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ALUNOS DO POLO DE CONSTRUÇÃO
RECEBEM CERTIFICADOS DE CURSOS
Os alunos do Polo Regional
da Construção Civil vão receber os certiﬁcados de conclu-

são dos cursos de pedreiro,
assentador azulejista e encanador nesta terça-feira (12).
PÁGINA 3

R$ 1,00
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Novas galerias de águas evitam
enchentes no Parque das Nações
A construção de
novos ramais de
galeria de águas
pluviais vai evitar
enchentes no Parque das Nações. As
tubulações vão beneﬁciar moradores
do bairro e também
pacientes e funcionários do Hospital
10 de Julho, pois as

ruas que recebem a
rede coletora dão
acesso ao empreendimento.
De acordo com a
Secretaria de Obras
da Prefeitura, após
a construção da
rede de águas, as
ruas serão asfaltadas novamente.

CE ‘JOÃO DO
PULO’ TERÁ
‘ESPAÇO
FAMÍLIA’

FESTA DE
NOSSA
SENHORA
ASSUNÇÃO

Maria Fernanda Munhoz

PÁGINA 3

ESPORTES 8

PÁGINA 2

Cidade debate novo
modelo de incubadora
Pindamonhangaba
vai promover um debate nesta quarta-feira (13) sobre o novo
modelo de incubadora
de empresas. De acordo com a Secretaria
de Desenvolvimento

Econômico da Prefeitura, o encontro com
representantes de diversas instituições vai
discutir oportunidades tecnológicas para
as micro e pequenas
empresas.
PÁGINA 2

‘MARIA DA
PENHA’ DISCUTE
MULHER E
SOCIEDADE

Transporte de calcário auxilia
produtor para plantio no verão
O transporte de calcário
oferecido pela Prefeitura
aos produtores rurais vai
incrementar o setor agrícola
do município com o plantio
de verão, entre os meses de
setembro e outubro. A apli-

PÁGINA 5

PINDA ACERTA
DETALHES DO
DESFILE
7 DE SETEMBRO
EMTU ESCLARECE
DÚVIDAS SOBRE
GRATUIDADE DE
TRANSPORTE
PÁGINA 6
PREVISÃO DO TEMPO

TERÇA-FEIRA

PREDOMÍNIO DE SOL

cação do produto corrige os
níveis de acidez do solo e
melhora a resposta ao sistema de adubação, resultando em safras melhores nas
plantações.
Para ter direito ao trans-

porte, o produtor precisa
entrar com processo na Prefeitura, sendo necessário
apresentar a análise do solo
e o comprovante de pagamento do calcário.
PÁGINA 3

ESPORTES
CASTOLIRA VENCE
CANTAREIRA;
AREIÃO PERDE
NOVAMENTE
ESPORTES 8

Dolomia

CULTURA & LAZER 7

14º

Maquinário faz abertura de canaleta para instalação dos tubos da rede de águas

25º
UV 6
Fonte CPTEC/INPE

COMEÇA FUTSAL
SUB 14, SUB 20
E TRADICIONAL
COPA DO COMÉRCIO
ESPORTES 8

HOMEM
LEVAVA 75KG
DE MACONHA
NA MOCHILA
PÁGINA 5
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Cidade debate novo modelo
de incubadora de empresas

Mulheres mais suscetíveis

Gênero sexual, etnia e
alimentação deﬁnem osteoporose

O gênero constitui-se num importante fator de risco para o desenvolvimento da osteoporose. Além dele, a idade avançada, pois
o envelhecimento provoca uma perda natural
de massa nos ossos, e a etnia, porque todos os
grupos étnicos são suscetíveis a desenvolver
osteoporose, também são fatores de risco ﬁxos para a doença. No entanto, caucasianos e
asiáticos apresentam um risco comparativamente maior, sobretudo se forem mulheres.
O Brasil possui cerca de 10 milhões de pessoas com osteoporose, e a maioria absoluta é
do sexo feminino. “Quando levamos em conta apenas o gênero, os homens levam uma
vantagem em relação à osteoporose: contam
com uma maior densidade óssea durante boa
parte da vida e perdem cálcio em um ritmo
mais lento do que as mulheres. Por terem
maior proteção dos hormônios anabólicos
(estrogênio e testosterona) por mais tempo,
seu risco aparente para a doença é menor”,
diz o ortopedista Caio Gonçalves de Souza,
do Hospital das Clínicas de São Paulo.
Nas mulheres, eventos associados com
deﬁciências de estrogênio são os principais
fatores de risco para a osteoporose. Dentre
estes fatos, destacam-se: a menopausa - cerca de cinco anos após a menopausa, o risco
de fratura aumenta dramaticamente. Pior,
quando a paciente sofre uma perigosa fratura do quadril; a remoção cirúrgica dos ovários, o que levará a alterações hormonais;
nunca ter tido ﬁlhos; anorexia nervosa: o
peso corporal extremamente baixo pode afetar a produção de estrogênio.
O que pode amenizar a situação de ameaça mais latente para mulheres é a prática de
exercícios e boa alimentação, principalmente nas três primeiras décadas de vida. Mas
não pensem os homens que estão imunes,
pois, na realidade, só sofrem menos, porque
a osteosporose também os atinge.

R

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Pindamonhangaba
promove nesta quarta-feira
(13), uma reunião de trabalho com representantes da
Fatec, Centro Paula Souza,
Acip, Sebrae e Funvic para

A Paróquia de NS da Assunção (igreja de São Benedito) iniciou, no último dia 8, a novena
da festa da padroeira. Para hoje
está programada missa às 19
horas pelo pároco padre Celso.
Na quarta-feira o padre Vanzella celebra missa às 19 horas,
com a comunidade Nossa Senhora Rosa Mística, Pastoral da
Educação e Oﬁcina de Oração.
Na quinta-feira, sexta-feira e
sábado as missas também serão às 19h30, celebradas pelo
padre Celso. A festa acontece
no domingo (17), com missas

www.panoramio.com

às 7, 9 e 17 horas. A procissão
sai às 18 horas, e, na chegada
à igreja será celebrada a missa
de encerramento.

Todos os dias da novena
têm quermesse com barracas
de comes e bebes, bingo e outras atrações.

Divulgação

A Cia Novos Atores está representando Pindamonhangaba
no Festivale - Festival
Nacional de Teatro do
Vale do Paraíba 2014,
com o espetáculo La
Maldición. O evento
será realizado de 4 a 14
de setembro, em São
José dos Campos. No
total, participarão 30
espetáculos, sendo dez
de São José, cinco do
Vale e Litoral, dez da
grande São Paulo e interior do estado e cinco
de outros estados brasileiros.

Premiação aos trovadores
Altair Fernandes

Arquivo TN

Waldomiro Benedito de Abreu

Fundação Dr. João Romeiro

badora voltada aos arranjos
produtivos do município, sob
o sistema inovar, do Centro
Paula Souza. A ﬁnalidade é
dar aos micro e pequenos empreendedores a oportunidade
de desenvolver tecnologicamente as empresas.

