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Novas galerias 
evitam 
enchentes 
no Andrade

A instalação de galerias 
de águas pluviais vai evitar 
enchentes nas ruas do resi-
dencial Andrade. São 900 
metros de tubulação e 16 
bocas de lobo para captar 
e escoar a água das chuvas. 
Dentre as ruas benefi cia-
das estão a Augusto Souza, 
Maria San Martin e a José 
Moreira Leite César. Após 
a rede pluvial, os locais ga-
nharão nova pavimentação.

SOLDADOS SÃO 
HOMENAGEADOS

‘Nosso Bairro’ aumenta número 
de cursos e atenderá 13 regiões

SUBPREFEITURA 
CONCLUI 
TUBULAÇÃO NO 
LAERTE ASSUMPÇÃO

GESTANTES DE 
MOREIRA CÉSAR 
DISCUTEM 
GRAVIDEZ

CIDADE
ENTRA PARA 
ROTEIRO 
GASTRONÔMICO

Alteração deixa acesso ao viaduto 
das Campinas mais seguro

A retifi cação das curvas em ‘s’ 
ao fi nal do viaduto das Campinas 
vai garantir mais segurança aos 

motoristas. A alteração atende 
a uma solicitação da comunida-
de do bairro e região. Após os 

serviços, a área a ser melhorada 
será a do Cidade Nova.

O Nosso Bairro abre nesta 
terça-feira (26), as inscrições 
para os interessados em par-
ticipar do projeto no Vale das 
Acácias. Para esta tempora-
da, o Nosso Bairro está ainda 
mais abrangente, não apenas 
pelo total de cursos e ofi cinas, 
que aumentaram, mas pela 
quantidade de bairros que 
poderão se benefi ciar com as 
ofi cinas do projeto – 13 no to-
tal. A temporada começa nes-
te domingo (31), às 8 horas, 
no Vale das Acácias.

Os militares do 2º Ba-
talhão de Engenharia de 
Combate, Batalhão “Bor-
ba Gato” e da Unidade 
da Guarnição do Exérci-
to em Pindamonhanga-
ba comemoraram o Dia 
do Soldado na segunda-
feira (25). A cerimônia, 
realizada no Largo do 
Quartel, contou com a 
presença de autoridades 
civis e militares, além de 
230 soldados dos bata-
lhões do município.

A solenidade celebrou 
o nascimento do mare-
chal Luís Alves de Lima e 
Silva, o Duque de Caxias, 
patrono do Exército Bra-
sileiro.

Além de cursos e ofi cinas, projeto conta com apresentações artísticas com pessoas que participaram de aulas no Nosso Bairro

Júlia Villar

Maria Fernanda Munhoz
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Enquanto a economia brasileira patina com 
redução do PIB – Produto Interno Bruto, 
nos meses de junho e julho, pois há como 

certa a diminuição da previsão, de 2,5%, para a casa 
de míseros 1,2% no final do ano e o Governo Fe-
deral tem a pior arrecadação desde julho de 2010, 
no BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social sobram motivos para festejar.

Mesmo se preparando para bancar o rombo do 
setor energético, que deve chegar aos 7 bilhões, o 
Banco obteve lucro de R$ 5,471 bilhões no primei-
ro semestre deste ano.

O valor é 67,8% superior ao resultado do mesmo 
período do ano passado.

Com dados e situações antagônicas no país, so-
bretudo no que se refere à economia, fica difícil 
avaliar o tamanho da crise brasileira ou do milagre 
da multiplicação das cifras.

No caso especifico do BNDES é fácil de entender 
o que acontece: boa gestão, só isso.

Sem se vangloriar, mas detalhando o processo que 
fez o Banco atingir a marca ‘fenomenal’, a assessoria 
de imprensa do órgão enviou nota enumerando os 
segmentos que fizeram o BNDES atingir o patamar.

O principal fator, segundo sua assessoria de im-
prensa, foi o resultado do BNDESPAR, uma em-
presa de participação do Banco, que sozinha lucrou 
R$ 1,967 bilhão no primeiro trimestre, valor quase 
oito vezes, isso mesmo oito (762,7%) a mais que de 
janeiro a março de 2013.

Além do BNDESPAR, o lucro da instituição é 
resultado ainda das operações do banco e do Fina-
me – sua agência de financiamento para vendas de 
máquinas e equipamentos.

Neste segmento o órgão registra financiamentos 
para o Vale do Paraíba, com liberação de crédito 
para novas indústrias e ampliação das já existentes.

Para Pindamonhangaba, o BNDES poderá ter 
desempenho fundamental quando liberar finan-
ciamento para modernização do parque fabril da 
antiga Nobrecel – hoje Cocepelco, que planeja in-
crementar o setor produtivo e contratar ainda mais 
funcionários.

Ao que parece, não só apenas as empresas oriun-
das do governo que foram privatizadas ou de capi-
tal misto que possibilitam grandes lucros. As que se 
mantém estatizadas também podem ter grande êxi-
to. É tudo questão de planejamento e organização.

Ações diversas
Lucro do bndES é resultado 

de planejamento

Na sexta-feira (29), às 
20 horas, no Palacete Vis-
conde da Palmeira, sede 
do Museu Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, acon-
tece a sessão plenária so-
lene referente ao mês de 
agosto da APL - Acade-
mia Pindamonhangaben-
se de Letras. Programa-
ção: solenidade de posse 
da acadêmica Gislene Al-
ves, que passará a ocupar 
a cadeira nº 3 do quadro 
de titulares, cujo patrono 
é o Dr. Antonio Dino da 
Costa Bueno; apresen-
tação musical com Cla-
ra Ballio e Duda Mera; 
apresentação dos poemas 
premiados do VIII Fes-
tipoema; apresentação 
da obra de Waldomiro 
Benedito de Abreu -“Os 

Plenária solene da academia de Letras

olhos e outros poesias”, 
pelos acadêmicos: José 
Valdez de Castro Moura e 
Julia San Martin Boaven-
tura, com participação de 
alunos da professora Ló-
ris Frasinelli, da EE Ryoi-

ti Yassuda; palestra com 
o tema “História e Memó-
ria de Pindamonhangaba: 
Banda Euterpe, a fiel de-
positária”, pela acadêmi-
ca Julia San Martin Boa-
ventura.

E o trovador João Paulo Ou-
verney informa mais uma im-
portante conquista dos trovado-
res da UBT-União Brasileira de 
Trovadores – Seção de Pinda-
monhangaba. Participando dos 

XVI Jogos Florais de Santos, 
os locais obtiveram cinco pre-
miações. Segundo o jornalista, 
pelo tema na categoria estadual 
‘Página’, José Ouverney ficou 
com dois prêmios, João Paulo 

Ouverney (ele mesmo), José 
Valdez de Castro Moura e outro 
José, o Guarany, completaram 
a conquista de lauréis em nome 
de Pindamonhangaba. 

Trovadores locais vencem em Santos

Euterpe será tema de palestra em sessão da APL

“homenagem ao pai”
Sobre o livro de Waldomi-

ro Benedito de Abreu, que será 
apresentado na plenária solene 
da APL, registramos um trecho 
da homenagem (se encontra na 
obra) que sua filha Ruse Abreu 
apresentou durante a solenida-
de comemorativa ao centenário 
de seu nascimento, comemora-
do pela Academia de Letras na 
plenária  do dia 25 de abril.

“...Meu pai era antes de 
tudo, um homem discreto. Há, 

certamente, quem mais do que 
isso, o achasse fechado – fe-
chado em seus sentimentos, 
em suas emoções, na sua vida 
íntima.

E vou lhes assegurar que ele 
não era, não. Era um homem 
aberto, um homem que tinha 
muito humor. Um homem que 
cultivou amigos através das 
décadas de vida. Um familiar 
presente, atento aos seus – 
atento também aos outros...” 

Waldomiro morreu 
aos 85 anos
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Jiu jitsu da Ferroviária é 
premiado no Mundial em SP

O pindamonhangabense Fe-
lipe Ribas foi o grande destaque 
do jiu jitsu da Associação Atlé-
tica Ferroviária no Campeonato 
Mundial realizado no Ibirapue-
ra, em São Paulo, nesse final de 
semana. Felipe foi vice-cam-
peão na categoria adulto leve 
roxa. Dos integrantes da equi-
pe, ainda ficaram bem coloca-
dos Henrique Anderson (3º lu-

gar) e Luan Oliveira (4º lugar). 
Os atletas são treinados pelo 
professor Marcão Monteiro.

Seminário
No último dia 23, no ginásio 

da Ferroviária, os atletas do jiu 
jitsu receberam treinamento 
sobre técnicas desta modalida-
de. Dezenas de associados par-
ticiparam do evento e aprova-
ram a aula especial.

Divulgação

Divulgação

almoço em 
prol da apae 
é sucesso

No último domingo (24), o mo-
toclube Lakraio’s Brasil – grupo de 
Pindamonhangaba e Taubaté pro-
moveu um almoço beneficente em 
prol da Apae – Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais. 

De acordo com funcionários da 
Apae, o evento foi um sucesso, 
pois superou as expectativas de 
público. Eram esperadas cerca de 
300 pessoas, entretanto, a esti-
mativa é que o dobro de pessoas 
tenha participado.

Esse foi um dos melhores even-
tos com a participação da Apae e 
compareceram membros de diver-
sos motoclubes do país, como de 
Campinas e Florianópolis.

Área verde conta com calçamento
A equipe da Subprefeitura de 

Moreira César realizou o calça-
mento no entorno da área verde 
do bairro Terra dos Ipês, na rua 
Ilha Bela. Os funcionários tam-
bém fizeram as guias e sarjetas 
na região e nesta semana estão 
executando os serviços de lim-
peza. A calçada na região dará 
mais segurança aos pedestres 
que utilizam a via diariamente. 
A Subprefeitura também con-
ta com a colaboração de todos 
os munícipes da região para 
manter o local limpo, evitando 
a proliferação  de animais peço-
nhentos e o acúmulo de mate-
riais que possam se tornar cria-
douros para a dengue.

