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A reunião do Codivap - 
Consórcio de Desenvolvi-
mento Integrado do Vale 
do Paraíba, Litoral Norte e 
Mantiqueira – realizada em 
Piquete na sexta-feira (29) 
abordou diversos temas de 
interesse dos municípios.

Dentre os assuntos esta-
vam a legislação eleitoral 
e o respeito às contas pú-
blicas das cidades, a mo-
dernização administrativa 
das prefeituras, duplicação 
da Oswaldo Cruz (Tauba-
té-Ubatuba), ampliação 
da Carvalho Pinto, mais 
faculdades para a região, 
construção de uma rede 
hospitalar regional e o não 
tombamento da Serra da 
Mantiqueira.
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Servidores vão ganhar clube do sindicato

Pinda 
classifi ca nove 
judocas para 
o ‘Paulistão’

Nove dos 15 atletas que 
participaram do Campeona-
to Paulista de Judô Aspiran-
tes – fase Inter Regional sub 
15 e sub 18, no último sábado 
(30), conquistaram vaga para 
a fase fi nal.

Agora os judocas vão in-
tensifi car os treinamentos 
para o Paulista, que acontece 
em 11 de outubro, em Mauá. 
Antes, a equipe de Pinda dis-
puta o torneio da Indepen-
dência, neste fi nal de semana.

FESTIVAL 
AVALIOU 
3 MIL ATLETAS 
EM AGOSTO

CONFIRA AS 
RODADAS DO FUTSAL

ULTRALEVE DE 
PINDA FAZ POUSO 
FORÇADO EM 
TREMEMBÉ

EVENTO 
REÚNE 250 
CAPOEIRISTAS

O Sindicato dos Servi-
dores Públicos de Pinda-
monhangaba vai construir 
o clube da instituição, que 
contará com alojamentos, 
salão de eventos, cozinha, 
piscina e outros benefícios 
aos sindicalizados.

Durante lançamento da 
pedra fundamental do em-
preendimento, no sábado 
(30), o presidente do Sin-
dicato, Daniel Ramos, dis-
se que a intenção é inaugu-
rar a primeira fase do clube 
antes de maio de 2015, 
para ser usada na festa dos 
trabalhadores.

Codivap aborda ampliação de rodovias, 
mais faculdades e rede hospitalar

CIDADE INSTRUI ALUNOS 
PARA COMBATER A DENGUE

Moradores aproveitam Nosso 
Bairro para lazer e capacitação

Os moradores do Vale das Acácias e região 
participaram da abertura da nova temporada 
do projeto Nosso Bairro, no domingo (31). 
Além de música e diversão, o evento contou 

com vários serviços públicos como massa-
gem, corte de cabelo, atendimento social e 
apresentação dos instrutores que também re-
alizarão as ofi cinas nos centros comunitários.

CULTURA & LAZER 6

Membros da diretoria do Sindicato comemoram o lançamento da pedra fundamental

Cíntia Martins

Presidente do Consórcio assinou cartas para serem enviadas aos governos do Estado e Federal

Moradora Edna Alves 
Faria e seu marido
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Divulgação

Negros de Sinhá reúnem 
250 participantes em evento

Os dados econômicos do Brasil este ano re-
presentam o pior cenário desde o fim de 
2008 e início de 2009 – quando o mundo 

vivia a crise impulsionada pelo mercado imobiliário 
dos Estados Unidos.

No fim de 2013 e início de 2014, quando o Minis-
tério da Fazenda anunciou o PIB –Produto Interno 
Bruto – para a 1,8%, muitos especialistas do mercado 
econômico duvidaram.

Na ocasião, eles não acreditaram porque é perfei-
tamente normal sobrevalorizar um índice econômico 
para dar fôlego e ânimo aos investidores. Aliás, essa é 
uma prática corriqueira em todas as partes do mundo.

O problema neste caso é que os dados eram confli-
tantes com o de renomadas instituições particulares 
e até de órgãos ligados ao próprio Governo – como 
o Banco Central – que tende a ficar mais próximo da 
expectativa do mercado, que na época acreditava em 
números entre 0,8% e 1,2%.

Porém, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta 
sexta-feira (29), a economia nacional encolheu 0,6% 
no segundo trimestre deste ano, em comparação com 
os três meses anteriores, e deve ficar bem abaixo do 
esperado.

Além disso, e para temor de todos, este ano as pre-
visões da Fazenda estão totalmente fora da realidade. 
O próprio órgão admitiu que fará um novo cálculo, já 
que o Brasil apresenta recessão técnica – termo usa-
do quando a economia tem baixa em dois trimestres 
seguidos.

Para o Ministério, a Copa do Mundo com seus dias 
não trabalhados, a seca e dados ruins do mercado in-
ternacional são os culpados.

Torcemos e esperamos que desta vez o principal 
órgão do Governo esteja certo. Se as afirmações esti-
verem corretas, o Brasil terá crescimento muito supe-
rior, com “10% a mais de produção”. É esperar para 
ver.

Um crescimento no terceiro trimestre significa ti-
rar a corda do pescoço e banir, por enquanto, o ter-
rível nome de ‘recessão’ – que embora seja classifica 
apenas como ‘técnica’, já presenta uma ameaça à tran-
quilidade do país.

A hora é de encarar os fatos com realidade e ‘ar-
rumar a casa’. Culpar o mundo pela crise ou o Banco 
Central pela política cambial não vai resolver nada.

O Governo acertou quando prorrogou a redução 
do IPI para o fim de dezembro deste ano e tem totais 
condições de tirar a economia das nuvens negras. Só 
esperamos que isso aconteça o mais breve possível.

PIB tem pior cenário

Terceiro trimestre pode 
dar novo fôlego ao país

A família ‘Negros de Sinhá’, de 
capoeira, realizou o 4º Brincando 
e Aprendendo Capoeira. O evento, 
ocorrido no quarto final de semana 
de agosto, contou com a participa-
ção de 250 pessoas. A finalidade foi 
proporcionar aulas e oficinas aos 
alunos e convidados.

De acordo com os organizado-
res, participaram membros de Pin-
damonhangaba, Vale do Paraíba, 
Litoral Norte, São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Argentina.

Na sexta-feira (29), houve roda 
de abertura e apresentação dos 
convidados na sede da família ‘Ne-
gros de Sinhá’. Na manhã de sá-
bado (30), a mesa, composta por 
mestres e convidados, abordou 
a importância da integração da 
criança e da família na capoeira 
e em outras atividades esporti-

vas, com foco no respeito e in-
tegração sociocultural, e outras 
ações no ginásio de esportes do 
Alto Tabaú.

Este evento foi organizado por 
Alexandre Silva (Mestre Licurí) 

e alunos. Eles agradecem a todos 
os apoiadores pela valiosa contri-
buição e por acreditarem no tra-
balho realizado. Agradecimentos 
especiais à Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. 

Cidadão faz alerta à população
Um cidadão entrou em con-

tato com a redação e informou 
que é preciso que as pessoas de 
Pinda fiquem alertas aos golpes. 
Na última semana, por volta das 
13 horas, a sua empregada re-
cebeu uma ligação dizendo que 
sua filha teria sido sequestrada. 

O cidadão orientou o casal a 
fazer o boletim de ocorrência e 
enfatiza que decidiu comunicar 
isto aos veículos de comunica-
ção para cumprir o seu papel 

social. Ele destaca que estes gol-
pes são sérios e, infelizmente, 
muitas pessoas acabam ‘caindo’.

Além de ligações referentes a 
sequestros, o crime organizado 
tem feito ligações dizendo ser de 
bancos e que precisam atualizar 
o cadastro, solicitando infor-
mações sobre documentos. Um 
profissional da redação do jor-
nal Tribuna do Norte também 
recebeu uma ligação suspeita na 
tarde do último 25.

Associação de 
Convivência Vila Rica

a presidência da associaçaõ de 
Convivência do Vila Rica informou que 
as atividades realizadas pela instituição 
não forncecem bebidas alcoólicas.além 
disso, o espaço existe há 24 anos e pos-
sui 500 associados.

aPL realiza plenária solene de agosto
na noite de  sexta-feira (29), no Palacete Visconde da Palmeira, sede do museu dom 

Pedro i e dona Leopoldina, foi realizada a plenária solene da aPL – academia Pindamonhan-
gabense de Letras, presidida por alberto marcondes Santiago. 

música
Composta a mesa e realiza-

dos os demais procedimentos 
costumeiros  em sessões sole-
nes o secretário da aPL aércio 
muassab  deu início à  progra-
mação, anunciando a apresen-
tação musical das meninas Clara 
ballio e duda mera.

Trova

artes cênicas
a plenária também foi mar-

cada pela apresentação dos 
três primeiros colocados  do 8º 
Festipoema – Festival de Poe-
mas na categoria interpretação. 
Participaram: Fernanda bertoud, 
bia Lancerotti, Rafael gomes, 
Ramyres olickel e aline Carter.

homenagem  
Em comemoração aos 

189 anos de existência da 
Corporação musical Euter-
pe comemorados no dia 
22 de agosto, a acadêmica 
Júlia San martin boaventu-
ra fez a palestra “história e 
memória de Pindamonhan-
gaba: Banda Euterpe, a fiel 
depositária. Também se 
pronunciou sobre a corpo-
ração musical,  Pedro hen-
rique de araújo, músico e 
atual vice-presidente da 
entidade.

