 
EXTERNA) SEM CHUMBO. MÁXIMA 
DURABILIDADE RESISTENCIA A 
SOBRECARGA: 85º 

CORFIO 2,11 18.000 

06 M FIO ELETRICO, COBRE, FLEXIVEL, 
SECAO 10MM, ISOLANTE PVC 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
CONDUTOR FIO DE COBRE NÚ, 
TEMPERA MOLE, CLASSE 1 CAMADAS 
EM PVC ANTIFLAN (INTERNA E 
EXTERNA) SEM CHUMBO. MÁXIMA 
DURABILIDADE RESISTENCIA A 
SOBRECARGA: 85º 

CORFIO 3,52 14.000 

07 M CABO ELETRICO COBRE 16 MM, 
TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
CONDUTOR FIO DE COBRE NÚ, 
TEMPERA MOLE, CLASSE 2 CAMADAS 
EM PVC ANTIFLAN (INTERNA E 
EXTERNA) SEM CHUMBO. MÁXIMA 
DURABILIDADE. RESISTENCIA A 
SOBRECARGA: 85º 

CORFIO 5,50 10.000 
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09 M FIO ELETRICO TORCIDO 2 X 2,5 MM²  
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
CONDUTOR FIO DE COBRE NÚ, 
TEMPERA MOLE, CLASSE 5 CAMADAS 
EM PVC/D FLEXIVEL SEM CHUMBO. 
MÁXIMA DURABILIDADE. 
RESISTENCIA A SOBRECARGA: 85º 

PRYSMIAN 2,98 8.000 

11 M FIO TELEFONICO, EXTERNO, FEB, 02 
CONDUTORES DE 0,90 MM DIAMETRO 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
FIO TELEFONICO, EXTERNO, FEB, 02 
CONDUTORES DE 0,90 MM DIAMETRO 

MEGATRON 0,70 5.000 

12 M FIO TELEFONICO, INTERNO, FI-60/2, 
02 CONDUTORES, 0,22MM, COBRE 
ESTANHADO. 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
FIO TELEFONICO, INTERNO, FI-60/2, 
02 CONDUTORES, 0,22MM, COBRE 
ESTANHADO 

MEGATRON 0,40 4.000 

13 PC LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 
COMUM DE 20 W 

NSK 3,05 4.500 

15 PC FITA ISOLANTE DE PLASTICO DE ALTA 
FUSAO, MEDINDO 10M 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
FITA ISOLANTE DE PLASTICO DE ALTA 
FUSAO, MEDINDO 10M 

PRYSMIAN 10,95 400 

17 PC REATOR P/ FLUORESCENTE, 
ELETRONICO, BIVOLT, POT ALTA, 2 
LAMP. 20W 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
REATOR P/FLUORESCENTE, 
ELETRONICO, BIVOLT, POT ALTA, 
2LAMP. 20W 

DEMAPE 12,23 8.000 

20 PC LAMPADA DE 160W X 220V MISTA E - 
27, VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS E 
FLUXO LUMINOSO DE 3.100 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
LAMPADA DE 160W X 220V MISTA E - 
27, VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS E 
FLUXO LUMINOSO DE 3.100 

NSK 8,96 1.200 

21 PC LÂMPADA DE 250W X 220 E - 27 
OVÓIDE, VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS 
E FLUXO LUMINOSO DE 5.600, NORMA 
EB2109/IEC11810, RES. 00154 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
LÂMPADA DE 250W X 220 E – 27 
OVÓIDE, MISTA, VIDA ÚTIL DE 10.000 
HORAS E FLUXO LUMINOSO DE 5.600, 
NORMA EB 2109/IEC11810, RES. 
001541/88 

NSK 14,95 600 
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23 PC LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 
EM ALTA PRESSÃO 400W E-40 
OVÓIDE, COM FLUXO LUMINOSO DE 
22.000 E VIDA ÚTIL DE 24.000 HORAS  
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 
EM ALTA PRESSÃO 400W E-40 
OVÓIDE, COM FLUXO LUMINOSO DE 
22.000 E VIDA ÚTIL DE 24.000 HORAS 