Divulgação
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Ruas do andrade recebem obras de galeria
Ruas do distRito 
ganham guias e saRjetas

Subprefeitura conclui rede de águas no Laerte

Prefeitura inicia 
retificação de curva no 
bairro das Campinas

Unidades de saúde promovem grupos com a comunidade

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

ruas do residencial 
andrade estão receben-
do duas frentes de obras 
para a instalação de gale-
rias de águas pluviais. as 
equipes da Secretaria de 

As obras evitarão as cheias causadas na época das chuvas fortes

obras da Prefeitura es-
tão atuando, desde o pri-
meiro semestre, em ruas 
como augusto Souza, 
Maria San Martin e José 
Moreira Leite César, en-
tre outras.

as obras são necessá-

rias para melhorar o es-
coamento das águas das 
chuvas, já que duas das 
vias são sem saída.  Sem-
pre que havia fortes chu-
vas, aconteciam cheias 
nesses locais.

atualmente, as obras 

estão sendo finalizadas e a 
Prefeitura já oficiou a Sa-
besp para que faça todas 
as atualizações de rede e 
ramais necessários, para 
que, então, todas as ruas 
recebam a nova pavimen-
tação. de acordo com in-
formações da Secretaria 
de obras, a Sabesp solici-
tou mais 15 dias para rea-
lizar esses reparos.

no bairro, estão sendo 
instalados cerca de 900 
metros de tubulação e 16 
bocas de lobo.  Ao final, a 
obra beneficiará a popula-
ção do bairro, principal-
mente os moradores das 
ruas, que terão mais qua-
lidade de vida com o fim 
das enchentes.

o recapeamento no 
andrade finaliza o pa-
cote de asfalto a quen-
te, que abrangeu ruas 
do Lessa, Campo alegre, 
Bosque e Crispim. outros 
pacotes de recapeamento 
asfáltico serão feitos pela 
Prefeitura, melhorando 
mais ruas e avenidas da 
cidade.

A equipe da Subpre-
feitura de Moreira César 
está executando serviços 
de guias e sarjetas nas 
ruas Pascoal Corneti e 21 
de Abril. Os trabalhos co-
meçaram na semana pas-
sada e há projetos para 

asfaltamento do local.
Também foi construí-

da uma galeria de águas 
pluviais com aproxima-
damente 500 metros. A 
galeria conta com tubos 
de 0,6m e os ramais com 
tubos de 0,4m.

MarCoS ViníCio CuBa
* * *

nesta quarta-feira (27) haverá grupo 
de encontro de gestantes no recinto são 
Vito, a partir das 9h30. a unidade iii do 
araretama terá reunião com os diabéticos 

e hipertensos quinta-feira (28), às 8 horas.
na sexta-feira (29) ocorrerá o encon-

tro com os hipertensos e diabéticos no 
recinto são Vito às 8 horas. o público 
terá a oportunidade de receber várias 
informações.

a arte é uma terapia para o corpo e a 
mente. ao produzir artesanatos, o indiví-
duo focaliza a sua energia e a transforma 
em elementos artísticos. Os profissionais 
da unidade do Jardim imperial incenti-
vam a arte por meio do grupo de arte-

sanato, que se reúne no dia 29, a partir 
das 14 horas.

Para conhecer os grupos desenvolvidos 
nas unidades basta procurar a mais próxi-
ma de casa ou perguntar aos agentes co-
munitários durante as visitas domiciliares.

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de obras e 
Setor rural, está inician-
do as obras de retificação 
das curvas em ‘s’ ao final 
do viaduto das Campinas. 
a ação faz parte da cons-
trução da alça do viaduto 
e vai melhorar a seguran-
ça na via.

de acordo com infor-
mações, no bairro das 
Campinas, a curva é co-
nhecida como ‘curva da 
morte’ e já foi responsá-
vel por quatro acidentes 
com vítimas fatais. dessa 
forma, além de ser uma 
necessidade técnica, a 
Prefeitura atende a uma 
solicitação da comunida-
de do bairro das Campi-
nas, que tornará a entrada 
no bairro mais segura por 
esse acesso.

atualmente, os cami-

nhões da Prefeitura estão 
transportando terra até o 
local que receberá a nova 
saída do viaduto, para 
nivelar o solo. após essa 
fase, serão construídas 
novas guias direcionan-
do o trânsito para a parte 
nova.

Além da retificação 
dessa curva, as obras da 
alça de acesso continuam 
sendo realizadas diaria-
mente pela equipe da Pre-
feitura. nesta semana, a 
obra está em fase final de 
sub-base e base para que 
o local receba o asfalto. a 
alça terá ciclofaixa e toda 
a sinalização no chão, 
além de iluminação.

a previsão da Secreta-
ria de Obras é, ao finalizar 
esse trecho, entrar com 
equipes na outra saída do 
viaduto, do lado do bairro 
Cidade nova, para arru-
mar o sistema viário tam-
bém daquele lado.

Obra integra a construção da alça do viaduto

Maria Fernanda Munhoz

a equipe da Subpre-
feitura concluiu a ga-
leria de águas pluviais 
no loteamento Laerte 
assumpção na segun-
da-feira (25). de acordo 
com o subprefeito, a obra 
foi necessária para dar 
continuidade à avenida 
nilcéia aparecida Bor-
ges de Freitas, que dará 
acesso ao cemitério do 
distrito. a galeria conta 
com aproximadamente 
40 metros e foi feita com 

Obra foi 
finalizada na 

última segunda-
feira (25)

tubos de 1m.
o cemitério terá 65 

mil m² de área, com ca-
pacidade para 10.296 
túmulos, capela de 77 
m², velório com 630 
m², iML com 255 m² e 
administração com 150 
m², com espaço lateral 
para futura expansão.

Trabalhos começaram na semana passada

Começa em setembro segunda 
dose da vacina contra HPV

MarCoS ViníCio CuBa
* * *

Todas as meninas que 
receberam a primeira dose 
da vacina contra o hPV 
devem ser levadas às uni-
dades de saúde. É preciso 
levar a caderneta de vaci-
nação. a partir de setem-
bro inicia-se a aplicação 
da segunda dose contra a 
doença.

Para que o indivíduo 
fique imunizado é preciso 
seguir as orientações. a 
vacinação contra o hPV é 
dividida em três doses, a 
segunda deverá ser aplica-
da seis meses após a pri-
meira e, a terceira, cinco 
anos depois da primeira.

esta vacina entrou no 

calendário este ano e, se-
gundo o Ministério da 
Saúde, está sendo aplica-
da nesta faixa etária por-
que o produto é eficaz nas 
pessoas que não iniciaram 
a vida sexual. o hPV é 
transmitido por meio de 
relações sexuais e ele é a 
principal causa do câncer 
do colo do útero.

Todas as meninas que 
completarem 11 anos em 
2014 precisam ser vacina-
das ainda este ano. Para 
2015 o Ministério vai ado-
tar o esquema estendido, 
com isto, irá oferecer a va-
cina para as meninas en-
tre 9 e 11 anos.

Mais informações na 
unidade de saúde.Meninas a partir dos 11 anos devem ser vacinadas

Maria Fernanda Munhoz

divulgação

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba
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teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279

e 3644-2281

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

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

Durante a última sessão 
ordinária, o Presidente da 
Câmara de Pindamonhanga-
ba, vereador Ricardo Piorino 
(PDT) apresentou diversos 
requerimentos - que foram 
aprovados por unanimidade – 
para beneficiar vários bairros 
da cidade, com a finalidade de 
atender diversos pedidos que 
a população tem apresentado.

Foram apresentadas se-
guintes solicitações:

- à Secretaria de Obras da 
cidade, solicitando reparos e 
manutenção do Playground 
do bairro Bosque da Princesa;

- prolongamento dos cabos 
da operadora de TV à cabo 
NET para atendimento de re-
sidências, escolas e comércio 
localizados na avenida Anto-
nio Pinheiro Júnior;

- à Secretaria de Obras, 
para que faça reparos e ma-

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

Vereador ricardo Piorino

Ricardo Piorino apresenta 
diversos requerimentos em 
benefício da cidade

“Obras e serviçOs irãO sanar váriOs
prOblemas dOs bairrOs”

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

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

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

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

Vereador Professor osValdo, no destaque, fala 
aos Presentes na audiência Públ ica dos correios

Professor Osvaldo 
participa de Audiência 
Pública dos Correios

nutenção preventiva nas bocas 
de lobo dos bairros Parque São 
Domingos e Vila Bourghese;

- ao Departamento de 
Trânsito visando serviços 
de melhorias na pintura da 
sinalização de solo no bairro 
Santana;

- à Secretaria de Obras, 
solicitando reparos nas tampas 
de rede de esgoto que se en-
contram soltas e desniveladas 
na avenida Francisco Lessa 
Júnior (Via Expressa) e

- intensificação nas rondas 
e no policiamento em todos os 
bairros de Pindamonhangaba.

Para o vereador Ricardo 
Piorino, é importante estar 
atento aos anseios da popu-
lação. “As reivindicações da 
população sempre tem e terão 
prioridade em nossas ações”, 
concluiu o presidente da Câ-
mara de Pindamonhangaba.

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi solicitou 
nesta última segunda-feira, 
dia 18, estudos e provi-
dências para contratação 
de neuropediatra para a 
Rede Pública de saúde. 
O vereador alega que é 
importante e fundamental 
que a rede de saúde pú-
blica tenha profissionais 
nesta especialidade. “O 
Neuropediatra (conhecido 
como Neurologia infantil 
ou Neurologia Pediátrica) é 
especialista em disfunções 
neurológicas do sistema 
nervoso e muscular nas 
crianças e adolescentes. 
Precisamos contratar ur-
gentemente esses profis-
s ionais ,  para  melhorar 
a saúde e qualidade de 
vida da nossa população”, 
ressaltou o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi.

Psiquiatras
e psicólogos
O vereador Dr.  Marcos 

Aurélio está insistindo na 

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba rea-
lizou nesta quinta-feira, dia 21 de agosto, no plenário 
“Francisco Romano de Oliveira”, a Sessão Solene 
comemorativa ao “Dia do Maçom”. 

O ato comemorativo foi presidido pelo vereador Ri-
cardo Piorino e foi realizado por meio do Requerimento 
nº 1.676/2014. Também participaram do evento, o Major 
Antônio Vaz Freire (representando o Comandante do 
Batalhão Borba Gato, Coronel Maurício Máximo de 
Andrade), o Delegado do 4º Distrito da 30ª Regional 
do GLESP, José Dias, o Presidente da Loja Maçônica 
Harmonia e Trabalho, Sérgio Antonio Pini, o Presidente 
Loja Maçônica Emílio Ribas, José Luiz de Carvalho 
e representantes das Ordens Demolay e Filhas de Jó.

