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Moreira César recebe 
investimento de mais de 
R$ 2 milhões em creches

FORMATURA 
DO PROERD NO 
CIDADE NOVA

O Proerd - Programa Educa-
cional de Resistência às Drogas e 
à Violência de Pindamonhangaba 
realizou a formatura dos alunos 
do núcleo do Cidade Nova, abran-
gendo também Jardim Regina, 
Feital, Campinas, Goiabal, Delta 
e Santa Cecília na sexta-feira (19). 
Cerca de 300 crianças receberam 
o certifi cado.

O distrito está recebendo a constru-
ção de duas novas creches, sendo uma 
no Azeredo e outra na região central de 
Moreira César. O investimento da Pre-

feitura, com recursos próprios, gira em 
torno de R$ 2,7 milhões. As obras são 
acompanhadas de perto pelo prefeito 
de Pindamonhangaba.

A chegada de investi-
mentos em Pinda, soma-
da à disposição do traba-
lhador para qualifi cação 
profi ssional, foram pontos 
que contribuíram para o 

aumento do índice de em-
pregos na cidade. Só em 
agosto, mais de 300  vagas 
foram preenchidas, levan-
do o município a liderar o 
ranking na região.
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PREDOMÍNIO DE SOL NA 
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ESPORTES 10

Divulgação

Em agosto, 
Pinda é líder 
na geração 
de empregos

Semana da Primavera leva 
história e cultura para estudantes

A união entre história, cultura, ecolo-
gia e turismo deu origem à Semana da 
Primavera, evento realizado pela Prefei-
tura, voltado para estudantes da cidade 
e região. Exposições no museu, contação 

de histórias na biblioteca, doação de mu-
das de árvores e a estreia do novo roteiro 
turístico de Coruputuba são os destaques 
da semana. 

SALAS DE ESPORTE NO ARARETAMA 
SERÃO INAUGURADAS HOJE

BALÉ JÚLIA PYLES 
DISPUTA PRÊMIO 
EM NOVA 
IORQUE PELA 
SEGUNDA VEZ 

PÁGINA 9

POPULAÇÃO 
PARTICIPA DO 
DIA NACIONAL DE 
LUTA DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA

PÁGINA 3

REUNIÃO SOBRE A 
DENGUE AGREGA 
INSTITUIÇÕES 
E CONSELHOS

ACIP PROMOVE 
PALESTRA SOBRE 
EDUCAÇÃO 
COM MARINO 
MENOSSI JÚNIOR

Maria Fernanda Munhoz

Nesta terça-feira (23), 
o bairro Araretama re-
ceberá dois novos espa-
ços, que servirão para a 
prática de ginástica, lu-
tas, esportes e lazer. A 
solenidade está marcada 
para as 19 horas. Os sa-
lões fi cam na rua Maria 
do Carmo da Silva, 90, 
antiga avenida 11.

PREFEITO RECEBE 
HOMENAGEM 
EM SEMANA 
EVANGÉLICA DE 
MOREIRA CÉSAR

Maurino Júnior



Pindamonhangaba 23 dE SETEmbRo dE 20142

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PResiDeNTe Da FuNDação DR. João RoMeiRo: Antônio Aziz Boulos
CHeFe De eDição: Odirley Pereira - Mtb 48.651
ResPoNsaBiLiDaDe: Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
ReDação e BaLCão De aNÚNCios: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
RePReseNTaNTe NaCioNaL:  RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

www.tribunadonorte.net 
contato@tribunadonorte.net

TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEDIENTEFundação Dr. João Romeiro

DIToRIalE
Tribuna do Norte

Altair FernandesR EGISTRo CUlTURal
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Centenário da Mãe Peregrina de Schoenstatt
No domingo (21), o Movimento da Mãe Peregrina de Schoenstatt, da Diocese de Taubaté 
promoveu  a 2ª Caminhada da Mãe Rainha. O evento contou com  a participação de muitos 
moradores de Pinda. A caminhada foi encerrada com missa na Paróquia Militar de NS de Lo-
retto, no Cavex – Comando de Aviação do Exército, em Taubaté.

A Casa da Amizade de Pinda-
monhangaba fez a doação de 100 
dúzias de esfihas para  a Feira da 
Fraternidade da  Apae , realizada 
durante dois finais de semana. 
De acordo com a equipe da Casa 
da Amizade, as  integrantes da 
instituição, juntamente com os 
voluntários do Programa Deca, 
não mediram esforços em prepa-
rar com carinho essa doação.

‘Fidelidade a Deus’ na Casa do Caminho Palestra 
na acip  

A partir das 11 horas, a Acip 
-  Associação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhangaba  rece-
be o palestrante Marino Menossi 
Junior,  especialista em Adminis-
tração e Gestão Educacional e di-
retor geral do grupo Acerpla, para 
falar sobre  ‘Gestão na Educação’. 
A palestra é para gestores da área 
da educação particular, com te-
mas como Finanças, Marketing, 
Atendimento, Concorrentes, Pla-
nejamento e Clientes. As vagas 
são limitadas. Mais informações 
pelo telefone 3644-7104;

Doação de 
esfihas

Dr. João Laerte 
Salles: 1934 – 2014

hoje, 23 de setembro, início da Primavera 
no hemisfério Sul do planeta, também é a data 
em que Pindamonhangaba celebra os oitenta 
anos do nascimento de João Laerte Salles.

Para relembrarmos alguma coisa sobre este 
ilustre pindamonhangabense, filho de João Sal-
les e olga merly Salles, que ocupou a cadeira de 
nº 15 do quadro de membros titulares da aPL 
– academia Pindamonhagabense de Letras, re-
corremos ao livro Biografias (Mystic Editora – 
Campinas-SP, 2001), de Francisco Piorino Filho.

O cidadão

alguns de seus trabalhos publicados: aspectos da Constituição 
de 1824; o Estoque dos negros bantus do Senhor Visconde da Pal-
meira; aspectos da Putrefação gasosa dos afogados; os gineco-
mastas e sua tendência para a prática de crimes de ordem sexual; 
Tradução da oratio Pro Cluentio de Cícero para o Português. o dr 
João Laerte Salles deixou este plano do dia 9 de dezembro de 2012.  

O autor

 Entre as inúmeras ativi-
dades que desenvolveu neste 
município, João Salles foi pro-
fessor (do 1º grau, do 2º grau 
e universitário) e diretor de 
escola; advogado cível e cri-
minal (bacharelado obtido na  
1ª Turma da Unitau – Univer-
sidade de Taubaté); advogado 
do Tribunal Canônico (ao qual 
estão afetas as pessoas católi-
cas); diretor do museu histórico 
e Pedagógico dom Pedro i e 
Dona Leopoldina (responsável 
pelos trabalhos de reconstru-
ção e restauração do prédio 
que abriga o museu); delegado 
do Condephaat – Conselho de 
defesa do Patrimônio artístico 
arquitetônico e Turístico em 
Pindamonhangaba; procurador 
jurídico da Prefeitura de Pinda-
monhangaba durante 11 anos; 
museólogo registrado no conse-
lho Regional de museologia do 
Estado de São Paulo; em con-
curso público de títulos e pro-
vas, foi aprovado para o cargo 
de juiz dos Territórios Federais 
e distrito Federal e para o cargo 

de Juiz auditor junto ao ministério do Exér-
cito (concursos homologados pelas autorida-
des competentes); participou de importantes 
trabalhos profissionais na área jurídica, des-
tacando-se a ação Popular proposta contra a 
Rede Ferroviária Federal que pretendia fechar 
todas as passagens de nível da cidade; entre 
as  honrarias às quais foi merecedor, recebeu 
o Título de Cavaleiro de São Gregório (conce-
dido pela ordem Pontifícia de São gregório 
magno, criada em 1º de setembro de 1831, 
pelo Papa gregório XVi).  

Plenária da academia de Letras

Durante 16 anos, João Laerte Salles se 
dedicou aos trabalhos de reconstrução 
e restauração do Palacete do Visconde 
da Palmeira, considerado a única 
reminiscência da Nobreza Rural 
Cafeeira Paulista 

Plenárias da APL são abertas à participação do público 
(escolas, entidades, população)

Arquivo  TN

Arquivo  TN

Nesta sexta-feira (26), às 20 horas, a APL – Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, presidida por alberto marcondes Santiago, 
realiza sua plenária solene de setembro. a sessão será no museu 
histórico e Pedagógico dom Pedro i e dona Leopoldina, gentileza 
da Secretaria municipal de Educação e Cultura, e a programação 
prevista é a seguinte: 
- apresentação dos poemas vencedores do Viii Festipoema;
- Conferência sobre guimarães Rosa – “João e o Sertão”, com Sérgio Roberto;
- Conferência “Trajetórias de mulheres negras em moçambique e no brasil, 
convergências e divergências”, com Vera Tatiana dos Reis monteiro gomes.
a aPL realiza sessão plenária solene toda última sexta-feira do mês e o even-
to é aberto à participação pública. 