NSK 19,60 800 

25 PC LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA 
PRESSÃO DE 250W E-40 TUBULAR, 
COM VIDA ÚTIL DE 32.000 HORAS E 
FLUXO LUMINOSO DE 33.000 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA 
PRESSÃO DE 250W E-40 TUBULAR, 
COM VIDA ÚTIL DE 32.000 HORAS E 
FLUXO LUMINOSO DE 33.000 

NSK 20,00 400 

29 PC REATOR EXTERNO AFP DE 400W¨ 
VAPOR METÁLICO¨ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS: CORPO: CAIXA EM CHAPA 
DE AÇO GALVONIZADA A FOGO; EN 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
¨REATOR EXTERNO AFP DE 
400W¨VAPOR
METÁLICO¨ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS: CORPO: CAIXA EM CHAPA 
DE AÇO GALVONIZADA A FOGO; 
ENCAPSULAMENTO: IMPREGNADO 
EM RESINA ISOLANTE ELÉTRICO E 
ELEVADO ÍNDICE DE DISSIPAÇÃO 
TÉRMICA; CONDUTORES: CABOS DE 
CONEXÃO COM ISOLAÇÃO EM PVC 
105ºC 750 V, TENSÃO DE 
TRABALHO:220 VOLTS; FREQUENCIA 
DA REDE: 60 HZ3; TEMPERATURA: T = 
90º, ACENDEM QUALQUER MARCA DE 
LÂMPADA. 

LUMER 67,24 500 
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31 PC REATOR INTERNO AFP VAPOR DE 
SÓDIO DE 400W. ESPECIFICAÇÕES 
TECNICAS: CORPO: CAIXA EM CHAPA 
DE AÇO TRATADO E PINTADO EM 
EPÓX  
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
REATOR INTERNO AFP VAPOR DE 
SÓDIO DE 400W ESPECIFICAÇÕES 
TECNICAS: CORPO: CAIXA EM CHAPA 
DE AÇO TRATADO E PINTADO EM 
EPÓXI CINZA; ENCAPSULAMENTO: 
IMPRE GNADO EM RESINA ISOLANTE 
ELÉTRICA E ELEVADO ÍNDICE DE 
DISSIPAÇAO TÉRMICA; 
CONDUTORES: CABOS DE CONEXÃO 
COMISOLAÇÃO EM PVC 105ºC 750V, 
TENSÃO DE TRABALHO:220VOLTS;5; 
FREQUENCIA DA REDE: 60HZ;4; 
TEMPERATURA: DELTA T = 90} C2. 
ACENDEM QUALQUER MARCA DE 
LÂMPADA, COM IGNITOR E 
CAPACITOR. 

LUMER 60,30 400 

42 PC CAIXA DE LUZ TIPO IV, COM VIDRO 
PADRÃO HOMOLOGADO PELA EBE 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
CAIXA DE LUZ TIPO IV, COM VIDRO 
PADRÃO HOMOLOGADO PELA EBE 

FUGANHOLI 112,26 50 

44 PC CAIXA DE LUZ TIPO V COM VIDRO, 
PADRAO HOMOLOGADO PELA E.B.E. 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
CAIXA DE LUZ TIPO V COM VIDRO, 
PADRAO HOMOLOGADO PELA E.B.E. 

FUGANHOLI 171,47 50 

ATA nº 111/2014 Empresa: THIPLAN COMERCIAL LTDA 
ITEM UNID.

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO
(R$) 

CONSUMO
ESTIMADO 

ANUAL 

08 M FIO ELETRICO PLASTICHUMBO 2 X 2,5 
MM²
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
2 CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE, 
TEMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC 
BWF. CLASSE TÉRMICA 70° C 

SIL 2,55 6.000 

22 PC LÂMPADA DE 500W X 220V MISTA E-
40, VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS E 
FLUXO LUMINOSO DE 14.000 
DESCRIÇÃO COMPLETA: 
LÂMPADA DE 500W X 220V MISTA E-
40, VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS E 
FLUXO LUMINOSO DE 14.000 

