Divulgação Shopping Pátio Pinda

Mais de mil atletas na Corrida de Rua
Competidores de várias categorias disputaram a 2ª Etapa do Circuito
Corrida de Rua de Pindamonhangaba, promovido pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura, na manhã do último domingo (14). Os
mais de mil atletas largaram do estacionamento do Shopping Pátio Pinda
e o vencedor na categoria adulto foi Robson Karlos de Oliveira e Silva, o
Robinho.
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Poupatempo é entregue à população
Marcos Vinício Cuba

Os moradores de Pindamonhangaba receberam a
unidade do Poupatempo do
município na segunda-feira
(15). A inauguração do prédio, localizado dentro das
instalações do Tenda Atacado, contou com a presença de
diversas autoridades, como o
prefeito de Pindamonhangaba, que destacou a facilidade
dos serviços oferecidos, a geração de empregos e a parceria com o Governo do Estado.
2º CADERNO

PROERD
FORMA 500
ESTUDANTES EM
MOREIRA CÉSAR
Divulgação

Prefeito de Pinda agradeceu às parcerias que trouxeram o Poupatempo para a cidade, beneﬁciando as pessoas

Reforma e ampliação de
escolas beneﬁciam alunos
O Proerd - Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência – de
Pindamonhangaba formou
500 crianças em cerimônia
realizada na sexta-feira (12),
no Centro Esportivo “Zito”,
em Moreira César. Nesta semana, a entrega de certiﬁcados será para os estudantes
da região do Cidade Nova.

Divulgaçãoz

Na última sexta-feira (12),
a população pôde prestigiar
mais uma edição da tradicional Feira da Fraternidade,
promovida pela Apae – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pindamonhangaba. Além de apresentações musicais, o evento é
marcado pela diversidade de
atrações gastronômicas, com
pratos de origem japonesa,
alemã, árabe, brasileira, italiana, e também de doces,
pastéis, pães, casquinha de
siri e churrasco. A feira termina no próximo ﬁm de semana.
PÁGINA 5

PÁGINA 9

COMITÊ DE
MOBILIZAÇÃO
ABRE 5ª SEMANA
DA EDUCAÇÃO
Para dar início às comemorações da 5ª Semana da
Educação, autoridades e proﬁssionais da área se reuniram
no Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro I e Dona Leopoldina na manhã de segunda-feira (15), para prestigiar
a palestra da coordenadora
do plano de mobilização social, Ivanete Oliveira dos
Santos. Na ocasião, os alunos da escola Art Toledo
Centro de Educação Infantil
e Fundamental ﬁzeram várias
apresentações.
PÁGINA 5

38ª EDIÇÃO DA
FEIRA DA APAE
ATRAI PÚBLICO
NO FIM DE
SEMANA

As escolas municipais Prof.
Orlando Pires, localizada
no Bonsucesso, e Arthur de
Andrade, no Cidade Nova,
estão recebendo obras
de reforma e ampliação
para proporcionar aos
alunos um ambiente mais
adequado para os estudos.
No total, a Prefeitura
está investindo
R$ 1.675.389,17.
2º CADERNO

‘TIME DO
EMPREGO’
COMEÇA
EM PINDA
PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO

TERÇA-FEIRA

19º
VARIAÇÃO DE NEBULOSIDADE,
PERÍODOS CURTOS DE SOL

29º
UV 9
Fonte: CPTEC/INPE
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Unidades de saúde realizam encontros

Do micro ao macro

H

á alguns anos, fazer uma viagem para o exterior era mais difícil e, de certa forma, algo
“elitizado”. Ir para os Estados Unidos era
questão de status – “artigo de luxo”. Muitas viagens
à Disney eram o sonho de consumo de presente de 15
anos. Atualmente, a realidade é outra.
Basta olhar nas redes sociais e observar quantos
dos seus amigos tem uma foto na Torre Eiffel, ou já
foram ao Canadá, Austrália e Irlanda – destinos mais
procurados pelos intercambistas. Sem contar as tantas meninas que decidiram buscar um novo rumo e se
arriscaram no programa de “au pair”.
Dentre as tantas motivações que fazem os jovens
buscarem destinos internacionais, podemos destacar
duas delas: a primeira, é a busca pelo aprimoramento
e proficiência na língua estrangeira. Além de atualmente, ser pré-requisito para muitas vagas, o domínio de outros idiomas permite que a pessoa se torne
“cidadã do mundo”, capaz de visitar qualquer lugar
do globo, comunicar-se e aprender mais sobre essas
tantas outras culturas.
A segunda é a questão da oportunidade no mer-

cado de trabalho. Muitas vezes, mesmo recém-formado, o jovem não se vê capaz ou até não tem realmente uma oportunidade de emprego e acaba se
vendo em um beco sem saída. A vivência no exterior, além de o domínio do idioma que ele necessita para o currículo, vai proporcionar tantas outras
oportunidades – de passeio, de viagem, de um bom
salário.
Entretanto, em Pindamonhangaba, cada vez mais,
o destino tem se mostrado aliado não só da juventude,
oferecendo oportunidades para quem está “antenado”
e deseja fazer um grande esforço para a qualificação e
a oportunidade de emprego.
Para os tantos que almejam oportunidades, é desnecessário buscar meios fora do país, quiçá, fora do
município. Nesta edição da Tribuna, as notícias para
esse público são animadoras. Além da inauguração do
Poupatempo, a partir de hoje, os munícipes serão beneficiados com o “time do emprego” - um programa
do Governo do Estado, gratuito, de orientação e apoio
ao trabalhador maior de 16 anos, desempregado ou
que busca seu primeiro emprego.
Também, o Fundo Social oferece, em parceria com
o Sesi, 360 vagas para cursos de inglês e espanhol.
Pensar no global e agir no local, nada mais é do que
praticar a cidadania e tornar-se um ser humano capaz de romper os próprios limites e buscando conhecimento para, não somente ser um bom profissional,
mas ser capaz de realmente, ampliar os horizontes,
seja externamente, seja em seu próprio universo.

R

EGISTRO CULTURAL

As unidades de saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba realizam várias reuniões com diversos
grupos e, nesta semana, haverá
muitos encontros. Nesta quartafeira (17), as gestantes do Maricá receberão orientações sobre a
shantala, a partir das 14 horas. Na
quinta-feira (18), será a vez das
gestantes do Araretama III, a partir das 14h30.
Também na quinta-feira, o grupo de hipertensos e diabéticos do
bairro das Campinas terão dança
circular, às 8h30; a unidade de
saúde II do Araretama fará o encontro com o “Hiperdia”, na Casa
do Jovem, às 14 horas, e no bairro
Goiabal, os hipertensos e diabéti-

faltava apenas um
mês para que completasse 60 anos, no
dia 13 de setembro
de 1963, deu-se a
sua passagem para
o plano espiritual
e, atendendo a sua
vontade, seus restos
mortais foram sepultados nesta terra que
ele adorava. Um sepultamento que teve
grande acompanhamento, inúmeras homenagens. Seu corpo foi encomendado
na igreja Matriz, tendo falado à sepultura, o presidente da
Câmara
Municipal,
na época, Raul Moreira Marcondes.

Fundação Dr. João Romeiro

Marcos Vinício Cuba

cos poderão fazer yoga, às 8 horas.
A shantala e a yoga são realizadas nas unidades de saúde por
meio de parceria entre a Secreta-

Metalúrgicos recebem homenagem

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba prestou homenagem a
dois trabalhadores da empresa
Gerdau sindicalizados que se
aposentaram. Na ocasião, foram entregues camisetas para
José Carlos da Cruz, o “Vô”, que
trabalhou por 24 anos na indús-

tria, e a Ulisses Alves de Souza,
o “Lili”, por 27 anos de Gerdau.
Ambos são do setor acabamento da pesada. Eles afirmaram
que continuarão sindicalizados
por meio do Comitê Sindical
dos Aposentados, que garante
aos aposentados os mesmos benefícios de quem está na ativa.

Palestra sobre fotografia
Ilustração

A fotógrafa Raquel Marques ministrará uma palestra no próximo
dia 24 de setembro, no Shopping
Pátio Pinda, cujo tema será a fotografia básica e dicas de como obter
um bom aproveitamento com qualquer tipo de câmera. O evento terá
inicio às 19 horas. Para participar é
preciso ser maior de 16 anos. Inscrições na Administração do Shopping. As vagas são limitadas.

ria de Saúde e Assistência Social e
Secretaria de Educação e Cultura,
por meio do Departamento de Cultura.

Senai do
Pasin abre
vagas para
cursos
noturnos

Divulgação

O Senai de Pindamonhangaba está com vagas
abertas para cursos gratuitos na unidade do bairro Pasin. Os cursos disponíveis são de Almoxarife,
Auxiliar Administrativo e
Operador de Computadores (Informática), todos
no período da noite. Para
se inscrever é preciso ter
mais de 16 anos e comparecer na unidade com os
seguintes
documentos:
RG, CPF, Comprovante de
endereço com CEP, Comprovante de Escolaridade,
e os documentos dos pais,
caso seja menor de idade.
As vagas são limitadas
e para mais informações
entrar em contato com o
telefone 3637-5403 ou 9
8131-3782.