CIA NOVOS ATORES REPRESENTA PINDA NO FESTIVALE

Os ‘olhos do coração’ de um poeta trovador

I

debater sobre o novo modelo de incubadora de empresas. O encontro acontece no
auditório da Prefeitura, às 9
horas.
De acordo com o secretário
da pasta, esta reunião é para
futura implantação da incu-

FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

EGISTRO
CULTURAL

ntegrando os eventos
comemorativos ao centenário
de nascimento do historiador, escritor, advogado, professor e poeta Waldomiro Benedito
de Abreu (24/4/1914 –
24/4/2014), patrono da
cadeira nº 5H da APL –
Academia Pindamonhangabense de Letras, será
lançada em breve sua
obra poética ‘Os olhos e
outras poesias”.
A obra, organizada pelos acadêmicos Juraci Faria e José Lelis Nogueira,
a quem Waldomiro teria
conﬁado os originais,
reúne 100 trovas escritas pelo autor no ano de

12 DE AGOSTO DE 2014

1974. Na época, ele perdia a visão dos olhos na
terra, mas adquiria uma
mais ampla, a etérea. A
inciativa cultural também
contou com a colaboração dos membros da
APL Júlia San Martin Boaventura e José Valdez de
Castro Moura.
Segundo a vice-presidente da APL, Juraci Faria, para que fosse
possível a publicação foi
necessário contar com o
apoio cultural e ﬁnanceiro da família do homenageado e das empresas
AFB – Incorporadora,
Guerrero Construtora e
Incorporadora e Visual
Produções.

A obra será apresentada pela primeira vez ao público neste sábado (16),
durante na solenidade de premiação do XXIV Concurso Nacional/Internacional de Trovas de Pindamonhangaba e XX Juventrova. Cada um dos vencedores dos mencionados concursos, que reúne trovadores da região, do país e
estudantes, receberão um exemplar do livro do, também trovador, Waldomiro
Benedito de Abreu. Um prêmio de extraordinário valor.

Lançamento
O provável lançamento desta obra está previsto para o dia da inauguração do Palacete 10 de Julho (Palacete Barão de Itapeva), antiga sede do
Legislativo Municipal, que se encontra em fase ﬁnal de restauração histórica.
Antecedendo a esta data, a APL fará a apresentação do livro em sua sessão
solene marcada para o próximo dia 25. A obra também será prestigiada pela
seção de Pindamonhangaba da OAB com um sarau em homenagem ao autor.
O advogado Dr. Waldomiro foi um dos responsáveis pelo estabelecimento da
entidade em Pinda e seu primeiro presidente.

EXPEDIENTE

Divulgação

Entre as
diversas
áreas em
que se
reconhecia
o talento de
Waldomiro,
uma pouco
divulgada
era a de
poeta e
trovador
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Cidade

Parque das Nações recebe obras de galeria
Maria Fernanda Munhoz
***
Algumas ruas do Parque das Nações estão recebendo obras de galeria,
que precedem o recapeamento asfáltico. Além de
beneficiar a população, as
ruas que estão recebendo
melhorias dão acesso ao
Hospital 10 de Julho, facilitando o acesso de ambulâncias.
Estão recebendo a
obra, as ruas José Anéas
Rodrigues (200 metros),
Manoel da Silva Carvalho
(130 metros), ruas 10 (60
metros) e 11 (50 metros)
e rua Emílio Moreira dos
Santos (120 metros), totalizando mais de 500
metros de galerias e, em
seguida, asfalto.

Maria Fernanda Munhoz

Encontro com
empresários discutirá lei
de incentivo ao esporte

Obras são executadas nas proximidades do Hospital 10 de Julho
De acordo com informações da Secretaria de
Obras da Prefeitura, nas

Gestantes são
convidadas para ciclo
de palestras
Marcos Vinício Cuba
***
As gestantes podem
participar de um ciclo
de palestras gratuitas,
oferecidas pela psicóloga e educadora perinatal
Ana Luiza Mayer. O encontro será na sexta-feira (15), às 19h30, no Espaço Papo de Yoga (rua
Leôncio do Amaral Gurgel, 41). As inscrições
podem ser feitas pelo
e-mail maternatividade@gmail.com ou pelo
telefone 9 9143-9757.
O encontro abordará
os temas: parto normal

e cesárea, tipos de dores,
formas de alívio, o que é
melhor para a mulher e
bebê, o que é mais seguro e reais indicações de
cesárea. Ana comenta
que será um bate papo,
com apresentação de
vídeos e troca de experiências, um momento
para as gestantes terem
suas dúvidas esclarecidas.
Quem participar das
palestras vai concorrer
a um desconto de 50%
no curso de shantala e
a quatro aulas experimentais de yoga.

Conselho gestor
aprova ações no
Parque Trabiju
Maria Fernanda Munhoz

Conselho gestor aprovou as ações para
conscientização e preservação no Trabiju
Maria Fernanda Munhoz
***
O Conselho Gestor do
Parque Trabiju se reuniu
na quinta-feira (7) para
analisar as melhorias que
deverão ser realizadas
no local. Representantes
do Parque e do Departamento de Meio Ambiente
da Prefeitura realizaram
uma apresentação do Plano de Manejo do Parque,
sua biodiversidade, ma-

pas, trilhas, cachoeiras,
principais problemas e
projetos para seu desenvolvimento, como pesquisa, turismo recreativo
e educação ambiental. O
projeto Cinco Elementos,
que será desenvolvido
no Parque pela empresa Evoluir, com apoio da
Novelis, também foi apresentado. Todas as ações
foram aprovadas pelo
conselho.

áreas de maior volume de
água, está sendo instalada
tubulação de 0,8m e 0,6m.

Nos ramais, onde estão as
12 novas bocas de lobo, a
tubulação é de 0,4m.

Os empresários da
cidade foram convidados para uma reunião sobre as Leis de
Incentivo ao Esporte,
que será realizado pela
Prefeitura na sextafeira (15), às 10 horas,
no auditório da Acip
(rua Deputado Claro
César, 44).
Nesta reunião estarão presentes o medalhista olímpico Edson
Luciano, responsável

pelo projeto Atletismo
Cidadania, o qual tem
a chancela do Governo do Estado por meio
da Lei de Incentivo e
patrocínio da Gerdau,
Sócrates Oliveira Júnior, representante da
Goal Projetos e Assessoria Esportiva, além
da coordenadora de
responsabilidade social da Gerdau, Gleise-Anne de Souza Almeida.

Entrega de certificados do Polo
acontece nesta terça-feira
Os alunos do Polo Regional da Construção
Civil que concluíram os
cursos de pedreiro, assentador azulejista e encanador recebem os certificados nesta terça-feira
(12), a partir das 19 horas,
na sede do projeto (centro comunitário do Vale
das Acácias).
O Polo é resultado de
uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba,
Prefeitura e Fundo Social
de Solidariedade do Estado. As aulas foram desenvolvidas durante dois
meses, totalizando 80 horas com aulas teóricas e
práticas.

Marcos Vinício Cuba

Entrega será na sede do
projeto, no Vale das Acácias
Os interessados em matricular-se em um dos cursos podem procurar o cen-

tro comunitário do Vale das
Acácias e deixar o nome na
lista de espera. O atendi-

mento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e
das 13h30 às 16 horas.