IDEAL 25,00 900 
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33 PC LUMINÁRIA FECHADA COM CORPO, 
ARO, ALOJAMENTO, TAMPA E 
SUPORTE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO, ENCAIXE PARA 
TUBO DESCRIÇÃO COMPLETA:  
LUMINÁRIA FECHADA COM CORPO, 
ARO, ALOJAMENTO, TAMPA E 
SUPORTE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO, ENCAIXE PARA 
TUBO DIÂMETRO DE 60,3MM, 
REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO, REFRATOR PRISMÁTICO 
EM VIDRO BORO ¿ SILICATO, OU 
ACRÍLICO ESPECIAL MARTELADO OU 
CRISTAL SOQUETE E ¿ 40 MONTADO 
PARA 02 LUMINÁRIAS DIMENSÕES 
1100 X 410 X 145 MM 

LUMEL 775,00 30 

34 PC LUMINÁRIA FECHADA COM CORPO, 
ARO, ALOJAMENTO, TAMPA E 
SUPORTE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO, ENCAIXE PARA 
TUBO DESCRIÇÃO COMPLETA:  
LUMINÁRIA FECHADA COM CORPO, 
ARO, ALOJAMENTO, TAMPA E 
SUPORTE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO, ENCAIXE PARA 
TUBO DIÂMETRO DE 60,3MM, 
REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO, REFRATOR PRISMÁTICO 
EM VIDRO BORO ¿ SILICATO, OU 
ACRÍLICO ESPECIAL MARTELADO OU 
CRISTAL SOQUETE E ¿ 40 MONTADO 
PARA 04 LUMINÁRIAS DIMENSÕES 
1100 X 410 X 145 MM 

LUMEL 1.430,00 20 

35 PC LUMINÁRIA FECHADA COM CORPO, 
ARO, ALOJAMENTO, TAMPA E 
SUPORTE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO, ENCAIXE PARA 
TUBO DESCRIÇÃO COMPLETA:  
LUMINÁRIA FECHADA COM CORPO, 
ARO, ALOJAMENTO, TAMPA E 
SUPORTE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO, ENCAIXE PARA 
TUBO DIÂMETRO DE 60,3MM, 
REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO, REFRATOR PRISMÁTICO 
EM VIDRO BORO ¿ SILICATO, OU 
ACRÍLICO ESPECIAL MARTELADO OU 
CRISTAL SOQUETE E ¿ 40 MONTADO 
PARA 03 LUMINÁRIAS DIMENSÕES 
1100 X 410 X 145 MM 

LUMEL 1.232,00 40 

* Publicar 01 Vez  
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CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 
 
 

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba, convocados 

a comparecerem à 7ª Reunião Ordinária de 2014, a realizar - se: 

 

Dia:   07/08/2014                     
Horário: 9h (nove horas) 
Local:  Inilibras - Praça Deusdete Marques Pontes, 83 – Alto 
do Cardoso 

Fone contato: (12) – 3645-5853 

Pauta: 
o Ata anterior 
o Projeto Canoagem 
o Evento do dia 20/9 
o Conhecer e visitar empresas que trabalham com PcD 

 
 

 
  

 
 
 

Andrea Campos Sales Martins 
Presidente do CMPD 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº. 5078 DE 15 DE JULHO DE 2014.
Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do inciso IV do art. 11 da Lei Municipal nº 5.555, de 17 de julho de 2013,

D E C R E T A:

Art. 1º  Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, classificados nas 
seguintes dotações:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.12  Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
2019              Manutenção da Folha de Ponto
10.301.0004.5           3.1.90.11 – Venc. e Vantagens Fixas- P. Civil (317)      R$     200.000,00

Art. 2º       Os recursos transpostos pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das seguintes 
dotações orçamentárias: 

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.12  Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
2036               Manutenção Atenção Básica
10.301.0020.5            3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (328)    R$     100.000,00
10.301.0020.5            3.3.90.30 – Material de Consumo (326)                        R$     100.000,00
Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 201/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito 
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 201/14, 
referente à “Serviços diversos, plastificações e encadernações para ser utilizados 
por vários departamentos da Prefeitura de Pindamonhangaba”, com encerramento 
dia 18/08/14 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, 04 de agosto de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 202/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 
202/14, referente à “Contratação de empresa especializada na confecção de sacolas 
ecológicas tipo “ecobag” para atender o Departamento de Turismo na realização 
de promoção e divulgação do turismo de Pindamonhangaba em feiras e eventos 
pelo período de 12 meses”, com encerramento dia 18/08/14 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, 04 de agosto de 2014.