Sesquicentenário, o busto na praça
Altair Fernandes

Há 90 anos, o adeus de Athayde Marcondes

No sábado (13), completou-se 90 anos de
falecimento do grande
pesquisador da história
de
Pindamonhangaba
José Athayde Marcondes
(1863-1924), patrono da
cadeira nº 13 da APL –
Academia Pindamonhangabense de Letras. Embora nascido em Taubaté,
veio para esta cidade aos
13 anos, Athayde foi um
dos
ilustres pindamonhangabenses por adoção. Atuou pelo município
em diversas áreas: história, jornalismo (foi diretor
do jornal Tribuna do Norte), magistério, música,
política, farmácia e poesia
(foi sonetista de indiscutível talento). Quando
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Arquivo TN

Diretor e redator do jornal
Tribuna do Norte, Athayde
também atuou em outros
periódicos locais e foi
jornalista correspondente
do O Estado de São Paulo.
Era membro da Associação
Brasileira de Imprensa

Ano passado Pindamonhangaba
comemorou o sesquicentenário de
seu nascimento com diversos eventos para reverenciar sua memória. A
Tribuna do Norte dedicou-lhe sua
página de história, por três edições
consecutivas. Houve sessão solene
conjunta entre a APL – Academia
Pindamonhangabense de Letras e a
Câmara Municipal no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina. O destaque ficou para a reinauguração
do busto de Athayde na praça
Monsenhor Marcondes. A atual
administração municipal cuidou
para que o busto, inaugurado
nas festividades comemorativas
ao centenário de seu nascimento, em 1963, retornasse ao local de origem em evento festivo
e digno da memória do homenageado. Naquele dia 11 de outubro de 2013, pela manhã, como
parte das comemorações, familiares e convidados de Athayde
haviam visitado seu túmulo e
se reunido no Santuário Mariano Diocesano – Igreja Matriz para
uma missa solene em intenção de
sua alma.

EXPEDIENTE

Arquivo TN

Prefeitura cuidou para que o busto
retornasse ao local de origem
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CIDADE
Pinda oferece
curso gratuito
de idiomas
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O Fundo Social de Solidariedade e a Prefeitura
de
Pindamonhangaba,
em parceria com o Sesi Serviço Social da Indústria,
oferecem 360 vagas para
cursos de inglês e espanhol.
As atividades serão realizadas nas oito unidades dos
telecentros e na sala do
Acessa São Paulo, no bairro
Ribeirão Grande.
As inscrições começaram na segunda-feira (15),
nos telecentros e pelo site

www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, basta clicar no
banner para fazer a inscrição online. O prazo do
cadastro é até o dia 30 de
setembro, nas vagas poderão se esgotar antes do
prazo de encerramento.
Os cursos (gratuitos),
são básicos, e ministrados pela coleção Educação Digital do Sesi e tendo duração de 30 horas.
As aulas, com a duração
de 1h30, serão duas vezes por semana. Para se
inscrever é preciso ter no

Atividades do
‘Time do Emprego’
começam nesta
terça-feira
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza várias parcerias para que a
população possa aproveitar diversas oportunidades. Os pindenses maiores de 16 anos puderam
se inscrever no “Time do
Emprego”, programa estadual coordenado pela Sert
- Secretaria do Emprego e
Relações do Trabalho. Os
encontros terão duração
de três horas e começam
nesta terça-feira (16).
Esta atividade tem o
objetivo de inserir ou recolocar os jovens no mercado de trabalho. Em 12
aulas, eles serão orientados a buscar empregos
compatíveis com suas habilidades, qualiﬁcações e
interesses.

De acordo com as informações da secretaria,
serão ensinadas as técnicas de direcionamento
ao mercado de trabalho;
aperfeiçoamento de habilidades; produção de
currículo; dicas de comportamento em entrevistas; noções de empreendedorismo; apresentação
pessoal; comunicação e
expressão, entre outros
conteúdos.
Ao todo, foram abertas 60 vagas e formadas
duas turmas. No período
da manhã as atividades
iniciam às 8 horas e à tarde a partir das 14 horas. O
local dos treinamentos vai
ser o PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador,
localizado na avenida Albuquerque Lins, 138, São
Benedito.

Polícia

mínimo 14 anos.
Também será oferecido o curso de produção de texto, preparando
o jovem para elaborar
currículos, textos dissertativos, narrativos, entre outros gêneros. Esta
atividade tem como foco
contribuir com o aluno
para que ele possa produzir boas redações. Ao
todo, serão 180 vagas
para esta qualiﬁcação. Os
requisitos para participar
são os mesmos dos cursos
de idiomas.

Divulgação

Além dos cursos de idiomas, os telecentros oferecem várias opções

Escolas no Bonsucesso e Cidade
Nova recebem ampliação e reforma
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
As escolas municipais Prof. Orlando
Pires, no Bonsucesso,
e Arthur de Andrade,
no Cidade Nova, estão
recebendo uma série
de obras de reforma
e ampliação. O intuito é oferecer espaços
mais adequados para
o aprendizado e bem
estar das crianças. No
total, o investimento da
Prefeitura de Pindamonhangaba nas obras é
de R$1.675.389,17.
Enquanto as obras
são realizadas, as aulas
continuam, para que o
ano letivo dos alunos
não seja prejudicado.
Primeiro são feitas as
ampliações e, quando
o novo espaço estiver
pronto, os alunos passam a utilizá-los para
que os espaços antigos
sejam reformados.

BONSUCESSO
A reforma na escola municipal
do Bonsucesso está orçada em R$
439.972,00. O local terá quatro salas de aula e três sanitários, sendo
um masculino, um feminino e um
para pessoas com necessidades

Divulgação

Obras na escola do Bonsucesso estão com paredes na altura de janelas
Divulgação

Acidente deixa vítima
fatal em Pinda
Por volta das 5h10 da
madrugada do último
domingo (14), um acidente deixou uma vítima fatal na rua Japão,
no Parque das Nações.
Segundo
informações da polícia, o condutor de um Celta
perdeu o controle da
direção e colidiu contra
um muro. A namorada do condutor estava
no veículo chegou a ser
socorrida, com vida,

mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Há
relatos de que as vítimas tinham acabado de
sair de um churrasco, e
o condutor aparentava
sinais de embriaguez,
mas somente o exame
sangue poderá aﬁrmar.
Nenhum dos ocupantes
usava cinto de segurança. O corpo da vítima foi
velado na noite do acidente. O motorista passa bem.

especiais. Em seguida, será feita
a reforma da parte atual, da cozinha, do piso e a construção da nova
fossa. Atualmente, a obra está 50%
pronta, com paredes na altura de
janelas.

No Cidade Nova, alvenaria está na altura de telhado

CIDADE NOVA
Na escola municipal do Cidade Nova, o
investimento é de R$1.235.417,17. A ampliação da escola esta cerca de 70% pronta.
São construídas quatro salas de aula com
cerca de 50m² (padrão) e mais sanitários
no local (masculino, feminino e para pessoas com necessidades especiais).
A alvenaria está na altura de vigas, que
vão apoiar a estrutura de madeira do telhado. Também será instalada uma caixa d´água metálica para atender a escola. A área
externa receberá pisos intertravados.
A cozinha vai mudar de local, para um
espaço maior dentro da escola. Os banheiros também serão reformados. A secretaria está mudando para a frente da escola,
onde antes era uma sala de aula. Mais à
frente, foi realizada a cobertura da área de
atendimento aos pais. Com a retirada da
cozinha antiga, o pátio coberto será ampliado e receberá palco.

4

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

16 DE setembro de 2014

Janio apresenta Moção Cal agradece instalação Toninho da Farmácia
de Congratulação com a do Poupatempo
solicita melhorias no trânsito
Senhora Ceres Salles
em vias do município
Fotos: Assessoria

de
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Assessoria

Vereador ressaltou a brilhante iniciativa

de organizar a abertura das festividades da

Festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso
Fotos: Assessoria

Senhora Ceres Salles regendo a Orquestra
d a F e s ta d e N o ss a S e n h o r a d o B o m S u c e ss o

Na sessão ordinária da
última semana, o vereador
Janio Ardito Lerario (PSDB)
apresentou uma Moção de
Congratulação - que foi
aprovada por unanimidade
pelo plenário - com a Senhora
Ceres Salles, por sua brilhante
iniciativa em mais uma vez
organizar a abertura das festividades da Festa da Padroeira de nossa cidade, Nossa
Senhora do Bom Sucesso.
Janio lamentou o fato de
não poder estar presente, mas
ressaltou que “devemos valorizar este gesto da senhora
Ceres que, com carinho, fez
questão de presentear cada
pessoa que esteve no local
com um lindo botton personalizado, com a estampa da
imagem de Nossa Senhora do
Bonsucesso”.
O vereador Janio salien-

de
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a abertura das festividades

Vereador Cal

Vereador Janio Lerario

tou, ainda, que “são pessoas
como ela que continuam
mantendo viva a história
de Pindamonhangaba, conservando prédios e objetos
históricos, como o futuro
casarão Cultural Dr. João
Salles e importantes itens
que perpetuam as origens
históricas da nossa cidade”.