Durante a sessão solene, a Câmara de Pindamonhan-
gaba enalteceu o trabalho dos maçons do município 
e prestou homenagem ao maçom Dr. Marcos Aurélio 
Villardi e ao senhor José Alexandre Faria. Ambos rece-
beram Diplomas de “Honra ao Mérito” e, com a palavra 
franqueada, agradeceram as homenagens.

O presidente da Câmara, vereador Ricardo Piorino 
(PDT), ao anunciar a homenagem ao maçom Dr. Marcos 
Aurélio Villardi, se referiu ao mesmo como “o vereador 
mais querido da Câmara”. O vereador e maçom, por sua 
vez, agradeceu a homenagem prestada. “Vocês sabem 
que, apesar de político, não sou de muitas palavras. 
Então, só tenho que agradecer imensamente a todos e 
deixo aqui o meu muito obrigado”, disse.

As esposas dos homenageados receberam flores no 
centro do plenário, que foram entregues por integrantes 
da Ordem Filhas de Jó.

Ainda no transcorrer do evento foram exibidos ví-
deos que retrataram o trabalho dos maçons na região.

Dr. Marcos Aurélio solicita a 
contratação de Neuropediatra 
para Rede Pública

contratação de mais psi-
cólogos e psiquiatras para 
a Rede Pública de Saúde 
de Pindamonhangaba. Ele 
solicitou urgência nos es-
tudos e providências para 
que seja feita a contratação 
desses profissionais vi-
sando aumentar o número 
de sessões de terapia in-
dividual e grupal ofereci-
das aos munícipes. Com 
isso, o vereador procura 
resolver problemas como 
Depressão, Síndrome do 
pânico, TOC - Transtorno 
obsessivo-compulsivo, en-
tre outros. “Com um maior 
número de psiquiatras e 
psicólogos, a população 
terá acesso mais rápido 
ao atendimento em terapia 
ou em medicamentos e, 
assim eles serão melhor 
tratados”, esclarece o ve-
reador. “A saúde dos pin-
damonhangabenses sempre 
foi a minha prioridade”, 
enfatizou o vereador Dr. 
Marcos Aurélio.

Martim Cesar tem pedido de 
instalação de lixeiras nos pontos de 
ônibus atendido pela administração

Atendendo ao pedi-
do do vereador Martim 
Cesar (DEM), enca-
minhado na Sessão 
Ordinária do dia 14 de 
julho de 2014, através 
do Requerimento nº 
1570/2014, solicitando 
informar a possibilidade 
de se fazer a instalação 
de lixeiras próximas 
aos pontos de ônibus, 
localizados à rua Rubião 
Júnior, Centro, na avenida 
Nossa Senhora do Bom Su-
cesso, próximo a Prefeitura 
e na avenida Doutor Jorge 
Tibiriçá, próximo a Padaria 
São Benedito, o Prefeito Vito 

Melhorias na Rua Fued Bouéri
O vereador Martim Cesar reitera ao Executivo providências 

junto ao departamento competente, para que seja feita a manu-
tenção da boca de lobo, na rua Fued Bouéri, pois a mesma vem 
apresentando uma infiltração que está abalando o poste da rede 
elétrica, localizado próximo ao nº 33, no bairro Chácara de Ga-
lega, tendo 
em vista que 
o  mesmo 
coloca em 
risco a se-
gurança dos 
moradores e 
a população 
que transita 
pelo local.

falta de Manutenção eM boca de 
lobo causa infiltração abalando 
Poste na rua fued bouéri, na 
chácara da GaleGa

Vereador MartiM cesar

Ardito informou através do 
Ofício nº 1776/2014 – GAB, 
conforme reportado pela Se-
cretaria competente, que os 
serviços foram executados 
em atenção a reivindicação.

O vereador Professor Osvaldo 
Macedo Negrão (PMDB) partici-
pou no último dia 14, da Audiência 
Pública dos Correios, realizada no 
Plenário da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba.

Participaram da Audiência o 
Secretário de Planejamento da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
eng. Jorge Baruki Samahá, o ge-
rente de distribuição dos Correios 
- São Paulo Interior - Bauru  Paulo 
Sérgio Monteiro da Silva, o Ges-
tor Operacional dos Correios de 
Pindamonhangaba Cláudio Pires 
de Oliveira Franco, o Coordena-
dor Operacional dos Correios no 
Vale do Paraíba Adalberto Alves, 
o subprefeito de Moreira César 
Manoel Pereira dos Santos, além 
de Diretores e Assessores da Pre-
feitura de Pindamonhangaba e dos 
Correios, também dezenas de car-
teiros e  moradores dos bairros das 
Oliveiras, Cruz Grande, Parque 
das Palmeira, Vitória Park, Ara-
retama, Vila Rica, entre outros. A 
audiência foi realizada atendendo 
um pedido feito pelos próprios 
agentes da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos para tratar 
assuntos de interesse público 
relacionados as portarias 566 e 
567, que tratam sobre o serviço 
dos correios e a entrega de objetos 
dos serviços postais básicos, pela 
Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT, além de diversas 
questões relacionadas as corre-
ções 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.

Foram definidos que serão 
realizados estudos visando a insta-
lação de uma unidade de Distribui-
ção no Distrito de Moreira César e 
ainda estudos visando a instalação 
de Caixa Postal Comunitária nos 
bairros onde não há atendimento 
residencial e nos bairros da zona 
rural, além de uma força tarefa 
entre a prefeitura e os correios, 
visando regularizar diversos 
logradouros dos bairros que não 
recebem as correspondências.

O Professor Osvaldo ressalta 
a grande importância da reali-
zação desta Audiência Pública, 
devido ao problema enfrentado 
pelos funcionários dos Correios, 
e espera o mais rápido possível 
uma solução para a regularização 
dos problemas apresentados, para 
melhorar a qualidade dos serviços 
prestados pelos Correios.

Roderley Miotto participa 
da elaboração de contrato 
da Saúde com a Santa Casa

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) participou na última 
quarta-feira, dia 20, de uma 
reunião na Santa Casa de Mise-
ricórdia de Pindamonhangaba, 
onde foi apresentado o Plano 
Operativo ao Convênio com a 
Santa Casa. Na oportunidade 
estiveram presentes vereadores, 
imprensa, COMUS – Conselho 
Municipal de Saúde, Secretária 
de Saúde, diretores e assessores 
da área da Saúde e população.

A Secretaria de Saúde pode 
esclarecer o contrato bem como 
a quantidade de exames e ci-
rurgias a serem realizados. O 
Vereador Roderley Miotto, que 
é membro da Comissão de Saúde 
da Câmara de Vereadores, junto 
com os vereadores Cal e o Dr. 
Marcos Aurélio,  este último, 
presidente da Comissão, que vem 
acompanhando semanalmente o 
novo contrato.

Roderley Miotto tem partici-
pado de reuniões com o Depar-
tamento Legislativo da Câmara, 
na Secretaria de Saúde, com os 
responsáveis pela Santa Casa e 
com o Prefeito. A comissão e cada 
vereador que nela se encontra, 
vem efetuando um trabalho 

importantíssimo, fiscalizando e 
acompanhando cada passo deste 
contrato, para que a nossa popu-
lação seja atendida e tenha uma 
melhoria na Saúde. O vereador 
Roderley Miotto, acompanhado 
dos vereadores Cal e Dr. Marcos 
Aurélio, a Secretária de Saúde, 
Sandra Tutihashi, estiveram no 
dia 08 de agosto no Pronto Socor-
ro Municipal,  para efetuar uma 
vistoria naquela unidade, fazendo 
mais uma ação da Comissão em 
prol da Saúde em nossa cidade. 
“Após esta visita, no dia 12, es-
tivemos reunidos no Gabinete do 
Prefeito, tratando de pormenores 
do contrato. Ontem, dia 25, esti-
vemos novamente reunidos para 
analisar, com o Legislativo da 
Câmara, toda a documentação 
encaminhada à Comissão. Quero 
que a população veja o trabalho 
sério que a Comissão de Saúde 
da Câmara vem desenvolvendo 
junto com a Prefeitura, Secre-
taria de Saúde e Santa Casa. O 
problema está sendo empurrado 
há anos e o que nos cabe como 
Vereadores, estamos trabalhando 
para resolver esta situação, em 
prol da nossa população”, enfa-
tiza o vereador Roderley Miotto.

Vereador roderley Miotto eM coMitiVa VistoriaM Pronto socorro MuniciPal

Dia do Maçom é 
comemorado na 

Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba
sessãO sOlene marcOu a data festiva e casa 
legislativa entregOu diplOmas de “HOnra 
aO méritO” aO maçOm dr. marcOs auréliO 
villardi e aO senHOr JOsé alexandre faria

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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A Polícia Civil prendeu 
na manhã da última quin-
ta-feira (21), um homem 
conhecido como ‘Pânico 
do Feital’, procurado por 
homicídio na cidade. Ele 
era assim identificado 
por usar uma máscara 
conhecida pelo filme ‘Pâ-
nico’, cujo protagonista 
aterrorizava as pessoas.

Durante patrulhamen-
to na travessa Um, a polí-
cia identificou o procura-
do e de imediato o deteve. 
Além de ser autuado por 
homicídio, o criminoso 
foi pego portando identi-
dade falsa e encaminha-
do ao 1º DP.

Um homem foi preso 
com cerca de um quilo de 
cocaína após tentar fugir 
da polícia e bater em um 
caminhão na tarde da úl-
tima quinta-feira (21). A 
ação aconteceu no km 87 
da Dutra, na altura do pe-
dágio de Moreira César.

Segundo a  polícia, 
o motorista do veículo 
teria se assustado com 
a presença dos policiais 
e acabou colidindo em 
um caminhão. Apenas 

o motorista estava no 
carro e se feriu leve-
mente. Os policiais re-
alizaram uma busca no 
veículo e encontraram 
a droga.