PREGÃO Nº 209/2014
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. 209/14, 
referente à “Aquisições de rações para caninos (adulto e filhote) e vacina para felinos 
para o AMA – Abrigo Municipal de Animais da cidade de Pindamonhangaba”, com 
encerramento dia 15/08/14 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, 04 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2014
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 21/14, referente 
à “Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, 
para execução da cobertura da quadra poliesportiva no Loteamento de Interesse Social 
Castolira”, com encerramento dia 22/08/2014 às 9h e abertura às 9h30. A garantia deverá 
ser feita até o dia 21/08/2014, às 15 horas, na Tesouraria, valor de R$ 3.335,00. 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, 04 de agosto de 2014.

TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2014
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 22/14, referente à 
“Contratação de serviço de sondagem, elaboração de projeto de fundação e do projeto de 
implantação do centro de iniciação ao esporte de Pindamonhangaba”, com encerramento 
dia 26/08/2014 às 15h30 e abertura às 16h. A garantia deverá ser feita até o dia 25/08/2014, 
às 15 horas, na Tesouraria, valor de R$ 381,00. 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, 04 de agosto de 2014. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014
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 23/14, referente à 
“Contratação de empresa especializada, para construção de praça pública no Parque Linear 
Ipê II”, com encerramento dia 27/08/2014 às 15h30 e abertura às 16h. A garantia deverá 
ser feita até o dia 26/08/2014, às 15 horas, na Tesouraria, valor de R$ 11.096,00. 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, 04 de agosto de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 049/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 49/14, que cuida de “Contratação de empresa jurídica, 
especializada em prestação de serviços técnicos automotivos em geral, para manutenção 
mecânica preventiva e corretiva, com aplicação e/ou fornecimento de peças e componentes 
genuínos ou originais de fábrica, para os veículos leves e utilitários da linha Volkswagen, 
pertencentes a frota operacional desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, 
conforme especificações e quantitativos relacionados no anexo I do Termo de Referência”, 
a Autoridade Superior, ante análise e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexo 
aos autos, concede provimento ao recurso interposto pela empresa ELIZANDRA MARA DE 
LIMA PEÇAS ME (processo externo nº. 16721 de 29/05/2014). E HOMOLOGA e ADJUDICA 
o procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Elizandra Mara de Lima 
Peças ME (01).
Pindamonhangaba, 29 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 072/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 72/14, que cuida de “Aquisição de AutoCAD LT 2014 
com subscription, válido por 12 meses”, A Autoridade Superior, ante manifestação do 
Departamento de Informática e parecer Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexo aos autos, 
desclassifica a empresa Totalcad Comercio e Serviços em Informática Ltda; e HOMOLOGA 
e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Leandro 
Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 25 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 180/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 180/14, que cuida de “Aquisição de materiais diversos 
para uso no setor de serralheria do Departamento de Obras e Viação”, a Autoridade 
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, 
em favor das empresas (itens/lotes): Aços Pinda Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. 
(01, 07 e 08); Aladim Comércio de Ferro e Metais Ltda. (03, 04, 05, 06, 09, 10, 14, 15, 22, 
28, 29, 40 e 41); Megafer Comércio de Ferro e Aço Ltda. EPP (02, 17, 18, 19, 34); Santos 
Gouvea Comercial Ltda. EPP (20); Thiplan Comercial Ltda. (39). Itens imprósperos: 11, 12 
e 16. Itens desertos: 13, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 42.  Itens 21 e 35 
cancelados por divergência na especificação técnica.
Pindamonhangaba, 25 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 182/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 182/14, que cuida de “Aquisição de um veículo tipo 
furgão cor branca zero km com salão adaptado para ambulância de simples remoção”, 
a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório supra, em favor da empresa (item/lote): San Marco Veículos Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 25 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 189/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 189/14, que cuida de “Aquisição de material de 
consumo (instrumental) odontológicos para as unidades odontológicas vinculadas as 
unidades de saúde”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (item/lote): DPS Comércio de 
Equipamentos Médicos Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 29 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 114/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 114/14, que cuida de “Aquisição e instalados de 
motores elétricos com polia e fiação (cabeamento), atendendo o contrato de repasse nº 
0371942-24/2011, através de Convenio firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - MAPA, atendendo o sistema de irrigação Polder Pinda IV”, a Autoridade 
Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira, considera a presente licitação DESERTA, 
com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 29 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 186/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 186/14, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada para disponibilizar profissional especializado em neuropediatria para 
realização de consultas incluindo retorno, pelo período de 12 (doze) meses”, a 
Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação 
FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 29 de julho de 2014.