Posse
Completando a programa-

ção, houve a solenidade de 
posse da professora gislene 
alves, que passou a ocupar a 
cadeira nº 3T do quadro de 
membros titulares. Sua apre-
sentação foi feita pela vice-pre-
sidente aPL Juraci Faria. Em 
seu pronunciamento, gislene 
relembrou o antigo ocupan-
te de sua cadeira, Luiz Carlos 
Lorberto, o Cacaio; prestou o 
juramento de posse e recebeu 
o diploma de membro titular 
das mão do presidente da aPL, 
alberto Santiago.

mesa 

Público aplaudiu  
apresentação musical

Valdez e Lelis falaram sobre a publicação 
do livro de Waldomiro de Abreu

Para dar conti-
nuidade à comemo-
ração do centenário 
de nascimento do 
historiador Waldo-
miro benedito de 
abreu (1914-2014) 
pela aPL, foi apre-
sentado ao públi-
co o livro de trovas 
deste autor “os 
olhos e outras poe-
sias”. a apresenta-
ção da obra coube 
à vice-presidente 
aPL, Juraci Faria, 
e aos acadêmicos: 
presidente da UbT 
– União brasileira e 
Trovadores/seção 
de Pindamonhanga-
ba José Valdez de 

Castro moura; professora Júlia San martin 
boaventura e José Lelis nogueira (pessoa 
a quem Waldomiro confiara em vida o ma-
terial necessário para a publicação da men-
cionada obra). Para complementar a apre-
sentação, alunos da Escola Estadual Ryoiti 
Yassuda declamaram trovas do autor, no 
evento, representado por sua filha Rusenyr.

Intérpretes na apresentação

Professora Gislene 
agora é membro titular

Ocuparam a mesa dos trabalhos (conforme ordem da foto), 
tendo ao centro o presidente da APL Alberto Santiago: professora 
Lóris Frasinelli (Escola Estadual Ryoiti Yassuda); Rita de Cassia 
(diretora de comunicação da Estrade de Ferro Campos do Jordão); 
acadêmica Gislene Alves; Pedro Henrique de Araújo (vice-
presidente da Euterpe); Ana Maria Guimarães (cineasta, ex-atriz e 
ex-miss Pinda); Juraci Faria (vice-presidente APL).

Concurso Fotográfico
Na sexta-feira (29), a Faculdade 

de Pindamonhangaba premiou os 
vencedores do “1° Concurso Ama-
dor Interno de Fotografia Funvic 
– O olhar acadêmico em um click”. 
Os ganhadores do concurso foram: 
Márcio Júnior, Felipe Andrade e 
Jéssica Duarte – primeiro, segundo 
e terceiro lugar, respectivamente. A 
premiação aconteceu na biblioteca 
da instituição. Os prêmios foram 
uma máquina fotográfica semipro-
fissional, um porta-retratos digital 
e um pen drive 32gb. O fotógrafo 
Maurício Campelo participou da se-
leção das imagens premiadas.

Cada participante pôde inscre-
ver apenas uma foto, que deveriam 
retratar momentos de interação e 
integração de alunos e professores 
com o ambiente, estrutura e paisa-
gem, tudo o que fosse relacionado à 
vida acadêmica.

Divulgação
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cidade
Palestra orienta estudantes a 
combater transmissor da dengue

Vários bairros recebem serviço de manutenção

Marcos Vinício cuba
* * *

a prevenção é uma 
forma de evitar vários 
problemas e, por isso, 
a secretaria de saú-
de e assistência social 
da Prefeitura de Pin-
damonhangaba realiza 
palestras em unidades 
escolares. na última 
sexta-feira (29), estu-
dantes da escola Dr. an-
dré Franco Montoro, no 
bairro crispim, recebe-
ram informações sobre 
animais sinantrópicos e 
combate à dengue.

as crianças participa-
ram da palestra e fizeram 
um coro afirmando que 
a dengue é assustadora, 
porque pode levar à mor-
te. ao todo, 280 estudan-
tes e equipe da unidade 
escolar foram espectado-
res do tema.

Em relação aos animais 
sinantrópicos, o funcioná-
rio da secretaria de saúde 
e assistência social disse 
que pombos, caramujos, 
ratos, morcegos, baratas 
são os que convivem com 

As escolas que desejarem a palestra podem entrar em contato com a Secretaria de Saúde e Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.298, DE 26 DE AGOSTO DE 2014.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR a Dra. Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães, Diretora do 
Departamento de Assuntos Jurídicos, para substituir a Dra Synthea Telles de Castro Schmidt, 
Secretária de Assuntos Jurídicos,  durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 
1º a 20 de setembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de agosto de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

ERRATA

WWW.VIZEU.COM.BR - Maria da Luz Mendes da Silva - Leiloeira Oficial - Jucesp nº 825.

No edital da CAIXA, publicado neste jornal, nos dias 19 e 22/08/14, o imóvel leiloado, trata-se de um 
prédio residencial, nº 180, com área edificada de 88, 75m². Matriculado no Oficial de Registro de Imóveis 
de Pindamonhangaba/SP sob o nº 50.684. Cadastrada na Prefeitura Municipal sob a sigla NE-25-05-03- 
024-00. Obs.: Venda em caráter “Ad-Corpus” e no estado em que se encontra. Ocupado, sendo a 
desocupação de total responsabilidade do arrematante, nos termos do Art. 30 da Lei 9.514/97. Todas 
as despesas “Propter Rem”, ou seja, condomínio, IPTU, etc., com fato gerador até a data a lavratura 
daescritura pública, serão de responsabilidade da credora fiduciária. O imóvel será vendido a quem maior 
lance oferecer por valor igualou superior ao valor de lance mínimo, mencionado para cada leilão, acrescido 
do valor de 5% sobre a venda, correspondente à comissão do Leiloeiro, tudo nos termos da Lei 9.514/97.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.299, DE 26 DE AGOSTO DE 2014.

   
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR a Dra. Márcia Maria Marcondes Zymberknopf, Advogada, para substituir a Dra 
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães, Diretora do Departamento de Assuntos Jurídicos,  
durante o período em que a mesma encontrar-se substituindo férias da Secretária de Assuntos 
Jurídicos, de 1º a 20 de setembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
    

Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de agosto de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.301, DE 27 DE AGOSTO DE 2014.

   
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR a Sra. Magda Maurícia Bettoni Moreira Pires, Fiscal Sanitário, para substituir o 
Sr. Rafael Lamana, Assessor Técnico,  durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, 
de 1º a 30 de julho de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2014.

Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de agosto de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.302, DE 29 DE AGOSTO DE 2014.

   
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR a Sra. Andréia Alves dos Santos, Oficial de Administração, para substituir a Sra. 
Elaine da Silva Barroso Dias, Diretora do Departamento Administrativo da Saúde e Assistência Social,  
durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 09 a 28 de setembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 29 de agosto de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PORTARIA INTERNA Nº 9.392, DE 26 DE AGOSTO DE 2014.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento na alínea “b”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de 2009, 
RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho da servidora municipal concursada, 
Maria Cristina Branco Taveira, professora ensino fundamental, pelo período de 02 (dois) anos, a 
contar de  1º de setembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa 
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de agosto de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

ediTaiS

o ser humano. os pombos, 
por exemplo, transmitem 
250 tipos de doenças e, 
por este motivo, não é re-

comendável dar comida a 
eles.

sobre o combate à den-
gue, as crianças pedirão 

aos pais para que não dei-
xem pneus descobertos, 
porque o mosquito gosta 
da água quente e prolifera 

mais rápido; para evitarem 
pratos de vasos de plantas; 
limparem as calhas e  la-
varem as vasilhas de água 

dos animais de estimação. 
após a palestra, algumas 
crianças aproveitram para 
esclarecer dúvidas.

Marcos Vinício cuba

Maria FErnanDa Munhoz
 * * *

Todas as regiões de Pindamonhanga-
ba recebem serviços de manutenção, de 
acordo com cronograma da secretaria de 
obras da Prefeitura, por meio do DsM – 
Departamento de serviços Municipais. os 
serviços são realizados por diversas equi-
pes, como limpeza, capina, roçada, manu-
tenção das estradas rurais, entre outras.

Entre os dias 22 e 28 de agosto, as 
equipes realizaram a limpeza na fonte da 
praça Emílio ribas (são benedito); roça-
da e limpeza na quadra e na academia do 
bonsucesso; capina e limpeza na av. Teo-
dorico cavalcante de souza (boa Vista); 
roçada e limpeza no centro comunitário 
bela Vista; roçada e limpeza na creche 
municipal Dona Yolanda imediato (alto 
cardoso); roçada com trator na Praça do 
Lessa – av. antonio cozzi; roçada e ca-
pina no Vitória Parque; na praça do Jar-
dim Morumbi; na Dr. oscar campello de 
souza (ariene); manutenção do campo 
de futebol Cidade Jardim; revitalização 
campo de futebol do araretama; varrição 
e limpeza em ruas do cDhu e do nova 

Esperança; roçada, capina e pintura de 
guias na avenida nossa senhora do bom 
sucesso, e roçada, capina e pintura de 
guias na rua Antonio Pinheiro Junior.

Além desses serviços, a equipe de ma-
nutenção em estradas rurais finalizou 
a terraplanagem na alça do viaduto das 
Campinas e a equipe de remoção de en-
tulho esteve nos bairros castolira, cidade 
nova, e araretama.

Pega-tudo
Entre os dias 25 e 28 de agosto, o Pe-

ga-tudo foi realizado no Jardim Imperial, 
Ouro Verde e Jardim Cristina, com ser-
viço de capina, varrição, limpeza geral e 
retirada de 50 viagens de caminhão de 
entulho.

Entre os dias 1º e 4 de setembro, o Pe-
ga-tudo estará no bela Vista e Vila Verde. 
nesse período, os moradores dos bairros 
devem retirar o entulho de seus quintais 
e depositar nas calçadas, para que a equi-
pe da Prefeitura possa recolher.