Produtor deve calcariar solo para plantio de verão
Prefeitura transporta calcário, gratuitamente, até 16 toneladas por ano, por produtor
Maria Fernanda Munhoz
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza o
transporte de até 16 toneladas de calcário por produtor, anualemnte, conforme a lei 5.220, de 5 de
julho de 2011. De acordo
com o Departamento de
Agricultura, agora é a época ideal para o produtor
calcariar o solo, pensando
no plantio de verão, entre
setembro e outubro.
O diretor de Agricultura da Prefeitura explicou
que a administração municipal realiza o serviço
porque o calcário é considerado um insumo ‘relativamente barato’, tanto
que, muitas vezes, o frete
acaba ficando mais caro
que o próprio produto.
Para ter direito ao transporte, o produtor precisa
entrar com processo na
Prefeitura, sendo necessário apresentar a análise do
solo e o comprovante de
pagamento do calcário.
Segundo o diretor, a
Prefeitura também pode
auxiliar na análise do solo.
Ou o produtor realiza a
coleta e encaminha para

Divulgação Dolomia

O calcário é um dos insumos mais baratos, utilizado para correção de PH do solo

o Departamento de Agricultura que, por sua vez,
encaminha para o Laboratório da Unitau, ou o técnico da Prefeitura vai até
o local e realiza a coleta. A
análise do laboratório demora de 7 a 10 dias para
ficar pronta com custo de
R$ 23 a básica e R$ 40 a

completa, com validade
de até um ano.
“A análise de solo vai
comprovar a necessidade da quantia do calcário
por produtor”, explicou o
diretor. “O calcário gera
diversos benefícios no
solo, pois corrige o PH,
leva a uma melhor res-

posta na adubação e no
resultado de qualquer
plantação. Quanto antes o produtor calcariar
o solo, melhor, porque o
calcário demora algum
tempo para reagir quimicamente, dependendo
do PH e da umidade do
solo”, completou.
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Ricardo Piorino
Projeto do vereador
Após conquista do PS Infantil,
conquista benefícios para Roderley Miotto denomina Dr. Marcos Aurélio direciona
a segurança do município sala de ginástica do Araretama sua prioridade para o SAMU

reduzido 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
Pindamonhangaba”, 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
Pindamonhangaba e Distrito
de Moreira César e que, em
breve, novas conquistas serão
anunciadas.
Campo Alegre
Ricardo Piorino agradece a
Administração por ter atendido a solicitação do vereador,
concluindo as obras de esgoto
e asfalto na avenida Antônio
Pinheiro Júnior.

Martim Cesar reitera
pedido da Praça
Frei Galvão
O vereador
Martim Cesar
(DEM) reitera
ao Executivo,
informações de
quando serão
iniciadas a construção da Praça
Santo Antônio
de Sant’Ana
Galvão, Praça
“Frei Galvão”,
no Loteamento
Jardim Rezende. O vereador
justifica seu
pedido, considerando que a
área destinada V e r e a d o r M a r t i m
a construção da referida Praça, já recebeu denominação
conforme a Lei Municipal
Nº 4.805, de 20 de junho de
2008, e que o referido local
esta servindo de “bota-fora”, e criadouro de animais
peçonhentos, além de que a
população carece deste espaço
para o lazer.
Faixa de pedestre no
Anel Viário
O vereador Martim Cesar
agradece à Administração
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

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Cesar

Ângulo e moradores da região,
com esta faixa elevada, a região terá mais segurança.
EPI - Equipamentos de
Proteção Individual
Atendendo ao pedido do
vereador Martim Cesar, encaminhado na Sessão Ordinária
do dia 02 de junho de 2014,
através do Requerimento nº
1303/2014, solicitando informar a previsão para entrega
dos EPIs – Equipamentos
de Proteção Individual, para
os funcionários do Departamento de Obras, o Prefeito
Vito Ardito informou através
do Ofício nº 1457/2014 –
GAB, conforme reportado
pela Secretaria competente,
que foi aberta licitação em
03/06/2014, o prazo constante
no termo de referência é no
máximo 10 (dez) dias após o
recebimento da autorização
de fornecimento emitida pela
contratante.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

de
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V e r e a d o r R o d e r l e y M i otto

recordações são compartilhadas em seu site: ligiafonseca.
webnode.com.br
A artista voltou a estudar,
passou a ser convidada para
ministrar palestras e hoje trabalha como gerenciadora das
redes sociais de uma empresa,
além de continuar pintando.
Sala do Cidadão
O vereador Roderley
Miotto enviou um pedido de
informações ao prefeito Vito
Ardito Lerario e ao responsável pela empresa Viva Pinda,
com relação à instalação da
Sala do Cidadão, na região
central da cidade. De acordo
com o vereador, o compromisso de instalação desta
sala foi firmado por ambos,
no dia da audiência pública
sobre o transporte, na Câmara
Municipal.
Roderley Miotto ressalta
a importância desta obra no
fato que esta sala deverá trazer
mais comodidade a população idosa e aos deficientes,
que muitas vezes possuem
dificuldades de locomoção
até Moreira César, onde é o
único lugar de atendimento
aos usuários da Viva Pinda.

Após ter conquistado junto
com a população o Pronto Socorro Infantil, o vereador Dr.
Marcos Aurélio 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 implantação 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 sequelas e
reduzindo o número de óbitos.
“A implantação deste serviço
será mais uma conquista para
a população e trará melhorias para a área de saúde do
município e da região”, diz o
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Fale com o vereador:

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

Professor Osvaldo convoca
população para a Audiência
Pública dos Correios
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 Vereadores de Pindamonhangaba.
A audiência foi um pedido
feito pelos próprios agentes da
Empresa Brasileira de Correios 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 entrega de objetos dos serviços
postais básicos, pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, no território
nacional; e também diversas
questões relacionadas as

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

correções das numerações
irregulares nos logradouros,
criação de uma UD - Unidade
de Distribuição, no distrito de
Moreira César, postos avançados 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 ressalta 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 pindamonhangabense para juntos chegarmos ás soluções viáveis,
para melhorar a qualidade
dos serviços prestados pela
empresa dos Correios, em
Pindamonhangaba.

Vereador
Professor
Osvaldo

vereador Dr. Marcos Aurélio.
Porque SAMU?
O SAMU 192 (Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência) permite um atendimento 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 parte
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 Regulação Médica que
abrangem 1.627 municípios.
São aproximadamente 112
milhões de pessoas que podem contar com o Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência. “Quando o assunto
é saúde, sempre temos que agir
com prioridade”, enfatiza o
vereador Dr. Marcos Aurélio.

Vereador
Dr. Marcos
Aurélio Villardi

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

C o m u n i ca ç ã o /CVP

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT) esteve
reunido na 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 importantes 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
apresentar na segunda-feira,
dia 28 de julho.
Para o vereador Ricardo
Piorino, a medida não resolve o problema da segurança
pública mas ajudará, já que o
município está com número
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Vereador Ricardo Piorino

O vereador Roderley Miotto (PSDB) teve aprovado na
26ª Sessão Ordinária, no dia
4, o Projeto de Lei nº 92/2014,
que “denomina de Lígia Maria
Ferreira da Fonseca a sala de
Ginástica e Atividade de Lazer do bairro do Araretama”,
localizada na rua Maria do
Carmo da Silva, s/n.
O vereador justifica seu
projeto na garra e na perseverança desta atleta que
nunca desistiu de seus sonhos.
Roderley Miotto homenageia, Lígia Maria Ferreira da
Fonseca, ex-atleta que representou Pindamonhangaba na
ginástica olímpica e ginástica
artística, que praticou desde
os quatro anos, idade em que
conquistou sua primeira medalha em Itajubá, cidade onde
morava. Ao se mudar para
Pinda, representou a cidade na
modalidade. No dia 4 de dezembro de 2002, durante um
treino para uma competição
nacional em Brasília, um acidente mudou completamente
sua vida: com diagnóstico
de tetraplegia, a fratura na
primeira vértebra cervical 1
tirou os seus movimentos do
pescoço para baixo, então
Lígia passou a respirar com
ajuda de aparelhos.
Durante o tempo em que
permaneceu na UTI, Lígia conheceu pessoas que contribuíram com a sua recuperação.
Aprendeu a pintar com a boca
e hoje domina a técnica com
habilidade e qualidade. Suas
experiências, momentos e
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“Estive reunido com o Delegado Regional de
Polícia e ficou definido a vinda de 4 agentes
policiais para Pindamonhangaba”