LICENÇA DA CETESB
CUME MASTER RECICLAGEM LTDA ME torna público que requereu na CETESB a 
Renovação de Licença de Operação para FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL 
PLÁSTICO PARA USOS INDUSTRIAIS, sito à Rua Pedro Costa Terclavers n. 90, Bairro do 
Socorro Pindamonhangaba/SP. 

EDUCAÇÃO
Pindamonhangaba 5 dE agoSTo dE 2014 9Tribuna do Norte

Rede Municipal passa por 
replanejamento de ações

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

as escolas e creches 
integrantes da rede Mu-
nicipal de ensino par-
ticiparam, no dia 25 de 
julho, por um replane-
jamento de ações para 
o segundo semestre. o 
objetivo foi promover a 
aprendizagem de todos 
os alunos.

de acordo com infor-
mações da Secretaria de 
educação, para atender 
esse objetivo os gestores 
das unidades escolares 
prepararam materiais 
reflexivos, com textos 
enfocando a importância 
do planejamento, das in-
tervenções qualificadas e 
os resultados das avalia-
ções dos alunos, sendo 
que a circulação dos sa-
beres dos professores foi 
incentivada e valorizada.

a Secretaria de edu-
cação e Cultura considera 
as brincadeiras e os jogos 
como importantes alia-
dos no processo de en-
sino-aprendizagem, por 
isso, esses recursos foram 
utilizados nos momen-
tos de discussões com os 
professores, ressaltando 
a importância das vivên-
cias atreladas à teoria. 
outra questão relevante 
levantada foi a observação 
do avanço da sociedade 
em todos os âmbitos e, a 
necessidade da educa-
ção, como um dos pilares 
da transformação social, 
repensar e inovar suas 
ações, em especial, aque-

las que acontecem na sala 
de aula.

a secretária de educa-
ção e Cultura da Prefeitu-
ra acredita que o replane-
jamento é o momento de 

reflexão para o aprimo-
ramento dos trabalhos 
pedagógicos visando ele-
var a qualidade do ensino 
ofertado aos alunos do 
município. “Parabenizo 

todos os gestores e profes-
sores da rede Municipal 
por este trabalho execu-
tado com tanta seriedade, 
dedicação e responsabili-
dade”, destacou.

Jogos e brincadeiras são consideradas importantes ferramentas para o 
aprendizado, por isso também foram abordados na reunião

Gestores e professores de escolas e creches participaram do replanejamento

divulgação SeC

Crianças de creche 
municipal participam 
de sessão de cinema

Maria Fernanda Munhoz
* * * 

As crianças da creche es-
cola municipal “Dona Yolan-
da Immediato Fryling”, do 
Alto Cardoso, participaram, 
de uma atividade diferente: 
foram ao cinema! Alunos, 
professores e funcionários 
participaram da edição do 
“Cinema para Todos”, uma 
iniciativa do Shopping de 
Pinda em parceria com o 
Cineflix, proporcionando 

uma manhã de diversão e 
encontro de gerações, já que 
também participaram os 
idosos do Lar São Vicente de 
Paulo.

“Foi uma manhã de 
muita pipoca, refrigerante e 
diversão”, contou a gestora 
da unidade. “Muitas crian-
ças foram ao cinema pela 
primeira vez e sabemos que 
momentos como estes ficarão 
guardados para sempre em 
suas memórias”, destacou.

Muitas crianças foram pela primeira vez ao cinema

O evento marcou o encontro de gerações, com a 
participação dos idosos do Lar São Vicente de Paulo

divulgação Creche

divulgação Creche

divulgação Creche



PINDAMONHANGABA 5 DE AGOSTO DE 2014TERÇA-FEIRA

Tribuna do Norte
ESPORTES

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

O time de futebol 
masculino de Pindamo-
nhangaba venceu mais 
uma partida da Copa São 
Paulo. O jogo ocorreu na 
manhã de sábado (2) no 
“João do Pulo”, contra 
o Guarujá. No primeiro 
tempo o placar ficou ze-
rado e, aos 20 minutos 
da etapa complementar, 
Webster fez o gol da vitó-
ria, aproveitando um lan-
ce de bola parada.