Serviço de capina e limpeza 
rua Dr. Octávio Oscar Campelo 

de Souza (Ariene)

Divulgação DsM
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Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

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

A c o m p a -
nhando e per-
cebendo as di-
ficuldades dos 
moradores dos 
bairros Parque 
das Palmeiras 
e Vitória Park, 
que não contam 
com os serviços 
dos Correios, o 
vereador Pro-
fessor Eric (PR) 
apresentou re-
q u e r i m e n t o s 
s o l i c i t a n d o 
que esses ser-
v i ços  se j am 
i m p l a n t a d o s 
imediatamente 
nestas regiões. 
De acordo com 
o vereador, os 
bairros estão crescendo muito 
e não há motivos para que a 
população dessas regiões da 
cidade não contem com esses 
serviços básicos. “Acredito 
que, em breve, conseguiremos 
disponibilizar esse beneficio 
aos moradores do Vitória 
Parque e Parque das Palmei-
ras. Os requerimentos foram 
encaminhados à Prefeitura e, 
em breve, deveremos ter uma 
resposta”, enfatizou o vereador 
Professor Eric.

Agradecimentos ao 
Subprefeito de 
Moreira César
O vereador Professor Eric 

agradece ao Subprefeito de 
Moreira César, Manoel Pereira 
dos Santos, o Mané, por sua 

Professor Eric quer solução 
para problema dos Correios em 
bairros de Pindamonhangaba

disposição, empenho e trabalho 
na solução dos problemas do 
Distrito. Nos últimos meses 
ficou mais do que provada a 
sua competência. “Luto muito 
por melhorias em nossa cidade. 
A manutenção dos aparelhos e 
a roçada que foi realizada na 
região da AMI (Academia da 
Melhor Idade) e API (Acade-
mia da Primeira Idade), ambas 
localizadas no Marieta Azere-
do, Distrito de Moreira César, 
deu aspecto de zelo, cuidado e 
carinho pela população. Quero 
agradecer ao Subprefeito Mané, 
de Moreira César, pelo empenho 
que tem mostrado, não medindo 
esforços para atender nossos 
pedidos”, observou o vereador 
Professor Eric.

Vereador Professor eric 
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Vereador acompanha o drama dos moradores do 
parque das palmeiras e Vitória park e pede que 

serViços sejam implantados com urgência

Vereador

Magrão
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O vereador Carlos Eduar-
do de Moura - Magrão (PPS) 
protocolou o Requerimento nº 
1.805/2014, no qual solicitou 
à Secretaria de Habitação, 
estudos para o município 
firmar convênio com o Polo 
Regional da Construção Civil. 
A finalidade é a realização de 
pequenos serviços de constru-
ção civil. 

No município, a Lei nº 
4.980/09, de 27 de outubro de 
2009, prevê o fornecimento de 
material e mão de obra para 
a realização de serviços de 
pequeno porte em moradias 
de pessoas em situação de 
emergência habitacional. A 
ausência de condições míni-
mas de habitabilidade, saúde 
ou segurança para permanên-
cia de pessoas na moradia 
deve ser atestada pela Defesa 
Civil, sendo que a Secretaria 
de Saúde e Assistência Social 

Vereador Magrão solicita 
convênio entre Prefeitura 
e Polo da Construção Civil

certifica que o beneficiário 
não possui condições de arcar 
com as despesas decorrentes 
da intervenção do município 
na moradia.

Atualmente, existe uma 
demanda muito grande de 
pedidos de material de cons-
trução e mão de obra para 
reformas de casas, que encon-
tram-se em estado de emer-
gência habitacional. Porém, 
não há mão de obra suficiente 
para atender a demanda ime-
diatamente.

Para o vereador Magrão, o 
convênio abriria oportunidade 
para o aluno do Polo Regional 
da Construção Civil aprender 
na prática os serviços, pois no 
Polo são ministrados cursos de 
pedreiro, azulejista e encana-
dor. “Seria uma forma de ame-
nizar a falta de mão de obra 
para atender essa demanda”, 
concluiu o vereador Magrão.

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) encaminhou 
ao Poder Executivo a Indicação 
nº 250/2014 ao Departamento 
competente da Prefeitura para 
que seja feita a limpeza do 
córrego que passa pelo Resi-
dencial Andrade, em Pinda-
monhangaba. 

Preocupado com a situação, 
o vereador Janio destacou 
que “há um acúmulo de lixo 
no local fazendo com que a 
água não escoe livremente”. 
Ele disse também que “não 
se pode vacilar nesta questão 
da limpeza urbana e da água 
parada, levando em conta o 
grande número de pessoas que 
contraíram a Dengue”. Janio 
completou esclarecendo que 

Janio Lerario solicita 
limpeza de córrego no 
Residencial Andrade

Vereador pediu ainda que seja feita
a manutenção dos aparelhos de ginástica

e brinquedos no bairro bela Vista

“qualquer quantidade de água 
parada torna-se o suficiente 
para a larva do mosquito se 
desenvolver”. 

Manutenção no Bela Vista
O vereador Janio reivindi-

cou ainda ao prefeito, através 
de Indicação aprovada pelo 
plenário da Câmara, que o setor 
responsável do município faça 
a manutenção de aparelhos de 
ginástica e dos brinquedos exis-
tentes na rua Estados Unidos, 
no bairro Bela Vista.

“Estes locais estão sendo 
muito utilizados por várias 
pessoas e principalmente crian-
ças e se estiverem em perfeitas 
condições, os acidentes pode-
rão ser evitados”, finalizou o 
vereador Janio. 

Vereador

Janio Lerario
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O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) pede à admi-
nistração municipal a reali-
zação de estudos visando a 
construção de uma quadra 
poliesportiva coberta, no 
bairro do Ribeirão Gran-
de. Em sua justificativa, o 
vereador alega que este é 
um bairro rural muito po-
puloso e carente de lazer, 
principalmente esportivo. 
“A construção desta quadra 
vai proporcionar mais lazer 
para a população do Ribeirão 
Grande e bairros vizinhos”.

Hospital Municipal 
no Distrito de 
Moreira César
Outro pedido reiterado 

pelo vereador Felipe Cé-

O vereador 
José Carlos Go-
mes – Cal (PTB) 
esta agradecen-
do ao Cônego 
Geraldo Carlos 
da Silva e toda 
a comissão da 
Festa de São 
Vicente de Pau-
lo, pela reali-
zação de mais 
uma festa em 
comemoração 
ao Santo Padro-
eiro do Distrito 
de Moreira Cé-
sar, que vem 
acontecendo há 
mais de 51 anos, 
sempre no mês 
de setembro.

Frisa o vereador Cal que, 
no ano de 1986, após a che-
gada do Padre Geraldo Carlos 
da Silva, hoje Cônego, para 
assumir a Paróquia, houveram  
mudanças que contribuíram 
com muitos benefícios para a 
população do Distrito.

Nesse ano a festa será rea-
lizada no patio da Igreja Santa 
Rita, no Vale das Acácias e 
com certeza, com o apoio da 
Prefeitura Municipal através 
dos Departamentos de Even-
tos e Cultura, da Polícia Mi-
litar, Subprefeitura, Câmara 
Municipal, dos comerciantes 
e também de todos que sempre 
apoiaram a festa, com certeza 
será mais um sucesso.

A Festa de São Vicente 
de Paulo começa na próxima 
quarta-feira, dia três (3), e vai 

Felipe César – FC solicita 
construção de uma quadra 
coberta no Ribeirão Grande

sar – FC é 
a realização 
de estudos e 
providências 
para a im-
plantação de 
um Hospital 
Municipal, 
para atender 
a região do 
Distrito de 
Moreira Cé-
sar.

De acor-
do com o 
vereador, é 
i m p o r t a n -
te ressaltar 
que o Dis-
trito conta 
ho j e  com 
uma popu-
lação supe-
rior a 50 mil 

habitantes e o atendimento 
na área da saúde necessita 
de melhorias, conforme rela-
tado pela própria população 
desta importante região do 
município.

Agrovilas
O vereador Felipe César 

– FC também reiterou ao 
prefeito, cobrando a implan-
tação de Agrovilas na zona 
rural de Pindamonhangaba. 
De acordo com o vereador, 
na legislatura passada já 
foram realizadas diversas 
desapropriações, porém 
até o momento o projeto 
das Agrovilas, que é uma 
maneira de fixar o homem 
ao campo, ainda não saiu 
do papel.

Cal agradece realização 
da Festa de São Vicente 
de Paulo em Moreira César

até segunda-feira, dia oito (8) 
de setembro, com Missa todos 
os dias, celebrada por diversos 
Padres, também terá Shows 
diariamente com bandas re-
gionais, Camerata Jovem e 
a participação do Negritude 
Júnior no dia 6: no dia 7, Fábio 
Henrique e Alessandro: e no 
dia 8 de setembro encerrando a 
Festa, Os Originais do Samba.

O vereador Cal salienta 
ainda que, “no domingo 
haverá muitas atividades, a 
partir das 07h00 da manhã e 
as 09h00, o tradicional Pas-
seio Ciclístico, que este ano 
completa a 28ª edição, e logo 
após o tradicional sorteio de 
25 bicicletas, doadas pelo co-
mércio, empresários e amigos, 
aos quais desde já nosso Deus 
lhes Pague!”.
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Vereador caL
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O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) solicita a 
Administração Municipal 
que providencie a construção 
de bocas de lobo na rua José 
Moreira leite César, nas pro-
ximidades dos números 116, 
172 e 132, no Residencial 
Andrade.

O vereador faz esta solici-
tação atendendo aos reclames 
dos moradores desta via, que 
relatam que a falta destas 
bocas de lobos tem causado 
inúmeros transtornos como o 
acumulo de água e mau cheiro, 
em frente às suas residências.   