Na próxima quinta-feira 
(25), a Associação Espírita 
e de Assistência Social Casa 
do Caminho promove mais 
uma ação do “Diálogos sobre 
o Evangelho de Jesus”. Com 
o tema “Fidelidade a Deus”, a 
palestra será baseada na obra 
“Boa Nova” (espírito de  Hum-
berto de Campos), psicografa-
da por Chico Xavier. O evento 
acontece a partir das 19h30 no 
Centro Espírita Jésus Gonçal-
ves  (rua Senador Dino Bueno, 
203, Bosque).

Divulgação

Quem vê a Fazenda Coruputuba de hoje, não 
imagina como era a estrutura do local na 
época do Dr. Cícero Prado. Denominada 

por alguns como “pedacinho do céu”, a fazenda, que 
este ano comemora 103 anos, tem proporcionalmen-
te, muita história para contar.

No dia 11 de novembro de 1911, o empresário Dr. 
Cícero da Silva Prado chegava ao local  para implan-
tar uma fábrica de papel, papelão e celulose - que 
chegou a ser a maior da América do Sul e cujo qua-
dro de funcionários chegou a atingir mil  pessoas. 
Em torno da fábrica, ergueu-se uma comunidade. 
Muitas pessoas se lembram do tempo em que eram 
crianças e corriam por toda a extensão da fazenda.

Também de acordo com relatos de moradores, Cí-
cero Prado proporciona aos funcionários e residen-
tes uma grande infraestrutura, que prezava a quali-
dade de vida de todos. Além do emprego, ele oferecia 
a todos, casa com energia elétrica gratuita, salão de 
danças, cinema, clube náutico e  campo de futebol 
com arquibancada dentro da própria fazenda. 

Segundo uma das moradoras mais antigas de Co-
ruputuba e que trabalhou por mais de 60 anos na 
fábrica de papel, Maria do Carmo Santos Gomes, a 
“Dona Carminha”, “havia uma estrutura com mé-
dico, farmácia, enfermaria, malharia, pensão entre 
outros – uma verdadeira comunidade, com aproxi-
madamente 800 casas”.

Depois de muitos anos e muitas transformações, 
existem algumas iniciativas que estão buscando o 
“resgate dessa memória”. A primeira delas é a rea-
lização da Festa de Coruputuba, promovida anu-
almente, a partir de 2011 – ano em que a fazenda 
comemorou seu centenário. De acordo com Patrick 
Assumpção, um dos organizadores do evento, o ob-
jetivo da festa é perdurar o elo entre as pessoas que 
ali conviveram. “Além da comemoração, existe um 
resgate cultural. É importante preservar essa memó-
ria, pois se trata de um grupo de seres humanos que 
fará perdurar essa ‘memória viva’”, ressaltou.

Esse também é o objetivo de uma das ações da 
“Semana da Primavera”, uma iniciativa da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, por meio da ação conjunta 
de diversos departamentos: Meio Ambiente, Patri-
mônio Histórico, Biblioteca, Cultura e Turismo, que 
estreia um roteiro turístico para crianças das escolas 
do município, que poderão, inclusive, fazer uma visi-
ta monitorada à fazenda. 

Com certeza, a visitação será uma aula da rica cul-
tura que o local abriga e que faz parte da grande ba-
gagem cultural que guarda nossa amada Pindamo-
nhangaba.

Resgatando a memória....
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cidade
Divulgação

Marcos Vinício Cuba

MarCos ViníCio Cuba
***

Pindamonhangaba 
teve saldo positivo na 
geração de empregos 
em agosto. De acordo 
com o Caged - Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados, do Mi-
nistério do Trabalho e 
Emprego, a cidade teve 
saldo positivo de 312 
colocações. o setor com 
destaque foi o da indús-
tria de transformação, se-
guido pelo comércio. Este 
fez a cidade ter melhor 
desempenho na região.

a secretaria de De-
senvolvimento Econô-
mico da Prefeitura tem 
incentivado a instalação 
de novos empreendi-
mentos no município e 
também a formalização 
de negócios. a cidade for-
malizou mais de três mil 

microempreendedores 
individuais, por exemplo. 

o prefeito de Pin-
damonhangaba enfa-
tiza que a chegada de 
novos investidores ao 
município faz parte de 
uma gestão planejada 
e quem ganha com isso 
são os moradores e as 
empresas. Ele afirma 
que a população tem 
aproveitado as oportu-
nidades oferecidas para 
se qualificar e isso faz 
a diferença, porque os 
investidores procuram 
cidades com mão de 
obra preparada para os 
desafios.

outro exemplo de ge-
ração de novos empre-
gos, é o shopping Pátio 
Pinda, que completa em 
novembro, um ano de 
atividades. o empre-
endimento recebeu na 

última semana, a aber-
tura de mais uma loja: a 
Di Gaspi. segundo infor-
mações da diretoria do 
grupo, essa loja é a 42ª 
unidade e está gerando 
na cidade, 50 novas va-
gas de emprego.

Novas oportunidades  
os interessados em 

aproveitar a aproxima-
ção do fim de ano devem 
ficar atentos. De acordo 
com as informações do 
sindicato do Comércio, 
a partir de outubro o co-
mércio começa a receber 
os currículos e a fazer as 
seleções para os funcio-
nários temporários. a fes-
tividade natalina poderá 
impulsionar a economia 
pindense e fazer com que 
a cidade mantenha-se 
com saldo positivo na ge-
ração de empregos. 

Pinda gera mais 
de 300 empregos 
e lidera a região

Instituições e conselhos participam 
de reunião sobre dengue

Novo modelo de iNcubadora de emPresas
a Secretaria de desen-

volvimento Econômico de 
Pindamonhangaba tam-
bém viabiliza o projeto da 
implantação de um novo 
modelo de incubadora de 
empresas no município. 
Esta atividade conta com o 
apoio da Funvic-Soluções, 
acip, Polo apta, Sebrae, Fa-
tec, Sincomércio, Etec, arroz 

Preto Ruzene e da agência 
de inovação inova Paula 
Souza. de acordo com Fran-
cisco antonio maciel nova-
es, da inova Paula Souza, a 
incubadora é um local onde 
são trabalhadas as oportu-
nidades para a geração de 
novas empresas e postos de 
trabalho.

o prefeito destaca que a 

incubadora vem numa hora 
importante para a cidade 
e enfatiza que os empre-
endedores terão a oportu-
nidade de receber várias 
orientações neste espaço. 
Ele agradece às instituições 
pela parceria e informa que 
viajará  para Criciúma (SC) 
em busca de nova empresa 
para o município.

coNcurso de logomarca
Haverá um concurso 

para criar uma logo-
marca para a incuba-
dora de empresas da 
cidade. o edital será 
lançado dia 30 de se-
tembro e as inscrições 

poderão ser feitas até 
o dia 31 de outubro. o 
Departamento de Con-
tratos e Convênios da 
Prefeitura pretende di-
vulgar o vencedor do 
concurso no início de 

novembro. o edital es-
tará disponível no site 
www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br, no jornal 
Tribuna do norte. Para 
participar é preciso fa-
zer uma arte inédita.

data   Local
6 a 10 de outubro       moreira César (todo o distrito)
13 a 17 de outubro    Vila Rica, Jardim Resende, 
       galega e Quadra Coberta
20 a 24 de outubro   Centro, bosque, boa Vista, 
      andrade, Crispim, Carangola e Santana

MarCos ViníCio Cuba
***

P i n d a m o n h a n g a b a 
está na luta contra a den-
gue e antes que inicie o 
período de chuvas a Pre-
feitura está promovendo 
várias ações para mobili-
zar a população. institui-
ções e conselhos munici-
pais participaram de uma 
reunião na última sex-
ta-feira (19) e receberam 
informações sobre as ati-
vidades que serão realiza-
das para evitar criadouros 
do aedes aegypti.

“o ponto forte para 
não termos registros de 
dengue no município é 
trabalharmos a elimina-
ção de possíveis criadou-
ros. Quando não há local 
para o mosquito se repro-
duzir ele não permanece. 
infelizmente os principais 
criadouros estão dentro 
das casas”, avaliou a se-
cretária  de saúde da Pre-
feitura.

o público da reunião 
poderá convidar os co-
nhecidos para serem vo-
luntários nos arrastões 
que serão organizados. o 

presidente do CCi Vila 
rica, Luiz Gonzaga 
Lemes, participou da 
reunião com a espo-
sa Haidde. Eles se colo-
caram à disposição para 
auxiliar os trabalhos de 
prevenção no bairro.

os principais sintomas 
da doença são dor de ca-
beça, dores nas articula-
ções, fraqueza, febre alta, 
falta de apetite e manchas 
avermelhadas pelo corpo. 