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Portal da Câmara registra
mais de 50 mil acessos

O Portal da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
(www.camarapinda.sp.gov.br),
desenvolvido e customizado pela
própria Divisão de TI, utilizando
o Portal Modelo fornecido pelo
programa Interlegis, do Governo
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 dispositivos 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 Sessões, 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.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
Assistentes
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de

de

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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Cotidiano
Pinda debate cenário da
mulher na sociedade atual
Ana Camila Campos

Palestras abordam assuntos sobre cenário da mulher na sociedade atual

Ana Camila Campos
***
Na manhã dessa segunda-feira (11), alunos
voluntários da Funvic –
Faculdade de Pindamonhangaba estiveram na
escola municipal Professor Elias Bargis, no Araretama, juntamente com
a presidente do CMDM –
Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher, Simone Braça, para desenvolver ações que fazem parte
da semana de comemoração ao aniversário da Lei
Maria da Penha.
Aproveitando a reunião de pais e professores,
além da panfletagem, foi
realizada uma palestra de
explanação da Lei Maria
da Penha.
Já à noite, a partir das
19 horas, as conselheiras
do CMDM tiveram a oportunidade de participar de
uma palestra e debate,
abertos ao público, promovidos pela Rede de Mu-

lheres da Igreja Vida Cristã. Com o tema “A postura
da mulher Contemporânea – e a Lei Maria da Penha”, a iniciativa abordou
assuntos relevantes ao cenário da mulher na sociedade atual.
As ações da Semana
continuam até sábado (16).
Na manhã desta terça-feira (12), haverá mobilização na Associação Terapia
e Lazer de Moreira César a
partir das 9 horas.
Na noite de quarta-feira (13), a palestra “A postura da mulher Contemporânea – e a Lei Maria
da Penha” será ministrada
na sede da Assembleia de
Deus Antioquia, sediada
no bairro Santana.
O evento será encerrado no sábado (16), com
uma passeata de conscientização e panfletagem,
a partir das 9 horas, na
praça Padre João de Faria
Fialho – “Largo do Quartel”.

Corrida de skate toma conta do centro

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba
***
A tarde de domingo foi
de corrida maluca de skate
no centro da cidade, com a
2ª Push Race, que contou
com mais de 50 integrantes. As largadas foram na
praça do Cruzeiro. Além
da prova, o público teve
o privilégio de conferir
apresentações musicais.
O Espaço Juventude, da

Prefeitura, apoiou a realização.
Os skatistas participaram das categorias sprint
race masculina e feminina
open e 2 km race masculina e feminina open. Os
classificados entre 1º e 3º
lugares de todas as categorias foram premiados
com troféus e brindes.
O skatista Manu Rezende comenta que ter or-

ganizado o evento foi satisfatório e que a primeira
edição serviu como laboratório. “Este ano tivemos
um número maior de inscritos, o povo prestigiando também aumentou.
Aos poucos, sem pressa, o
skate vai conquistando o
espaço que merece na cidade.”
Everton da Silva, Magrinho, sagrou-se bi-

campeão dos 2 km race e
campeão do sprint race.
Ele afirma que este ano
foi legal a prova e espera
que seja uma crescente,
até chegar o dia em que as
pessoas da capital vejam
os eventos feitos no interior. “O intuito é divulgar
o skate na cidade e mostrar que muitas pessoas
curtem esse esporte, que
integra a todos”.

Segunda edição do torneio
foi grande sucesso

POLÍCIA
Homem é preso com 75Kg de droga
na mochila, em Moreira César

ValeNews

A PM prendeu na última sexta-feira (8) um
criminoso procurado pela
Justiça.
No início da tarde, durante patrulhamento no
bairro Alto do Cardoso,
a Polícia Militar se deparou com um homem em
atitude suspeita. Sendo

abordado e consultando
os antecedentes criminais,
constatou-se que ele era
procurado.
Após vistoria na casa
do criminoso foi localizada uma pedra bruta de
400 gramas e 171 pinos
de cocaína. Além da droga, foram encontrados

R$ 674 em dinheiro, dois
celulares e uma máquina
fotográfica digital.
No local estava presente a esposa, que também
irá responder por tráfico
de entorpecentes.
Os dois foram conduzidos ao 1º DP e permanecem
à disposição da Justiça.

Criminoso procurado é capturado
Na madrugada da última sexta-feira (8), a Polícia Militar prendeu, no
bairro Parque São Domingos, um homem procurado pela Justiça.

Por volta das 3h15,
durante patrulhamento,
a PM deparou com um
indivíduo em atitude suspeita. Abordado e consultado seus antecedentes

criminais, foi constatado
que se tratava de elemento procurado pela Justiça
por roubo. Diante dos fatos o criminoso foi conduzido ao 1ºDP.

Polícia recupera motocicleta roubada
Polícia Federal exibe tijolos de maconha
Um homem foi preso
em flagrante na última
sexta-feira (8), por tráfico
de drogas, após ser abor-

Polícia prende procurado pela Justiça
e encontra cocaína e dinheiro

dado pela Polícia Rodoviária Federal no pedágio da
via Dutra. Ele estava em
um ônibus que ia de São

Paulo para Vitória (ES) e
escondia 75 quilos de maconha em mochilas. O suspeito foi levado para o DP.

Na última quinta-feira
(7), a Polícia Militar recuperou uma motocicleta
roubada em Pinda.
Por volta das 12h30,
uma equipe da PM tomou

ciência de que uma motocicleta havia sido roubada e, por possuir sistema
de rastreamento, foi localizada no bairro Araretama.