Parque Infantil 
O vereador Toninho da 

Farmácia, solicita ao Execu-
tivo a realização de estudos 
visando a implantação de um 
parque infantil em frente ao 

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para os 
bairros do Andrade e Crispim

prédio da APAE, no bairro 
do Crispim. De acordo com o 
vereador, este é pedido antigo 
dos moradores que reclamam 
das poucas opções de lazer 
na área.

Melhorias na 
pavimentação 
O vereador Toninho da 

Farmácia agradece a Adminis-
tração Municipal, pelas obras 
de recapeamento nas ruas dos 
bairros do Crispim e Andrade. 
O vereador disse que esta obra 
melhora a circulação viária 
dos moradores e de todos que 
utilizam estas ruas, e aproveita 
para solicitar a inclusão das 
ruas Alfredo Molinari, Maria 
Benedita Cabral San Martim, 
Elói Pinheiro e Luiz Canineo, 
no programa de recuperação 
asfáltica.

Vereador Toninho da farMácia

Vereador feL iPe césar - fc

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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Sindicado lança pedra fundamental 
do clube dos servidores públicos

Advogado palestra sobre 
Direito Eleitoral em Pinda

O Sindicato dos Ser-
vidores Públicos de Pin-
damonhangaba lançou, 
no sábado (31), a pedra 
fundamental de seu clu-
be, que será construído no 
Goiabal.

Com uma maquete, o 
presidente da instituição, 
Daniel Ramos, detalhou 
aos associados como será 
o clube. De acordo com 
ele, a primeira etapa deve 
ser inaugurada antes da 
festa dos trabalhado-
res de 2015. “Queremos 
deixar o salão de even-
tos, cozinha e sanitários 
prontos antes de maio. 
Sabemos que é uma obra 
grande, terá 700m², mas 
vamos nos empenhar 
bastante”.

Segundo ele, posterior-
mente, serão construídos 
os alojamentos e a pisci-
na. “Serão 12 suítes divi-
didas em dois pavimentos 
de 250m², e uma grande 
piscina. A intenção é ter-
mos uma área de lazer e 
entretenimento para que 

os funcionários sindicali-
zados possam passar dias 
de tranquilidade com a fa-
mília”.

Durante a cerimônia, 
o presidente agradeceu o 

empenho dos membros 
da diretoria e o apoio dos 
servidores do município.

Os secretários munici-
pais de Administração, de 
Governo, de Planejamento 

e de Relações Institucio-
nais representaram o pre-
feito no evento, que ainda  
contou com a participação 
de outras instituições de 
Pindamonhangaba.

Associado e familiares no evento

Daniel Ramos e representantes da Prefeitura

Maquete do clube dos servidores sindicalizados de Pinda

AnA CAmIlA CAmPOS
* * *

Cerca de 60 pessoas se reuniram na 
Casa do Advogado na noite de quinta-
feira (28), para aprofundar seus conhe-
cimentos no tema ‘legislação Eleitoral 
para as eleições 2014 e perspectivas para 
as eleições de 2016’.

Convidado pela 52ª Seção da OAB, o 
palestrante Arthur luís mendonça Rollo, 
advogado que atua no ramo, falou sobre 
o direito eleitoral e citou inúmeros casos 
dos quais participou, além de pontuar 
vantagens e desvantagens da ficha limpa 
e opinar sobre a questão da propaganda 
eleitoral.

Rollo iniciou sua fala abordando a di-
ficuldade dos candidatos de captarem re-
cursos para as campanhas, o que reflete 
diretamente na contratação de profissio-
nais envolvidos no processo, como os da 
área de marketing e, também, do direito.

Política e sociedade
O advogado destacou vários “cases” e 

mencionou a dificuldade de ser político 
no cenário atual, principalmente, sobre a 
relação entre a fiscalização e a atuação do 
prefeito, que nem sempre consegue con-
trolar totalmente os gastos e documen-

tação – quando acabam acontecendo os 
pequenos equívocos, gerando grandes 
transtornos, muitas vezes, por posturas 
não intencionais.

“Infelizmente, hoje, o sinônimo de 
“político” é “ladrão”. Os políticos são ex-
tratos da sociedade. São pessoas que ele-
gemos para nos representar. Se eu tenho 
problemas na política, eu tenho proble-
mas na sociedade”, assinalou.

Desafios 
Rollo ainda citou que o prazo de con-

denação por oito anos para ilegibilidade 
de um candidato pode fazer um “grande 
estrago”. Além disso, o palestrante apon-
tou que hoje, o maior problema nas can-
didaturas está relacionado à prestação de 
contas que, segundo ele, é uma das coisas 
mais difíceis que existem.

O presidente da OAB Pindamonhan-
gaba, marcel Afonso Barbosa moreira, 
reforçou que existem diferentes tipos de 
política e que temáticas como essa preci-
sam ser mais divulgadas para a sociedade, 
pois não se trata de uma política partidá-
ria.  “Hoje, o que dificulta a democracia é a 
existência de muitos partidos políticos. O 
político deve encarar o dia a dia partindo 
do princípio da boa fé”, concluiu.

Palestrante citou ‘cases’ e esclareceu dúvidas da plateia

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Ana Camila Campos

em sua edição de 
agosto, realizada na 
sexta-feira (29), o 
projeto “Cinema para 
todos” recebeu 50 
crianças da instituição 
assistencial templo dos 
anjos. na oportunidade, 
os pequenos assistiram 
ao filme “O que será 
de nozes?”, de Peter 
Lepeniotis, em cartaz 
no CineFlix (parceiro do 
projeto).

a professora de arte 
Patrícia arlochi rocha 

falou para os respon-
sáveis do “Templo dos 
anjos” sobre o “Cinema 
para Todos”, após ver 
uma matéria divulgada 
nesta tribuna. “a maior 
parte das nossas crian-
ças nunca foi ao cinema.  
o projeto foi uma ma-
neira que encontramos 
para quebrar a rotina e 
levar um pouco de di-
versão para elas. Todos 
ficaram muito ansiosos 
quando souberam que 
viríamos”, acrescentou.

CinEMA 
PARA ToDos

realizado uma 
vez por mês, o 
projeto recebe ins-
tituições para uma 
sessão gratuita no 
CineFlix. os interes-
sados em participar 
devem fazer um ca-
dastro na adminis-
tração do shopping. 
mais informações 
pelo telefone 3522-
5591.

Cinema para TodoS reCebe 
alunoS do Templo doS anjoS

Cinquentas crianças assistiram ao filme “O que será de nozes?”

Divulgação
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Maria Fernanda Munhoz
*** 

o projeto nosso Bair-
ro abriu oficialmente suas 
portas à população, com 
uma grande festa no Vale 
das Acácias, no domingo 
(31). O evento marcou, 
também, o retorno oficial 
das atividades da Brinque-
doteca da Secretaria de 
Educação da Prefeitura.

O evento teve ainda 
ações da Secretaria de 
Saúde, orientações da Se-
cretaria de Esportes, do-
ação de animais do AMA 
- Abrigo Municipal de Ani-
mais, quick massagem, 
corte de cabelo, unhas 
decoradas, brinquedos 
infláveis, minicidade com 
o Departamento de Trân-
sito, exposição do De-
partamento de Turismo, 
inscrições para as últimas 
oficinas do projeto, além 
da presença da Assistên-
cia Social e OAB, além de 
música com João By Law 
e teatro com os palhaços 
Foka e Bilisco. Todas as 
atrações foram oferecidas 
gratuitamente para a po-
pulação do bairro e região.

Na cerimônia de aber-
tura, diversas autoridades 
passaram sua mensagem 
para a população. Os mo-
nitores das oficinas que 
serão realizadas na tenda 
do Vale das Acácias e nos 
centros comunitários de 
treze bairros pela cidade, 
foram apresentados ofi-
cialmente.

Algumas oficinas
Uma das novidades 

desta edição é a oficina 
de massoterapia, com o 
monitor Vijaya Marga, 
da Nova Gokula. Ele vai 

Projeto Nosso Bairro tem 
início no Vale das Acácias

ensinar a automassagem, 
introdução ao shiatsu e 
abhyanga (massagem in-
diana). “Tivemos grande 
procura de inscrições para 
essa oficina e acredito que 

Atendimento de saúde durante abertura do projeto

Apresentação 
circense de 
palhaços

O projeto marcou o retorno da Brinquedoteca

Vista geral, 
com diversas 
atrações 
gratuitas

a procura se deva à facili-
dade que o projeto dá de 
levar o curso como esse, 
que seria caro, para per-
to da população, gratui-
tamente”, considerou o 

massoterapeuta que tem 
mais de 30 anos de expe-
riência na área.

Mas o projeto retorna 
também com as oficinas 
que são sucesso para o 

público, como a pintura 
em tecido, realizada pela 
monitora Solange Ve-
rol desde a primeira edi-
ção do projeto, em 1997. 
“Nossa oficina é sempre 

a mais cheia, as pessoas 
aprendem com facilida-
de e rapidamente podem 
começar a produzir para 
comercializar. A pintura 
em tecido é versátil e pode 
ser usada para pano de 
prato, camisetas, aventais 
e outros. Tenho bastante 
alunos que comprovada-
mente utilizaram o que 
aprenderam no curso para 
colaborar com a renda em 
casa”, garantiu.

Uma dessas alunas é 
hoje monitora do projeto. 
Rosemeire Silva apren-
deu pintura em tecido no 
Projeto Nosso Bairro e, 
em seguida começou a de-
senvolver a técnica, sendo 
hoje monitora de pintura 
em vidro. “Dou aulas em 
um projeto social no Ara-
retama e é uma emoção 
poder participar do ‘Nos-
so Bairro’ e ensinar outras 
pessoas, assim como eu 
aprendi aqui. O curso do 
projeto foi um incentivo 
muito grande para eu me-
lhorar de vida”, disse.