O suspeito é de Cruzei-
ro e teria ido para Taubaté 
para comprar a droga. No 
momento da apreensão, 
estava retornando para 
sua cidade. Ele já tinha 
passagens por porte de 
arma e foi encaminhado 
para a cadeia de Cruzeiro.

Os militares do 2º Ba-
talhão de Engenharia de 
Combate, Batalhão “Bor-
ba Gato” e da 11ª e 12ª Cia 
de Engenharia comemo-
raram o Dia do Soldado 
em Pindamonhangaba. A 
solenidade foi realizada 
em frente ao quartel do 2º 
BE Cmb, na praça Padre 
João de Faria Fialho, na 
manhã da segunda-feira 
(25). O evento contou com 
a presença de autoridades 
militares e civis, professo-
res e alunos.  Durante o 
evento,  cerca de 230 re-
crutas fizeram o juramen-

to à Bandeira.
A solenidade celebrou 

o nascimento do Marechal 
Luís Alves de Lima e Silva, 
Duque de Caxias, patrono 
do Exército Brasileiro. Na 
ocasião, foram condeco-
rados alguns militares da 
guarnição e entregues di-
ploma e barreta aos recru-
tas que se destacaram.

Também foram en-
tregues as medalhas de 
Serviço Amazônico, Mi-
litar de Prata, Marechal 
Osório, Corpo de Tropa- 
bronze, Vitória, Militar 
de Bronze, do Pacificador, 

entre outras.
O coronel Maurício Má-

ximo de Andrade agrade-
ceu ao público presente e 
também à banda da Polí-
cia Militar de São José dos 
Campos, que se apresentou 
na comemoração.  “Este 
ano recebemos duas esco-
las para desfilar conosco: 
a Arte Vida, que  está co-
memorando 25 anos, e os 
alunos da escola munici-
pal Profª. Maria Aparecida 
Arantes Vasques,  presen-
ças estas que muito nos 
honram porque demonstra 
o amor pela pátria”.

Suspeito bate carro e é 
preso com cocaína em 
Pindamonhangaba

‘Pânico do Feital’ é localizado e preso

Exército faz homenagem aos soldados

No último fim de se-
mana, a programação das 
festividades em comemo-
ração ao bicentenário de 
Dom Bosco movimentou 
a comunidade católica.

No sábado (23), o 
Salesianos de Pindamo-
nhangaba encerrou o 
tríduo em louvor a Dom 

Bosco, realizado nos 
dias 21, 22 e 23 de agos-
to. No domingo (24), 
houve uma celebração 
na quadra dos Salesia-
nos, seguida do 1º Pin-
da pedalando com Dom 
Bosco.

Na próxima sexta-
feira (29), os Salesianos 

recebem a presença do 
padre Antonio Maria, 
que celebra a Santa Mis-
sa a partir das 19h30. O 
evento será encerrado 
no sábado (30), com 
Santa Missa às 19 horas 
e, logo após, a realiza-
ção do  IV Sarau Dom 
Bosco.

Bicentenário de 
Dom Bosco

Militares desfilaram em frente ao 
Batalhão Borba Gato

Padre Antônio Maria vai celebrar missa na sexta-feira (29)

Soldado fez juramento à bandeira do Brasil

Bandito usava máscara de terror e pistola para cometer os crimes

Julia Villar

Julia Villar

Divulgação

Divulgação

Tribuna do Norte
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Araretama e região es-
tão convidados para uma 
sessão de teatro infantil 
na sexta-feira (29), às 16 
horas, na praça José Eze-
quiel da Silva. O espetácu-
lo será “A Folia no Terrei-
ro de seu Mané Pacaru”, 
um espetáculo de mamu-
lengo, ou seja, de bonecos, 
para pessoas de todas as 
idades. 

Na peça, os persona-
gens que aparecem para 
a festa são, muitos deles, 
clássicos da cultura po-
pular e outros guardam 
parentesco próximo com 
a comédia Dell´Arte. Ou-
tros entram ao som e sa-

bor do improviso em cada 
lugar onde os brincantes 
se instalem e a brincadei-
ra se faça tratando do par-
ticular que se universaliza 
na identificação com o pú-
blico que aprecia e brinca. 

A concepção, direção e 
manipulação dos bonecos 
é de Danilo Cavalcante. O 
espetáculo tem de 45 a 50 
minutos e diversas escolas 
do entorno já confirmaram 
presença na apresentação. 

O espetáculo é contem-
plado pela Funarte – Go-
verno Federal e está sen-
do trazido à cidade pela 
parceria com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba por 
meio do Departamento de 
Cultura da Prefeitura.

Araretama recebe teatro infantil na sexta-feira

O teatro de 
bonecos promete 
ser uma grande 
festa

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

O Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina reali-
za uma exposição sobre a 
Família Imperial, que co-
meçou na última semana, 
com a comemoração dos 
192 anos da passagem de 
Dom Pedro I por Pinda-
monhangaba. 

Nesta quarta-feira (27), 
às 20 horas, o museu fará 
uma visita monitorada 

com contação de história 
sobre a participação dos 
filhos de Pindamonhan-
gaba na Independência. A 
equipe do Departamento 
de Patrimônio Histórico 
prepara uma noite espe-
cial para a realização des-
te evento, que tem entrada 
gratuita. 

A exposição estará no 
museu até o dia 15 de no-
vembro, data em que se 
comemora a Proclamação 
da República.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

A Corporação Mu-
sical Euterpe celebrou 
seus 189 anos com uma 
grande apresentação no 
Espaço Cultural Teatro 
Galpão, na sexta-feira 
(22). Músicos da banda 
principal e aprendizes 
tocaram o coração do 
público com repertório 
variado. 

Após a exibição, todos 
os componentes se reu-
niram para um ‘parabéns 
a você’ cantado pelos 
artistas e presentes ao 
evento. 

A comemoração foi 
realizada pela Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Se-
cretaria de Educação e 
Cultura e Departamento 
de Cultura.MARIA FERNANDA MUNHOZ

***
Os domingos no Bos-

que da Princesa estão sen-
do mais criativos desde 
que começou, neste mês, 
a oficina gratuita de mo-
delagem em argila. As au-
las são ministradas pelo 
artista plástico premiado 
Sérgio Callipo e são aber-
tas para pessoas de todas 
as idades. 

A cada domingo, mais 
aprendizes participam da 

atividade, que tem como 
objetivo divulgar essa 
forma de arte e descobrir 
novos talentos. Neste do-
mingo (24), foi necessá-
rio utilizar duas mesas 
grandes para as aulas e 
os alunos não paravam de 
chegar. 

A modelagem em ar-
gila é realizada todos os 
domingos, das 10 horas ao 
meio-dia, na varanda da 
Biblioteca Municipal Ver. 
Rômulo Campos D´Arace.

A Biblioteca Pública Municipal “Ver. Rômulo Campos D´Arace”, localizada no 
Bosque da Princesa, realizou no domingo (24) a Feira de Livros “Meu Livro, seu 
Livro”, das 8 às 17 horas, em sua sede, com entrada gratuita. A feira de livros será 
realizada no quarto domingo de todo mês.

Museu terá visita monitorada e 
contação de histórias nesta quarta-feira

Parte da exposição sobre a Família Real

Euterpe comemora 
189 anos com festa

Oficina gratuita de modelagem 
em argila é sucesso

Feira de livros no Bosque
Maria Fernanda Munhoz

A ciranda de dança cir-
cular foi realizada, no do-
mingo (24), no Bosque da 
Princesa. Mais uma vez, o 
evento gratuito foi de gran-
de sucesso, com a partici-

pação de cerca de 40 pes-
soas, que formaram uma 
roda tripla. A dança circu-
lar acontece no segundo 
e no quarto domingo de 
cada mês, das 10 horas ao 

meio dia. Todos estão con-
vidados a participar deste 
projeto, desenvolvido pela 
Secretaria de Educação e 
Cultura e Departamento 
de Cultura da Prefeitura.

Maria Fernanda Munhoz

Dança Circular tem grande participação

Várias pessoas passaram pela biblioteca no domingo

Cada vez mais pessoas estão participando das aulas

Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
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Festipoema premia 
talentos da poesia 
e interpretação

Marcos Vinício cuba
* * *

Médicos afirmam que doenças não 
escolhem idade e muitas delas são 
silenciosas, como é o caso das hepa-
tites. Pindamonhangaba promoveu a 
campanha de combate à doença. Os 
participantes   podem retirar o resul-

tado dos exames no laboratório ou 
via internet, acessando o site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Você pode conviver com hepati-
te, seja ela do tipo A, B ou C, e não 
saber. A população pode se prevenir 
e também se tratar. Basta procurar 
a unidade de saúde mais próxima. 

PreFeitura realiza Primeira reunião sobre Festival da Primavera

PreMiAçãO dO FestiPOeMA 2014

Categoria infantil: 

Troféu “BerTha CelesTe homem de mello” 
3° meUs animais                         gabriela de souza assis
2° o QUe eU Penso                   maria Clara dos santos silva
1° Fantasia e imaginaÇÃo            eduardo de souza assis
   Categoria Juvenil: 

Troféu “Juó Bananéri” 
3° Pensamentos                               Ygor Ramon arruda
2° aVenida                       Ruan Felipe de souza Victor
1° Foi bom assim               giovana maria naldi marcondes
   Categoria Adulto:

Troféu “BalTazar de Godoy mo reira”  
3° ChiCo FRÔ                             aparecido de oliveira
2° a PResenÇa da aUsÊnCia     Jackeline dos santos bezerra
1° Poema LaboR                                    geraldo trombin
   Prêmio revelação: 

Troféu “aThayde marCondes”   
Fantasia e imaginaÇÃo                                       eduardo assis
   Prêmio para o Melhor intérprete:

Troféu “auGusTo César riBeiro” 
3° Vidas seCas                              Wesley/ ivan/ bruno
2° FaLta Rima                 bia Lancerotti e Rafael gomes
1° eteRna bUsCa                Ramyres olickel e aline Carter

População pode prevenir hepatite
A secretaria de saúde e Assistência 
social da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba conta com profissionais qualifi-
cados e éticos. O medo e a vergonha 
são os maiores vilões da saúde de 
qualquer pessoa.