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) agradece ao Governo do Estado,
através do Governador
Geraldo Alckmin, ao Prefeito Vito Ardito Lerario,
e a Diretoria do Tenda
Atacadista, pela instalação
do Poupatempo em nossa
cidade, nas dependências
do atacadista.
De acordo com o vereador, a instalação do Poupatempo junto ao Tenda
foi uma escolha estrategi-

ca, pois é de fácil acesso
através do Anel Viário,
não só para a população
de Pindamonhangaba, bem
como cidades da região.
O vereador Cal solicita também ao Prefeito
para que interceda junto
ao gerente da Viva Pinda,
João Machado, para que
estude horários de ônibus
circulares, para que atenda
a população de todos os
bairros, com itinerário via
Poupatempo.

de
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O vereador
Toninho da Farmácia (PDT)
vem recebendo
inúmeras reclamações de usuários em relação
ao trânsito nas
proximidades do
DSM -Departamento de Serviços Municipais,
no bairro do Bosque, principalmente no cruzamento das ruas
Dr. Monteiro de
Godoy e Cel.
José Francisco,
próximo a pada- V e r e a d o r T o n i n h o d a F a r m á c i a
ria do Bosque.
O vereador, solicita que seja realizado estudos visando um melhor fluxo no trânsito, pois nos momentos
de grande movimento a circulação pelo local fica muito
difícil, pois além do trânsito pesado, o estacionamento
de veículos nos dois lados da rua Cel. José Francisco,
dificulta a circulação viária.
Centro de Saúde e Especialidades
O vereador Toninho da Farmácia, também reitera ao
Departamento de Trânsito, o pedido de providências
urgentes, para melhorias na sinalização e no trânsito
em frente ao Centro de Saúde e Especialidades e da
Unidade de Fisioterapia, pois o problema é rotineiro,
dificultando o embarque e desembarque dos portadores
de necessidades especiais, gestantes e idosos que fazem
uso destas unidades de saúde para consultas, realizações
de exames e retirada de medicamentos na farmácia do
posto, entre outros serviços ali prestados, além do serviço de fisioterapia, localizado em frente ao Centro de
Especialidades. “Pedimos providências para melhorias
no trânsito e na sinalização viária, e também que seja
disponibilizado um agente de trânsito, para monitorar
e tomar providências nas infrações e irregularidades
frequentes no local”, destaca o vereador Toninho da
Farmácia.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Vereador Magrão comemora Professor Eric quer
Felipe César – FC reitera
inauguração do Poupatempo solução para numeração estudos para construção
de casas da cidade
em Pindamonhangaba
do segundo anel viário
Após requerimento do vereador,

Vereador observou as dificuldades

unidade é instalada na cidade e
irá beneficiar toda a população
Assessoria

Vereador Magrão
P o u p at e m p o

de
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e f u n c i o n á r i o s o b s e r va m layo u t d e n t r o d a u n i d a d e d e

O vereador Carlos Eduardo de
Moura - Magrão (PPS) participou
no dia 15 da solenidade de inauguração da unidade do Poupatempo,
em Pindamonhangaba. Logo que
assumiu seu mandato, ele se empenhou muito e lutou para que o
Poupatempo tivesse uma unidade
implantada na cidade. Um de
seus primeiros requerimentos foi
o nº 34/2013, onde solicitava a
instalação desta benfeitoria para
Pindamonhangaba. “Além do
requerimento, também mantive
contato formal com o Secretário de
Gestão Pública e com o Governador
de São Paulo pleiteando a instalação da unidade do Poupatempo
em nosso município”, reforçou o
vereador Magrão.
“O Poupatempo é um instrumento público que facilita a vida
das pessoas em relação às suas
necessidades, principalmente de
documentação. Agora está se aperfeiçoando com o serviço de agendamento, minimizando o tempo do
cidadão na área do atendimento”,
afirmou o vereador Magrão.

Na última sessão, o vereador
Magrão requereu a instalação de
um ponto de parada de ônibus,
com abrigo, nas proximidades do
Poupatempo e a criação de mais
linhas com destino ao Poupatempo
para atender a região Leste (Moreira César) e Oeste (Araretama).
Também protocolou requerimento
requerendo à Prefeitura estudos
para construção de um novo acesso
ao Poupatempo, com a finalidade
de organizar o trânsito e dar maior
fluidez, já que o local terá um número intenso de veículos e pedestres.
O parlamentar do PPS ficou muito
feliz pela conquista. “A vinda do
Poupatempo mostra que vamos
sempre lutar, de forma humanizada,
pela excelência, agilidade, rapidez
e qualidade no atendimento da
comunidade. Pindamonhangaba
ganha muito com a instalação dessa
unidade que, além dos benefícios
na agilidade na emissão de documentos, também contribuirá com
o desenvolvimento na geração de
empregos do município”, conclui
o vereador Magrão.

que os carteiros enfrentam para entregar
encomendas e correspondências

Através do requerimento nº
1.817/2014, o vereador Professor Eric (PR) solicitou à Prefeitura uma solução imediata para
regularização das numerações
das residências do município.
Ele observou as dificuldades
que os carteiros e profissionais
da área enfrentam para entregar
encomendas e os moradores
enfrentam para receber suas correspondências. Após pesquisas,
o vereador percebeu que a numeração da maioria das residências
de Pindamonhangaba é irregular,
ou seja, não segue uma sequência
padrão. “Essa regularização é
muito importante, pois acredito
que todos serão beneficiados,
tanto os carteiros e entregadores
quanto os munícipes. Atualmente, muitos munícipes não
recebem suas correspondências
por problemas de numeração em
suas residências. A regularização
sanará ou amenizará
bastante esse problema enfrentado pelo
município”, afirmou
o vereador Professor
Eric.
Agradecimento
Por meio do
Requerimento nº
1.873/2014, o vereador Professor Eric

P oste

solicitou, com urgência, a retirada de um poste que caiu sobre a
rede elétrica após a ventania do
dia 31 de agosto, no bairro do
Feital. “Na manhã de segunda
feira passando pelo Feital me
deparei com a situação de um
poste caído sobre a rede elétrica
próximo ao Projeto Contraponto,
na praça, ao lado da escola, colocando em risco a vida de alunos
e pessoas que por ali transitam.
Imediatamente acionei as autoridades competentes e fui atendido
com rapidez e eficiência. Quero
agradecer a equipe da Prefeitura de um modo geral pela
eficiência perante a situação,
em especial, ao Subprefeito, à
Secretaria de Obras e Serviços,
ao Departamento de Trânsito e
a Equipe de Elétrica, que não
mediram esforços para atender
ao meu pedido”, concluiu o
Professor Eric.
Assessoria

de

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) reitera ao Executivo pedindo a contratação
de uma empresa especializada
para realizar estudos visando
a construção do segundo anel
viário em Pindamonhangaba.
Em sua justificativa o vereador alega que tendo em vista
o crescimento do município
nos últimos anos e o fluxo de
veículos, há necessidade de
novas rotas para o contorno
e o acesso da cidade.
Rodoviária na Via Dutra
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Prefeito, a
realização de estudos para
viabilizar a construção de
uma rodoviária interestadual às margens da Rodovia
Presidente Dutra. Em sua
justificativa, o vereador alega
que a atual rodoviária, construída há mais de 30 anos é
pequena e não comporta a
Assessoria

de
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foi retirado

com rapidez e eficiência
e vereador

E ric

P rofessor

agradeceu às

autoridades de

P inda
V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

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

entrada de mais empresas
com novas linhas de ônibus.
A construção de uma outra,
mais moderna, com mais
guichês e plataformas, à beira
da Via Dutra, vai proporcionar
que novas empresas e novas
linhas possam ser criadas e
atendidas, permitindo que
Pindamonhangaba possa ter
ligações com outras cidades e
capitais do país. “Nossa cidade
cresce a cada dia, e a Dutra
está cada vez mais próxima,
desta forma, uma rodoviária
às margens desta rodovia, vai
facilitar novas linhas e novas
empresas”.
Casas Populares na
Zona Rural
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo a
realização estudos visando a
construção de casas populares
na zona rural de Pindamonhangaba.
O vereador pede a construção de casas populares principalmente
nos bairros: Cruz
Pequena, Ribeirão
Grande, Mandu,
Bonsucesso, Piracuama, Pinhão do
Borba, entre outros.
“Precisamos fixar o
homem no campo,
dando condições
dignas para sua moradia. Até hoje, o
que temos visto é a
construção de casas
populares na cidade.
Precisamos também
nos preocupar com
o trabalhador rural”,
destaca o vereador.

Assistentes
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Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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Mais de 500 voluntários participam da
Feira da Fraternidade da Apae Pinda
Aiandra Alves Mariano

A fanfarra da Apae se apresentou durante abertura do evento, na sexta-feira (12)

Aiandra Alves Mariano
***
Cerca de 500 voluntários participaram da 38ª
edição da Feira da Fraternidade da Apae – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pindamonhangaba, no último final
de semana.
A festa começou na sextafeira (12), com diversas apresentações musicais e de dança. Na praça de alimentação
montada no local, os visitantes tiveram diversas opções,
com barracas que ofereciam
pratos da cozinha japonesa,
alemã, árabe, brasileira, italiana, além de doces, pastéis,
pães, casquinha de siri, churrasco, entre outros.