Participação
Quem já está matri-

culada no Projeto Nosso 
Bairro é Edna Alves Fa-
ria, que mora no Karina/
Ramos mas não perdeu a 
oportunidade de partici-
par das aulas de vagonite 
e macramê. “Adoro o pro-
jeto. Se pudesse, partici-
paria de todas as oficinas. 
Não conheço o macramê e 
quero aprender mais so-
bre vagonite e essa é uma 
grande oportunidade”, 
concluiu.

O projeto ficará por 
quatro semanas no local, 
com diversas atrações para 
pessoas de todas as idades.

Monitora Solange Verol, uma das mais antigas participantes do projeto

Cintia Martins Camargo

Cintia Martins Camargo

Cintia Martins CamargoCintia Martins Camargo

Cintia Martins Camargo

cultura e lazer
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Codivap discute nova legislação 
eleitoral e saúde no Vale do Paraíba

o santuário ma-
riano diocesano de 
nossa senhora do 
bom sucesso promove 
desde sábado (30) até 
dia 8 de setembro, as 
solenidades da Festa 
da Padroeira de Pinda-
monhangaba. 

todos os dias, o ato 
religioso será segui-
do por quermesse na 
quadra do quartel, que 
conta com diversas 
barracas e com apre-
sentação de shows. 

no dia da festa, 
segunda-feira (8), a 
programação terá iní-
cio com santa missa às 
9 horas, com participa-
ção especial da irman-
dade de nossa senho-
ra do bom sucesso. 
Às 17 horas, será 
realizada a tradicional 
procissão e, na che-
gada à igreja, a missa 
de encerramento será 
celebrada pelo padre 
Luiz Carlos, pároco 
reitor do santuário.

Começa Festa de Nossa 
Senhora Rosa Mística

Cintia Camargo
* * *

Piquete sediou na últi-
ma sexta-feira (29) mais 
uma reunião do Codivap - 
Consórcio de Desenvolvi-
mento integrado do Vale 
do Paraíba, Litoral norte 
e mantiqueira - quando 
foram discutidos vários 
projetos para a região.

Hernani de Castro 
Júnior, coordenador de 
programas de gestão de 
negócios da Unitau, apre-
sentou ao Codivap uma 
parceria para a participa-
ção em um curso que dará 
ênfase à gestão pública, 
com o objetivo de tornar 
a administração mais mo-
derna e estratégica. 

outro assunto aborda-
do durante a reunião foi a 
nova legislação eleitoral e 
as muitas questões da ges-
tão pública e contou com a 
participação do advogado 
arthur rollo, especialista 
no tema.

Segundo o advogado, 
são muitas as questões 
a serem discutidas nas 
próximas eleições muni-
cipais, principalmente no 
que diz respeito aos cui-
dados com todas as contas 
públicas.

“Por conta disso, o ce-
nário político de prefeitu-
ras, principalmente, vem 

A comunidade 
católica do Goiabal 
comemora até o dia 
14 de setembro a 
festa de Nossa Se-
nhora Rosa Mística. 
A abertura aconte-
ceu na última segun-
da-feira (1º/9), com 
missa celebrada pelo 
padre Reami. A no-
vena será até o dia 
13 de setembro com 
missas às 19 horas, 

exceto no sábado 
e domingo, quando 
será às 18h30. Todos 
os dias, às 15 horas, 
haverá celebração da 
Misericórdia e Ben-
ção do Santíssimo.

Todos os dias 
haverá quermesse 
com shows e muita 
diversão. Os orga-
nizadores convidam 
a população para 
participar. 

mudando ano a ano e ge-
rando problemas aos ad-
ministradores, que podem 
perdurar até após o tér-
mino do mandato atual. E 
ainda torná-lo inelegível 
por mais de oito anos”, 
disse.

Responsabilidade
o prefeito de Pindamo-

nhangaba e presidente do 

Codivap, mais uma vez, 
fez um apelo aos prefei-
tos presentes, solicitando 

que levem aos represen-
tantes do governo esta-
dual a mesma mensagem 

em relação à questão do 
tombamento da Serra da 
mantiqueira. “É muito 

importante que todos ava-
liem o quanto essa atitude 
pode ser nociva à região, 
desalojando centenas de 
famílias”, disse.

Ele ainda assinou car-
tas do consórcio aos can-
didatos ao governo es-
tadual de São Paulo e à 
presidência do país. as 
cartas trazem algumas 
solicitações da entidade 
para a região, discutidas 
entre os prefeitos das 44 
cidades que compõem o 
consórcio, como a conti-
nuação da Carvalho Pinto 
até Lavrinhas; a duplica-
ção da estrada para Uba-
tuba; o não tombamento 
da serra da mantiqueira; 
a implantação de faculda-
des estaduais na região, 
entre outras.

também foi feita uma 
palestra com a diretora 
técnica de saúde do De-
partamento regional de 
Saúde de taubaté, maris-
tela Siqueira Santos, que 
abordou vários aspectos 
da saúde em toda a região, 
bem como todas as ações 
do governo estadual nesta 
área, o que vai colaborar 
para a construção de uma 
rede hospitalar em toda 
a região, em um investi-
mento que vai chegar a r$ 
34 milhões.

a diretora convidou 
todos os presentes para 
participarem da marcha 
da Saúde, dia 5 de setem-
bro, na faculdade de di-
reito da USP, das 8 às 18 
horas, buscando a adesão 
também dos setores ju-
rídicos para que o gover-
no também fixe a mesma 
porcentagem mensal para 
repasse na área de saúde.

a próxima reunião do 
Codivap será em outubro, 
na cidade de Cachoeira 
Paulista.Presidente destacou os projetos de interesse coletivo para a região

maria FErnanDa mUnHoz
 * * *

a rua Deputado Claro 
César, no centro da ci-
dade, recebeu, na última 
semana, mais um trecho 
de ciclofaixa. Dentro 
do plano de mobilidade 
urbana da administração 
municipal, a ciclofai-
xa vai colaborar para a 
organização do trânsito, 
beneficiando não so-
mente os ciclistas, como 

também pedestres e mo-
toristas, que terão uma 
cidade mais organizada e 
segura.

Essa nova ciclofaixa 
vai integrar o percurso 
desde a praça monsenhor 
marcondes até o Bosque 
da Princesa.

De acordo com o 
diretor do Departamento 
de trânsito da Prefeitu-
ra, houve uma resposta 
positiva tanto da Estapar, 
que transferiu as vagas 
retiradas para ruas do 
entorno, quanto para os 
comerciantes locais, por 
meio de reunião realiza-
da na acip – associação 
Comercial e industrial de 
Pindamonhangaba.

Centro da cidade 
recebe ciclofaixa

Mais ciclofaixas 
serão instaladas 
em toda a cidade, 
facilitando o 
trânsito

Representantes dos municípios que compõem o Codivap estiveram reunidos em Piquete

maria Fernanda munhoz

Divulgação

Divulgação

Festa de Nossa Senhora 
do Bom Sucesso 
segue nesta semana
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COMUNICADO
A Empresa Eventos Fazenda Bela Vista LTDA - EPP situada em 
Pindamonhangaba/SP, á Rodovia Presidente Dutra, S/N complemento 
KM 94 - Bairro Goiabal, Inscrição Estadual n°528.154.284.117 e CNPJ 
n° 11.011.771/0001-09, comunica o extravio de 01 talão de Nota Fiscal, 
modelo 01, de n° 01 ao n° 50 em branco.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 162/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 162/14, referente à “Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem de uniformes e agasalhos de 
competição, com a finalidade de manter em boas condições de uso, para atletas e usuários das 
escolinhas da Sejelp”, com encerramento dia 17/09/14 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, 01 de setembro de 2014. 

PREGÃO Nº 228/2014
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. 228/14, referente à “Aquisição 
de scanner com alimentador automático, conforme Termo de Referência”, com encerramento dia 
16/09/14 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, 01 de setembro de 2014. 

PREGÃO Nº 238/2014
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. 238/14, referente à “Aquisição de placa 
de inox gravada em baixo relevo, com texto em cor na dimensão de 70×50 cm em cor com quatro 
furos e quatro parafusos para fixação”, com encerramento dia 15/09/14 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, 01 de setembro de 2014. 

PREGÃO Nº 239/2014
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. 239/14, referente à “Aquisição de 
ferramentas e material de ferragens aplicação: manutenções e obras diversas no Distrito de Moreira 
César”, com encerramento dia 15/09/14 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, 01 de setembro de 2014. 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 240/2014
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. 240/14, referente à “Aquisição 
de película para confecção de placas de sinalização viária”, com encerramento dia 16/09/14 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, 01 de setembro de 2014. 

PREGÃO Nº 250/2014
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. 250/14, referente à “Aquisição de 
Dector Fetal de mesa e portátil aplicação Unidade de Saúde”, com encerramento dia 18/09/14 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, 01 de setembro de 2014. 

PREGÃO Nº 251/2014
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. 251/14, referente à “Aquisição de 
compressor de ar”, com encerramento dia 18/09/14 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, 01 de setembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 273/2014
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. 273/14, referente à “Contratação de 
Empresa especializada para prestação de serviços de acesso a solução integrada de colaboração 
de comunicação corporativa baseada em nuvem pelo período de 36 meses”, com encerramento 
dia 12/09/14 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, 01 de setembro de 2014. 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 275/2014
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. 275/14, referente à “Aquisição de 
água mineral de 20 Litros e embalagem (galão 20 Litros) para consumo dos Setores, Departamentos 
e Secretarias da Prefeitura de Pindamonhangaba pelo prazo de 12 meses”, com encerramento dia 
12/09/14 às 10h e abertura às 10h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - CEMITÉRIO MUNICIPAL 
torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação Parcial N° 3004517 
, válida até __/__/____, para Cemitério horizontal à AV VOLUNTÁRIO VITORIANO 
BORGES, 935, SÃO BENEDITO, PINDAMONHANGABA.