Após intenso patrulhamento, a motocicleta
foi localizada e conduzida ao Distrito Policial,
onde foi devolvida para o
proprietário.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 076/14
Comunicado de CANCELAMENTO:
CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0683/14
DATA PROTOCOLO:
01/07/2014
Nº CEVS:
353800601-561-000301-1-2 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
5611-2/01 Restaurante e Similares
José Mário Candido Pereira Restaurante - ME
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 07741742000206
ENDEREÇO: Av Dr Jorge Tibiriçá
N°:
552
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12422-050
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Jose Mario Candido Pereira CPF:
270.044.058-77
RESP. TÉCNICO:		
CPF:
CBO:		
CONS. PROF.:		
N º INSCR.:			
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 06/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 077/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
0376/13
DATA PROTOCOLO:
11/03/2013
Nº PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000644-1-6 DATA DE VALIDADE:
08/08/2015
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
Única Med Soluções em saúde LTDA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 14217429000140
ENDEREÇO: Rua Laerte Machado Guimarães
N°:
687
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-180
UF:
SP
Rodrigo Santos Rosa
CPF:
040.445.046-60
RESP. LEGAL:
RESP. TÉCNICO:
Rodrigo Santos Rosa
CPF:
040.445.046-60
CBO:		
CONS. PROF.:CRM
N º INSCR.: 132513
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 08/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 078/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0441/14
DATA PROTOCOLO:
17/04/2014
Nº CEVS:
353800601-561-000562-1-9 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
5611-2/03 lanchonete, casas de chá, de sucos e similares
RAZÃO SOCIAL:
C Roberto da Silva lanchonete – ME
CNPJ/CPF: 20064437000104
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira
N°:
466
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-050
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Carlos Roberto da Silva
CPF:
659.771.658-20
CPF:
RESP. TÉCNICO:		
CBO:		
CONS. PROF.:		
N º INSCR.:			
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 02/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 079/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
1476/13
DATA PROTOCOLO:
04/10/2013
Nº PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000559-1-3 DATA DE VALIDADE:
05/08/2015
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica - Equipamento
RAZÃO SOCIAL:
Sidnei Carneiro Garcia
CNPJ/CPF: 624.948.138-91
N°:
195
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-370
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Sidnei Carneiro Garcia
CPF:
624.948.138-91
Sidnei Carneiro Garcia
CPF:
624.948.138-91
RESP. TÉCNICO:
CBO:		
CONS. PROF.:CRO
N º INSCR.: 15561		
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 05/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 080/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
1476/13
DATA PROTOCOLO:
04/10/2013
Nº PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000565-1-0 DATA DE VALIDADE:
05/08/2015
8630-5/04 Atividade odontológica – Estabelecimento
CNAE:
Sidnei Carneiro Garcia
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 624.948.138-91
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários
N°:
195
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Centro
CEP:
12400-370
UF:
SP
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
Sidnei Carneiro Garcia
CPF:
624.948.138-91
RESP. LEGAL:
RESP. TÉCNICO:
Sidnei Carneiro Garcia
CPF:
624.948.138-91
CBO:		
CONS. PROF.:CRO
N º INSCR.: 15561
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 05/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 081/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
1485/13
DATA PROTOCOLO:
07/10/2013
Nº PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000333-1-6 DATA DE VALIDADE:
05/08/2015
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica – Estabelecimento
Fabiana Aparecida Miranda Ussier
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 282.370.078-16
ENDEREÇO: Av Dr Jorge Tibiriçá
N°:
103
Sala 01
BAIRRO:
Centro
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12422-050
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Fabiana Aparecida Miranda Ussier
CPF:
282.370.078-16
RESP. TÉCNICO:
Fabiana Aparecida Miranda Ussier
CPF:
282.370.078-16
CBO:		
CONS. PROF.:CRO
N º INSCR.: 78759
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 05/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 082/14
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Comunicado de DEFERIMENTO:
1485/13
DATA PROTOCOLO:
07/10/2013
Nº PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000333-1-6 DATA DE VALIDADE:
05/08/2015
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica – Equipamento
Fabiana Aparecida Miranda Ussier
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 282.370.078-16
ENDEREÇO: Av Dr Jorge Tibiriçá
N°:
103
COMPLEMENTO:
Sala 01
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12422-050
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Fabiana Aparecida Miranda Ussier
CPF:
282.370.078-16
RESP. TÉCNICO:
Fabiana Aparecida Miranda Ussier
CPF:
282.370.078-16
CONS. PROF.:CRO
N º INSCR.: 78759		
CBO:		
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 05/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 083/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
0734/14
DATA PROTOCOLO:
16/07/2014
Nº PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000363-1-5 DATA DE VALIDADE:
06/08/2015
CNAE:
8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recurso para realização de exames complementares
RAZÃO SOCIAL:
Meca angiologia e cirurgia vascular
CNPJ/CPF: 07828599000136
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira
N°:
595
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Vila Burguese
CEP:
12410-050
UF:
SP
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
Maura Aparecida da Silva
CPF:
159.477.588.57
RESP. LEGAL:
RESP. TÉCNICO:
Maura Aparecida da Silva
CPF:
159.477.588.57
CBO:		
CONS. PROF.:CRM
N º INSCR.: 95281
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 06/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 084/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
0608/14
DATA PROTOCOLO:
06/06/2014
Nº PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000369-1-9 DATA DE VALIDADE:
06/08/2015
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:
Oto – Rhinos Clin Serviços médicos s/s LTDA
CNPJ/CPF: 08990599000160
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira
N°:
595
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Vila Burguese
CEP:
12410-050
UF:
SP
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
José Roberto Scapuccin
CPF:
846.800.408-15
RESP. TÉCNICO:
José Roberto Scapuccin
CPF:
846.800.408-15
RESP TÉC. SUBSTITUTO Marisa Terezinha Rolli Scapuccin
CPF:
037.334.798-74
CBO:		
CONS. PROF.:CRM
N º INSCR.: 95281
CBO:		
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 95281
CBO:		
CONS. PROF.:CRM
N º INSCR.: 43511		
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 06/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 085/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
0759/14
DATA PROTOCOLO:
18/07/2014
Nº PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-865-000167-1-3 DATA DE VALIDADE:
05/08/2015
CNAE:
8650-0/04 Atividade de fisioterapia
Vanessa Alves Mendes
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 310.835.898-73
ENDEREÇO: Rua Cônego José Luiz Pereira Ribeiro
N°:
145
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-230
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Vanessa Alves Mendes
CPF:
310.835.898-73
RESP. TÉCNICO:
Vanessa Alves Mendes
CPF:
310.835.898-73
CBO:		
CONS. PROF.:CREFITO
N º INSCR.: 85378-F
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 05/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 086/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:		
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-865-000168-1-0 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8650-0/04 Atividade de fonoaudiologia
Denise Cintra Villa Boas
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF: 272.166.138.80
ENDEREÇO: Rua Cônego José Luiz Pereira Ribeiro
N°:
145
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-230
UF:
SP
Denise Cintra Villa Boas
CPF:
272.166.138.80
RESP. LEGAL:
RESP. TÉCNICO:
Denise Cintra Villa Boas
CPF:
272.166.138.80
CBO:		
CONS. PROF.:CRFA
N º INSCR.: 10243
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 05/08/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 087/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
0110/14
DATA PROTOCOLO:
31/01/2014
Nº PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-865-000053-1-2 DATA DE VALIDADE:
17/07/2015
CNAE:
8650-0/04 Atividade de fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:
Ativida Clínica fisioterapia e reabilitação LTDA_ME
CNPJ/CPF: 09521330000105
ENDEREÇO: Rua Cônego José Luiz Pereira Ribeiro
N°:
145
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-230
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Vanessa Alves Mendes
CPF:
310.835.898-73
RESP. TÉCNICO:
Vanessa Alves Mendes
CPF:
310.835.898-73
RESP.TÉCNICO SUBSTITUTO:
Karlla Carvalho dos Santos CPF:
932.056.862-68
CBO:		
CONS. PROF.:CREFITO
N º INSCR.: 85378-F
CBO:		
CONS. PROF.:CREFITO
N º INSCR.: 85378-F
CBO:		
CONS. PROF.:CREFITO
N º INSCR.: 45711-F
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 17/07/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2014

Tribuna do Norte
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EMTU esclarece dúvidas sobre
gratuidade no transporte
Marcos Vinício Cuba
***
Profissionais do Capes
- Centro de Atendimento ao Passageiro Especial
- da Emtu - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - realizaram
atendimentos na praça
Monsenhor Marcondes na
quarta-feira (6), para pessoas com deficiência, que
tiveram esclarecidas suas
dúvidas sobre a gratuidade do serviço de transporte
urbano.
A secretária de Saúde e
Assistência Social da Prefeitura compareceu à praça para conhecer o serviço
e destaca que a população
com deficiência têm direito à gratuidade e é importante que procurem o
Centro de Especialidades
Médicas, com o laudo médico. O atendimento é realizado de segunda a sextafeira, das 8 às 11 e das 13 às
16 horas.
Aloísio Freire comenta
que achou bem interessante as informações. Ele destaca que ignorava a existência de algumas doenças
cujas pessoas têm direito à
gratuidade no transporte.
Aloísio parabenizou a iniciativa e irá divulga-la aos
conhecidos.
De acordo com profissionais da Emtu, o Centro
de Especialidades Médicas
de Pinda é cadastrado e neste local os funcionários têm
a tabela do CID - Código Internacional de Doenças, que
têm direito à gratuidade, e é
emitido um laudo eletrônico à Emtu. O interessado só
precisa aguardar para receber a carteirinha.
Conforme o CID, varia
a validade da carteirinha e
além disto, inclui também
informações se o passageiro especial tem direito
à acompanhante e cada
pessoa pode cadastrar dois
acompanhantes. Não há
limite de viagens que podem ser feitas.