Além das unidades de saúde, o 
munícipe pode contar com o apoio 
dos profissionais e serviços do setor 
de infectologia, localizado no Centro 
de especialidades Médicas. O aten-
dimento é de segunda a sexta-feira, 
das 7 às 11 horas e das 13 às 16 ho-

ras. Leve o rG, cartão sUs e informe 
que deseja participar da campanha 
“Fique sabendo”. Além de hepatite 
você poderá fazer exames para doen-
ças sexualmente transmissíveis.

A hepatite é uma inflamação do fí-
gado e compromete o funcionamento 
do órgão. Pode ser causada por vírus, 
bactérias, álcool, drogas e por alguns 
medicamentos. A transmissão se dá 
pelo sangue contaminado, relação se-
xual sem preservativo e também por 
transmissão da mãe ao bebê.

Maria Fernanda Munhoz
* * *

o Festival da Primavera 
será realizado no núcleo Tu-
rístico do ribeirão Grande 
nos dias 26, 27 e 28 de setem-
bro. Por isso, representantes 
do departamento de Turismo 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e os comerciantes 
turísticos do ribeirão Grande 
e do Piracuama se reuniram 
na quinta-feira (21). 

a reunião começou com 
uma avaliação do Festival 
Junino, realizado em junho 
pela primeira vez, com a par-

ticipação dos dois núcleos 
turísticos. em seguida, foi 
falado a respeito do Festival 
da Primavera, quando os co-
merciantes se organizaram 
para que cada núcleo tenha 
um representante geral. 

Participarão do Festival 
da Primavera os seguintes 
restaurantes do núcleo ribei-
rão Grande: restaurante do 
edmundo, Pesque Truta ri-
beirão Grande, Lamil, nova 
Gokula, Sítio algodão doce, 
restaurante e Pizzaria Col-
meia, restaurante Beira rio 
Graminha, doces da Vó dita, 

e, do Piracuama: Pesqueiro do 
noé, Spazio, alecrim, Fogo de 
Chão, Sabores da roça, Ser-
ra azul, Marília e Pesqueiro 
Vila rica. Sendo que, destes, 
não são restaurantes o doces 
da Vó dita, que são os doces 
vendidos no Pesque Truta, e 
o Marília, que fornece doces, 
bolos, cookies integrais aos 
restaurantes dos núcleos tu-
rísticos. Também estarão no 
Festival da Primavera a Vitri-
ne Social, o departamento de 
Meio ambiente (com a doação 
de mudas), e o departamento 
de Turismo da Prefeitura. 

a reunião também ser-
viu para iniciar a definição 
dos pratos que serão servi-
dos por todos os estandes, 
para que não haja repetidos. 
Lembrando que o diferencial 
do Festival da Primavera é o 
bolinho com massa de man-
dioca e que, obrigatoriamen-
te, será servido por todos os 
estandes, cada um com um 
recheio diferente. 

o evento acontecerá no 
campo de futebol do restau-
rante do edmundo. novas 
reuniões serão realizadas 
para as próximas definições. 

empresários dos dois núcleos turísticos 
participaram da reunião com o turismo
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emoção, superação e ta-
lento marcaram o 8º Festi-
poema, organizado no final 
de semana, no espaço Cul-
tural Teatro Galpão. rea-
lizado pela parceria entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba (Secretaria de 
educação e departamento 
de Cultura), academia Pin-
damonhangabense de Le-
tras e associação Cultural 
Cootepi, o evento foi suces-
so de público. 

no total, foram 30 apre-
sentações, divididas nas 
categorias adulto, juvenil 
e infantil. Também foram 
dados os prêmios de reve-
lação e interpretação. 

as apresentações do 
Festipoema aconteceram 
no final de semana, mas os 
preparativos começaram 
bem antes. a escolha dos 
finalistas foi feita pela APL 
e nos dois finais de sema-
nas que antecederam as 
apresentações, a associa-
ção Cultural Cootepi orga-
nizou oficinas gratuitas de 
interpretação no Palacete 
Tiradentes. “nosso obje-
tivo foi ajudar o intérpre-
te a tornar teatral aquilo 
que ele tinha como ideia 
passar, mas que não sabia 
como. demos ferramen-
tas, dicas e orientações, 
mas o intérprete quem 
trouxe o que queria passar 
em cena”, explicou ade-
mir Pereira, oficineiro ao 
lado de alberto Santiago. 

Poema Labor, de Geraldo trombin, 1º lugar Adulto

“Ficou bastante claro que 
essa iniciativa da oficina 
funcionou bem, pois tive-
mos um maior nível nas 
apresentações”, observou.

Para o representante 
da comissão julgadora, 
Fábio Mendes, o Festipoe-
ma tem papel essencial no 
cenário cultural da cidade. 
“É muito importante que 
a cidade tenha um espa-
ço no ano para desfilar a 
palavra versada pelo po-

eta e a interpretação pelo 
ator. e a participação da 
juventude é fantástica”, 
resumiu. a comissão jul-
gadora foi composta, ain-
da, por afonso Celso oli-
veira, Mateus Corrêa, Luis 
Claudio Gaudi de oliveira 
e Tatiane Lopes. 

incentivo 
e descoberta

a secretária de edu-
cação e Cultura esteve 
presente e representou o 

prefeito municipal na pre-
miação. ela parabenizou a 
todos aqueles que torna-
ram possível a realização 
do festival. “o Festipoema 
é de grande importância 
para o incentivo, princi-
palmente aos jovens e às 
crianças, à produção artís-
tica, tanto no que se refere 
à atuação quanto a cria-
ção literária. Com eventos 
como esse, podemos des-
cobrir grandes talentos 
nas artes”, analisou. 

Para o presidente da 
aPL e da associação Coo-
tepi, alberto Santiago, o 
Festipoema 2014 mere-
ceu nota dez. “esse foi o 
melhor Festipoema de 
todos. Tivemos um nível 
muito bom dos traba-
lhos, bastante inscrições 
de escolas e de pessoas de 
fora de Pinda. a volta do 
festival para o teatro gal-
pão fez toda a diferença 
na estrutura e produção 
do evento. além de tudo, 
o entrosamento da equi-
pe de trabalho, em todos 
os setores envolvidos, foi 
muito boa”, avaliou. 

o diretor do depar-
tamento de Cultura da 
Prefeitura também estava 
bastante satisfeito com 
a realização desta edição 
do Festipoema. “Foi um 
sucesso. o público lotou o 
teatro nos dois dias e mos-
tra que está, como sem-
pre, respondendo aos pro-
jetos e eventos culturais 
realizados pela Prefeitura 

em toda a cidade. isso é 
resultado do nosso traba-
lho para a popularização 
da arte”, destacou. “As ofi-
cinas fizeram grande di-
ferença, as apresentações 
tiveram um nível melhor, 
o que já nos faz pensar 
no Feste, e nos fez definir 
para este ano a realização 
de uma oficina para ini-

ciantes. Também destaco 
a atuação das crianças, 
que deram um grande 
show e mostram que te-
mos um belo futuro sendo 
construído nas artes, prin-
cipalmente no teatro, que 
vem sendo uma das carac-
terísticas artísticas fortes 
de Pindamonhangaba ao 
longo dos anos”, concluiu. 

ramyres 
Olickel e 
Aline Carter, 
melhores 
intérpretes

Maria Fernanda Munhoz
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Ata da 30.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 29.07.2014.

Às dezessete horas do dia vinte e nove julho de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro 
Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna 
Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 29.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
24.07.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi. INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0132/14 Roberto Afonso 
Esvicero, 1-0135/14 Flavia Aparecida Rafael, 1-0141/14 Liliane Cristina Alves da Silva e 1-0144/14 
Angela Ap. Junqueira Vieira. DILIGÊNCIA, por votação unânime: 
1-0138/14 Jessica Ana Fraporti. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho. 
DEFERIDO, por votação unânime: 1-0082/14 Geovana Monteiro Ribeiro. INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0109/14 Juluano Willian de Souza, 1-0112/14 Rubens Andrade Vilella Junior e 
1-0115/14 Rubens Andrade Vilella Junior. VI – EXPEDIENTE: Ofício 0382/14-JARI encaminhado ao 
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 29 de Julho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 30.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 31.07.2014.

Às dezessete horas do dia trinta e um de julho de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando 
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e 
Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 30.ª Sessão Ordinária, realizada em 29.07.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0146/14 Paulo Roberto Salomão Filho, 1-0147/14 
Paulo Roberto Salomão Filho, 1-0149/14 Paulo Roberto Salomão Filho, 1-0150/14 Paulo Roberto 
Salomão Filho, 1-0152/14 Paulo Roberto Salomão Filho, 1-0155/14 Paulo Roberto Salomão Filho 
e 1-0156/14 Paulo Roberto Salomão Filho. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0110/14 João Batista M. dos Santos, 1-0118/14 José 
Rodrigo Rodrigues Feitosa, 1-0121/14 Carmem Lucia do Nascimento Castro, 1-0122/14 Antonio 
Evaldino Ferreira, 1-0124/14 Paulo Roberto Salomão Filho, 1-0127/14 Paulo Roberto Salomão 
Filho, 1-0131/14 Ailton Sussumu Koide, 1-0146/14 Paulo Roberto Salomão Filho, 1-0147/14 
Paulo Roberto Salomão Filho, 1-0149/14 Paulo Roberto Salomão Filho, 1-0150/14 Paulo Roberto 
Salomão Filho, 1-0152/14 Paulo Roberto Salomão Filho e 1-0155/14 Paulo Roberto Salomão 
Filho. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0118/14 José Rodrigo Rodrigues Feitosa, 1-0121/14 Carmem Lucia do Nascimento Castro, 
1-0122/14 Antonio Evaldino Ferreira, 1-0124/14 Paulo Roberto Salomão Filho e 1-0127/14 Paulo 
Roberto Salomão Filho.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 31.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.08.2014.

Às dezessete horas do dia cinco de agosto de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Primeira Sessão 
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 30.ª Sessão Extraordinária, realizada em 31.07.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0036/14 José Geraldo Rodrigues Salgado, 1-0138/14 Jessica 
Ana Fraporti e 1-0153/14 Paulo Roberto Salomão Filho. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva 
Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0116/14 Maria Lucia Bertolino. III– RELATOR: Sr. Adelson 
Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, por votação unânime: 1-0133/14 João Pedro Molina Monguini e 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0103/14 José Ernesto Alves, 1-0130/14 Miguel Gonçalves Amorim e 
1-0136/14 Denilson Nogueira. IV – EXPEDIENTE: Ofício 041/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de 
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido 
esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 31.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.08.2014.