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
 Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados 
a comparecer à 8ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo 
discriminados: 

Dia:    04/09/2014 (quinta - feira)
Horário:   14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista: aproximadamente, 2 horas
Local:  OAB - Casa dos Advogados
Rua Dr. Gregório Costa, 249 – Centro – 3642.4234
Pauta: 
I. Leitura e aprovação de ata
II. Semana do Idoso 
III. Plantão de atendimento do CMI 
a. duplas de atendimento do plantão
b. grupo de estudo do Estatuto do Idoso
IV. Outros assuntos pertinentes ao Conselho
V. Informes e encerramento
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:   cmi@pindamonhangaba.
sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com

Patricia Campos - Presidente do Conselho Municipal do Idoso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVOCAÇÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Através deste convocamos o Nobre CONSELHEIRO (A) DE SAÚDE, para comparecer a Reunião 
Extraordinária, a saber:
Dia: 09 de Setembro de 2014.
Horário: 18 horas (única chamada).
Local: Centro de Especialidades Médicas - CEM – 1º Andar
Av. Dr. Frederico Machado, 179 - Pindamonhangaba / SP
CEP: 12420-010 - Tel.: (12) 3644-5917/5958/5990
Pauta
PMAQ – Programa de melhoria do acesso e da qualidade na atenção básica. 
•Utilização do Repasse - Fonte a Fonte. 
Relatora: Dr.ª Maria Cristina E. Campmany
Tempo estimado: 2 horas
Pindamonhangaba, 29 de Agosto de 2014.

José Fernandes Ribeiro - Presidente do Conselho Municipal de Saúde

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  09/09/2014 às 14:30 horas
ASSISTENTE SOCIAL
14º CELIA BENEDITA DE CARVALHO
RUA DUQUE DE CAXIAS, 159 – APTO 202 - CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12020-050

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, 
em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 09/09/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
101º MARCIA DE FATIMA DANGELO OLIVEIRA
RUA ABARÉ, 721 – JARDIM VALE DO SOL
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12238-230

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 09/09/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
102º ROSIRENE FERREIRA DUQUE
RUA ARMANDO BASSO, 41 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-060

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  09/09/2014 às 14:00 horas
PSICÓLOGO
8º JULIANA FERRARO SANTOS
AVENIDA JULIO DE MESQUITA, 590 – APTO 131 – CAMBUI
CAMPINAS – SP
CEP 13025-061

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº. 5088 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do inciso IV do artigo 11º, da Lei Municipal       nº. 5.555, de 17 de julho de 2013,

D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 535.000,00 (quinhentos 
e trinta e cinco mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, 
classificados nas seguintes dotações:

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.20  Departamento de Comunicação
2007              Manutenção de Comunicação
04.131.0024.1           3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (152)        R$    36.000,00
2041              Manutenção de Eventos
04.131.0024.1           3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (153)        R$  390.000,00

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.30  Departamento de Serviços Municipais
1025              Equipamentos em Geral
15.451.0007.1           4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente  (191)  R$    32.000,00
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.14   FMAS/Proteção Especial Alta Complexidade
2002              Promoção Social
08.244.0019.1           3.3.50.43 – Subvenções Sociais  (517)                               R$    77.000,00
Art. 2º       Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de anulação da seguinte 
dotação orçamentária: 
05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05.40  Departamento de Turismo
2004                          Manut. da Administração de Órgãos Afins
23.695.0018.1           3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (101)        R$  390.000,00
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50  Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1028              Teatro Municipal
13.392.0007.1           4.4.90.51 – Obras e Instalações  (220)                               R$    32.000,00
09.00  SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20  Departamento de Finanças
9001              Reserva de Contingência
99.999.0030.1           9.9.99.99 – Reserva de Contingência (253)                       R$    36.000,00
14.00  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.14  FMAS/ Proteção Básica
2002              Promoção Social
08.244.0019.1           3.3.50.43 – Subvenções Sociais (499)                                R$    77.000,00
Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 23 de ju1ho de 2014.
   Vito Ardito Lerário    
   Prefeito Municipal                                 

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº. 5089 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do inciso IV do art. 11 da Lei Municipal nº 5.555, de 17 de julho de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º  Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 403.000,00 (duzentos e 
três mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, classificados nas 
seguintes dotações:
03.00 SUB PREFEITURA DE MOREIRA CÉSAR
03.20  Departamento de Obras e Serviços de Moreira César
1020              Galeria de Águas Pluviais 
15.452.0007.1           4.4.90.51 – Obras e Instalações (32)                                R$      50.000,00
1021              Guias e Sarjetas 
15.452.0007.1           4.4.90.51 – Obras e Instalações (33)                                R$      20.000,00

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.30  Departamento de Serviços Municipais
2010              Serviço de Limpeza Pública
15.452.0008.1           3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros- P.Jurídica (194)  R$    200.000,00

08.50  Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1015              Redes de Água e de Esgoto
17.512.0007.1           4.4.90.51 – Obras e Instalações (230)                              R$      20.000,00

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20  Departamento de Finanças
2004              Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.123.0005.5           3.3.90.93 – Indenizações e Restituições (247)                 R$    103.000,00

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.50  Departamento de Patrimônio Histórico
2020              Promoção Cultural e Artística
13.391.0014.1           3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros- P.Jurídica (455)   R$     10.000,00

Art. 2º   Os recursos transpostos pelo artigo anterior correrão por conta de anulação da seguinte 
dotação orçamentária: 
03.00 SUB PREFEITURA DE MOREIRA CÉSAR

03.20  Departamento de Obras e Serviços de Moreira César
1014              Canalização e Urbanização de Córregos 
15.452.0007.1           4.4.90.51 – Obras e Instalações (31)                                R$      70.000,00
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.30  Departamento de Serviços Municipais
2033              Manutenção/ Transporte/ Oficina
26.782.0007.1           3.3.90.30 – Material de Consumo (196)                           R$    200.000,00

08.50  Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1014              Canalização e Urbanização de Córregos
17.512.0007.1           4.4.90.51 – Obras e Instalações (229)                              R$      20.000,00

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20  Departamento de Finanças
9001              Reserva de Contingência
99.999.0030.1           9.9.99.99 – Reserva de Contingência (253)                     R$    103.000,00

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.50  Departamento de Patrimônio Histórico
1025              Equipamentos em Geral
13.391.0014.1           4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (451)  R$     10.000,00
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2014.

   Vito Ardito Lerário   
    Prefeito Municipal  
                               

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de julho de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.100, DE 19 DE AGOSTO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.689, de 19 de agosto de 2014, 
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), no Fundo Municipal de Assistência Social, 
em função do superávit financeiro apurado em 2013 e de adequações de investimentos neste 
exercício, a saber:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
14.11 FMAS/ Gestão   
1025  Equipamentos em Geral  
08.244.0019.5 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (488)   R$ 230.000,00
14.12 FMAS/ Proteção Básica   
1025  Equipamentos em Geral  
08.244.0019.5 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (497)  R$        50.000,00
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo com o artigo 
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2013 
com o valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de 
R$ 37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de R$ 60.557.284,01. 
Art. 3º      Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.101, DE 19 DE AGOSTO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº 5.690, de 19 de agosto de 2014,

D E C R E T  A:
Art. 1º Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial 
no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, 
no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade, referente a Emenda 
nº 2014.210.020-3 de autoria do Deputado Estadual Padre Afonso Lobato para a aquisição de 
uma Van, conforme convênio nº. 293/2014 SUS/SP e contrapartida do Município. A classificação 
orçamentária será:
11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade 
1025  Equipamentos em Geral
10.302.0020.1 4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente    R$   30.000,00
10.302.0020.2 4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente    R$ 100.000,00
 
Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º correspondente ao valor de R$ 100.000,00, 
terá como cobertura o repasse efetuado pelo Sistema Único de Saúde – SUS/SP.
Art. 3º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º, correspondente ao valor de R$ 30.000,00, 
contrapartida do Município, terá como cobertura a ANULAÇÃO de parte da seguinte dotação:
11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade 
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.302.0020.1 3.3.90.30– Material de Consumo (336)                    R$   30.000,00
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.688, DE 19 DE AGOSTO DE 2014.
Autoriza o Executivo Municipal a receber material da Empresa Pedreira Anhanguera do Vale Ltda e 
a executar obras de manutenção da via de acesso à empresa. 
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1º Fica o Executivo Municipal autorizado a receber da empresa Pedreira Anhanguera do Vale 
Ltda 10.000 m3 (dez mil metros cúbicos) de B.G.S. (Brita Graduada Simples) para execução de 
obras de pavimentação.
Art. 2º Em contrapartida fica o Executivo Municipal autorizado a executar a pavimentação asfáltica 
de 3.400 m2 (três mil e quatrocentos metros quadrados) do acesso à empresa Pedreira Anhanguera.
Art. 3º O material doado pela empresa perfaz valor de R$ 597.800,00 (quinhentos e noventa e sete 
mil e oitocentos reais) e a obra de pavimentação asfáltica a ser executada pelo Município perfaz 
o valor de R$ 168.951,10 (cento e sessenta e oito mil e novecentos e cinquenta e um reais e dez 
centavos) 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal 
José Antonio Rodrigues Alves  - Secretário de Obras e Serviços