‘5ª Semana da Educação de
Pindamonhangaba’ inicia com palestra
Da Redação
***
Na manhã de segunda-feira (15), uma oficina com a coordenadora
do plano de mobilização
social pela educação,
Ivanete Oliveira dos
Santos, deu início às comemorações da 5ª Semana da Educação de
Pindamonhangaba.
O evento aconteceu no
Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro I e Dona
Leopoldina e contou com
a presença do presidente
da Funvic e Bfuca/Unesco, Luís Otávio Palhari,
da secretária de Educação
de Pindamonhangaba, de
representantes das escolas públicas e particulares,
além de gestores e professores do município.
“A educação tem o poder de formar e transformar uma sociedade. O
crescimento e desenvolvimento sustentável de
uma nação está ligado ao
direito do seu povo em ler,
entender e ter a liberdade
de expressão”, destacou
Palhari.
A fim de mostrar um
pouco do trabalho das
escolas, alunos da escola particular “Centro de
Educacional Infantil e
Fundamental Art Toledo”,
de Moreira César, apre-

sentaram trabalhos feitos
nas áreas de dança, canto,
música e balé.
Simone Braça, presidente do Comitê de Mobilização Social pela Educação , falou sobre o objetivo
do órgão. “Temos como
principal missão trazer
conscientização aos pais
de sua responsabilidade
em acompanhar a vida escolar de seus filhos. Agradeço a todos os nossos
colaboradores que, com
excelência, têm desempenhado essa difícil missão por uma educação de

qualidade em nosso país”,
agradeceu.
Com os temas “Para a
educação melhorar, todos devem participar” e
“Quando a família se envolve, o país desenvolve”,
os presentes apreciaram
uma palestra e dialogaram sobre a importância
da interação família-escola – mensagem presente
na cartilha ‘Para educação
melhorar, todos devem
participar’.
“Acompanhamos,
com muita satisfação, os
avanços significativos das

ações do Plano de Mobilização Social pela Educação de Pindamonhangaba,
que tem contribuído para
a melhoria da qualidade
da educação pública e seu
fortalecimento”, assegurou a palestrante Ivanete
Oliveira.
O encerramento da
semana acontece no domingo (21), com a ‘Caminhada pela Paz’, que
irá reunir os participantes na praça Padre João
de Faria Fialho – Largo
do Quartel, a partir das
9 horas.

Administradas por voluntários, todas as barracas revertem a renda da
feira para a Apae Pinda.
Para a dona de casa Lucimara Brito, esse é o principal atrativo do evento.
“Sempre tem boa música e
as comidas são deliciosas,
mas o que me faz vir nesta
festa é saber que, além de
me divertir, estou contribuindo para uma institui-

ção tão séria e que atende
a tantas pessoas como a
Apae”, afirmou ela.
Além da programação noturna, no domingo
houve um almoço especial.
A Festa da Fraternidade segue no próximo
final de semana, no Recinto de Exposições do
Sindicato Rural de Pindamonhangaba.

Empresários de
Pinda vão participar
da Equipotel
Programada para acontecer entre os dias 15 e 18
de setembro, a Equipotel
é considerada o principal ponto de encontro da
hotelaria,
gastronomia,
alimentação e turismo na
América Latina, figurando entre os cinco maiores
eventos do segmento no
mundo.
Este ano, empresários
de
Pindamonhangaba
terão a oportunidade de
participar da feira, por
meio de uma iniciativa do
Sebrae.
Nesta terça-feira (16),
um ônibus sairá de Cachoeira Paulista, passando

por Guaratinguetá, Aparecida e Pindamonhangaba, atendendo ao Circuito
Turístico Religioso. Na
quarta-feira (17), o veículo sairá de São Bento
do Sapucaí, passando por
Santo Antônio do Pinhal e
Pindamonhangaba, contemplando empresários
do Circuito Turístico da
Mantiqueira.
Além de apresentar as
tendências, lançamentos
e inovações tecnológicas,
a feira é uma excelente
oportunidade de negócios
e troca de experiências
entre empresários e profissionais do setor.

Participantes de Pinda
Pesque Truta Ribeirão Grande

Niuceia Fernandes Nogueira Vieira

Pesque Truta Ribeirão Grande

Irineu Alves Vieira Junior

Quiosque Chopp Brahma Pátio Pinda

Welington Roberto da Silva dos Santos

Mix Potato

Dirceu Pastorelli Carlos Junior

Mix Potato

Jose Ailton Soares

Restaurante Alecrim

Ellen Claudia Alves da Silva

Julia Villar

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os 133 (cento e trinta e três) médicos cooperados da UNIMED DE
PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, no auditório da ACIP – Associação Comercial e Industrial, à Rua Deputado
Claro César, 44 – Centro (térreo), em Pindamonhangaba-SP, para melhor acomodação, no dia
2 de outubro de 2014, às 18 h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços)
dos cooperados, às 19 h em segunda convocação, com a presença de metade e mais um dos
cooperados, e às 20 h em terceira convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados,
para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1. Aprovar a alienação bancária de parte (cerca de 21.000m²) do terreno de 42.257.89m²,
sito à Avenida Perimetral, s/nº (Rua Japão), no bairro N.S. do Perpétuo Socorro, e do
imóvel na Rua Bulgária, 767, no bairro Residencial Pasin, sub-distrito de Moreira César,
ambos em Pindamonhangaba, SP, para a Agência de Desenvolvimento Paulista –
DESENVOLVE-SP, ou para outro agente financeiro.

O público assistiu a diversas apresentações da escola Art Toledo,
como dança, música e balé

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:

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

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 23/09/2014 às 14:00 horas

Dia 23/09/2014 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

114º CRISTIANO MORAES DO NASCIMENTO SILVA
RUA ATILA BROTERO DE ASSIS, 260 – RESIDENCIAL ARCO IRIS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-050
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

113º MARIA APARECIDA MARTINS
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 84 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-090
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Obs.:
1. Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 100 (cem).
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2014.
DR. JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT,
Diretor Presidente,
UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico.
ANS Nº 342343

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 23/09/2014 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
112º REGIANE DE SOUZA MUNIZ
RUA JANNART MOUTINHO RIBEIRO, 121 – OURO VERDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-200
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

TERÇA-FEIRA

Pindamonhangaba

16 de setembro de 2014

Cultura
Tribuna do Norte

& lazer
Maria Fernanda Munhoz

Oficina de artesanato com
taboa resgata e gera renda
Maria Fernanda Munhoz
***
Resgate da cultura tradicional e geração de renda são alguns
dos resultados esperados com a
realização do projeto “Pessoas
de Fibra”, que ensina artesanato com taboa, gratuitamente. A
oportunidade é oferecida pela
Prefeitura de Pindamonhangaba,
numa parceria entre a Secretaria
de Educação e Cultura, por meio
do Departamento de Cultura, e da
Secretaria de Saúde e Assistência
Social, por meio do Departamento de Assistência Social e Fundo
Social de Solidariedade do município.
A taboa é uma planta, considerada em muitos locais como
´praga´. É típica de brejos, nasce
espontaneamente na natureza e,
se não retirada, apodrece e causa
mau cheiro. Antes de apodrecer, é
depuradora de água, absorvendo
até mesmo metais pesados. Em
Pindamonhangaba, a taboa existe
em abundância e, na maioria das
vezes, é retirada pelos proprietários de terra e simplesmente descartada. Contudo, por ter fibra

Maria Fernanda Munhoz

Aluno faz arremate de peça, durante oficina gratuita realizada no Parque da Cidade
resistente e duradoura, pode ser
utilizada em diversas finalidades
quando corretamente manuseada, como confecção de peças artesanais de decoração, móveis,
entre outras.

Em alta na decoração
A oficina gratuita ensina a utilizar a taboa em diversas versões,
com trançados diferentes e criativos, resultando num artesanato
com grande durabilidade.

Maria Fernanda Munhoz

Produtos feitos com taboa

Maria Fernanda Munhoz

Secagem da taboa

De acordo com a coordenadora e professora Roseli Ramos –
que atua ao lado das professoras
Joana D´Arc e Marleide Gamboa
– antigamente a taboa era muito
utilizada por pessoas de pouco
poder aquisitivo na confecção de
cestos de roupas ou esteiras para
dormir, mas hoje está ‘em alta’ na
decoração.
No curso, os alunos aprendem
a fazer esteira, pufe, cachepot,
lustre, cúpula de abajur, bolsas,
bandeja, tapete, almofada inclusive com estofamento de taboa, entre outros objetos para decoração,
de acordo com a criatividade do
aluno. Todos os produtos passam
por controle de qualidade e são
classificados como “tipo exportação”, pelas professoras, que são
formadas pelo Sebrae e possuem
muitos anos de experiência.

Alunas trançam a taboa

Fácil manuseio
Após a secagem das folhas, a
taboa precisa ser umedecida para
ser trabalhada. A textura da planta se assemelha a de um tecido,
não contendo farpas nem machucando as mãos do artesão. Com a
orientação das professoras, qualquer pessoa pode aprender as diferentes técnicas.
Vagas abertas
As pessoas que quiserem participar do projeto Pessoas de Fibra devem comparecer ao Parque
da Cidade, onde estão sendo realizadas as aulas. Os professores
estão à disposição de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas, com
intervalo de uma hora para o almoço. O aluno pode escolher dia
e horário para participar. Ainda
existem vagas disponíveis.
Respeito à natureza
A retirada da taboa, realizada
pelo grupo, é feita respeitando
a natureza. O material é colhido de locais autorizados pelos
proprietários, sempre deixando a metade e numa altura que
permita a rebrota da planta. Até
mesmo a maneira de pisar no
terreno para a colheita segue as
orientações do Departamento de
Meio Ambiente da Prefeitura. A
planta fica até cinco dias para a
secagem e não é utilizado fungicida. Mesmo assim, a folha fica
pronta para ser usada por até um
ano e meio. Após a peça acabada, é feita uma mistura de cola
e água para a conservação dos
objetos que, dependendo do tamanho, duram em torno de sete
anos. Também pode ser utilizado
o verniz a base de água. As peças
maiores precisam tomar o sol da
manhã uma vez por mês para
maior durabilidade.