Tendo algum destes sin-
tomas é preciso procurar 
o serviço de saúde mais 
próximo.

as denúncias em rela-

ção a possíveis criadouros 
podem ser feitas pelo te-
lefone 3648-1440 ou pelo 
e-maildengue@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Programação das atividades

Inscrições abertas para 
cursos de qualificação 
profissional

MarCos ViníCio Cuba
***

o Fundo social de so-
lidariedade de Pindamo-
nhangaba e a Prefeitura 
oferecem várias oportu-
nidades de qualificação 
profissional. Estão aber-
tas as inscrições para os 
cursos de pedreiro e de 
encanador. são 15 vagas 
para cada um deles e as 
aulas serão no Parque da 
Cidade.

as inscrições poderão 
ser feitas até o dia 30 deste 
mês, nos seguintes locais: 
Parque da Cidade e nos 
Cras - Centros de referên-
cia em assistência social 
do Castolira e da Cidade 

nova, das 8 às 11 horas e 
das 14 às 16 horas. É pre-
ciso apresentar rG e com-
provante de endereço.

De acordo com as in-
formações do coordena-
dor do Fundo social de 
solidariedade de Pinda-
monhangaba, estes cursos 
são oferecidos por meio 
do Polo regional da Cons-
trução Civil, desenvolvido 
em parceria com o Fundo 
social de solidariedade do 
Estado de são Paulo.

as aulas do curso de 
pedreiro serão às terças-
feiras; as de encanador, às 
quintas-feiras. o período 
das aulas é das 8 às 11h30 
e das 13 às 17 horas.  

Divulgação

MarCos ViníCio Cuba
***

Profissionais da Secre-
taria de saúde e assistên-
cia social, em parceria com 
a população e demais seg-
mentos, promovem ações 
de mobilização contra a 
dengue no bairro arareta-
ma. as atividades começa-
ram na segunda-feira (22) 
e serão realizadas até o dia 
26. uma passeata com os 
alunos da escola José ayl-
ton Falcão marcou o início 

dos trabalhos.
a população está re-

cebendo orientações dos 
profissionais de saúde e o 
objetivo do trabalho casa 
a casa é eliminar os possí-
veis criadouros do aedes 
aegypti. os principais cria-
douros no município, que 
são os pratos dos vasos de 
plantas e ralos internos 
e externos. Para evitar a 
proliferação do mosquito 
na água dos ralos é preciso 
jogar água sanitária no lo-

cal semanalmente.
Pindamonhangaba está 

na luta contra o aedes ae-
gypti e a administração 
municipal conta com o 
apoio da população para 
manter esta doença longe 
do município. Vários bair-
ros receberão as equipes 
de mobilização em outu-
bro. Entre os dias 6 e 10 as 
ações serão em Moreira Cé-
sar, de 13 a 17 no Vila rica 
e região, e de 20 a 24 na re-
gião central.

Araretama recebe mobilização contra a dengue
Maurino Júnior

A loja Di Gaspi foi inaugurada no 
Shopping, contribuindo com o 
saldo positivo de empregos

Os presentes receberam 
informações que vão ajudar no 
combate ao mosquito da dengue

As equipes orientam os moradores a eliminar possíveis criadouros

São oferecidas 15 vagas para cada curso
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279

e 3644-2281

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

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

Apresentado pelo verea-
dor e Presidente da Câmara, 
Ricardo Piorino (PDT) e 
aprovado por unanimidade 
pelo plenário, o Projeto de Lei 
Ordinária nº 133/2014, decla-
ra Pindamonhangaba como a 
“Cidade do Motocross”.

Segundo Ricardo Piori-
no, “Pindamonhangaba vem 
se destacando na prática do 
Motocross, com importantes 
nomes representando nosso 
município nesta modalidade 
esportiva. Para o vereador, 
a cidade dispõe de pista de 
motocross, referendada por 
pilotos renomados de ex-
pressão nacional, que atende 
todos os requisitos necessários 

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

Vereador ricardo Piorino

Projeto do vereador Ricardo 
Piorino declara Pindamonhangaba 
como “Cidade do Motocross”

Município é destaque na área e teM uMa das 
pistas Mais Modernas da região e do estado
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Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
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Vereador dr. Marcos aurél io Villardi
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Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

para esta prática esportiva. 
“Todas as medidas e espaços 
dessa pista da modalidade 
estão em conformidade com 
a Confederação Brasileira de 
Motociclismo, o que é um 
orgulho para nossos esportis-
tas e para nossa população”, 
afirmou Piorino.

Ele lembrou que a inclu-
são de Pindamonhangaba no 
calendário de competições 
de motocross projeta o mu-
nicípio no cenário estadual e 
nacional. “A nossa pista conta 
com fácil localização e acesso, 
sendo, inclusive utilizada para 
treinamento pelos campeões 
da modalidade”, concluiu o 
vereador Ricardo Piorino.

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), pre-
ocupado com os moradores 
do de Pindamonhangaba, 
apresentou várias reivindica-
ções ao Executivo. Ele fez as 
solicitações em sessão ordiná-
ria, através de requerimentos 
ao Executivo contendo os 
pedidos dos moradores para 
que os mesmos possam ser 
resolvidos com urgência. 

Dentre algumas reivindi-
cações estão: a realização da 
limpeza nas áreas públicas; 
a manutenção dos pontos de 
ônibus e a implantação de 
ciclovia na Avenida Nicanor 
Ramos Nogueira, no bairro do 
Araretama; reforma e pintura 
do piso da quadra de esporte 
do Jardim Imperial; limpeza 
de alambrados nos campos 
“Walter Guimarães” e do Tai-
pas e manutenção preventiva 
na AMI - Academia da Melhor 
Idade, no bairro Cidade Nova. 
“Sempre estarei à disposição 

Dr. Marco Aurélio apresenta 
várias reivindicações dos 
munícipes ao Executivo

dos moradores da nossa ci-
dade e estarei cobrando os 
órgãos públicos, principal-
mente quando o assunto for 
o bem estar da população e 
a saúde pública”, enfatizou 
o vereador. 

Implantação das 
UPAs 24 horas
O vereador Dr. Marcos Au-

rélio está cobrando dos órgãos 
públicos, a implantação das 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA) 24 horas, nos 
bairros Araretama, Zona Les-
te e Moreira César. O vereador 
fez esta solicitação devido a 
necessidade de um PA (Pronto 
Atendimento) nessas regiões. 
De acordo com o vereador, 
“a implantação das UPAs 24 
horas irá proporcionar uma 
melhor assistência médica, 
trazendo mais conforto e se-
gurança para toda população 
de Pindamonhangaba, além 
de aliviar o PA do Centro, des-
centralizando o atendimento”.

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB), satisfeito com a instalação 
do Poupatempo na cidade, pleiteia 
desde o ano passado,  a implanta-
ção do restaurante Bom Prato para 
Pindamonhangaba. O objetivo é 
conseguir levar à população de 
baixa renda refeições nutritivas e 
de baixo custo.

Segundo informações do 
governo, desde a implantação 
do restaurante até dezembro de 
2012, já foram servidas mais de 
100 milhões de refeições para a 
população. O parlamentar acre-
dita que se o Bom Prato vier para 
Pinda, a população será muito 
beneficiada. “O baixo custo das 
refeições proporcionará aos muní-
cipes condições de se alimentarem 
bem e com qualidade. Nós estamos 
em conversa com o Governador 
Geraldo Alckmin (PSDB), e já 
solicitamos que ele estude a pos-
sibilidade de trazer o Bom Prato 
para Pinda”, ressalta o vereador 
Roderley Miotto.

O restaurante popular oferece 
refeições balanceadas e completas, 
as refeições matinais têm cerca de 
400 calorias, compostas de leite 
e achocolatado, café, pão com 
manteiga, requeijão ou frios e uma 
fruta da estação, ao preço de R$ 
0,50. E o almoço é composto por 
de arroz, feijão, carne, legumes, 
salada, farinha de mandioca, pão, 
fruta da época e suco, ao custo 
de R$ 1,00. “Além de trazer uma 

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) participou aber-
tura  da  5 ª  Semana da 
Mobilização Social pela 
Educação, realizada no 
último dia 15, no Plenário 
da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, que 
contou com a presença da 
Coordenadora do Plano 
Nacional de Mobilização 
Social pela Educação e re-
presentante do MEC Profª 
Ivanete Oliveira dos San-
tos, a presidente do Comitê 
Municipal Simone Braça, 
o presidente da FUNVIC 
e BFUCA, Prof. Luís Otá-
vio Palhari, e o Prefeito 
de Pindamonhangaba Vito 
Ardito, além de professores 
e gestores escolares, repre-
sentantes religiosos, pais e 
alunos da rede municipal 
e estadual de ensino, que 
foram homenageados no 
evento.