Marcos Vinício Cuba

Esclarecidas dúvidas sobre gratuidade do serviço de transporte gratuito

Moradores do Maricá participam
de grupo de artesanato
Marcos Vinício Cuba
***
Os moradores do Maricá têm a oportunidade
de participar do grupo de
artesanato realizado na
unidade de saúde do bairro. Os encontros são realizados as sextas-feiras, das
14 às 16 horas. Os interessados em participar irão
aprender técnicas de patch aplique, tirar moldes,
montar as imagens e fazer
a costura da arte.
Este grupo teve início
em agosto de 2013, após
o Fórum do Cpic - Centro de Práticas Integrativas e Complementares.
A equipe de profissionais
da unidade de saúde está
qualificada para ensinar a
população. Os moradores
estão convidados a conhecer o trabalho e aprender
esta técnica artesanal.
Maria Aparecida da
Silva Jesus participa do

grupo desde dezembro e
conta que conhecia parte
desta técnica e achou muito boa a formação, porque
serve para distrair e ocupar a cabeça com artesanato. “Eu já vendia panos
de prato e gostei desta técnica. É diferente e ajuda a
complementar minha renda”, afirma Maria.
Regina Márcia dos San-

tos é integrante do grupo
há quatro meses e revela
que ficou sabendo desta
atividade por meio da vizinha e gostou, inclusive está
fazendo panos de prato e
vendendo bastante para as
amigas e familiares, além
de divertir-se com as demais participantes e trocar
experiências artesanais.
Marcos Vinício Cuba

Grupo teve início em agosto de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 245/2014
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. 245/14, referente à “Aquisição de
mobiliários corporativos para nova unidade de saúde do bairro terra do Ipê II, incluindo montagem”,
com encerramento dia 20/08/14 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, 07 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 247/2014
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. 247/14, referente à “Aquisição de
móveis para a nova unidade do pronto atendimento infantil”, com encerramento dia 21/08/14 às 8h
e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 187/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 187/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na realização de sessões de câmara hiperbárica por um período de 12 (doze) meses”, 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.
PREGÃO Nº. 188/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 188/14, que cuida de “Aquisição de mudas de palmeira imperial
para arborização em vias públicas do município de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da
empresa (item/lote): Xulabeika Mudas Frutíferas Ornamentais Ltda. ME (01).
Pindamonhangaba, 31 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 das empresas (itens/lotes): Alexandre A. Souza EPP (02, 03, 27, 36, 37, 41, 42, 45, 47,
58 e 59); E. C. dos Santos Comercial EPP (35, 38, 39, 40, 43, 44 e 46); Paulo César Fleury de
Oliveira Eireli (01, 04, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 55).
Itens Imprósperos 05, 06, 07, 08, 31, 32, 33, 34 e 54. Itens Desertos: 11, 12, 24, 29, 30, 57. Itens
Fracassados: 16, 25, 28 e 56.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2014.
PREGÃO Nº. 191/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 191/14, que cuida de “Aquisição de medicamentos atendimento
dos pacientes autorizados pela Comissão de medicamentos e assistência farmacêutica (Comaf),
programa de infectologia e Saúde da Mulher”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): Portal Ltda. (08,
16 e 19). Item impróspero: 15. Itens desertos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
Pindamonhangaba, 01 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 195/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 195/14, que cuida de “Aquisição de pregos e parafusos para
utilização do setor de carpintaria do Departamento de Obras e Viação”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da
empresa (itens/lotes): Raul Rabello Neto EPP (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 62 e 63). Itens desertos: 12 ao 14, 33 ao 61
e 64 ao 85.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 197/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 197/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços automotivos em geral, para manutenção preventiva e corretiva (elétrica
e mecânica), com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais
de fábrica, para as máquinas rodoviárias de diversas linhas, modelos e tipos, pertencentes à frota
operacional da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (item/lote):
Tamel Tratores e Máquinas de Terraplanagem Ltda EPP (01).
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014.

Edital de citação – Prazo 30 dias. A Doutora Cláudia Calles Novellino Ballestero, Juíza de Direito
da 2ª Vara da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei FAZ SABER
à PATRICIA ADUC FERNANDES, RG 25.554.077-2, CPF 159.693.888-90, que se encontra em
lugar incerto e desconhecido, que se processam perante este juízo os autos da ação de despejo
convertida em cobrança - proc. n. 0003045-55.2022.8.26.0445 - em que são partes ADILSON DE
BARROS (locador), KELLY CRISTINE PEREIRA DE FREITAS, MARCOS PAULO DE FREITAS
(locatários) e PATRÍCIA ADUC FERNANDES (fiadora), alegando, em resumo, o inadimplemento
dos alugueres vencidos a contar de ago/10 à efetiva entrega das chaves do imóvel sito na R. Dr.
Monteiro de Godoy, 360, nesta cidade. Deferida citação por edital para os atos e termos da ação
proposta. Não sendo contestada a ação no prazo de 15 dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos
narrados pelo autor. Será o presente edital fixado e publicado na forma de lei.

LICENÇA DA CETESB
BONTAZ CENTRE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA torna público
que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3004490, válida até 07/08/2018,
para Pistões do motor para veículos rodoviários; fabricação de à AVENIDA NOSSA SENHORA DO
PERPÉTUO SOCORRO, 2000, GALPÃO, SOCORRO, PINDAMONHANGABA.

informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 248/2014
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. 248/14, referente à “Aquisição
de medicamentos constantes na Rename (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) para
especialidades para atender as necessidades do Município”, com encerramento dia 21/08/14 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, 07 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 205/2014
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. 205/14, referente à “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 e procedimentos, pelo
período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 22/08/14 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, 11 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 215/2014
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. 215/14, referente à “Aquisição de toner e
cartucho para uso da Fundação Dr. João Romeiro”, com encerramento dia 25/08/14 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, 11 de agosto de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 246/2014
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. 246/14, referente à “Aquisição insumos
para atender aos Programas de Diabetes Municipal”, com encerramento dia 20/08/14 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, 08 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 249/2014
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. 249/14, referente à “Contratação de empresa
especializada para efetuar serviços de manutenção corretiva em retro escavadeira Volvo, modelo bl60
pertencente à Secretaria de Obras e Serviços desta municipalidade”, com encerramento dia 22/08/14
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, 11 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 253/2014
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. 253/14, referente à “Aquisição de sulfilte
A4 branco para atender as Secretaria de Administração, Secretaria de Administração e Secretaria de
Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 25/08/14 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, 11 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 254/2014
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. 254/14, referente à “Aquisição de ar
condicionado para nova unidade de Saúde do bairro terra dos Ipês II, pronto atendimento infantil e
novo centro de Fisioterapia”, com encerramento dia 25/08/14 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, 11 de agosto de 2014.
]PREGÃO Nº 255/2014
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. 255/14, referente à “Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços na instalação de ar condicionado para nova unidade de Saúde
do bairro Terra dos Ipês II, pronto atendimento infantil, novo Centro de Fisioterapia”, com encerramento
dia 26/08/14 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, 11 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 256/2014
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. 256/14, referente à “Contratação de
empresa especializada em prestação de cobertura securitária para os veículos oficiais pertencentes à
frota municipal, pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 22/08/14 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, 11 de agosto de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 258/2014
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. 258/14, referente à “Aquisição de
materiais elétricos para serem utilizados pelo Departamento de Obras e Viação em manutenções
elétricas diversas no município”, com encerramento dia 26/08/14 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-
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Prefeitura inicia preparativos
para desfiles da Independência
Maria Fernanda Munhoz
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação e Cultura e
Departamento de Cultura, inicia
os preparativos para os desfiles
comemorativos à Independência do Brasil. Para tanto, será realizada nesta quarta-feira (13),
às 9 horas, uma reunião no Palacete Tiradentes (antigo prédio
da Câmara Municipal, no centro
da cidade), com representantes
das instituições militares e dos
departamentos da Prefeitura,
a fim de definir os preparativos
para o evento.