Às dezessete horas do dia sete de agosto de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima 
Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi 
e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 31.ª Sessão Ordinária, realizada em 05.08.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0162/14 Geralis Adm C. Seg. Ltda Epp. II – RELATOR: 
Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0051/14 José Claudio 
Macedo, 1-0119/14 Bernadete de R. L. Ramos, 1-0134/14 Monise Michelle de A. M. Guimarães e 
1-0137/14 Luciano Seraphim de Carvalho. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 32.ª Sessão Extraordinária de 
2014, da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba/SP, realizada em 
13.08.2014.

Às dezessete horas do dia treze de agosto 
de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Trigésima Segunda 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da 
Silva Alves, membro suplente.

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 
32.ª Sessão Ordinária, realizada em 12.08.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os 
seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando 
Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0177/14 Wanessa Brito da Silva e 
DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0180/14 
Francisco Donizeti Guedes da Cunha. II – 
RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0032/14 
Samara Brito dos Santos, 1-0140/14 Everton 
Martins. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante 
de Souza Filho INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0166/14 Geralis Adm C. Seg. Ltda 
Epp, 1-0184/14 Emmanuel Jorio Nogueira e 
1-0187/14 Abner Ramon Silva Santos. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 015/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte dele, 
um GOLF, abandonado na Rua CAPITÃO ANTONIO MARCONDES DO AMARAL , bairro ALTO 
CARDOSO, sob a Placa LBJ 8154, Marca WOLKSVAGEN, Cidade PINDAMONHANGABA/SÃO 
PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, 
apreensão e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 
099/14
Comunicado de DEFERIMENTO:   
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0682/14 DATA 
PROTOCOLO: 01/07/2014
Nº CEVS: 353800601-862-000001-1-6 DATA 
DE VALIDADE: 20/08/2015
CNAE:   8621-6/01 UTI MÓVEL
RAZÃO SOCIAL:   UNIMED 
PINDAMONHANGABA COOP TRAB MÉDICOS
CNPJ/CPF:   47565155000309
ENDEREÇO: AV.ARISTIDES 
JOAQUIM DE OLIVEIRA N°: 115
COMPLEMENTO:  
BAIRRO: SOCORRO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 
12421-090 UF: SP
RESP. LEGAL: JOSÉ RENATO 
COUPPE SCHMIDT CPF: 
831.051.408-59
RESP. TÉCNICO: CESAR AUGUSTO 
CIRNE PELLEGRINO CPF: 
089.105.438-33
CBO:  CONS. PROF.: 
CRM N º INSCR.: 46784 CBO: 
 CONS. PROF.: CRM 
N º INSCR.: 72401  
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora 
do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 20/08/2014, 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, 20 de agosto de 2014

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 
100/14
Comunicado de DEFERIMENTO:   
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0586/14 DATA 
PROTOCOLO: 01/07/2014
Nº CEVS: 353800601-864-000042-1-9 DATA 
DE VALIDADE: 23/08/2015
CNAE:   8640-2/02 LABORATÓRIOS 
CLÍNICOS
RAZÃO SOCIAL:   CITOLÓGUS S/C 
LTDA
CNPJ/CPF:   01683409000112
ENDEREÇO: AV.ALBUQUERQUE 
LINS N°: 505
COMPLEMENTO:  
BAIRRO: SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 
12410-030 UF: SP
RESP. LEGAL: JULIANA DA SILVA 
PEREIRA SALGADO CPF: 
385.292.758-70
RESP. TÉCNICO: JULIANA DA SILVA 
PEREIRA SALGADO CPF: 
385.292.758-70
CBO:  CONS. PROF.: 
CRF N º INSCR.: 66109  

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora 
do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 25/08/2014, 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, 25 de agosto de 2014

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 
101/14
Comunicado de DEFERIMENTO:   
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0514/14 DATA 
PROTOCOLO: 09/05/2014
Nº CEVS: 353800601-472-000270-1-4 DATA 
DE VALIDADE: 
CNAE:   4721-1/04 COMÉRCIO 
VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E 
SEMELHANTES
RAZÃO SOCIAL:   CHOCOPINDA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA – ME
CNPJ/CPF:   18529408000110
ENDEREÇO: RUA ALCIDES 
RAMOS NOGUEIRA N°: 650
COMPLEMENTO: SHOPPING LOJA 
34 BAIRRO: MOMBAÇA
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 
12421-705 UF: SP
RESP. LEGAL: MARIA DE 
LOURDES MESQUITA CPF: 
049.312.358-08
CBO:  CONS. PROF.: 
 N º INSCR.:   

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora 
do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 20/08/2014, 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, 20 de agosto de 2014

CHAMAMENTO PúBLICO Nº 001/2014-SEA
COMUNICADO

Fica a Central Única da Associação de Moradores do Residencial Mombaça e Jardim Mariana, 
através de seu diretor-presidente Fabiano Ribeiro Uchoas, notificada acerca do indeferimento do 
recurso interposto em 17/07/2014 junto à Comissão de Coordenação,  conforme constante do 
processo interno nº 20920/2014.  Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2014. 

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
Secretário de Administração

LICENÇA DA CETESB
CONFAB INDUSTRIAL S/A torna público que requereu da CETESB a Licença 
Previa e de Instalação, solicitação nº 91052637, para a construção de 
laboratório de corrosão, sito à Avenida Gastão Vidigal Neto, 450, Cidade Nova, 
Pindamonhangaba/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Instituto Serra da Mantiqueira de Pesquisa e Planejamento convoca todos os Associados 
Fundadores para a Assembleia Geral Extraordinária que realizar-se-á no dia treze de setembro de 
2014, das 15h00 às 17h00, na sede provisória do Instituto, na Rua Pacífico Souza Ribeiro, 118 – 
Laerte Assunção, no Distrito Industrial de Moreira César, Pindamonhangaba-SP.
ORDEM DO DIA:
1 – leitura e análise dos pedidos de exclusão;
2 – leitura e análise dos pedidos de inclusão;
Assina

Deltonio Aires Pereira  - Presidente

O Instituto Serra da Mantiqueira de Pesquisa e Planejamento 2.5 por 2 col

MINUTA DO EDITAL

EDITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS - 
PROC.158/2012 - PRAZO DE 30 DIAS.

O DR. ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA/SP, NA FORMA DA LEI, ETC…

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
Juízo se processa uma ação de USUCAPIÃO, proc. nº158/2012, requerida por JOÃO ALBERTO 
GOLIN e s/m SILVIA MARIZA MENDES GOLIN, tendo por objeto um Terreno urbano com frente 
para a Rua Guilherme de Souza e Silva esquina com a Rua Inglaterra, loteamento Parque das 
Nações, Campo Alegre, em Pindamonhangaba/SP, com área de 281,72m², que confronta com João 
Alberto Golin e Silvia Mariza Mendes Golin. Descrições minuciosas encontram-se nos autos, à 
disposição de qualquer interessado. O imóvel foi adquirido pelos autores, através de Contrato de 
Compromisso de Compra e Venda de 03/09/2009 de Vladimir Luiz Pereira Campanhola e s/m 
Sueli Pires Campanhola,e por estes, através da Escritura de Compra e Venda de 16/10/1992 de 
Geraldo Prates da Fonseca Junior e s/m Maria Aparecida Oliveira Prates da Fonseca. Alegam os 
autores serem possuidores do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 39 anos, 
somando-se suas posses com a de seus antecessores. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, com o prazo de 30 dias, 
sendo o prazo para contestação de 15 dias, sob pena de confissão e revelia. O presente edital será 
publicado e afixado na forma da Lei. Pindamonhangaba/SP, aos 26 de fevereiro de 2.013.

MINUTA DO EDITAL 2 col por 5,5 cm

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 9ª REUNIÃO DO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo Municipal 
de Previdência de Pindamonhangaba convocados para a 9ª reunião do respectivo Conselho de 
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de Finanças, sito à Av. 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, n. 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 16 horas 
do dia 28 de Agosto do ano de 2014.   Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a 
deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n. 01/2004, art. 10);
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC n. 01/2004, art. 11);
c) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n. 01/2004, inciso V do art. 17);
d) Recadastramento dos aposentados e pensionistas do Fundo Municipal, e
e) Outros Assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 25 de Agosto de 2014.
Sidervan Luiz Alves - Superintendente do FPMP

LICENÇA DA CETESB
SOLUAÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA torna público que recebeu da 
CETESB a Licença de Instalação n°3002508 e requereu a Licença de Operação, p/ 
recuperação de sucatas não metálicos diversos, reciclagem, sito á Rua José Norival 
Machado Monteiro, 548 – Bairro Ipiranga – Pindamonhangaba - SP.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

CONVOCAÇÃO

Tribunal de justiça 12,5x2col

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: 
102/14
Comunicado de DEFERIMENTO:   
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0300/14 DATA 
PROTOCOLO: 26/02/2014
Nº CEVS: 353800601-864-000019-1-0 DATA 
DE VALIDADE: 20/08/2015
CNAE:   8640-2/02 LABORATÓRIOS 
CLÍNICOS
RAZÃO SOCIAL:   CEDLAB CENTRO 
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA
CNPJ/CPF:   69112894000108
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ 
DOS SANTOS MOREIRA N°: 230
COMPLEMENTO:  
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 
12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: ALEXANDRA 
MANFREDINI RIBEIRO CPF: 
098.554.528-36
RESP. TÉCNICO: ALEXANDRA 
MANFREDINI RIBEIRO CPF: 
098.554.528-36
CBO:  CONS. PROF.: 
CRBM N º INSCR.: 3428  

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora 
do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 20/08/2014, 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, 20 de agosto de 2014

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 
103/14
Comunicado de DEFERIMENTO:   
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0234/14 DATA 
PROTOCOLO: 18/02/2014
Nº CEVS: 353800601-472-000268-1-6 DATA 
DE VALIDADE: 
CNAE:   4723-7/00 COMÉRCIO 
VAREJISTA DE BEBIDAS
RAZÃO SOCIAL:   ADEXON DE 
ARRUDA LINHARES – ME
CNPJ/CPF:   070531530000146
ENDEREÇO: AV. FORTUNATO 
MOREIRA N°: 484
COMPLEMENTO:  
BAIRRO: SANTANA
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 
12403-090 UF: SP
RESP. LEGAL: ADEXON DE 
ARRUDA LINHARES CPF: 
300.954.208-94
CBO:  CONS. PROF.: 
 N º INSCR.:   