Esta mobilização tem 
por objetivo estabelecer 
um relacionamento dife-

Professor Osvaldo Participa 
da 5ª Semana da Mobilização 
Social pela Educação

renciado entre os vários 
grupos presentes no evento, 
para atuar na busca de um 
propósito comum, que é o 
de melhorar a Educação 
sob uma interpretação e um 
sentido compartilhados e 
que tem como tema “Para 
a educação melhorar, todos 
devem participar”.

O encerramento da se-
mana de Mobilização pela 
Educação será do próximo 
domingo, dia 21, na Praça 
João Fialho, às 9 horas, 
onde ocorrerá a “Caminha 
pela Paz”. “Essas iniciati-
vas contribuem para que to-
dos os envolvidos busquem 
melhorias para a Educação, 
pois vários setores da nossa 
cidade se mobilizaram para 
buscar soluções para que o 
ensino dê um salto de qua-
lidade. Como Educador pa-
rabenizo esta ação e que ela 
possa se fortalecer trazendo 
cada vez mais benefícios 
para os alunos de nossa ci-
dade”, ressaltou o vereador 
Professor Osvaldo.

Roderley Miotto 
pleiteia Bom Prato para 
Pindamonhangaba

alimentação saudável e nutricional, 
o Bom Prato poderá proporcionar 
empregos para o município”, conta 
Miotto.

O vereador Roderley Miotto 
reiterou seu pedido no plenário 
da última sessão do legislativo, 
dia 15 de setembro, a implantação 
de uma unidade do Bom Prato em 
Pindamonhangaba, e acredita que 
com esse programa, a cidade terá 
um grande ganho. 

“A minha Luta continua! A 
população vem acompanhando 
meu trabalho, e assim como o 
poupatempo desde o inicio de meu 
mandato no ano de 2013 solicitei 
o Bom Prato e estarei buscando 
com o Governo. Venho desenvol-
vendo um trabalho sério, trabalho 
em conjunto com a Prefeitura e 
o Governo do Estado, e buscarei 
mais melhorias para nossa cidade, 
a população conte comigo!”

Vereador roderley Miotto
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O vereador Martim Cesar 
(DEM) reitera ao Executivo, 
providências junto ao depar-
tamento competente, para 
que sejam feitas melhorias 
na sinalização vertical, co-
locando a placa de proibido 
virar à direita na esquina 
das ruas Sargento Aristides 
Vasconcelos com a Tenente 
Djalma de Oliveira Franco, 
no Residencial Campos Maia. 
A referida rua já é contramão, 
falta a placa de sinalização 
para evitar possível colisão 
e desconforto entre condu-
tores de veículos, pedestres 
e moradores que transitam 
pelo local.

Mureta de proteção na 
Estrada do Buriti
O vereador Martim Cesar 

solicita, ao prefeito providên-
cias junto ao departamento 
competente, para que sejam 
feitos estudos visando a cons-
trução da mureta de proteção 
da ponte próxima a Novellis, 

na Estrada Municipal do Bu-
riti, que dá acesso a Estrada 
do Atanásio. Segundo o ve-
reador, as condições em que 
a mesma se encontra poderá 
ocasionar riscos à segurança 
dos motoristas e ciclistas que 
transitam pelo local.

Grade de proteção
O vereador Martim Cesar 

reitera à Administração Mu-
nicipal, providências junto 
ao departamento competente, 
para que sejam feitos estudos 
visando a colocação de grade 
de proteção na boca de lobo 
localizada na rua Rubião 
Júnior, mais precisamente na 
altura do nº 192, em frente ao 
ponto de ônibus das linhas 
Guaratinguetá e Taubaté. As 
condições em que a mesma se 
encontra, coloca em risco a se-
gurança dos usuários do trans-
porte coletivo, no momento 
do embarque e desembarque, 
e dos pedestres e ciclistas que 
passam pelo local.

Martim Cesar reitera 
melhorias na sinalização viária 
no Residencial Campos Maia

Vereador MartiM cesar

“o baixo custo das refeições proporcionará 
aos Munícipes condições de se aliMentareM 

beM e coM qualidade”

O Portal da Câmara de Ve-
readores de Pindamonhangaba 
(www.camarapinda.sp.gov.br), 
desenvolvido e customizado pela 
própria Divisão de TI, utilizando 
o Portal Modelo fornecido pelo 
programa Interlegis, do Governo 
Federal, tem registrado um grande 
número de acesso nos últimos 
meses, aumentando cada vez 
mais. O Portal Legislativo dispo-
nibiliza várias informações importantes para o cidadão: na página da 
Transparência é possível acompanhar informações sobre as contas da 
Câmara, os gastos realizados, as receitas e despesas, repasses recebidos 
pelo município de Pindamonhangaba, dentre outras informações. Há 
também integração com todo o Sistema de Processo Legislativo, ou seja, 
os Vereadores e seus trabalhos realizados, desde a primeira legislatura 
até a atual. É possível consultar leis com o texto integral e todas as suas 
alterações, a Ordem do Dia das Sessões, as matérias legislativas, que são 
efetivamente o trabalho realizado pelos Vereadores, as Comissões e os 
Vereadores que as compõe e muito mais. O interessante é que o cidadão 
pode acompanhar uma matéria legislativa de seu interesse, como por 
exemplo um pedido de melhoria em sua rua, bastando somente pesquisar 
a matéria que quer acompanhar e cadastrar seu e-mail. Assim ele será 
informado sobre toda a tramitação do projeto em questão. Os cidadãos 
que queiram entrar em contato com a Câmara podem fazê-lo através de 
um formulário contido no próprio site.

Algumas estatísticas interessantes
No período de 30 de maio a 30 de junho, o número de acessos foi 

de 1.080 usuários, que visualizaram mais de 8.000 páginas em todo 
site. De cada três usuários, dois já visitaram o site e um é vistante pela 
primeira vez. Vale destacar o crescente número de acessos via disposi-
tivos móveis, como smartphones e tablets, que superou um pouco mais 
de 10% do total. O tempo em média de carregamento de uma página 
do site é de 1,93 segundos, o que significa um site com desempenho 
rápido. Neste ano, já foram registrados mais de 50.000 acessos e mais 
de 82.000 visualizações de páginas.

As páginas do portal mais acessadas são a página inicial, seguida 
de Legislação Municipal (Leis), Matérias Legislativas, Vereadores, 
Concurso Público (pois foram feitas contratações nesse período),  Fun-
ção da Câmara, Transmissão das Sessões e TV Câmara e por último 
Licitações e Pregões.

O portal também faz a transmissão ao vivo, via streaming, das Ses-
sões, Audiências e eventos oficiais da Câmara. Neste ano, tivemos uma 
média de cerca de 40 acessos nos dias de Sessão Ordinária. O pico foi 
de 161 acessos, em uma audiência pública sobre saúde ocorrida em 15 
de maio deste ano.

Os visitantes são na grande maioria da nossa região, mas também 
acessam visitantes de grandes capitais do Brasil como Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, Londrina, Florianópolis, Vitória, Cuiabá, Belém, Porto 
Velho,  Maceió, Recife e até mesmo de fora do país, como Estados Unidos, 
Índia, Espanha, Reino Unido, Argentina e Portugal, só pra citar algumas.

Portal da Câmara registra 
mais de 50 mil acessos



O prefeito de Pinda foi um dos homenageados

No sábado (27), Dia da Festa, haverá procissão
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A Academia de Bal-
let Julia Pyles de Pinda-
monhangaba foi classifi-
cada, pela segunda vez,  
para participar da final 
do YAGP - Youth Ame-
rica Grand Prix, a maior 
competição de ballet do 
mundo estudantil. A final 
será em Nova Iorque, nos 
Estados Unidos, em abril 
de 2015.  A primeira par-
ticipação das bailarinas de 
Pinda aconteceu em 2012.

“Estou muito feliz por 
representar nossa cidade 
e nosso país pela segun-
da vez. O mais legal é que 
desta vez iremos com um 
grupo totalmente novo. 
São outras meninas e uma 
coreografia totalmente di-
ferente”, contou a coreó-

grafa Julia Pyles.
No elenco que irá para 

Nova Iorque estão 19 bai-
larinas, com idades entre 
10 e 14 anos. Elas se clas-
sificaram para o prêmio 
na seletiva que aconteceu 
no sábado (20), no Teatro 
Ítalo Brasileiro, em São 
Paulo, com a coreografia 
“Cabra da Peste”. “Estou 
muito orgulhosa, porque 
elas são muito jovens, 
muito pequenas, porém 
gigantes em termos de 
responsabilidade, dedica-
ção e comprometimento. 
Trabalharam pesado por 
essa conquista, com mui-
tas aulas, ensaios e até 
uma mudança radical na 
alimentação”, ressalta Jú-
lia.