O próximo confronto 
está marcado para o dia 
10 de agosto no mesmo 
estádio, às 10 horas. O ad-
versário será o Metalúr-

gicos, de São Caetano do 
Sul. Na nona rodada Pin-
damonhangaba estará de 
folga e volta a campo dia 
23 em São Vicente, para 
enfrentar o PS Vicentino/
PS Goiânia.

O técnico comenta que 
o adversário lutou pelo 
empate e jogou recua-
do, mas com o talento da 
equipe pindense os joga-
dores usaram as lições da-
das nos treinamentos. Ele 
comenta que os treinos 
durante a semana são in-
tensos e o sucesso do time 
pindense acontece porque 
todos são tecnicamente 
capazes e seguem as ins-
truções.

Mais de três mil alunos 
são avaliados em festival

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

A Liga Pinda-
monhangabense de 
Futebol de Salão, 
presidida por Benedito 
José Coelho, “Pintado”, 
promoveu o 1º Festival 
de Futsal na Vila São 
Benedito. O evento 
ocorreu entre os dias 
22 e 31 de julho. O 
objetivo da Liga é rea-
lizar competições nos 
bairros, dando opor-
tunidade aos menores 
de ter contato com 
campeonatos e serem 
premiados.

O primeiro festival 
contou com a partici-
pação de 12 equipes, 
divididas nas categorias 
Sub 8, 10 e 12. As par-
tidas foram realizadas 
no ginásio de esportes 
“Pai João” as terças e 
quintas-feiras. De acor-
do com Pintado, o local 
fi cou lotado durante 
os jogos e também na 
fi nal. Os classifi cados 
em primeiro e segun-
do lugares receberam 
medalhas e troféu.

“A Liga faz campe-
onatos nos bairros da 
zona urbana e tam-
bém rural, queremos 
que todos conheçam 
e pratiquem futebol 
de salão. Fazemos um 
trabalho sério e ao de-
senvolver competições 

nos bairros os morado-
res e as famílias podem 
prestigiar, porque há 
pessoas que não tem 
condições de fi car 
pegando ônibus para 
ir assistir aos jogos. 
Muitas crianças nunca 
receberam uma meda-
lha e eu fi co muito sa-
tisfeito ao ver a alegria 
deles. Agradeço aos 
pais e aos responsáveis 
pelos times”, fi naliza 
Pintado.

Reinaldo de Olivei-
ra Santos, técnico das 
categorias menores 
do Tipês, conta que 
treina as crianças com 
João e que montaram 
os times e levaram ao 
festival. Ele considera 
o evento bastante posi-
tivo, com participação 
dos pais. O festival 
também serviu de in-
centivo às crianças, foi 
bem disputado.

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

Os professores do setor aquático da 
Secretaria de Juventude, Esportes e La-
zer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, 
participaram de capacitações na última 
semana. As aulas retornaram na segun-
da-feira (4) e os alunos poderão apren-
der novas técnicas com os profi ssionais 
qualifi cados.

A capacitação de natação ocorreu dia 
30 e a de hidroginástica dia 31, no dia 
1º de agosto houve reunião de trabalho. 

Os professores receberam orientações 
sobre técnicas de nados, atualizações 
de regras e condicionamento aquático. 
Sobre hidroginástica os docentes tiveram 
informações sobre atualidades, mate-
riais, dinâmicas de aulas e musicalidade 
nas aulas.

Durante as capacitações, houve aulas 
teóricas e práticas. Os alunos terão a 
oportunidade de ter aulas diferenciadas 
e se destacar na prática esportiva, devido 
ao empenho dos professores em oferecer 
aulas dinâmicas.

Com gol de Webster, Pinda bate 
Guarujá na Copa São Paulo

Marcos Vinício Cuba

No estádio do ‘João do Pulo’, Webster fez o gol que defi niu o jogo aos 20 minutos do segundo tempo

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

Acompanhar o desen-
volvimento dos fi lhos é 
algo permanente na agen-
da dos responsáveis pelos 
futuros atletas da cidade. 
O Festival de Avaliação, 
promovido pela Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, tem o 
privilégio de contar com 
a participação dos pais e 
demais familiares. Mais de 
três mil alunos participam 
desta atividade.