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5.689, DE 19 DE AGOSTO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de                    R$ 280.000,00 (duzentos 
e oitenta mil reais), no Fundo Municipal de Assistência Social, em função do superávit financeiro 
apurado em 2013 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
14.11 FMAS/ Gestão   
1025  Equipamentos em Geral  
08.244.0019.5 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (488)   R$ 230.000,00
14.12 FMAS/ Proteção Básica   
1025  Equipamentos em Geral  
08.244.0019.5 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (497) R$   50.000,00
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo com o artigo 
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2013 
com o valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de 
R$ 37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de R$ 60.557.284,01. 
Art. 3º      Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº4.300, DE 26 DE AGOSTO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. Henrique da Silva Carvalho do emprego de provimento em 
comissão de Coordenador de Praças Esportivas, a partir de 12 de março de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de março 
de 2014.
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2014.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em conformidade com a Lei nº 3.823, de 03.08.2001, alterada pela 
Lei nº 3.896, de 18.04.2002, em seu art.8º, alterada pela Lei nº 5.233, de 11/08/2011, 
regulamentada pelo Decreto nº4.367, de 21.05.2007, Resolução nº 147/03, alterada pela 
Resolução nº 233/07 – Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN
R   E   S   O   L   V   E:-
Art. 1º Alterar o inciso II do art. 1º da Portaria Geral nº 4.141, de 02 de dezembro de 2013, 
que reconduziu os membros da Junta Administrativa de Recursos e Infrações – J.A..R.I., 
que passa a vigorar com a seguinte representação:
 “II – REPRESENTANTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRANSITO E RODOVIARIO 
MUNICIPAL
Titular   :- Bruna Danielle Silva Alves
Suplente:- Tarcizio José Moreira dos Santos Junior”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José Antonio Rodrigues Alves
Secretário de Obras e Serviços

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 14 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5.694, DE 26 DE AGOSTO DE 2014
Autoriza o Executivo Municipal a conceder espaço público, a título oneroso, para exploração 
comercial de cantina/lanchonete dos Centros Esportivos, Ginásios Esportivos e Quadras Esportivas.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar contrato de concessão de espaço público, 
a título oneroso, destinado a exploração comercial de cantina/lanchonete dos Centros Esportivos, 
Ginásios Esportivos ou Campos de Futebol do Município.
Parágrafo único.  A permissão far-se-á a título oneroso, mediante o pagamento ao Município pela 
concessão do espaço público.
Art.2º.  A permissão de uso se efetivará mediante contrato do qual constarão os direitos e 
obrigações do concessionário, dentre as quais a proibição de comercialização de qualquer tipo de 
bebida alcoólica.
§1º  O imóvel  de que trata a presente Lei, somente poderá ser utilizado para as finalidades previstas 
no contrato, sendo a manutenção de inteira responsabilidade do concessionário.
§2º. Havendo desvio da finalidade ou descumprimento das cláusulas previstas no contrato que 
formaliza a concessão será revogada.
§3º. É vedada a transferência do espaço público cedido por parte do cessionário.
Art. 3º. A concessão de uso dos espaços públicos de que trata esta lei, será realizada mediante 
processo licitatório, no tipo melhor preço, observados os dispositivos legais constantes na Lei 
8.666/93 e suas alterações.
Parágrafo único. Os espaços objeto da concessão serão descritos no edital de licitação.
Art. 4º Serão de inteira responsabilidade do concessionário:
I-Equipar a cantina/lanchonete;
II -  Atender as normas de Saúde e Vigilância Sanitária para alimentos e bebidas comercializados, 
bem como para os equipamentos utilizados;
III – Despesas para o funcionamento e manutenção do referido espaço;
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Cleber Bianchi - ecretária de Juventude, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 125/2014
A Prefeitura comunica que o PPRP n° 125/2014, que cuida da “Aquisição de camiseta para 
atenderá a programação referente ao calendário do ano de 2014 do Departamento de Assistência 
Social” fica adiado SINE-DIE. 
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2014.

PREGÃO Nº. 259/2014
A Prefeitura comunica que o PP n° 259/2014, que cuida da “Aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares para o Pronto Atendimento Infantil” fica adiado SINE-DIE. 
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 LEI Nº 5.690, DE 19 DE AGOSTO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 
42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil 
reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência 
Média e Alta Complexidade, referente a Emenda nº 2014.210.020-3 de autoria do Deputado 
Estadual Padre Afonso Lobato para a aquisição de uma Van, conforme convênio nº. 293/2014 
SUS/SP e contrapartida do Município. A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.13 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade 
1025  Equipamentos em Geral
10.302.0020.1 4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente    R$   30.000,00
10.302.0020.2 4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente    R$ 100.000,00
  
Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º correspondente ao valor de R$ 100.000,00, 
terá como cobertura o repasse efetuado pelo Sistema Único de Saúde – SUS/SP.

Art. 3º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º, correspondente ao valor de R$ 30.000,00, 
contrapartida do Município, terá como cobertura a ANULAÇÃO de parte da seguinte dotação:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.13 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade 
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.302.0020.1 3.3.90.30– Material de Consumo (336)                    R$   30.000,00

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de agosto de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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COTIDIANO
9Tribuna do Norte

Os trabalhadores da 
Novelis fizeram uma pa-
ralisação na sexta-feira 
(29) para pressionar a 
diretoria a avançar nas 
negociações da campa-
nha salarial e também 
protestar contra os aci-
dentes na fábrica.

Segundo o presiden-
te do sindicato, Renato 
Marcondes – “Mamão”, a 
bancada patronal do Gru-

po 8 (do qual a Novelis 
faz parte) não apresentou 
uma proposta de reajuste 
salarial, apesar da data
-base da categoria ser na 
segunda-feira (1º/9).

A redação da Tribuna 
entrou em contato com a 
assessoria da Novelis na 
sexta-feira (29), mas até o 
fechamento desta edição 
não recebeu nenhuma res-
posta.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A equipe do Programa 
Escola da Família, da Di-
retoria Regional de Ensino 
sediada em Pindamonhan-
gaba, realizou a VI Corri-
da em homenagem a João 
Carlos de Oliveira, “João do 
Pulo”, no domingo (31),  na 
região central da cidade. 

Com a presença de crian-
ças, adolescentes, adultos 
e veteranos, a prova teve a 
participação de represen-
tantes de Pinda, Tremembé, 
Campos do Jordão, São Ben-
to do Sapucaí e São Paulo. 

Muitas famílias mar-
caram presença, como é 
o caso de Marcelo Ribeiro 
do Couto. “Minha esposa 
já corria e me incentivou, 
peguei gosto e comecei a 
treinar. Correr em famí-
lia é bom, um incentiva o 
outro o tempo todo. Esta 
homenagem é bonita por-
que ‘João do Pulo’ foi uma 

Na manhã da última 
sexta-feira (29), houve 
uma colisão frontal en-
volvendo um automóvel 
e uma motocicleta. O aci-
dente aconteceu na ave-
nida Darcy Vieira Mar-

condes, bairro do Feital. 
O motociclista, que 

não é habilitado, foi con-
duzido ao Pronto-Socor-
ro de Pinda. Os veículos 
foram apreendidos para 
perícia.

Com o objetivo de aler-
tar e fazer refletir sobre o 
tema igualdade, a Funvic 
- Faculdade de Pindamo-
nhangaba, juntamente 
com o CMDM - Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher, realiza a Semana 
da Igualdade.

Na manhã de sábado 
(30), alunos e voluntários 
da Funvic e participantes 
do CMDM estiveram na 
praça Monsenhor Mar-
condes, discutindo e pan-
fletando sobre igualdade 
de gênero – uma das me-
tas do milênio da Unesco, 
levantando a bandeira em 
defesa da mulher.

No domingo (31), a 
ação iniciou às 8 horas, 
com uma caminhada jun-
to com o programa Escola 
da Família.

Entre outras ações 
previstas para compor a 
programação da sema-
na estão panfletagem nos 
bairros, palestras e cami-
nhadas.

A Polícia Militar apre-
endeu drogas e um do-
cumento falso na última 
quinta-feira (28), em 
Pindamonhangaba. Um 
rapaz de 18 anos, que es-
tava trafegando pela ro-
dovia Floriano Rodrigues 
Pinheiro jogou a droga 
pela janela ao avistar a 

polícia. Ao ser abordado, 
ele confessou que a droga 
era sua. A polícia  identifi-
cou que o documento era 
de um homem de apro-
ximadamente 31 anos, 
procurado pela justiça de 
Pernambuco. Preso, foi 
encaminhado à peniten-
ciária de Cruzeiro.

Por melhoras salariais, 
funcionários atrasam 
produção na Novelis

Corrida homenageia “João do Pulo”

Pré-mirim masculino
1º - Guilherme Félix Ferreira
2º - Álvaro G. Izidoro
3º - Renan F. dos Santos
Pré-mirim feminino
1º - Maria Heloína
2º - Giovana M. Miranda
3º - Laís G. dos Santos
Mirim masculino
1º - Matheus E. S. Borges
2º - Marcos P. Ferreira
3º - Caio E. dos Santos

Mirim feminino
1º - Nicole S. de Morares
2º - Andréia N. Ribas
3º - Isabela C. C. A. Oliveira
Infantil masculino
1º - Gustavo C. dos Santos
2º - João F. dos S. Alves
3º - Breno de Assis
Infantil feminino
1º - Janine R. de Oliveira
2º - Stephane I. de Souza

Confira a classificação parcial 
de algumas provas. 

pessoa que deu orgulho à 
cidade”, disse.

Marcos Paulo Leal Fer-
reira foi vice-campeão na 
categoria mirim. Ele disse 
que foi a segunda vez que 
participou da corrida e que 
comparando com o ano an-
terior teve uma grande evo-

lução. “Sou velocista, nor-
malmente, faço 75 metros e 
hoje corri 600 metros. Ano 
passado eu nem subi ao pó-
dio. Os treinos que realizo 
como aluno  no  Cento Es-
portivo ‘João do Pulo’ me 
ajudaram bastante”.