Show de João Bosco
é sucesso de público
Maria Fernanda Munhoz
***
Um público de mais de 500 pessoas prestigiou o show com o cantor João
Bosco, no domingo (14), na Ferroviária.
Considerado um dos ícones da MPB, ele
apresentou canções que representam
verdadeiros clássicos da música brasileira, como “Papel Machê”, “O Bêbado

Divulgação Bibliotecas

e a Equilibrista”, entre outros sucessos. O público acompanhou a maioria
das canções e aplaudiu em pé a apresentação. O show é parte da parceria
da Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de Educação e
Cultura e Departamento de Cultura, e
Governo do Estado, via Circuito Cultural Paulista.
Cíntia Camargo

O cantor e
compositor
apresentou
grandes
sucessos de
seus 40 anos
de carreira

O projeto teve início na UBS da Vila São Benedito

Bibliotecas e Saúde
se unem em projeto
Maria Fernanda Munhoz
***
As bibliotecas de Pindamonhangaba iniciaram, neste mês, um projeto em conjunto com a Secretaria
de Saúde. Chamado de “Costurando
Histórias”, trata-se de uma contação
de histórias extramuros, realizada por
duas funcionárias das bibliotecas, que
vão até onde as crianças estão.
A primeira apresentação do projeto

foi realizada no dia 5 de setembro, na
Unidade Básica de Saúde da Vila São
Benedito.
De acordo com a coordenadora
das bibliotecas, a intenção é incentivar a leitura nas crianças que moram
distantes das bibliotecas municipais.
“Queremos levar alegria e, ao mesmo
tempo, incentivar a leitura e divulgar
as nossas bibliotecas”, explicou. “Ouvir
histórias também é saúde”.
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2º CADERNO
Poupatempo garante benefícios
MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Autoridades do município, do Estado e população
prestigiaram a inauguração
da unidade do Poupatempo
em Pindamonhangaba, na
avenida Manoel César Ribeiro, ao lado do Tenda. A
solenidade ocorreu na tarde
de segunda-feira (15).
No local também funcionará os serviços do Detran.
O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira
das 8 às 17 horas e aos sábados das 8 às 12 horas.
O secretário estadual
de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Julio
Semeghini, destacou que
o atendimento da unidade

terá início mais cedo para
facilitar a vida das pessoas.
“O Poupatempo de Pinda
era a unidade que estava
atrasada para começar e foi
inaugurada mais rápido que
as da região devido à parceria com a administração
municipal. Aqui temos uma
proposta de colocar esse
modelo num quadro, para
que todos vejam os prazos
de atendimento de cada serviço”, ﬁnalizou.
O secretário estadual de
Gestão Pública, Waldemir
Caputo, aﬁrmou que o governo recolhe impostos e
devolve isto em forma de
serviços à população. Ele
também enfatizou que a
unidade traz desenvolvi-

Creche municipal
realiza projeto
sobre hortas
Divulgação SEC

Evento teve a participação da comunidade
escolar
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A creche escola municipal José Ildefonso
Machado realiza um
projeto de responsabilidade social e cidadania com sua comunidade escolar com o tema
“Projeto Hortalimento”, visando melhorar
os hábitos alimentares
de todos e o plantio
sustentável. No sábado
(6), foi feita a Comemoração Cívica com
pais e crianças e, após
o evento, uma palestra
com o funcionário do
Departamento de Agricultura
responsável
pela instalação das hortas. Ele executou com a
comunidade o plantio
de mudas de alface e

sementes de rabanete
e rúcula na garrafa pet.
Ao ﬁnal, foi oferecida
degustação de saladas
com diversas hortaliças
e legumes.
De acordo com a
gestora da unidade, o
envolvimento e participação foram visíveis. Os pais dos
alunos aprovaram a
iniciativa. “Foi interessante e muito bom
ter acesso a novos conhecimentos na creche da minha filha.
Foi uma boa experiência, a equipe toda está
de parabéns pela iniciativa e participação
da comunidade”, disse a Lucimara Bento
da Silva, mãe da aluna Vitoria Lavínia.

mento para a cidade, porque as pessoas que virão
usar os serviços acabam
gastando em Pinda.
O prefeito de Pindamonhangaba agradeceu ao senhor Pedro Olavo, um dos
fundadores do Tenda, pela
cessão do espaço por 10
anos para que o Poupatempo fosse instalado na cidade e destacou que o município está em constante
desenvolvimento. “Agradeço a toda a população e
ao Governo do Estado por
conﬁarem em nosso trabalho. Com esta parceria, os
munícipes terão à disposição vários serviços, o que
vai garantir a agilidade”,
disse.
A Prefeitura está oferecendo mão de obra administrativa para que o órgão
desempenhe os trabalhos.
A cabeleireira Tânia
Mara Ramos aﬁrma que
a inauguração da unidade

Marcos Vinício Cuba

Autoridades descerram a placa que inaugurou oﬁcialmente a unidade
foi muito boa, porque antes
tinha que resolver tudo em
Taubaté. Ela acredita que
foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos.
A administradora do
Poupatempo
Pindamo-

nhangaba, Luciana Patrícia
Beraldo dos Santos, comentou que a população poderá
usar o local para serviços
eletrônicos, RG, emissão
de Carteira de Trabalho,
renovação de CNH, exa-

me médico, entre outros.
O agendamento poderá
ser feito via internet, pelo
site
www.poupatempo.
sp.gov.br, pelo telefone
0800 772 36 33 ou no próprio posto.

Município comemora Semana
Nacional de Trânsito com ações
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
De 18 a 25 de setembro,
Pindamonhangaba comemora a Semana Nacional
de Trânsito, com diversas
ações. A cerimônia de abertura será realizada na praça
Monsenhor Marcondes, na
quinta-feira (18), às 10 horas, com uma apresentação
da Banda da PM e a execução de blitz educativa, com
a entrega de material impresso de conscientização.
As atividades seguem
até o dia 25, com Projeto
Minicidade no Shopping
Pátio Pinda e blitz educativa no centro da cidade.
A organização do evento é do Departamento de
Trânsito da Prefeitura,
com os parceiros Acip - Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, Corpo de Bombeiros
e Polícia Militar.
O tema deste ano será
“Cidade para as pessoas.
Proteção e prioridade aos
pedestres”. De acordo com
o diretor do Departamento
de Trânsito da Prefeitura, a
escolha do tema pelo Con-

Divulgação

PROGRAMAÇÃO
SEMANA
NACIONAL
DE TRÂNSITO

Tema central da Semana é prioridade ao pedestre
selho Nacional de Trânsito
faz alusão, em princípio,
ao artigo 29, XII, §2º do
Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual:
“Respeitadas as normas
de circulação e conduta
estabelecidas neste artigo,
em ordem decrescente, os
veículos de maior porte
serão sempre responsáveis pela segurança dos
menores, os motorizados
pelos não motorizados e,
juntos, pela incolumidade
dos pedestres”, e se expande para além do trânsito,
alertando as autoridades
para a necessidade de repensar o espaço urbano,
tendo como preocupação

a mobilidade do pedestre.
“Neste sentido, o Departamento de Trânsito de Pindamonhangaba promoverá
ações como blitz educativas
e cidade mirim, tanto na
região central quanto próximo ao shopping”, explicou o diretor.
A Semana Nacional de
Trânsito está prevista na Lei
9.503, de 23 de setembro
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro – e tem a ﬁnalidade de conscientizar a
sociedade de seu compromisso com a valorização da
vida, focando o desenvolvimento de posturas e atitudes, na busca da redução de
acidentes de trânsito.

Data: 18/9
Evento: Solenidade de
abertura da Semana,
com a apresentação da
Banda da PM e realização
de blitz educativa
Horário: 10 horas
Local: Praça Monsenhor
Marcondes
Data: De 18 a 25/9
Evento: Projeto Minicidade, com Departamento
de Trânsito da Prefeitura,
Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros
Horário: 14 às 21 horas
Local: Estacionamento do
Shopping Pátio Pinda
Data: 19 e 20/9
Evento: Blitz educativa
Horário: 9 às 11 horas
Local: Centro da cidade
Data: 21/9
Evento: Blitz educativa
em parceria com a Polícia
Militar
Horário: 20 às 21 horas

Bairros da cidade recebem serviços de manutenção
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Pindamonhangaba recebe serviços de manutenção em todos os
bairros. As ações são realizadas pela
Prefeitura, por meio da Secretaria
de Obras e DSM - Departamento de
Serviços Municipais.
Na semana entre os dias 4 e 10 de
setembro, foram feitas limpeza, capina e roçada nos seguintes bairros:
Bosque, Crispim, Bonsucesso, Ouro
Verde, Mombaça, Campo Belo, Araretama, Nova Esperança, Cidade Jardim, Anel Viário, Socorro e Lessa. A
equipe de remoção de entulho esteve
nos bairros: Nova Esperança, Lago
Azul, Cidade Jardim, Lessa, Aurora,
Bosque, Mombaça e Santa Luzia.
Já a equipe de manutenção em
estradas rurais trabalhou na aber-

tura de rua entre o Cidade Nova e
o Jardim Eloyna e manutenção nas
estradas da Fazenda Santa Rita e Antonio Marçon.
Pega-tudo
Entre os dias 9 e 11 de setembro, a
equipe do Pega-tudo ﬁnalizou o atendimento ao bairro Campo Alegre, com
capina, varrição, retirada de entulho e
limpeza geral, somando um total de 55
viagens de caminhão de entulho.
De 15 a 18 de setembro, o Pegatudo estará na Vila Borghese e São
Benedito, com os mesmos serviços
de capina, varrição, retirada de entulho e limpeza geral. Durante este
período, os moradores desses bairros deverão retirar o entulho de seus
quintais e depositar na calçada para
que a equipe da Prefeitura possa fazer o recolhimento.