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora 
do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 21/08/2014, 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, 21 de agosto de 2014

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 
104/14
Comunicado de DEFERIMENTO:   
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0649/14 DATA 
PROTOCOLO: 13/06/2014
Nº CEVS: 353800601-472-000268-1-6 DATA 
DE VALIDADE: 20/08/2015
CNAE:   4771-7/01 COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE 
FÓRMULAS
RAZÃO SOCIAL:   ROSANGELA 
TOGORO FERREIRA DA SILVA – EPP
CNPJ/CPF:   01658470000100
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO 
VITÓRIO BASSO N°: 845
COMPLEMENTO:  
BAIRRO: SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 
12410-010 UF: SP
RESP. LEGAL: ROSANGELA 
TOGORO FERREIRA DA SILVA CPF: 
065.561.498-29
RESP. TÉCNICO: ROSANGELA 
TOGORO FERREIRA DA SILVA CPF: 
065.561.498-29
CBO:  CONS. PROF.: 
CRF N º INSCR.: 43717  

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora 
do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 20/08/2014, 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, 20 de agosto de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PúBLICO Nº 01/2011

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

01 - Comprovante de votação da última 
eleição
Observação: os candidatos que justificaram 
a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo 
masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme 
exigido no edital do concurso;

09 - Comprovante de título de especialização, 
conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho 
de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 
0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos 
de 6 a 14 anos).
Dia  03/09/2014 às 14:00 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. 
PSIQUIATRA
2º MÁRCIA GONÇALVES
RUA CARLOS RIZZINI, 26 – APTO. 21 – 
CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12030-140

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PúBLICO Nº 02/2012

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

01 - Comprovante de votação da última 
eleição
Observação: os candidatos que justificaram 
a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo 
masculino);
08 - Comprovante de curso superior e 
especialização conforme exigido no edital do 
concurso;

09 - Comprovante de experiência conforme 
exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho 
de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 
0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos 
de 6 a 14 anos).
Dia  03/09/2014 às 14:30 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. 
PNEUMOLOGISTA
1º MARIAH PRATA SOLDI PASSOS
RUA DR JOSÉ LUIS DE ALMEIDA SOARES, 
295 – CENTRAL PARK
TAUBATÉ – SP
CEP 12080-130

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PúBLICO Nº 01/2011

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

01 - Comprovante de votação da última 
eleição
Observação: os candidatos que justificaram 
a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo 
masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme 
exigido no edital do concurso;

09 - Comprovante de experiência conforme 
exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho 
de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 
0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos 
de 6 a 14 anos).
Dia  03/09/2014 às 15:00 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. 
ORTOPEDISTA
3º ANGELO BERTELLI NETO
RUA PADRE CUSTODI BERNAREDO DA 
SILVA, 230 – JD. INDEPENDÊNCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12031-320

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

01 - Comprovante de votação da última 
eleição
Observação: os candidatos que justificaram 
a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme 

exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme 
exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 
0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos 
de 6 a 14 anos).
03/09/2014 às 9 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAúDE
ÁREA 8
4º MARIA EDNA MARCIANO
RUA DOS CEDROS, 14 – GOIABAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-970

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 32.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, 
realizada em 12.08.2014.

Às dezessete horas do dia doze de agosto 
de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-
se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar 
a Trigésima Segunda Sessão Ordinária do corrente 
ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro 
Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto 
Marcondes da Silva, presidente suplente, Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bbruna 
Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata 
da 31.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
07.08.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados 
os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando 
Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0159/14 Perola Schubsky Jocheelavicius. II – 
RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0143/14 
Deise Ap. de Campos C. Vaz e 1-0158/14  Dionísio 
Macarini. DILIGÊNCIA, por votação unânime: 
1-0140/14 Everton Martins. III– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0139/14 Yone Rocha 
Pereira, 1-0142/14 Adriana dos Santos Monteiro, 
1-0145/14 Sergio Ricardo Cardoso, 1-0148/14 
Paulo Roberto Salomão Filho, 1-0151/14 Paulo 
Roberto Salomão Filho e 1-0154/14 Paulo Roberto 
Salomão Filho. VI – EXPEDIENTE: Ofício 042/14-
JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados 
os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido 
esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, 
Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

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

Dia  03/09/2014 às 15:30 horas

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

25º ANARELLA CENSONI DE AVILA E LIMA
ALAMEDA DOS PÁSSAROS, 116 – ELDORADO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMIFNISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

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

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

Dia  03/09/2014 às 10:00 horas

MEIO OFICIAL

2º CINTIA MARA DA SILVA KRUTLI
AVENIDA BENEDITO BICUDO SIQUEIRA, 355 – LAERTE ASSUMPÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-740

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade (técnico ou superior), conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática, conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  03/09/2014 às 16:00 horas

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

12º DANIELE KELY DE SOUZA LEOPOLDO
RUA SÃO DOMINGOS SÁVIO, 249 – SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-210

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Pindamonhangaba 26 dE agoSTo dE 2014Tribuna do Norte 9

variedades

DECRETO Nº 5.098, DE 15 DE AGOSTO DE 
2014.

Altera dispositivo do Decreto nº 4.163, 
de 23 de fevereiro de 2005, que 
regulamenta a Lei nº 2.564, de 05.07.91 
alterada pela Lei nº 3.670, de 20.06.00, 
que dispõe sobre estágio remunerado 
a estudantes na Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. 

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, 

D E C R E T A

Art. 1º. O Decreto nº 4.163, de 23 de 
fevereiro de 2005, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
“Art. 1º Somente participarão dos estágios de 
Nível Superior os estudantes universitários 
que estiverem cursando entre os 03 (três) 
últimos anos.”

“Art. 2º. Quanto ao estágio de estudantes de 
ensino médio e de nível técnico será condição 
necessária para estagiar que estejam 
cursando o respectivo curso.”

“Art. 3º. O prazo máximo de vigência de 
estágio para cada estudante será de 02 (dois) 
anos.”

“Art. 4º. A responsabilidade pelo controle 
do prazo de vencimento do contrato 
do estagiário é do Departamento 
de Recursos Humanos, e o seu 

acompanhamento do Departamento onde 
o estagiário estiver lotado.”
 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrado e publicado na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos em 15 de agosto de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.104, DE 20 DE AGOSTO  
DE 2014.
Retifica dispositivo do Decreto nº 
4.986, de 26 de julho de 2013, que 
declara de utilidade pública para fins 
de desapropriação parte de um terreno 
urbano sem benfeitorias, localizado na 
Rua Martin Cabral esquina com a Rua Dr. 
João Romeiro, Centro, de propriedade de 
Luiz Darcy Gonçalves e s/m Rosangela 
Giovanelli Gonçalves, necessário para 
melhoria do trânsito.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal 

de Pindamonhangaba, no uso de 
atribuições legais, e nos termos do art. 
5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do 
Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

D E C R E T A

Art.1º. Retifica o art. 2º do Decreto nº 
4.986, de 26 de julho de 2013, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“  Art. 2º.  A área descrita no art. 1º será 
necessária para  melhoria do trânsito.”
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2014.

 Vito Ardito Lerário                           
Prefeito Municipal     

Jorge Ricardo Baruki Samahá  
 Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos em 20 de agosto de 
2014.                                                               

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Maria Fernanda Munhoz
***

o projeto nosso Bairro 
está de volta no Vale das 
acácias, a partir do dia 31 
de agosto. as inscrições 
começam nesta terça-feira 
(26) e seguem até sexta-
feira (29) na tenda do pro-
jeto, que está sendo insta-
lada na praça Santa rita.

além da tenda, o pro-
jeto continuará também 
com as oficinas nos cen-
tros comunitários, aten-
dendo, ao mesmo tempo, 
treze bairros. no total, se-
rão 30 opções gratuitas em 
cursos para a população, 
entre atividades físicas, 
de lazer e artesanato. as 
inscrições para os cursos 

nos centros comunitários 
serão nos locais das aulas, 
dias 28 e 29 de agosto, no 
mesmo horário.

Os bairros beneficia-
dos com as oficinas serão: 
alto Cardoso, araretama, 
Campinas, Campos Maia, 
Cidade nova, Cruz Peque-
na, Jardim eloyna, Jardim 
rezende, Parque das Pal-
meiras, Santa Cecília, Vila 
rica e Vila São Paulo.  

o projeto nosso Bairro 
é realizado pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
com coordenação do de-
partamento de Turismo, 
ligado à Secretaria de Go-
verno.

Oficinas
na tenda do “nosso 

Bairro”, serão ofereci-
das as seguintes oficinas: 
bordado com vagonite, 
reciclagem com lonas, 
pintura em tela, bijuteria, 
dança de rua, artesanato 
com madeira e MdF, balé 
infantil, path aplique, 
dança de salão, corte de 
cabelo, unhas decoradas, 
capoeira, atividade físi-
ca, modalidade esportiva, 
capoeira, mosaico, pintu-
ra em tecido, decorações 
com garrafa PeT, tran-
çados com fitas, tapetes 
com Lycra, jazz, masso-
terapia, artesanato com 
e. V. a., macramê, pintu-
ra em vidro, bonecas de 
pano, biscuit, tricô e dan-
ça do ventre / indiana.