Gicele de P. Giúdice, di-

rigente de Ensino de Pin-
damonhangaba e região, 
agradece a participação 
de todos, o empenho da 
equipe do Programa Esco-
la da Família e o apoio da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Pre-
feitura.

Uma aeronave de pe-
queno porte fez um pouso 
forçado na tarde do últi-
mo domingo (31), em uma 
fazenda de Tremembé. O 
ultraleve havia decolado 
de Pinda e seguia para 
Taubaté, quando sofreu 
uma pane no motor. Após 
a queda, os ocupantes, 
que não se feriram, deixa-
ram o local em um carro 
e a aeronave permaneceu 
na propriedade.

Alguns danos à pro-
priedade aconteceram 
após a queda, quando 
uma forte ventania vi-
rou o avião, acertando 
a fiação e deixando as 
casas sem luz. Próximo 
ao local da aterrissagem 

Semana da Igualdade

POLÍCIA
PM prende homem com 
drogas e documento falso

Acidente deixa um 
ferido no Feital

Ultraleve que saiu de Pinda faz pouso 
forçado em fazenda de Tremembé

Um acidente envolven-
do três veículos na manhã 
da última segunda-feira 
(1º/9) provocou lentidão 
no trecho da via Dutra 
que passa pelo município 
de Pinda. Por volta das 
7h30, o congestionamen-
to era de um quilômetro 
na altura do km 103.

A Polícia Rodoviária 
Federal informou que o 
acidente aconteceu por vol-
ta das 5h45, quando dois 
caminhões e uma van coli-
diram no km 103, na pista 
sentido São Paulo. Um dos 
caminhões, que carregava 
granito, tombou na pista e 
uma das faixas foi interdi-
tada. Ninguém ficou ferido.

Acidente 
provoca lentidão 
na Dutra

estão cinco casas, todas 
pertencentes à área de 
assentamento.

A área foi isolada 
pela Polícia Militar. A 
Aeronáutica, em Guara-

tinguetá, informou não 
ter sido comunicada do 
acidente. O proprietá-
rio da aeronave não foi 
encontrado para co-
mentar o assunto.

Centenas de pessoas participaram da VI Corrida organizada pela equipe do Programa Escola da Família

Praça Monsenhor Marcondes foi palco das atividades

Modelo era parecido com a da fotografia

Divulgação

Guilherme Moraes

Divulgação

Marco Vinício Cuba
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Tribuna do Norte
ESPORTES

Os atletas das categorias de 
base da Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer de Pinda-
monhangaba participaram do 
Campeonato Paulista de Judô 
Aspirantes – fase Inter Regio-
nal – das Classes Sub 15 e Sub 
18, no último sábado (30) e 
conquistaram vaga na fase fi -
nal. O evento ocorreu em Mogi 
das Cruzes e contou com a pre-
sença dos atletas da região do 
ABC, Mogi das Cruzes e do Vale 
do Paraíba.

De acordo com as informa-
ções do técnico, dos 15 judocas 
que formaram a equipe, nove 
subiram ao pódio e se classifi ca-
ram para a fase fi nal do Campe-
onato Paulista, que acontecerá 
dia 11 de outubro, em Mauá.

Os pindenses que se desta-
caram foram: Danielle Ingrid, 
Bianca Marcelino, Maria Ga-
briela Lemes, Ingrid Bagio, Ka-

Vagas para corrida noturna são limitadas

Mais de três mil alunos foram 
avaliados em agosto

Pinda prepara Torneio Melhor Idade

Terça-feira (2) – Cidade Nova
Castolira X Fênix
Horário: 19h30
Dragões X Mantiqueira
Horário: 20h15

Terça-feira (2) – Ferroviária 
Sejelp/Zito X Ferroviária
Horário: 19h30
Cantareira X Santa Luzia
Horário: 20h15
Castolira B X Dragões
Horário: 21h

Quarta-feira (3) – Zito
Crianças PP A X Sejelp/Escola Excelência
Horário: 19h30
Crianças Primeiros Passos A X 
Ferroviária
Horário: 20h15
Senai X Mantiqueira
Horário: 21h

Quinta-feira (4) – Jardim Eloyna
Bicicletaria Liberdade X OAB/APCD
Horário: 19h30
Martifer X Souza Hidroelétrica
Horário: 20h30

Sexta-feira (5) – Alto do Tabaú
Santa Luzia X Castolira A
Horário: 19h30
Bar Zé do Café X Semar
Horário: 20h30 

CONFIRA OS JOGOS 
DESTA SEMANA PELO 
CAMPEONATO DE 
FUTEBOL DE SALÃO:

FUTEBOL
RESULTADOS 
DA RODADA

SUB 11

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

SUB 15

Ps Gerezim 1 x 5 Colorado
São Paulo 0 x 4 Santos
Inter Pinda 0 x 1 Ferroviária
Etna 4 x 0 A Mil Por Hora

QUARENTÃO

São Paulo 5 x 2 Santa Luzia
Bela Vista 1 x 1 Mombaça
Independente 2 x 0 Tipês
Ramos 2 x 4 Cidade Nova

PRIMEIRA DIVISÃO

Chave A
Rosário 1 x 1 Jardim Cristina
A Mil Por Hora 1 x 1 Araretama
Areião 1 x 1 Sapopemba

Chave B
100 Nome 1 x 3 Tipês
Cantareira 1 x 2 Vila São José
Castolira 1 x 2 Real Esperança

Judocas de Pindamonhangaba 
se classificam para o Paulista

tharine Lima, Vitor José, Otávio 
Mota, Tiago Donola e Alessan-
dro Lima.

O próximo desafi o dos judo-
cas da Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer de Pinda será o 

34º Torneio da Independência, 
dia 7 de setembro em São José 
dos Campos.

Antes do Campeonato Paulista, judocas de Pinda disputarão torneio em São José dos Campos

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

A Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba vai promover 
uma corrida pedestre noturna 
dentro dos festejos, no Vale das 
Acácias, neste sábado (6). As ins-
crições são limitadas (200 vagas) 
e começam nesta terça-feira (2). 
Para garantir a vaga é preciso ir 
ao Centro Esportivo José Ely Mi-
randa, “Zito” até sexta-feira (5). 
Não haverá inscrição no dia da 

prova. O horário de atendimento 
é das 9 às 11 horas e das 14 às 17 
horas. Os classifi cados entre 1º e 
3º lugares serão premiados com 
troféus.

A largada será às 18 horas e 
o evento é destinado às catego-
rias: adulto, máster e veterana. 
Compreende a categoria adulta 
os participantes entre 18 e 30 
anos; máster de 31 a 45 anos, e 
veterana para atletas acima de 
46 anos. A corrida homenageia 
Joel Batista de Oliveira.

Prova comemora festejos de São Vicente de Paulo

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

O mês de agosto foi dedi-
cado à avaliação de alunos 
das modalidades esportivas 
oferecidas pela Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer da Prefeitura de Pin-
damonhangaba. Ao todo, 
mais de três mil alunos pas-
saram por avaliações nos 
finais de semana. Foram 
avaliadas as modalidades: 
judô, voleibol, basquetebol, 
futsal, futebol, ginástica 
rítmica, ginástica artística, 
capoeira e handebol.   

Os pais que acompanha-
ram as atividades aprova-
ram a iniciativa, realizada 
semestralmente, e enfatiza-

ram que a interação com os 
demais, o aprender a ganhar 
e perder, são lições de vida e 
que o esporte é uma excelente 
ferramenta para trabalhar 
o emocional dos fi lhos. Vera 
Lúcia Moreira é avó e comen-
ta que ver a neta no ginásio 
foi prazeroso tanto para ela 
quanto para a pequena.

No sábado (30) e do-
mingo (31), o público pôde 
conferir os jogos de basquete 
no ginásio do Centro Espor-
tivo João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”, que é a casa 
do esporte na cidade. O giná-
sio do Alto Tabaú também foi 
palco de avaliações, o local 
recebeu os praticantes de 
futsal no domingo (31).

Os interessados em praticar esportes podem procurar 
o ginásio ou centro esportivo mais próximo de casa

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

Os atletas que representam 
Pindamonhangaba nos Jori - 
Jogos Regionais do Idoso te-
rão a oportunidade de parti-
cipar do primeiro “Torneio da 
Melhor Idade”. A Secretaria de 
Juventude, Esportes e Lazer 
irá realizar o evento dia 27 de 
setembro no Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”.

De acordo com as informa-
ções de profi ssionais da pasta, a 
proposta é reunir atletas da re-
gião e usar esse momento como 
uma preparação para os Jogos 
de 2015. Será um quadrangular 
e participarão representantes de 
Taubaté, Guaratinguetá, Lorena 
e Pindamonhangaba. O evento 

tem o apoio do Fundo Social de 
Solidariedade.

O objetivo deste torneio é 
valorizar e estimular a prática 
esportiva na melhor idade, pois, 
o esporte promove a interação, 
faz bem à saúde e resgata a au-
toestima.

Os moradores poderão ir ao 
local para torcer pelos repre-
sentantes de Pindamonhanga-
ba no tênis de mesa, buraco, 
dominó, damas, xadrez e vo-
leibol. O evento terá início às 
7h30.

A delegação pindense ficou 
em segundo lugar na classifi-
cação dos Jori em 2014 e 2013 
e a preparação da equipe é 
importante para que possam 
manter o bom desempenho na 
competição.

Marcos Vinício Cuba

Divulgação

Divulgação


	TN0201
	TN0202
	TN0203
	TN0204
	TN0205
	TN0206
	TN0207
	TN0208
	TN0209
	TN0210