Divulgação DSM

Pega-tudo na rua São José, Campo Alegre

Pindamonhangaba
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de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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16 CM
Audiência
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A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
estará no próximo dia 03 de outubro de 2014 às 15:00 horas, na Câmara
de Vereadores, para Audiência Pública referente à Prestação de Contas
do 2º Quadrimestre de 2014. Todos estão convidados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº. 184/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 11/09/14, p. 5, concernente
ao número de contrato da licitação supracitado, leia-se corretamente: “Aditamento nº
001/2014 do Contrato nº. 104/2014”. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 032/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 32/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada em manutenção de 2º e/ou 3º níveis de extintores contra incêndio de
utilização predial, portáteis e sobre rodas, com eventual reposição e substituição de peças
defeituosas necessárias”, a Autoridade Superior, face ao parecer da Secretaria de Assuntos
Jurídicos, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº.
8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 269/2014
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. 269/14, referente à “Aquisição de
uniformes para equipes de vetores da Vigilância Sanitária”, com encerramento dia 26/09/14 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) 36445600.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº 270/2014
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. 270/14, referente à “Aquisição de
uniformes e equipamento de proteção individual (EPI) para os servidores municipais da Secretaria
de Habitação”, com encerramento dia 26/09/14 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, 15 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº 271/2014
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. 271/14, referente à “Aquisição de
materiais elétricos que atenderão, manutenções diversas no Distrito de Moreira César, utilizados
em casas de munícipes de extrema vulnerabilidade e sala acessa São Paulo na biblioteca da Vila
São Benedito”, com encerramento dia 29/09/14 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, 15 de setembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 23/09/2014 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
111º JOANA DARC CELESTINO DOS SANTOS
RUA URUGUAI, 26 – VILA SÃO JOSÉ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-530
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014
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, a Chamada Pública nº. 001/14,
referente à “Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor
familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
conforme termo de referência”, com encerramento dia 06/10/14 às 8h30 e abertura às 9h00.
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, 15 de setembro de 2014.
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014
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, a Chamada Pública nº.
002/14, referente à “Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti) da agricultura familiar e
do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), conforme termo de referência”, com encerramento dia 06/10/14 às 14h00
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, 15 de setembro de 2014.

Assembléia Geral Ordinária
O presidente da Assembléia Geral do Paineiras Country Club, Victor
Dobrowolski, no exercício de suas atribuições estatutárias, CONVOCA os
associados da referida entidade, em pleno gozo de seus direitos sociais,
para participar da Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia
23 de setembro de 2014 em sua sede social à Avenida Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, 2009, com início às 19:30 horas em primeira
convocação e 20:00 horas em segunda e ultima convocação, conforme
(artigo 48 parágrafo segundo ) para tratar da seguinte ordem do dia:
APROVAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2013.
Pindamonhangaba, 12 de setembro 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 23/09/2014 às 15:30 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. PSIQUIATRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 093/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 93/14, que cuida de “Aquisição de aparelho de ar
condicionado aplicação nas salas da telefonista Sub Prefeitura Moreira César, administração
e projeto Horta alimento da Secretaria de Governo”, a Autoridade Superior, considerando
parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexo aos autos, dá provimento, parcialmente,
ao de recurso interposto em ata pela empresa Centrinet Tecnologia Ltda. EPP (proc. ext.
19359 de 02/07/14), inabilitando assim a empresa Fernanda R. Marcondes de Oliveira &
Cia. Ltda. ME no que concerne ao item nº. 03. Dê-se prosseguimento ao processo licitatório
e seus devidos procedimentos.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 108/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 108/14, que cuida de “Aquisição de 03 rolos
compactadores monocilíndricos manuais, não tripulados equipados, com suporte para
transporte, motor a gasolina de 04 tempos, indicado para compactação de brita e asfalto”, a
Autoridade Superior, considerando parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexo aos
autos, dá provimento aos recursos interpostos pelas empresas Weber Maschinentechnik
do Brasil Máquinas para Construção Civil Ltda. (proc. ext. 22.827 de 12/08/14) e Martini
Comércio e Importação Ltda. (proc. ext. nº. 23.016 de 14/08/14), desclassificando assim a
empresa Compact Máquinas Ltda. - EPP. Dê-se prosseguimento ao processo licitatório e
seus devidos procedimentos.
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.

3º ALFREDO MIRANDA DE MELLO
RUA LUÍS MENEZES, 165 – VILA PARAÍBA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12515-350
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 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 23/09/2014 às 15:00 horas
MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 086/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 86/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada para locação de caminhão trucado com carroceria de no mínimo 6,0 metros
de comprimento, equipado com munck, para uso em manutenções de iluminação pública
e nas galerias de águas pluviais”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Eco Plantas e Mudas
EIRELI (01).
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 198/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 198/14, que cuida de “Aquisição de aparelhos de
musculação para a nova academia a ser implementada no Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira e no Centro Esportivo Zito em Moreira César”, a Autoridade Superior, ante
parecer da Secretaria de Saúde e Assistência Social e Secretaria de Assuntos Jurídicos, dá
provimento a manifestação de recurso em ATA da sessão do referido Pregão, pela empresa
Dias & Saraiva Artigos Esportivos Ltda. EPP, anulando o item 04 conforme folha 347. E
HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/
lotes): Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda. EPP (03 e 06). Itens desertos: 01 e 02. Item
impróspero: 05.
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº. 231/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 231/14, que cuida de “Contratação de Empresa
especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos oficiais
pertencentes à frota da Subprefeitura de Moreira César, com abrangência nacional, por
um período de 12 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no
procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): Mapfre Seguros Gerais
S/A (01 e 02).
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2014.

26º DEBORA LEIKO KOIDE FUKUOCA
RUA ANTONIO RODRIGUES MIRANDA, 97 – INDEPENDÊNCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12031-580
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMIFNISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro
César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de
quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática 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).
Dia 23/09/2014 às 14:30 horas
ESCRITURÁRIO
27º WILLIAM RODRIGUES SIQUEIRA
AVENIDA ALTO DO RIO DOCE, 750 – ALTOS DE SANTANA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12214-010
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 096/2014
Objeto: Aquisição de vigas para manutenção em pontes em diversos locais no município de
Pindamonhangaba.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Megafer Comércio de Ferro e Aço EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1388/14 – Valor: R$ 17.372,72 – Data: 26/08/14.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº 112/2014
Objeto: Aquisição de peças a serem aplicadas em equipamento pré-misturador de asfalto a frio, modelo 35
D pertencente a esta Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Megafer Comércio de Ferro e Aço EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1407/14 – Valor: R$ 7.480,00 – Data: 28/08/14.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
TERMO DE APOSTILAMENTO
PREGÃO Nº. 129/2013
A Prefeitura comunica que, conforme previsto no artigo 65, parágrafo 8º da Lei Federal nº 8666/93
e suas alterações, apostilamos ao processo Pregão nº 129/2013 – contrato nº 156/2013, empresa
Elizandra Mara de Lima Peças Ltda., o reajuste de preços do contrato, com base no índice IPC/
FIPE de 5,49%, conforme análise e aprovação do índice ICP/FIPE pelo Departamento de Finanças
e parecer favorável da Secretaria de Assuntos Jurídicos.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2014.

PREGÃO Nº 165/2014
Objeto: Aquisição de material de enfermagem, para abastecimento das unidades de saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Alexandre A Souza ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1454/14 – Valor: R$ 15.039,80 – Data: 03/09/14.
Contratada: CBS Médico Científica Com. Repr. Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1455/14 – Valor: R$ 97.240,08 – Data: Data: 03/09/14.
Contratada: Centrovale Soluções para a Saúde Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1456/14 – Valor: R$ 58.143,30 – Data: Data: 03/09/14.
Contratada: Cirúrgica Fernandes Com. de Mat. Cir. Hospitalares Sociedade.
Autorização de Fornecimento nº: 1457/14 – Valor: R$ 14.406,05 – Data: Data: 03/09/14.
Contratada: Cirúrgica São José Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1458/14 – Valor: R$ 18.909,36 – Data: Data: 03/09/14.
Contratada: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1459/14 – Valor: R$ 19.204,70 – Data: Data: 03/09/14.
Contratada: Crismed Comercial Hospitalar Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1460/14 – Valor: R$ 18.473,00 – Data: Data: 03/09/14.
Contratada: Dakfilm Comercial Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1461/14 – Valor: R$ 6.408,50 – Data: Data: 03/09/14.
Contratada: Dupatri Hosp. Com. Imp. e Exportação Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1462/14 – Valor: R$ 97.920,00 – Data: Data: 03/09/14.
Contratada: Jupiter Dist. de Produtos e Eqptos. Hospitalares Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1463/14 – Valor: R$ 16.920,92 – Data: Data: 03/09/14.
Contratada: Med Center Comercial Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1464/14 – Valor: R$ 13.903,36 – Data: Data: 03/09/14.
Contratada: Nacional Comercial Hospitalar Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1465/14 – Valor: R$ 848,40 – Data: Data: 03/09/14.
Contratada: Nacional Comercial Hospitalar Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1466/14 – Valor: R$ 1.742,70 – Data: Data: 03/09/14.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 209/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. LUCILENE NEPOMUCENO,
responsável pelo imóvel situado a RUA MANOEL ANTONIO DE MORAES, bairro TRIANGULO,
inscrito no município sob a sigla SE23.01.04.046.000 – QUADRA F – LOTE 54, para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 210/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. ELYDIA VIANA SAAR, responsável
pelo imóvel situado a AV. DR. FRANCISCO LESSA JUNIOR, bairro CENTRO, inscrito no
município sob a sigla SO11.08.03.041.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREGÃO Nº 189/2014
Objeto: Aquisição de material de consumo (instrumental) odontológicos para as unidades odontológicas
vinculadas as unidades de saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Alexandre A Souza ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1339/14 – Valor: R$ 11.461,71 – Data: 19/08/14.
Contratada: EC dos Santos Comercial ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1340/14 – Valor: R$ 10.181,00 – Data: 19/08/14.
Contratada: Paulo César Fleury de Oliveira.
Autorização de Fornecimento nº: 1341/14 – Valor: R$ 8.630,20 – Data: 19/08/14.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 211/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. DAVINO DIA PRADO, responsável
pelo imóvel situado a AV. DR. FRANCISCO LESSA JUNIOR, bairro CENTRO, inscrito no
município sob a sigla SO11.08.03.016.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREGÃO Nº 191/2014
Objeto: Aquisição de medicamentos atendimento dos pacientes autorizados pela Comissão de medicamentos
e assistência farmacêutica (Comaf), programa de infectologia e Saúde da Mulher.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Portal Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1406/14 – Valor: R$ 14.543,10 – Data: 27/08/14.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2014.