Voltado para bailarinos 
com até 19 anos, o festival 

concede bolsas de estudo 
para conceituadas compa-
nhias de dança do mundo 
como ‘American Ballet 
Teatre’, ‘Paris Opera Bal-
let’, ‘New York City’ e ‘San 
Francisco Ballet’.  

Lançado em 1999 por 
dois bailarinos do Ballet 
Bolshoi, a YAGP é uma or-
ganização sem fins lucra-
tivos, criada com a missão 
de fornecer oportunidades 
educacionais e profissio-
nais para jovens bailarinos, 
agindo como um trampo-
lim para uma carreira pro-
fissional em dança.

“Nossa meta agora é 
trabalhar pesado, ensaiar 
muito e nos preparar para 
fazer bonito e representar 
bem nosso país e nossa 
cidade em abril de 2015”, 
garante Julia Pyles.

Balé de Pinda se classifica mais uma vez 
para disputar prêmio em Nova Iorque

AIANDRA ALVES MARIANO
***

Em setembro, o Ballet 
Julia Pyles também obte-
ve outra importante con-
quista: a bailarina Bruna 

Kobbaz foi classificada 
para participar do Festival 
Tanzol YMP, em Berlim, 
na Alemanha, em feverei-
ro de 2014.

A seletiva aconteceu no 

Bailarina consegue vaga em festival 
europeu e vai para Berlim

ANA CAMILA CAMPOS
***

Em homenagem ao seu 
patrono, o Lar São Vicente 
de Paulo realiza mais uma 
edição da Festa em Louvor 
ao santo. As festividades 
terão início nesta quarta-
feira (24), com o tríduo 
preparatório sediado na 
capela do lar, com missas 
diárias até sexta-feira,  às 
19h30. No primeiro dia, 
o celebrante será o padre 
Geraldo Lelis; na quin-

ta-feira, o frei Laércio de 
Carvalho e, na sexta-feira, 
o pároco da comunidade 
Nossa Senhora da Assun-
ção, padre Celso Aloísio 
Cardoso. Após as missas, 
haverá quermesse no sa-
lão do Lar. Esse já é o 
quinto ano que a institui-
ção realiza as festividades.

Dia da Festa
No sábado (27), Dia da 

Festa, uma procissão vai 
iniciar as festividades a 
partir das 18 horas, sain-

do do Lar e percorrendo 
as ruas do bairro. Após 
a chegada, haverá Santa 
Missa celebrada pelo pa-
dre Luís Paulo de Aquino, 
com animação do Grupo 
Mariá. Ao encerrar a parte 
religiosa, haverá bingo no 
salão ao lado da capela. 

Toda a população está 
convidada a prestigiar a 
programação da festa. O 
Lar São Vicente de Paulo 
fica na rua Dr. Fontes Jú-
nior, 220.

O Lar
O Lar São Vicente 

de Paulo é uma insti-
tuição que abriga em 
regime asilar, pesso-
as de ambos os sexos, 
com idade a partir dos 
60 anos, oferecendo 
aos seus internos ser-
viço completo de assis-
tência social. No Lar, 
os idosos usufruem de 
diversas atividades ar-
tísticas, como dança e 
arteterapia. 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

A 6ª Semana Evangé-
lica de Moreira César teve 
início no sábado (20), com 
um grande culto de abertu-
ra, na igreja Assembleia de 
Deus – Ministério Tauba-
té, onde foram realizadas 
homenagens a pessoas 
que prestaram relevantes 
serviços em prol da comu-
nidade durante o ano. O 
evento teve a preleção do 
pastor Sandro Pereira, de 
São José dos Campos.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba foi o principal 
homenageado da noite. 
“Entre tantos homenage-
ados, fico muito feliz por 
ter sido lembrado pela 
Uemoc e seus integrantes. 
A comunidade evangélica 
é bastante representativa 
em nossa cidade e no Dis-
trito de Moreira César e 
realiza um trabalho muito 
bonito com a juventude e 
com todas as pessoas que 
precisam. Agradeço muito 
pela homenagem. Con-
tinuaremos realizando o 
nosso melhor, com a aju-
da de Deus”, declarou, na 
ocasião.

Também foram ho-
menageados Leni Teixei-
ra Félix, pastor Renato 
de Camargo, pastor Luis 
Francisco dos Santos, pas-
tor Wellington da Cunha 

Semana Evangélica de Moreira César 
tem início com homenagens

Waldhelm, além do coor-
denador de Eventos e do 
secretário de Governo da 
Prefeitura, e do subprefei-
to de Moreira César.

De acordo com o presi-
dente da Uemoc – União 
Evangélica de Moreira Cé-
sar, Jairo Cypriano, a orga-
nização existe para reunir 
todos as igrejas evangéli-
cas, independentemente 
das denominações. “De-
senvolvemos um trabalho 
buscando o Evangelho de 
Cristo”, frisou, lembrando 
que a Semana é realizada 
anualmente com o apoio 
da Prefeitura e que foi ins-
tituída por meio de lei no 
ano de 2012.

A programação é ex-
tensa e segue até o dia 27, 

quando haverá o encer-
ramento do evento, com 
um show gospel, na pra-
ça do Vale das Acácias, a 
partir das 10 horas. Neste 
dia, também haverá dis-
tribuição de literaturas 
evangélicas, exposição 
bíblica, posto de arreca-
dação de alimentos para 
ações sociais, entre outras 
atividades. A Prefeitura 
participará do evento com 
estandes de higiene bucal 
e orientações sobre cân-
cer, fumo, drogas, econo-
mia doméstica etc.

Às 18 horas será rea-
lizado o grande culto de 
encerramento, com a par-
ticipação de todas as igre-
jas evangélicas de Moreira 
César.

Festa do Lar São Vicente começa na quarta-feira

dia 6, em São Paulo e para 
ser aprovada, Bruna teve 
que mostrar que é uma 
bailarina clássica comple-
ta. “Independentemen-
te da categoria, para ser 
aprovada no festival pre-
cisa ter técnica clássica, 
pois em Berlim ela terá de 
dançar duas variações de 
balé clássico de repertório 
e um solo de contemporâ-
neo”, contou Julia Pyles.

A classificação é impor-
tante porque no Tanzol, a 
bailarina terá a oportuni-
dade de conseguir bolsas 
de estudos para escolas 
de balé na Europa. A re-
presentante de Pindamo-
nhangaba poderá fazer 
workshops com renoma-
dos profissionais e passar 
por avaliação por uma 
equipe de jurados reno-
mados como Vladimir Va-
siliev, Nina Ananiashvili, 
Amanda Bennet, entre 
outros. 

Conhecido como os jo-
gos olímpicos da dança, 
o Tanzol acolhe cerca de 
500 jovens dançarinos 
provenientes de cerca de 
30 países. Trata-se de 
uma competição durante 
a qual os dançarinos que 
têm entre 10 e 21 anos se 
enfrentam. Diversas cate-
gorias permitem que eles 
mostrem ao público todo 
o alcance de seus talentos.

Bruna disputará com bailarinos de 30 países

Vale News.com.br

Divulgação

Divulgação

Este é o segundo ano  que a companhia representa a cidade nos EUA

Divulgação
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Semana da Primavera 
estreia roteiro 
de Coruputuba

Festival da Primavera
os preparativos continuam 

para o 11º Festival da Prima-
vera. o evento gastronômico 
reunirá restaurantes do ribeirão 
grande e do Piracuama e terá 
como destaque o bolinho de 
mandioca com recheios varia-
dos. nesta semana, estão sendo 
instaladas as tendas que abriga-

rão o festival, assim como toda 
a parte de infraestrutura. o Fes-
tival começa na sexta-feira (26) 
e seguirá até domingo (28), no 
campo de futebol do restauran-
te do edmundo – estrada Jesus 
antonio de miranda (conhecida 
também como estrada do ribei-
rão grande), km 17.