Os praticantes de na-
tação participaram deste 
evento ainda no primeiro 
semestre e, em julho, foi a 
vez dos alunos do judô.  Até 
o dia 31 de agosto outras 
modalidades serão avalia-
das pelos professores. Cen-
tenas de alunos são con-
vidados a fazer parte das 
turmas de treinamento e 
também a representar a ci-
dade nas competições.

O campo do Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”, 
foi palco das avaliações de 
futebol, realizadas na sex-
ta-feira (1º/8). Renato Fia-
lho da Silva e Katia Braz da 
Silva Prado comentam que 
acompanham os fi lhos e 

DIA LOCAL  HORÁRIO MODALIDADE

  9 Juca Moreira 7h30  Futsal
  9 Juca Moreira 13 horas  Futsal
  9 Alto Tabaú 7h30  Futsal
  9 Alto Tabaú 13 horas  Futsal
10 Alto Tabaú 7h30  Futsal
10 Alto Tabaú 13 horas  Futsal
16 Juca Moreira 8 horas  Voleibol
16 Juca Moreira 13 horas  Voleibol
17 Juca Moreira 8 horas  Voleibol
17 Juca Moreira 13 horas  Voleibol
23 Juca Moreira 8 horas  Voleibol
24 Alto Tabaú 8 horas  Handebol
24 Alto Tabaú 13 horas  Handebol
30 “João do Pulo” 8 horas  Basquetebol
30 “João do Pulo” 13 horas  Basquetebol
31 “João do Pulo” 8 horas  Basquetebol
31 “João do Pulo” 13 horas  Basquetebol

apoiam a prática esportiva. 
Eles parabenizaram a orga-
nização do festival e o tra-
balho dos professores.

Silva é pai de Nicolas, 
7 anos, e diz dar a maior 
força ao fi lho. Para ele, o 
festival é importante por-
que promove a interação 
de famílias de várias classes 
sociais e motiva os alunos a 
praticarem esportes e a se 
dedicarem cada vez mais.

“A Isabelle já fez natação 
e capoeira e há dois meses 

está fazendo futebol. Ela foi 
motivada a escolher  este 
esporte porque os primos 
faziam e porque a Copa co-
locou o futebol em desta-
que. Sou de Moreira César 
e também acompanhei os 
outros festivais, eu consi-
dero um evento muito bom, 
contribui com o desenvol-
vimento dos nossos fi lhos. 
Sinceramente, só não faz 
esporte em Pinda quem 
não quer, porque há muita 
opção”, comenta Kátia.

Confi ra a agenda das avaliações:

Garotos exibem medalhas conquistadas no Festival de Avaliação

PROFESSORES PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO

Festival de futsal reúne 
dezenas de famílias

CONFIRA A 
CLASSIFICAÇÃO:

Sub 8
1º - Sesi
2º - Inter

Sub 10
1º - Bayern
2º - PSG

Sub 12
1º - Juventus
2º - Nápolis

Cléber Bianchi

1ª DIVISÃO

Chave A
Areião 0 X 2  Jardim Cristina
Araretama 2 x 1 Sapopemba
A Mil por Hora 1 X 2 Rosário
 
Chave B
Real Esperança 4 X 2 Tipês
Castolira 0 X 4 Vila São José
Cantareira 3 X 0 100 Nome
 
QUARENTÃO

Santa Luzia 1 X 1 Andrada
Bela Vista 5 X 1 Tipês
Ramos 1 X 2 Independente
Mombaça 2 X 2 São Paulo
 
SUB 15

Ferroviária 10 X 0 P. S. Gerezim
Etna 1 X 0 São Paulo
A Mil Por Hora 0 X 3 Interpinda
Colorado 3 X 3 Santos

SUB 11

Ferroviária 3 X 0 P.S. Gerezim
Etna 3 X 1 São Paulo
Terra dos Ipês 3 X 2 Cidade Nova

CONFIRA OS 
RESULTADOS 
DO FUTEBOL
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