LICENÇA DA CETESB

LICENÇA DA CETESB
ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP torna público que requereu na
CETESB a Licença Prévia para fabricação de inseticidas aerossóis. À Avenida
Alexandrina das Chagas Moreira, 964, Distrito Industrial- Pindamonhangaba/ SP.

COMUNICADO
SLO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME sito a Rua: Marechal Deodoro
da Fonseca, 112 sala 02, Pindamonhangaba - SP declara que ANTONIO
RODRIGUES JUNIOR portador da carteira de trabalho nº 82460 série
00 00293/SP está ausente desde o dia 10/08/2014 configurando assim o
abandono de emprego de acordo com as Leis Trabalhistas vigente neste país.

EDITAL

Victor Dobrowolski
Presidente da Assembléia Geral

PREGÃO Nº 272/2014
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. 272/14, referente à “Aquisição de
bancos pré-fabricados de concreto a serem instalados pelo Departamento de Obras e Viação em
praças novas, assim como em manutenções nas praças antigas”, com encerramento dia 29/09/14
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, 15 de setembro de 2014.

A ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A torna público que requereu da
CETESB a Licença Prévia, para FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS
PARA USO HUMANO (CNAE 2121-1-01), sito à RODOVIA VEREADOR ABEL
FABRICIO DIAS, 3400, ÁGUA PRETA, Pindamonhangaba/SP.

FUNDADO EM 06 DE AGOSTO DE 1982
C.N.P.J. 51.616.159/0001-76
SEDE PRÓPRIA: AV. N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO, 2009 – TEL.: 3642-4934 - 3642-8599
CEP 12421-010 – PINDAMONHANGABA - SP

LICENÇA DA CETESB
MAXFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA EPP torna publico que requereu
na CETESB a Licença de Operação para Fabricação de Ferramentas, a Rua Jose
Gambini de Souza, 54 - bairro - Bela Vista - Pindamonhangaba - SP.

PREGÃO Nº 192/2014
Objeto: Aquisição de medicamentos para atendimento dos pacientes dos programas: Saúde da Mulher,
infectologia, oftalmologia e medicamentos injetáveis para uso nas unidades de Saúde e pronto atendimento
de Moreira Cesar.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Centrovale Soluções para a Saúde Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1426/14 – Valor: R$ 7.652,80 – Data: Data: 28/08/14.
Contratada: Cirúrgica São José Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1427/14 – Valor: R$ 1.057,15 – Data: Data: 28/08/14.
Contratada: Volpi Distribuidora de Drogas Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1428/14 – Valor: R$ 9.357,30 – Data: Data: 28/08/14.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº 195/2014
Objeto: Aquisição de pregos e parafusos para utilização do setor de carpintaria do Departamento de Obras
e Viação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Raul Rabello Neto.
Autorização de Fornecimento nº: 1342/14 – Valor: R$ 5.752,00 – Data: 19/08/14.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº 219/2014
Objeto: Aquisição de material elétrico para instalações da nova sede do Departamento de Turismo e
Departamento de Cultura.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI.
Autorização de Fornecimento nº: 1404/14 – Valor: R$ 5.555,27 – Data: 27/08/14.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2014.
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cidade

Feira de
talentos
acontece nesta
quarta-feira

Salões de atividades serão
inaugurados quarta-feira
Marcos Vinício Cuba
***
Os alunos de ginástica e artes
marciais terão um novo espaço
para praticar as atividades. Serão
inaugurados, nesta quarta-feira
(17), dois novos locais no Centro
Esportivo João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”. A solenidade
acontecerá às 19 horas.
De acordo com o secretário de
Juventude, Esportes e Lazer, estes ambientes beneficiarão diversas pessoas entre crianças, adolescentes e adultos que praticam
esportes na quadra do Centro de
Treinamento Luiz Calói e no “Raquelzão”. Ele informa que 425
alunos, de 18 a 80 anos, fazem
aulas de ginástica e alongamento,
de 2ª a 6ª feira, distribuídos em
dezessete turmas.
“Com a inauguração do novo
espaço de ginástica, denominado “José Roberto Vasconcelos”,
em homenagem a um importante
funcionário da Secretaria de Esportes (já falecido), aqueles que
praticavam aulas de ginástica e
alongamento no Luiz Calói terão
um espaço com mais comodidade. O local está equipado com
ventiladores e bebedouros exclusivos para atender bem ao público”, comentou o secretário da
pasta.
A sala de lutas e artes marciais
foi denominada “Milton Montei-

Divulgação

As equipes do Cisas
promoverão uma “Feira
de Talentos” nesta quartafeira (17). Os profissionais
de saúde convidaram a
comunidade para apresentar as atividades artísticas
e culturais as quais desenvolvem. A princípio, esta
feira seria apenas com
alguns grupos, entretanto,
os moradores do distrito
se interessaram e o movimento foi ampliado.
A “Feira de Talentos”
será realizada das 8 às 11
horas e das 13 às 16 horas
no Centro Esportivo José
Ely Miranda, “Zito” e será
aberto à população.

Pinda
participa de
pesquisa sobre
hábitos de
deslocamento

A população está convidada a prestigiar a inauguração dos salões no ‘João do Pulo’
ro” e abrigará atletas da iniciação
e treinamento de modalidades
esportivas como judô, capoeira
e taekwondo. O secretário informou que, atualmente, estes atletas dividem o ginásio “Raquelzão”
com a ginástica rítmica.
“Após a inauguração, tanto os
atletas das artes marciais quanto as atletas da ginástica rítmica
terão espaços exclusivos para iniciação esportiva e treinamento.
No total, quase 450 crianças e
adolescentes serão beneficiados

com este novo espaço. Além dos
novos salões, o Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira recebeu
diversas melhorias e reformas. O
banheiro da pista de skate foi totalmente reformado e as quadras
externas receberam restauros e
nova pintura. A quadra de vôlei
de areia e todo o centro contam
com nova iluminação. Outra novidade é o ‘Espaço Família’, criado para que adultos e crianças
tenham momentos de lazer em
conjunto. O local conta com me-

sas com tabuleiro de damas e xadrez estrategicamente colocadas
no entorno do playground, para
que possam estar sempre próximos uns dos outros. Este novo
espaço fica próximo às quadras
externas para àqueles que quiserem praticar esportes coletivos”,
finalizou o secretário.
O Centro Esportivo “João do
Pulo” fica aberto de segunda a
sexta-feira, das 6 às 22 horas e
aos sábados e domingos das 6 às
18 horas.

Proerd forma 800 crianças em Pinda
Maria Fernanda Munhoz
***
Na sexta-feira (12), o Proerd - Programa Educacional
de Resistência às Drogas e à
Violência de Pindamonhangaba realizou a formatura de
500 crianças, em cerimônia
no Centro Esportivo José Ely
Miranda “Zito”, em Moreira
César.
Receberam certificados
alunos dos bairros Padre
Rodolfo, Karina, Vale das
Acácias, Mantiqueira, Pasin,
Vila São José, Ipê II, CDHU
e Liberdade. Participaram da
cerimônia, autoridades municipais e estaduais, além de
representantes de empresas
parceiras.
O Proerd é desenvolvido pela Polícia Militar nas
escolas públicas e particulares, com alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental I, para
o esclarecimento e atuação
frente aos perigos oferecidos
pelas drogas lícitas e ilícitas.
A cerimônia marca os 15
anos de realização do projeto
em Pindamonhangaba.
Nesta sexta-feira (19),
será realizada a formatura dos alunos do núcleo do
Cidade Nova, abrangendo
também Jardim Regina,
Feital, Campinas, Goiabal,
Delta e Santa Cecília. Será no
Centro Esportivo do Cidade
Nova, às 10 horas. No total,
800 crianças estão recebendo certificados.