Tendas já estão montadas no local da festa

 Divulgação Turismo Pinda

Maria FernanDa Munhoz
* * * 

a Semana da Primavera teve 
início no domingo (21), com a 
abertura da exposição sobre o 
pindamonhagabense João Pedro 
Cardoso, considerado o patrono 
do Dia da Árvore, no Museu his-
tórico e Pedagógico Dom Pedro 
i e Dona Leopoldina. na segun-
da-feira (22), foi a vez do novo 
itinerário turístico da cidade, o 
roteiro de Coruputuba, receber o 
primeiro grupo de visitantes.

os 26 alunos da escola muni-
cipal Serafim Ferreira, do Terra 
dos ipês 2, foram os primeiros 
a participarem do novo roteiro. 
eles foram recebidos na fazen-
da, onde conheceram a planta-
ção cultivada no local, e se en-
cantaram com as rosas. a visita 
foi monitorada por uma funcio-
nária da fazenda e todo o trajeto 
foi acompanhado pela equipe do 
Departamento de Turismo. em 
seguida, voltaram para o galpão 
especialmente preparado para 

Estudantes seguem para a área de plantio da fazenda

o evento, onde ouviram histó-
rias de pessoas que moraram na 
Vila de Coruputuba e da equipe 
do Departamento de Patrimô-
nio histórico. Posteriormente, 
os alunos foram até a igreja de 
nossa Senhora aparecida e co-
nheceram mais algumas infor-
mações e histórias da região. 

Museu e biblioteca
nesta terça-feira (23), come-

çam as visitas de estudantes, já 
agendadas, ao Museu, onde pas-
sarão pela nova exposição e depois 
farão uma atividade de educação 
ambiental com a equipe do Meio 
ambiente, além de receberem 
uma muda de árvore. o roteiro ter-
mina com uma contação de histó-
rias na biblioteca do Bosque, com 
temas alusivos ao meio ambiente e 
à preservação da natureza.

Palestras
na quarta-feira (24), o mu-

seu recebe uma palestra com o 
engenheiro agrônomo José Luiz 
de Carvalho, do instituto Flo-
restal, voltada para estudantes 

universitários. e, na sexta-feira 
(26), durante a sessão da aPL – 
academia Pindamonhangaben-
se de Letras – haverá a palestra 
“o Grande amigo das Árvores”, 

com Francisco Piorino Filho.
a Semana da Primavera é 

realizada pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da Se-
cretaria de educação e Cultura e 

Secretaria de Governo, departa-
mentos de Patrimônio históri-
co, de Cultura, de Meio ambien-
te, de Turismo e Coordenadoria 
de Bibliotecas.

Alunos conhecem a plantação de rosas na Fazenda Coruputuba

Crianças recolheram material para a criação de 
um painel ao final da visita

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria FernanDa Munhoz
* * *

Antecedendo à Semana da 
Primavera, da qual também 
participam, na última semana, 
as bibliotecas públicas munici-
pais realizaram oito palestras 
em parceria com a Sabesp, 
com o tema “Sem árvore não 
tem água”. As palestras foram 
ministradas nas bibliotecas 
“Bertha César”, de Moreira 
César e “Ver. Rômulo Campos 
D´Arace”, no Bosque, com a 
participação de 360 alunos da 
escola municipal Francisco de 
Assis César, da creche muni-
cipal José Ildefonso Machado, 
do Lar São Judas Tadeu e do 
Colégio Aprendiz.

De acordo com a coordena-
dora das bibliotecas, o objetivo 
principal foi de conscientizar as 
crianças sobre a importância de 
economizar água. No final das 
palestras, foram distribuídas 
mudas de árvores frutíferas 
e nativas para as escolas que 
participaram.

Contação de histórias
Outra atividade realizada 

pelas bibliotecas municipais 
é a contação de histórias. As 
contadoras das bibliotecas estão 
organizando um circuito com 
temas ligados ao meio am-
biente, que contempla todas as 
bibliotecas municipais (Bosque, 
Araretama, Castolira, Sesi, Vila 
São Benedito e Moreira César). 

No dia 9, os alunos da escola 
municipal Odete Corrêa Madu-
reira participaram da contação 
na Biblioteca Pública Municipal 
“Ver. Rômulo Campos D ́Ara-
ce”. Os livros trabalhados foram: 
“A Iara e a poluição das águas” 
(Samuel Murgel Branco); “A 
primavera da lagarta” (Ruth 
Rocha); e “Sumaúma, mãe das 
árvores” (Lynne Cherry). 

Bibliotecas realizam palestras 
sobre meio ambiente

Crianças do Lar São Judas recebem mudas 
de árvores ao final da atividade

De acordo com a gestora da 
unidade, os estudantes inte-
ragiram de forma dinâmica 
e lúdica com as contadoras, 
que organizaram um ambien-
te personalizado e agradável 
para o evento. A gestora e a 

equipe docente da escola apro-
varam o resultado. “A conta-
ção estimula os alunos a lerem 
e a ampliar seus conhecimen-
tos cada vez mais. Desejamos 
sucesso nesse novo projeto”, 
elogiou a gestora. 

Na biblioteca de Moreira, participação dos alunos da 
escola Francisco de Assis César

Divulgação Bibliotecas

 

Divulgação Bibliotecas
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Prefeitura investe 
mais de R$ 2,7 
milhões em creches 
para Moreira César

moradores da comunidade Cerâmica 
realizam atividades artesanais

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, ininterrupta-
mente, serviços de manutenção 
por toda a cidade. As ações são 
feitas por meio da Secretaria de 
Obras e DSM – Departamento 
de Serviços Municipais.

Entre os dias 10 e 17 de se-
tembro, foram efetuadas limpe-
za, capina e roçada nos seguin-
tes bairros: Maricá, Santa Cecília, 
Vila São Paulo, Vila Rica, Lessa, 
Aurora/Mombaça, Bosque, 
Crispim, Santa Luzia, Araretama, 
Cidade Jardim, centro da cidade, 
Vila Suíça e Bela Vista.

A equipe de retirada de 
entulho esteve nos seguintes 
bairros: anel viário, Arareta-
ma, Bosque, Mombaça, Maricá, 
Castolira, Vila São Paulo, Nova 
Esperança.

PEgA-TuDO
Entre os dias 15 e 18 de se-

tembro, o Pega-tudo foi fina-
lizado na Vila Bourghese e no 
bairro São Benedito, com servi-
ço de capina, varrição, limpeza 
geral e retirada de 55 viagens  
de caminhão de entulho.

Nesta semana, entre os dias 
22 e 25 de setembro, o Pega-
tudo estará na Vila Prado, São 
Sebastião e Parque São Do-
mingos. Os moradores desses 
bairros devem retirar o entulho 
de seus quintais e depositar nas 
calçadas para que a Prefeitura 
possa realizar o recolhimento.

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está investindo 
r$2.780.784,86 na construção 
de duas creches que irão atender 
o distrito de Moreira César, sen-
do uma no centro e outra no aze-
redo. o projeto das duas obras é 
igual e cada uma está orçada no 
valor de r$ 1.390.392,43, com 
recursos próprios.

as novas creches terão 
781,26m² de construção, com 
toda a estrutura necessária para 
receber as crianças.

no azeredo, a obra está em 
fase de alvenaria. a nova creche 
está localizada na avenida Silvi-
no Lourenço de Faria. no centro 
de Moreira, a obra está localiza-

da na rua dr. Gonzaga, ao lado 
da biblioteca municipal, e está, 
atualmente, em fase de concre-
tagem de vigas da fundação.

na última semana, o prefei-
to de Pindamonhangaba esteve 
visitando as duas obras e ficou 
satisfeito com o andamento das 
construções. “o investimento 
em creches é muito importan-
te porque temos uma demanda 
grande em nossa cidade e tam-
bém no distrito, e queremos 
oferecer para as crianças um 
local de qualidade”, observou o 
prefeito. ele adiantou que novas 
creches serão construídas em 
diversos pontos da cidade e que 
outras que já existem receberão 
melhorias, como reformas e am-
pliações.

Obra de creche no bairro do ‘Azeredo’

 Maria Fernanda Munhoz

Prefeito visita canteiro de obras no centro do Distrito de Moreira César

Serviços de 
manutenção 
continuam por 
toda a cidade MarCoS ViníCio Cuba

* * *
os moradores do bairro 

Cerâmica estão transfor-
mando o barro em grandes 
obras primas. Crianças, jo-
vens e adultos são estimu-
lados a fazer diversos obje-
tos artesanais. as aulas são 
realizadas no próprio bairro 
e os alunos são orientados 
por artistas comprometidos 
e talentosos. as ações são 
desenvolvidas por meio de 

parceria entre o Fundo So-
cial de Solidariedade e de-
partamento de Cultura de 
Pindamonhangaba.

esculturas com partes do 
corpo humano, panelas de 
barro, galinhas, imãs, objetos 
de decoração, etc., são alguns 
dos trabalhos que já podem 
ser admirados e também en-
comendados.

o projeto tem como obje-
tivo resgatar a qualidade de 
vida da comunidade e gerar 

renda no próprio local onde 
estão instalados. não existe 
idade limite para participar 
das oficinas. Durante as au-
las os alunos aprendem fazer 
modelagem do barro, cozi-
mento e técnicas de pintura.

os interessados em conhe-

cer o projeto Cerâmica po-
dem entrar em contato com o 
coordenador do Fundo Social 
de Solidariedade pelo telefo-
ne 3643-2223 ou ir à sede do 
Fundo (rua deputado Claro 
César, ao lado da antiga sede 
da Prefeitura).