As instituições da cidade que
tiverem interesse em participar
dos desfiles devem entrar em
contato com o Departamento de
Cultura da Prefeitura para preencher um questionário de participação. O Departamento fica
na rua Dr. Campos Sales, 530,
bairro São Benedito, telefones
3643-2690 e 3642-1080.
Programação Oficial
Os desfiles deste ano serão,
dia 5, a partir das 8 horas, na
avenida das Margaridas, Vale
das Acácias, Moreira César. E
no dia 6, a partir das 9 horas, na
avenida Dr. Francisco Lessa Júnior, com início na rua Dr. João

Desfile será realizado
no mesmo local do
ano passado

Maria Fernanda Munhoz

Biblioteca do Araretama abre comemorações do folclore

Os trabalhos estão no térreo da Prefeitura

André Yassuda comemora
20 anos de arte em
mostra na Prefeitura
Maria Fernanda Munhoz
***
Os 20 anos de dedicação à
arte estão sedo comemorados
pelo artista plástico André Yassuda em uma mostra no espaço
cultural do saguão da Prefeitura de Pindamonhangaba. Com
organização do Departamento
de Cultura, em parceria com o
Centro de Estudos do Homem, a
exposição tem entrada gratuita
e pode ser visitada de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17 horas,
até o dia 5 de setembro.
André Luiz Yassuda nasceu
em 1969. É filho de Renato Yassuda e neto de Ryoiti Yassuda,
pioneiro da imigração japonesa em Pindamonhangaba e no
Brasil. Iniciou sua formação
artística em pintura, desenho e
modelagem e aprendeu com diversos mestres ao longo desses
anos. Morou em diversas cidades no Brasil, além dos Estados
Unidos e Espanha, onde aprimorou sua arte. Em 2009, ganhou o prêmio ProAC de Artes
Visuais da Secretaria de Estado
da Cultura de São Paulo, pelo
projeto “Raízes, Vozes... Aqui”.
Atualmente, mora em Santo
Antonio do Pinhal com a esposa e o filho.
O artista apresenta uma forma diferente de arte, que são
telas e esculturas abstratas, instaladas no térreo do prédio da
Prefeitura, ‘invadindo’ áreas por
onde transitam funcionários,
indo além do espaço destinado
às exposições.

Aiandra Alves Mariano

Pedro Cardoso e término na Dr.
Campos Sales.
O hasteamento das bandeiras
será no dia 7 de setembro, às 10
horas, no Obelisco da praça Monsenhor Marcondes. No mesmo
dia, às 14 horas, será iniciada uma
nova atividade na programação
oficial: a contação de histórias e
visita guiada da exposição “Família Imperial e Real do Brasil” e
outras exposições, no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I
e Dona Leopoldina.

Antes de montar a mostra, o
artista, acompanhado da produtora cultural Rute Eliana, esteve
na Prefeitura e olhou o prédio,
estudando a melhor maneira
de construir as relações entre
uma e outra peça. “A exposição
em si é um trabalho de criação.
Quando iniciamos a montagem,
vimos que aqui era o espaço ideal e já começamos a ver as pessoas sentindo a modificação que
a arte traz, o que é a proposta da
arte contemporânea”, explicou
Rute Eliana.
“Achei muito boa essa ideia
de trazer as exposições para o
prédio da Prefeitura, em um espaço que nem seria próprio para
isso, mas que funciona e gera
uma expectativa, tanto nas pessoas que trabalham aqui quanto nas que passam pelo saguão,
sobre as próximas exposições.
Essa interação com as pessoas é
muito positiva”, complementou
Yassuda.
Sobre seu processo de criação, o artista lembra que “tudo”
influencia. “A arte se alimenta
da própria arte, do conhecimento. Trouxe vários elementos ao
longo dos anos, mas conto com
a intuição e a inspiração. Trago
também influências de outros
tipos de arte, lugares e épocas
diferentes. Para o artista, tudo
é presente”, garantiu. Questionado se o público de Pinda está
preparado para sua arte, ele foi
enfático: “é melhor que não esteja, porque o novo gera a emoção e a espontaneidade”.

Maria Fernanda Munhoz
***
A biblioteca municipal do Araretama estreou,
na segunda-feira (11), a programação em comemoração ao mês do folclore. Nos períodos da manhã e da tarde, cerca de 140 alunos das escolas
Regina Célia e Madalena Caltabiano assistiram ao
espetáculo “Lendas de Pindamonhangaba”, com
a Cia Escultural.
A programação continua até o dia 20 de agosto, com apresentações de teatro nas bibliotecas
do Castolira, do Sesi, do Bosque, da Vila São Benedito e de Moreira César. Na próxima semana, a
equipe da Brinquedoteca dá continuidade a programação com a contação de histórias nas seis
unidades da biblioteca pública municipal. Além
das escolas, a programação é aberta a toda a população.
No total, as atividades beneficiarão mais de
1130 alunos das escolas municipais. As comemorações são realizadas pela Secretaria de Educação
e Cultura, por meio do Departamento de Cultura
e coordenação das bibliotecas.
Divulgação

A professora ‘Dona Margarida’ em cena

Programação até dia 14:
12/8 (terça-feira) • CASTOLIRA
10h30 - Julieta Reale • (Pré e 1º ano)
13h30 - Julieta Reale (Pré B, C e 1º ano)
13/8 (quarta-feira) • SESI
14h – Yolanda Immediato – (Pré 01 C)
14/8 (quinta-feira) • BOSQUE
10h - Franco Montoro (4º anos)
14h - Franco Montoro (4º anos)
Maria Fernanda Munhoz

Atores da Cia Escultural contaram as
lendas de Pindamonhangaba

Apareceu a Margarida:
ingressos com desconto
até quinta-feira
A comédia “Apareceu a Margarida” é a atração
de sexta-feira (15), às 19h30, no Espaço Cultural
Teatro Galpão. Ingressos antecipados estão à venda
na Microcamp por R$ 10. No dia, serão R$ 30, inteira e R$ 15, meia, na bilheteria do teatro.
Texto escrito por Roberto Ataíde em 1967, aos 22
anos, em um período em que o totalitarismo dominava a nossa sociedade. É um monólogo que critica
o regime estabelecido na época, apresentado por
duas Donas Margaridas que mantê m a relação palco-plateia, como a de uma sala de aula.

Cia Truks é sucesso de público em Pinda
Maria Fernanda Munhoz
***
A sexta-feira (8) foi marcada por duas apresentações no
Teatro Galpão, do espetáculo
infantil “Construtório”, com a
Cia Truks Teatro de Bonecos,
considerada uma das melhores
companhias de animação de
objetos, do país. Com entrada
livre, as apresentações tiveram
casa cheia. Na primeira sessão, presentes alunos das escolas municipais do Bela Vista, do Ouro Verde e do Maria
Áurea. Professoras presentes
afirmaram que a participação
das crianças no espetáculo gera
atividades
complementares
em sala de aula e que o acesso
à cultura é sempre muito bem
vindo.