Projeto nosso bairro 
abre inscrições no 
Vale das acácias

Oficinas nos centros comunitários
Bairro Modalidades 
Alto Cardoso Tapetes com Lycra / Patch Work Embutido 
Araretama Unhas Decoradas / Arranjo Floral 
Andrade Dança de Salão 
Campinas Reciclagem com Pet / Tapetes com Lycra 
Campos Maia Jazz adulto e infantil 
Cidade Nova Dança de Salão / Pintura em Tecido 
Cruz Pequena Bijuteria / Artesanato com E.V.A. 
Jardim Eloyna Balé Infantil 
Jardim Rezende Balé Infantil / Chinelos Decorados e Acessórios 
Parque da Palmeiras Bonecas de Pano / Biscuit 
Santa Cecília Bijuteria / Reciclagem com Papel 
Vila Rica Crochê / Massagem 
Vila São Paulo Balé Infantil / Patch Apliquê 
 

Maria FernandaMunhoz

 Praça Santa Rita, no Vale das Acácias, que receberá a tenda do projeto 

Maria Fernanda Munhoz
 ***

Pindamonhangaba está 
investindo no desenvolvi-
mento do turismo, já que 
conta com potencial em 
várias áreas: rural, históri-
ca, cultural, ecoturismo, de 
aventura e, também, gas-
tronômica. eventos como o 
Festival da Primavera, rea-
lizado em setembro no nú-
cleo ribeirão Grande, são 
prova de que a cidade pode 
oferecer um rico roteiro 
gastronômico para visitan-
tes da cidade e moradores.

 dando um incentivo 
para esse tipo de turismo, 
a tradicional Fazenda Co-
ruputuba realizou, no dia 
16 de agosto, o evento Ca-
minhos do Rio Paraíba: 
redescobrindo ingredien-
tes, que colocou, definiti-
vamente, Pindamonhan-
gaba na rota do turismo 
gastronômico do estado. 
o evento, de grande porte, 
foi um almoço a céu aberto, 
exclusivo para 150 pessoas 
da capital paulista, usando 
ingredientes locais ou que 
são cultivados na própria 
fazenda, preparados por 
grandes ‘chefs’ brasileiros, 
como alex atala (d. o. 
M.), helena rizzo (Maní), 

Evento em Coruputuba 
coloca Pinda no 
roteiro de turismo 
gastronômico

rodrigo oliveira (Moco-
tó), André Mifano (Vito), 
Fernanda Valdívia (Maní), 
ocílio Ferraz (restaurante 
do ocílio) e Gabriel Broide 
(Mina). Cada prato servido 
foi harmonizado com vinho 
e no cardápio estava, por 
exemplo, o “arrumadinho 
do Vale”, composto por fa-
rofa de feijão guandu, porco 
caipira braseado e vinagre-
te de palmito real, além de 
outros, contendo produtos 
como linguiça de capiva-
ra e bomba de maracujá 
roxo para a sobremesa. a 
intenção foi redescobrir in-

gredientes que estão sendo 
cultivados na cidade e na 
região, como o milho roxo, 
o arroz vermelho, o mara-
cujá roxo, entre outros.

o evento foi grande su-
cesso e os convidados pu-
deram interagir com os 
produtores rurais respon-
sáveis pelo cultivo dos in-
gredientes utilizados. Com 
isso, a intenção é levar esses 
produtos para a comerciali-
zação na capital paulista e 
região, divulgando não só o 
nome de Pindamonhanga-
ba como também os produ-
tos cultivados por aqui.

Degustação de linguiça de capivara atraiu a curiosidade dos visitantes

Renomado Chef Alex Atala foi um dos principais 
nomes do evento

Oficina de Comunicaçao

Oficina de Comunicaçao
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Tribuna do Norte
ESPORTES

Ginastas de Pinda conquistam 
vaga para Torneio Nacional

Judocas ganham vaga para Estadual

Alunos de escolas estaduais 
participam de competição

Avaliações de 
handebol reúnem 
aproximadamente 
200 alunos

SUB 11

Etna 4 x 1 PS Gerezim
Ferroviária 3 x 0 São Paulo
Tipês 0 x 2 Santos
Folga - Cidade Nova

SUB 15

Etna 3 x 0 PS Gerezim
Ferroviária 3 x 0 São Paulo
Santos 2 x 0 Inter Pinda
Colorado 6 x 1 A Mil Por Hora

QUARENTÃO

Tipês 1 x 1 São Paulo
Cidade Nova 0 x 0 Independente
Mombaça 8 x 0 Ramos
Andrada 0 x 1 Bela Vista
Folga - Santa Luzia

1a DIVISÃO

Chave A
Sapopemba 2 x 1 Rosário
Araretama 2 x 1 Areião
A Mil Por Hora 3 x 0 Jd. Cristina

Chave B
Castolira 3 x 1 100 Nome
Vila S. José 0 x 0 Real Esperança
Cantareira 1 x 0 Tipês

FUTEBOL
RESULTADOS 
DA RODADAMARCOS VINÍCIO CUBA

* * *
Na última sexta-feira 

(22), o Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”, foi sede 
de provas de atletismo dos 
Jogos Escolares do Estado 
de São Paulo, fase inter 
Diretoria de Ensino. Os 
alunos classifi cados em 1º 
e 2º lugares disputarão a 
fase regional.

O secretário de Juven-
tude, Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba comenta que 
essa parceria com a Dire-
toria de Ensino é muito 

interessante, porque os 
alunos das escolas do mu-
nicípio também praticam 
esportes com os profes-
sores da Prefeitura, e esta 
competição serve para re-
velar novos talentos.

De acordo com a co-
ordenadora de educação 
física da Diretoria de En-
sino de Pindamonhanga-
ba, Célia Castro, a com-
petição teve a presença 
de mais de 200 atletas. 
Participaram alunos das 
diretorias de Pinda, Gua-
ratinguetá e Taubaté. Na 
segunda-feira (25),  teve 
tênis de mesa e xadrez, 

nesta terça-feira (26), terá 
voleibol e futsal na quadra 
do Jardim Eloyna, a partir 
das 8h30.

Célia Castro comenta 
que estes jogos são muito 
positivos porque os alu-
nos adquirem experiência 
com o contato com as pes-
soas de outras diretorias, 
e essa socialização serve 
para que eles aprendam 
a superação diante dos 
próprios resultados. Ela 
acredita que muitos alu-
nos poderão se despontar 
e quem sabe representar o 
Brasil nas Olimpíadas de 
2016.

JOGOS ESCOLARES

Alunos classifi cados em 1o e 2o lugares disputarão a fase regional

Os atletas das catego-
rias de base do judô, da 
Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer de Pinda-
monhangaba, participaram 
do Campeonato Regional 
de Aspirantes, na cidade de 
Jacareí, no último domingo 
(24) e conquistaram vaga 
para o Estadual. A competi-
ção contou com a presença 
de aproximadamente 400 
atletas de várias cidades 
do Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Serra da Manti-
queira.

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

O fi nal de semana foi 
de avaliações para os 
alunos de handebol da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer. Os jogos 
aconteceram no ginásio 
do Alto Tabaú e reuniram 
aproximadamente 200 
alunos, na faixa etária 
entre 7 e 17 anos.

O handebol de Pin-
damonhangaba está se 
destacando no cenário 
esportivo com a categoria 
cadete, que é uma das 
melhores do Estado. Os 
interessados em praticar 

esta modalidade podem 
procurar os seguintes 
locais: ginásio Alto Ta-
baú, quadra do Castolira, 
ginásio Rita Eni Cândido, 
“Ritoca”, no Araretama, 
Centro Esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”, e ginásio 
do bairro Cidade Nova.

Antônio Eustáquio de 
Oliveira, pai de Jonas, co-
menta que esta avaliação 
é interessante porque é 
um momento de interação 
entre os alunos de vários 
locais, e a prática espor-
tiva é importante porque 
muitos podem seguir 
carreira no esporte.

Os jogos aconteceram no ginásio do Alto Tabaú

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *-

Ginastas de Pinda-
monhangaba colocaram 
a cidade no pódio várias 
vezes no Torneio Regio-
nal realizado em Apare-
cida entre os dias 20 e 24 
de agosto. A competição, 
organizada pela Confe-
deração Brasileira de Gi-
nástica Rítmica, este ano 
bateu recorde de partici-
pação, somando mais de 
300 atletas.

Pindamonhangaba le-
vou 26 atletas e elas re-
alizaram boas apresen-
tações, tanto nas provas 
individuais como nos 
conjuntos. Os treinos in-
tensos colaboram para 
fazer lançamentos com 
precisão, manejos e re-
cuperação dos aparelhos. 
Devido à dedicação de 
toda a equipe, as ginas-
tas pindenses serão as 
representantes da região 
Sudeste no Torneio Na-
cional, que acontecerá em 
outubro em São Luiz, no 
Maranhão.

O conjunto adulto, for-
mado por Bruna, Maria 
Angélica, Luana, Mariana, 
Eduarda, Duda, Vitória 
fi cou em 2º lugar; o juve-
nil, integrado por Paola, 
Maria Eduarda, Isabela, 
Isabelle, Bianca e Letícia  
classifi cou-se em 4º lugar,  
e o pré-infantil fi cou em 
6º com as ginastas Isa-
bela, Iris, Raiane, Maria 
Gabriela, Larissa e Ana 
Laura.

As alunas da escola 
Dirce Aparecida também 
representaram o muni-
cípio e fi caram em 8º lu-
gar com o conjunto juve-
nil, formado pelas atletas 
Raissa, Bárbara, Mayra, 
Graziela e Heloísa.  

Nas provas individuais, 
Lavínia fi cou em 6º lugar 
nas mãos livres e arco,  
disputando com mais 59 
ginastas. Beatriz Júlia 
conquistou o primeiro lu-
gar com bola e o 4º nas 
fi tas, enfrentando 70 com-
petidoras; Bruna Rocha fi -
cou em 2º com o aparelho 
bola e 3º com maças.

Atletas locais da ginástica rítmica alcançaram o pódio várias vezes em torneio disputado em Aparecida

A equipe pindense foi 
formada por 24 judocas 
nas classes Sub 15 e Sub 18, 

e 15 deles subiram ao pódio 
e se qualifi caram para o 
Campeonato Estadual do 

Interior,  que será reali-
zado no próximo sábado 
(30), na cidade de Mogi das 
Cruzes.

Os classificados foram: 
Danielle Ingrid, Bianca 
Marcelino, Maria Gabrie-
la Lemes, Ingrid Bagio, 
Katharine Lima, Hilton 
Dias, Vitor Santos, Pe-
dro Vitor Braga, Otávio 
Mota, Tales Borges, Paulo 
Augusto de Oliveira, Tiago 
Donola, Carlos Gilberto, 
Alessandro Lima e Vinícius 
Monteiro.Equipe de 24 judocas que representou Pinda

Marcos Vinício Cuba

Divulgação

Marcos Vinício Cuba

Divulgação
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