Alunos aprendem a transformar barro em escultura Peças produzidas podem ser encomendadas

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

 divulgação
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Ata da 36.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.09.2014.

Às dezessete horas do dia nove de setembro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando 
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, 
Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 35.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
04.09.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0210/14 Ivanilda Bandão de Luca 
e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0204/14 Alessandro Wagner Silva. II – RELATOR: Sra. 
Bruna Danielle da Silva Alves DEFERIDO, por votação unânime: 1-0191/14 Luis Ricardo Pereira 
Assaf e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0188/14 Benedito Gonçalves Pereira e 1-0194/14 
Leila Lopes Chaves Domiciano. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, 
por votação unânime: INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0193/14 Ione de Almeida Barbosa, 
1-0199/14 Ana Lidia Chiaradia e 1-0202/14 Jonathan Ramos dos Santos. IV – EXPEDIENTE: Ofício 
047/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 11.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 11.09.2014.

Às dezessete horas do dia onze de setembro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Trigésima Sexta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular e 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 36.ª Sessão Ordinária, realizada em 09.09.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando 
Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0180/14 Francisco Donizeti Guedes da 
Cunha. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva DEFERIDO, por votação unânime: 1-0260/14 
Roseli Emboava Vieira e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0251/14 Marcio Abirached Filho, 
1-0254/14 Marcio Abirached Filho, 1-0257/14 Fabiana Castro Pereira da Silva, 1-0263/14 Rodrigo 
Ver Valem Cruz e 1-0266/14 Rodrigo Ver Valem Cruz. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante 
de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0217/14 Malvina de Jesus Camargo, 
1-0280/14  Ernani Lourenço da Silva e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0205/14
Rafael Guedes de Lima.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 37.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.09.2014.

Às dezessete horas do dia dezesseis de setembro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando 
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular e Adelson 
Cavalcante de Souza Filho.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 36.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
11.09.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sra. Bruna 
Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0197/14 Carina de Souza Cordeiro e 
1-0200/14 Ana Lidia Chiaradia. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0208/14 Carlos Francisco Pupio Marcondes. III – EXPEDIENTE: Ofício 
048/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬16 de setembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 37.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 18.09.2014.

Às dezessete horas do dia dezoito de setembro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Trigésima Sétima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 37.ª Sessão Ordinária, realizada em 16.09.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0192/14 Ione de Almeida Barbosa e 1-0207/14 
Maria Fernanda Euzebio Veloso. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves DEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0203/14 Nina Maria Zanin de Andrade, INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0206/14 Luiz Wanderlei da Silva. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza 
Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0211/14 Janete da Silva Nogueira e 1-0214/14 Janete 
da Silva Nogueira. IV – CETRAN: Encaminhamento do Recurso: 1-0187/14 Abner Ramon Silva 
Santos, para julgamento em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Extrato de Convênio nº 074 / 14
Processo Administrativo: 21918/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Lar São Vicente de Paulo
Objeto: subvenção – verba municipal 
Prazo: 31/12/2014
Valor: R$ 33.300,00
Data de Assinatura: 12/09/2014

Extrato de Convênio nº 075 / 14
Processo Administrativo: 21919/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Lar São Vicente de Paulo
Objeto: subvenção – verba estadual 
Prazo: 31/12/2014
Valor: R$ 16.965,00
Data de Assinatura: 12/09/2014

Extrato de Convênio nº 076 / 14
Processo Administrativo: 21920/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Lar São Vicente de Paulo
Objeto: subvenção – verba Federal 
Prazo: 31/12/2014
Valor: R$ 4.014,12
Data de Assinatura: 12/09/2014

Extrato de Convênio nº 077 / 14
Processo Administrativo: 21910/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Lar Irmã Terezinha 
Objeto: subvenção – verba municipal 
Prazo: 31/12/2014
Valor: R$ 33.300,00
Data de Assinatura: 12/09/2014

Extrato de Convênio nº 078 / 14
Processo Administrativo: 21911/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Lar Irmã Terezinha
Objeto: subvenção – verba estadual 
Prazo: 31/12/2014
Valor: R$ 16.965,00
Data de Assinatura: 12/09/2014

Extrato de Convênio nº 079 / 14
Processo Administrativo: 21912/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Lar Irmã Terezinha
Objeto: subvenção – verba Federal 
Prazo: 31/12/2014
Valor: R$ 4.014,12
Data de Assinatura: 12/09/2014

Extrato de Convênio nº 080 / 14
Processo Administrativo:   21904/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Lar Irmã Júlia
Objeto: subvenção – verba municipal
Prazo: 31/12/2014
Valor: R$ 33.300,00
Data de Assinatura: 17/09/2014

Extrato de Convênio nº 081 / 14
Processo Administrativo:    21906/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Lar Irmã Júlia
Objeto: subvenção – verba estadual
Prazo: 31/12/2014
Valor: R$ 16.965,00
Data de Assinatura: 17/09/2014

Extrato de Convênio nº 082 / 14
Processo Administrativo:   21908/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Lar Irmã Júlia
Objeto: subvenção – Federal 
Prazo: 31/12/2014
Valor: R$ 4.014,12
Data de Assinatura: 17/09/2014

 Pública
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. 

(1ª/2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 278/2014
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. 278/14, referente à 
“Contratação de empresa especializada para fornecimento de coffee break, para atender 
a necessidade do Departamento de Turismo”, com encerramento dia 03/10/14 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, 22 de setembro de 2014. 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 279/2014
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. 279/14, referente à 
“Aquisição de placas de (PS) com aplicação de adesivo vinil e dizeres a ser informado pelo 
prazo de 12 meses”, com encerramento dia 03/10/14 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, 22 de setembro de 2014. 

PREGÃO Nº 303/2014
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. 303/14, referente à 
“Aquisição de insumos laboratoriais, para coleta”, com encerramento dia 03/10/14 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, 22 de setembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 228/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 228/14, que cuida de “Aquisição de scanner com alimentador 
automático, conforme Termo de Referência”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Vetorscan 
Soluções Corportivas e Importação EIRELLI ME (01).
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2014.

PREGÃO Nº. 239/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 239/14, que cuida de “Aquisição de ferramentas e material 
de ferragens aplicação: manutenções e obras diversas no Distrito de Moreira César”, a Autoridade 
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em 
favor das empresas (itens/lotes): D. L. Ishizucka ME (01, 03, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, 29, 31, 36 e 38); Martini Comércio e Importação Ltda. (02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
17, 18, 20, 26, 30, 32, 33, 34, 35 e 37)
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2014.

PREGÃO Nº. 250/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 250/14, que cuida de “Aquisição de Dector Fetal de mesa e 
portátil aplicação Unidade de Saúde”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): Medical Cirúrgica 
Ltda. EPP (01 e 02).
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2014.

PREGÃO Nº. 255/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 255/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços na instalação de ar condicionado para nova unidade de Saúde do bairro 
Terra dos Ipês II, pronto atendimento infantil, novo Centro de Fisioterapia”, a Autoridade Superior, 
considerando à análise da Secretaria de Saúde e Assistência Social e o parecer da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, anexos aos autos, nega provimento à manifestação de recurso registrada em 
ata pela empresa Esper & Florêncio Assistência e Serviços Ltda. EPP, e HOMOLOGA e ADJUDICA 
o procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): Fernanda R. Marcondes de 
Oliveira & Cia. Ltda. ME (01, 02 e 03).
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2014.

PREGÃO Nº. 282/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 282/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de Coffee Break, para atender a necessidade da Secretaria de Educação e 
Cultura no Fórum de Educação de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/
lotes): Maria de Lourdes de Souza Rezende ME (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07).
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 162/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 162/14, que cuida de “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”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/preços R$): R. Z. 
Marcon ME (01 – 2,00; 02 – 2,00; 03 – 1,10; 04 – 1,00; 05 – 2,00; 06 – 2,70; 07 – 5,10; 
08 – 3,20).
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 169/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 169/14, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada em locação de ônibus para atender eventos culturais do Departamento 
de Cultura”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/preços R$): Pindatur Transporte 
e Turismo Ltda. ME (01 – 9,27; 02 – 9,63).
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 196/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 196/14, que cuida de “Aquisição de arquivos 
deslizantes por face, acessórios e componentes por menor preço global por um período de 
12 meses”, a Autoridade Superior, com base no parecer da Secretaria de Administração, 
HOMOLOGA e ADJUDICAÇÃO o procedimento licitatório supra em favor da empresa 
(itens/preços R$): Huffix Ambientes Empresariais Indústria e Comércio de Móveis Ltda. 
(01 – 2.750,00; 02 – 4.268,00; 03 – 2.450,00; 04 – 2,550,00; 05 – 3.277,50; 06 – 5.102,45; 
07 – 2.904,15; 08 – 3.055,20; 09 – 119,70; 10 – 129,20; 11 – 1.835,40; 12 – 169,10; 13 – 
231,80; 14 – 218,50; 15 – 75,05; 16 – 383,80; 17 – 418,00; 18 – 461,70; 19 – 161,50; 20 
– 171,00; 21 – 490,20; 22 – 541,50; 23 – 826,50; 24 – 622,45; 25 – 1.016,50; 26 – 1.273,00; 
27 – 2.014,00; 28 – 2.850,00; 29 – 824,60).
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 167/2014

A Prefeitura comunica que no PP nº. 167/14, que cuida de “Aquisição de camisetas”, a Autoridade 
Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com 
base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2014.