O grupo foi trazido à cidade pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da

Secretaria de Educação e Cultura e Departamento de Cultura.
Maria Fernanda Munhoz

Crianças lotam a frente do Teatro Galpão
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Pinda promove 102 jogos de futsal
Marcos Vinício Cuba

Muitos atletas do Festival de Avaliação devem ser convidados para integrar as equipes de treinamento

Handebol disputa vaga na Copa São Paulo
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O time de handebol masculino
de Pinda, categoria cadete, entra
em quadra nesta terça-feira (12),
jogando por uma vaga na ﬁnal da
Copa São Paulo. A partida será
contra São José dos Campos, no

ginásio “Ritoca”, no Araretama,
às 19 horas.
O handebol conta com os
atletas: Luís Gustavo, Paulo, Daniel, Felipe, Vinício, Victor Hugo,
Vinícius, Bruno, Gabriel Menezes,
Eliabi, Gabriel Souza, Alexandre,
Sullivan e Eduardo. A técnica

da modalidade comenta que os
jovens são muito comprometidos
e o talento da equipe é latente.
As segundas, quartas e sextasfeiras, o treinamento acontece
no ginásio do “Zito”, em Moreira
César, e as terças e quintas no
Alto Tabaú.

‘João do Pulo’ terá ‘Espaço Família’
Marcos Vinício Cuba

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O Centro Esportivo
“João do Pulo” receberá gramado, brinquedos
e mesas de jogos com o
“Espaço Família”. Os trabalhos tiveram início na
sexta-feira (8).
A Prefeitura está realizando melhorias nos
“João do Pulo”
receberá vários
benefícios

ginásios e centros esportivos. Outras melhorias
realizadas recentemente
foram: pinturas e reforma
dos sanitários próximos
à pista de skate; reforma
dos vestiários do campo
de futebol e da pista de
atletismo, que também
receberam bancos. É preciso que cada cidadão
valorize as melhorias realizadas com foco no bem
-estar de cada frequentador do “João do Pulo”.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura de promoverá
102 jogos de futsal durante o Festival de Avaliação.
No sábado (9), os ginásios Juca Moreira e Alto
Tabaú receberam os praticantes da modalidade, que
atuarão novamente dia 31,
no Alto Tabaú, para mais
avaliações.
De acordo com as informações de profissionais da Secretaria, ao
todo, serão 102 jogos
Dia

Local

Horário

Modalidade

16 e 17
23
24
30
31
31

Juca Moreira
Juca Moreira
Alto Tabaú
“João do Pulo”
“João do Pulo”
Alto Tabaú

8 e 13 horas
8 horas
8 e 13 horas
8 e 13 horas
8 e 13 horas
7h30 e 13 horas

Voleibol
Voleibol
Handebol
Basquetebol
Basquetebol
Futsal

FUTSAL
Começam disputas do Sub 14,
Sub 20 e Copa do Comércio
• SUB 14, terça-feira (12), no Cidade Nova:
Vila São Geraldo x Primeiros Passos B, às 19h30,
Primeiros Passos A x Fenix, às 20h15
Na Ferroviária:
NA EDIÇÃO DE
Agenor x Ferroviária, às 19h30,
Castolira x Dragões, às 20h15,
SEXTA-FEIRA, A
• SUB 20, terça-feira (12), na Ferroviária:
TRIBUNA TRARÁ
Dragões x Santa Luzia, às 21 horas,
OS JOGOS DO
• SUB 14, quarta-feira (13), no CE ‘Zito’:
FIM
DE SEMANA.
Escola Excelência x Mantiqueira, às 19h30,
Zito x Vila São Geraldo, às 20h15,
• SUB 20, quarta-feira (13), no CE ‘Zito’:
Mantiqueira x Castolira B, às 21 horas,
Copa do Comércio Adulto, quinta-feira (14), no Eloyna:
Martifer x Bicicletaria Liberdade, às 19h30,
Signos Comercial x Bar Zé do Café, às 20h30.

COPA SÃO PAULO

Futebol
Moradores da Cidade Nova aprovam atividades
volta a
campo
dia 23

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Pais e ﬁlhos do Cidade
Nova se divertiram no domingo (10) com as ﬁnais do
festival de futsal do projeto
Crianças Primeiros Passos,
do Grêmio União, e participaram das atividades do
“Dia do Brincar”, da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura.
O projeto Crianças Primeiros Passos conta com
o apoio da empresa Gerdau e Governo do Estado,
por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. No período da manhã teve futsal e
gincanas. Para promover
o “Dia Feliz” o presidente
do Grêmio União contou
com o apoio da Prefeitura
e de empresários.
No período da tarde,
as famílias aproveitaram
o “Dia do Brincar”, com
corrida de perna de pau,
jogos de mesa, touro mecânico, brinquedos inﬂáveis, pula-pula, pintura no
rosto e avaliação física.
O operador de produ-

Marcos Vinício Cuba

Corrida de perna de pau
ção Jonas Ramos participou das atividades com o
ﬁlho Gabriel e aﬁrma que

foi uma boa iniciativa. “Eu
nunca havia participado
do ‘Dia do Brincar’ e achei

perfeito, porque, às vezes,
muitos pais não têm condições de levar os ﬁlhos a
um parque, por exemplo,
e aqui foi tudo gratuito”.
O siderúrgico Francisco V. V. Souza diz que
achou bem interessante,
porque proporcionou aos
pais um momento de lazer
com os ﬁlhos, pois, durante a semana, muitos pais
não têm tempo para brincar com as crianças.
Marcos Vinício Cuba

Os pais participaram dos jogos e brincadeiras com os ﬁlhos

de futsal e há muitos
atletas habilidosos que
serão convidados a integrar as equipes de treinamento.
Charles Martins dos
Santos marcou presença
no Alto Tabaú para observar o desenvolvimento
do ﬁlho Guilherme, que
pratica futsal há um ano,
e diz que esta atividade é
excelente para as crianças, porque elas colocam
em prática o que aprendem nos treinos, além de
promover a integração
entre os jogadores.

A equipe de futebol
masculino de Pinda
retorna a campo dia
23 de agosto, pela
Copa São Paulo, para
enfrentar o PS Real
Vicentino/PS Goiânia
na casa do adversário.
No último confronto, realizado dia 9, a
equipe de Pinda perdeu para o Metalúrgicos, de São Caetano,
por 1 a 0.
No primeiro tempo ﬁcou tudo igual,
porém, com lances
perigosos para o São
Caetano. Na etapa
complementar, o gol
dos visitantes foi num
rebote. De acordo com
o técnico, foi um jogo
bom, considerando
que Pinda enfrentou o
líder da competição e
não deu espaço.

FUTEBOL
RESULTADOS
DA RODADA
SUB 11
Tipês 2 x PS Gerezim
São Paulo 3 x 0 Cidade Nova (WO)
Santos 0 x 1 Etna
Ferroviária esteve de folga
SUB 15
Interpinda 7 x 1 PS Gerezim
São Paulo 1 x 2 A Mil Por Hora
Santos 0 x 1 Etna
Ferroviária 0 x 1 Colorado
QUARENTÃO
Independente 0 x 1 São Paulo
Cidade Nova 0 x 3 Mombaça
Andrada 0 x 2 Ramos
Bela Vista 3 x 0 Santa Luzia
1ª DIVISÃO
Chave A
Rosário 2 x 0 Areião
Sapopemba 1 x 0 A Mil Por Hora
Jardim Cristina 1 x 1 Araretama
Chave B
100 Nome 2 x 2 Real Esperança
Castolira 1 x 0 Cantareira
Tipês 0 x 3 Vila São José