9

Divulgação

Pais e familiares também estiveram presentes ao evento
Divulgação

Em Moreira César, o Proerd formou 500 estudantes
Divulgação

Diversas autoridades participaram da cerimônia de formatura

A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos realiza a 1ª
Pesquisa Origem – Destino da RMVPLN - Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte. Os
pesquisadores estarão em
Pinda a partir desta terçafeira (16) até o dia 18 de
outubro.
A pesquisa é o estudo
básico sobre a mobilidade
da região, investigando os
deslocamentos diários que
as pessoas fazem, realizando o levantamento de onde
vêm e para onde vão, quais
os meios de transporte
utilizados e os motivos das
viagens.
Os trabalhos foram
divididos em dois grandes
grupos: domiciliar e linha
de contorno. O primeiro
será realizado, a partir
do dia 15 de julho até 9
de dezembro, em 9.700
domicílios de 38 municípios da RM Vale. Serão
solicitadas informações
sobre os deslocamentos do
dia anterior realizados por
todos os residentes e levantados dados socioeconômicos como renda, emprego,
escolaridade, propriedade
ou direito de utilização de
automóvel, entre outros
dados relevantes.
Os entrevistadores que
realizarão o levantamento
foram credenciados pela
empresa SIGGeo (contratada pela Secretaria dos
Transportes Metropolitanos
para realizar o trabalho)
e estarão identificados por
crachá e documento de
identidade. Os moradores
pesquisados poderão também obter informações e
confirmar a identidade dos
pesquisadores pelo telefone
0800-7240555.
Já na segunda etapa,
serão realizadas contagens
de tráfego, entrevistas com
passageiros em transporte
coletivo e condutores de veículos de passeio e carga, em
pontos estratégicos localizados nas principais rodovias
de acesso à região.
O resultado será a
produção de dois bancos
de dados com informações
sobre as características
socioeconômicas dos
moradores e viagens de
cada pessoa do domicilio,
que funcionará como base
para o planejamento e
desenvolvimento urbano,
gestão de transporte e de
trânsito, planejamento de
uso e ocupação do solo e
da oferta de transporte no
futuro.
Os levantamentos também formam uma base de
dados para previsões de
médio e longo prazo sobre
as possíveis demandas do
transporte.

TERÇA-FEIRA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Corrida de rua atrai mais de 1.000 participantes
Marcos Vinício Cuba

meses, para as competições. “A prova foi muito
bem organizada, percurso
muito bom e deu para empurrar o carrinho tranquilamente. Ele gosta muito
e se diverte, meu marido
também corre e trazemos
o nosso filho para incentivá-lo a praticar este esporte.”
José Carlos Mathias,
diretor conselheiro do

Maktub, comenta que
para a empresa é importante estar junto ao público e ter participado da
prova é legal para vivenciar e escutar as pessoas
dizerem o quanto é importante e agradecerem o
Maktub. Ele revela que a
grande participação é algo
que motiva a empresa a
fazer este tipo de prova
em mais locais.

Mateus
Marcondes
Chinaqui conta que começou a correr há dois
anos e foi uma superação, por isso está muito
contente. “Nesta segunda etapa conseguimos
nos sair muito bem, eu
conclui em 24 minutos,
meu pai em 33, estamos
com uma boa média e
estamos gostando muito
do resultado.”
Marcos Vinício Cuba

Os participantes competiram nas categorias mirim, infantil, juvenil e adulto
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
As corridas de rua são
eventos que têm atraído
muitos participantes e a
2ª etapa do Circuito de
Pindamonhangaba não foi
diferente, promovida pela
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer da Prefeitura. A prova, realizada na manhã de domingo
(14), atraiu mais de 1.000

participantes. Além dos
inscritos oficialmente, os
amigos e familiares decidiram correr ao lado dos
demais para incentivá-los.
As largadas foram no estacionamento do Shopping
Pátio Pinda e teve o apoio
do supermercado Maktub.
A prova contou com
a participação de muitas
famílias e casais de namorados. O resultado desta

Vitória no futsal pelo
campeonato metropolitano
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A equipe masculina de
futsal de Pindamonhangaba enfrentou o Aymoré
Cubatão pelo Campeonato Metropolitano na
noite do último sábado
(13) e venceu por 6 a 2.
O jogo foi no ginásio Rita
Eni Cândido, "Ritoca", no
bairro Araretama.
A competição é promovida pela Federação
Paulista. O próximo desafio está marcado para
sábado (20), às 18 horas,
também no ginásio do
Araretama.
No primeiro tempo,
Pinda balançou a rede

três vezes e viu o adversário diminuir a diferença. Na etapa complementar marcou mais três e no
final da partida Aymoré
Cubatão fez o segundo.
O time de Pinda é
formado por Flávio Teodoro, Allan David, João
Maurício, Bruno Monteiro, Glaysson Gabão,
João Rodrigues, Rafael
Azevedo, João Cândido,
Bruno Santos, Matheus
Souza e Fabrício Souza.
Os atletas contam com
o apoio do preparador
físico Adilson Carlos,
massagista
Benedito
Donizete e do técnico
Lucas Costa.

Resultados futebol
Sub 11
A. A. CIDADE NOVA 0 X 0 G. R. ETNA
A. A. FERROVIÁRIA 2 X 1 SANTOS F. C.
P. S. GEREZIM 0 X 1 SÃO PAULO F. C.
FOLGA....G. E. TERRA DOS IPÊS
Sub 15
INTERPINDA F. C. 1 X 2 G. R. ETNA
A. A. FERROVIÁRIA 4 X 1 SANTOS F. C.
COLORADO E. C. 4 X 1 SÃO PAULO F. C.
A MIL POR HORA F. C. 5 X 0 P. S. GEREZIM
Quarentão
G. E. R. BELA VISTA 1 X 1 SÃO PAULO F. C.
INDEPENDENTE F. C. 1 X 2 COMERCIAL MOMBAÇA F. C.
1ª DIVISÃO
CHAVE A
E. C. JARDIM CRISTINA 4 X 0 A. A. AREIÃO
A. A. SAPOPEMBA 1 X 3 A. A. ARARETAMA
E. C. ROSÁRIO 4 X 2 A MIL POR HORA F. C.
CHAVE B
G. E. R. TERRA DOS IPÊS 0 X 0 A. E. REAL ESPERANÇA
E. C. VILA SÃO JOSÉ 1 X 2 UNIDOS DO CASTOLIRA F. C.
100 NOME F. C. 2 X 5 CANTAREIRA F. C.

Campeonato de Futebol de Salão:
partidas desta semana
Terça-feira (16) – Cidade Nova
Semifinal da Categoria Sub 14
Primeiros Passos A X Dragões
Horário: 19h30
Primeiros Passos B X Agenor
Horário: 20h15
Terça-feira (16) – Ferroviária
Santa Luzia X Castolira B
Horário: 19h30 - Categoria: Sub 20
Dragões X Cantareira
Horário: 20h15 - Categoria:
Sub 20

Quarta-feira (17) – Zito
Senai/Pinda X Castolira A
Horário: 19h30 - Categoria: Sub 20
Zé do Café X Martifer
Horário: 20h15 - Categoria: Adulto
OAB/APCD x Souza
Horário: 21h - Categoria: Adulto
Sexta-feira (19) – Alto do Tabaú
Souza X Signos
Horário: 19h30 - Categoria: Adulto
Semar/Santana X Liberdade
Horário: 20h30 - Categoria: Adulto

etapa foi idêntico ao da
anterior, os campeões foram Robson Karlos e Arone Lúcia. A família Chinaqui e Miné, por exemplo,
também marcaram presença para cruzar a linha
de chegada.
A professora Vivian
Miné pratica corrida há
nove anos e sempre leva
o filho Victor Augusto,
que tem dois anos e oito

O campeão dos 5 km foi o esportista Robinho

Basqueteira Monstra é campeã do
1º Torneio de Rua de Basquete

Marcos Vinício Cuba

Jovens atletas da cidade e região diputaram 20 jogos
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O primeiro torneio de
basquete de rua de Pindamonhangaba, organizado
pelo Espaço Juventude,
contou com a participação de nove equipes e a
campeã foi a Basqueteira
Monstra, ao ganhar de 12
a 9 do C 13. O evento foi
realizado por meio de parceria com a Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura.
Ao todo, foram disputados 20 jogos, cada time
contou com quatro inte-

grantes, sendo um reserva, e disputaram ponto a
ponto durante dez minutos. O torneio teve sete
equipes de Pinda, uma de
Guaratinguetá e outra de
Taubaté.
A organização da competição homenageou e
agradeceu a Celso Murta
pela contribuição ao basquete de rua no município. “Já fiz vários torneios
apoiando o basquete em
Pinda, reformando quadras e participar aqui com
os moleques foi muito
gostoso”, disse Celso.

João Gabriel Delphino da Silva, integrante
da equipe campeã, comenta que o campeonato
foi bom e que o evento

valoriza o basquete de
rua. Ele afirma que não
deixará de se inscrever
nas próximas edições
desse campeonato.

Marcos Vinício Cuba

Equipe vencedora “Basqueteira Monstra” é de Pinda

Futebol pindense vence na Copa São Paulo
A equipe de futebol masculino de Pinda venceu o Paulistano por 3 a 2, em São
Paulo, em partida válida pela primeira rodada da segunda fase
da Copa Paulo. Os gols
foram marcados pelo
meia Dado (dois) e
Nilo. No sábado (20),
o jogo será contra São
Roque, às 10 horas, no
Ramirão. O time está
treinando forte para
continuar com os bons
resultados nesta com-

Divulgação

Os jogadores convidam a torcida para o jogo de sábado (20)
petição promovida pela
Associação Paulista.
Quem quiser conferir

os treinos basta comparecer ao Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira,

“João do Pulo”, a partir
das 18h30, de segunda a
sexta-feira.