PREGÃO Nº. 143/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 143/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços técnicos motociclísticos - manutenções preventivas e corretivas – de 
elétrica e mecânica, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos 
ou originais de fábrica, para Motocicletas de diversas marcas e modelos, pertencentes a esta 
municipalidade, por um período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, face ao parecer 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, manifestando-se pela desclassificação da empresa Marco 
Antônio Rodrigues Salgado ME, por não atendimento ao item 1.10.4 “a” do edital, pois a mesma 
deixou de apresentar documentação solicitada pelo Sr. Pregoeiro conforme determina o item 15.2 
do edital. Sendo assim, está a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 
8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2014.

PREGÃO Nº. 238/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 238/14, que cuida de “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”, a Autoridade Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira, considera 
a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e 
suas alterações.
Pindamonhangaba, 15 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 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  30/09/2014 às 14:30 horas

PSICÓLOGO

10º GUILHERME STADTLOBER
RUA JOSÉ BENEDITO FABIANO, 65 – VILA ALBINA
TAUBATÉ – SP
CEP 12052-530

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Semana nacional de doação de Órgãos 
busca conscientização popular

A Semana Nacional de 
Doação de Órgãos, desen-
volvida pela Abto  - Asso-
ciação Brasileira de Trans-
plante de Órgãos, teve início 
nessa segunda-feira (22). 
O objetivo é sensibilizar as 
pessoas sobre a importân-
cia da doação de órgãos. 

Atualmente, cerca de 
30 mil pessoas aguardam 
na fila de espera e, de cada 
10 pessoas abordadas, me-
tade se nega a doar os ór-
gãos de seus familiares.

 No 1º semestre de 
2014, o Brasil recuperou 

parcialmente a queda na 
taxa de doação.  Porém, os 
números ainda estão dis-
tantes do objetivo previsto 
em 2007. Para se ter uma 
ideia, a maior lista de es-
pera é por um rim – 18 mil 
pessoas. Em segundo lu-
gar, estão os que precisam 
de transplante de córnea, 
em torno de oito mil. Em 
seguida, vem fígado, com 
1.350 pessoas na lista de 
espera, e, por último, co-
ração e pulmão, com 250 e 
196 respectivamente.

O trabalho realizado 

pela Abto, em parceria com 
o Ministério da Saúde, dos 
governos estaduais e enti-
dades médicas, vem surtin-
do efeito nos números de 
transplantes, porém os nú-
meros de doadores efetivos, 
por milhão de população, 
ainda são muito baixos em 
relação a outros países. Ava-
liando o cenário, os trans-
plantes renais aumentaram 
1,0%, com crescimento de 
0,8% nos transplantes com 
doador falecido  e de 1,4% 
nos com doador vivo.

No Vale do Paraíba, o 

Hospital Regional foi res-
ponsável por nove capta-
ções em 2014, sendo que  
um dos doadores foi uma 
pessoa do sexo masculino 
de Pindamonhangaba. Ti-
nha 36 anos e doou córne-
as, fígado, rins e coração.

Em junho de 2013, a 
Santa Casa de Pindamo-
nhangaba realizou sua pri-
meira captação de órgãos. 
O doador foi um jovem de 
18 anos e o procedimento 
foi feito por uma equipe da 
Unicamp – Universidade 
de Campinas.

 
 Os números de transplantes 
 de órgãos realizados no 
 país no 1º semestre de 2014:

Órgãos Total 
Coração 153 
Fígado 852 
Pâncreas 14 
Pâncreas/Rim 59 
Pulmão 28 
Rim 2750 
Total 3.856 
 

Para se tornar um do-
ador, é importante que a 
pessoa comunique à famí-
lia sobre esta vontade, pois 
de acordo com a legislação 
dos transplantes no Brasil, 
a doação deverá ser con-
sentida pelo familiar de 
até 2º grau. Essa conversa 
é fundamental para subsi-
diar a decisão da família 
na hora de doar os órgãos.

 Segundo o Dr. Lúcio 
Pacheco, presidente da 
Abto, a recusa dos familia-
res ainda é um dos motivos 
para a falta de doadores e 
está relacionado à falta de 
manifestação da vontade 

de doação em vida. “Sem-
pre que o indivíduo se ma-
nifesta a favor da doação 
os familiares autorizam”. 
De acordo com a Associa-
ção, a principal dificuldade 
para o aumento do núme-
ro de doadores é, exata-
mente, o baixo nível de in-
formação sobre o assunto. 
“Apostamos na adesão da 
sociedade, com apoio de 
profissionais de saúde e da 
mídia, para um dia tornar 
essa espera por um órgão 
menos longa e dolorosa”, 
afirma o médico.

 Os interessados em se 
tornarem doadores podem 

conferir mais informações 
no site oficial da Abto: 
http://www.abto.org.br/

 
Sobre a Abto

A Associação Brasileira 
de Transplante de órgãos é 
uma sociedade médica, ci-
vil e sem fim lucrativo, que 
tem por finalidade estimu-
lar o desenvolvimento de 
todas as atividades relacio-
nadas com os transplantes 
de órgãos no Brasil e con-
gregar os profissionais e as 
entidades envolvidas com 
ou interessadas em trans-
plante de órgãos. A insti-
tuição contribui também 

para o estabelecimento de 
normas, criação e aper-
feiçoamento de legislação 
relacionada com trans-
plante de órgãos, além de 
estimular a criação de cen-
tros de doação, bancos de 
órgãos, serviços de iden-
tificação de receptores. A 
Abto promove realização 
de congressos, simpósios, 
conferências e outras ati-
vidades relacionadas com 
transplante de órgãos di-
fundindo junto ao públi-
co em geral o significado 
humanitário, científico e 
moral da doação de órgãos 
para transplante.

AssembleiA do PAineirAs Country Club CAnCelAdA. 

O Paineiras Country Club informa que a Assembleia Geral marcada para dia 23/09, 
foi cancelada, ainda sem data para remarcação.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº0008741-77.2008.8.26.0445

O (A) Doutor (a) CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MM. Juiz(a) de Direito da 1° Vara Cível, do 
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, 
na  forma da Lei, etc. Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
especialmente LUCAS VICTORIO DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob nº325.554.878-08, que 
perante este Juízo se processam os termos de uma ação de BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 
DE LIMINAR,requerida por BANCO FINASA S/A, tendo por objeto a apreensão do veículo de marca 
Yamaha modelo FAZER YS 250, placa BYS9984, ano 2008, chassi nº  9C6KG01708 0075014, bem 
este havido através de contrato de alienação fiduciária nº3676998657 em 02/06/08 com duração 
pelo prazo de 48 meses. Assim é expedido o presente edital, com prazo de 20 dias, que será 
publicado e afixado na forma da Lei, pelo qual fica citado LUCAS VICTORIO DA SILVA, e de futuro 
não possa alegar ignorância, ficando ainda advertido o citando de que, findo o prazo do edital, 
não sendo contestada a ação, no prazo de 15 dias contados à partir da data da publicação deste, 
conforme Decreto 911/69, com a alteração que lhe foi dada a Lei 10.931/04, podendo inclusive 
purgar a mora no prazo de 05(cinco) dias. Advertindo-o de que não sendo contestada, reputar-se-ão 
verdadeiros os fatos firmados pela autora. Cumpra-se o publicado e afixado no local de costume. 
Dado e passado nesta cidade. Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2014.

Divulgação
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Pessoas com deficiência participam 
de Dia Nacional de Luta

InscrIções para ‘show de GaraGem’ termInam dIa 25

Alunos conhecem o folclore do país

proerd forma 300 crianças 
da região do cidade nova

Maria Fernanda Munhoz
* * * 

na sexta-feira (19), o 
Proerd - Programa edu-
cacional de resistência 
às drogas e à Violência 
de Pindamonhangaba re-
alizou a formatura dos 
alunos do núcleo do Ci-
dade nova, abrangendo 
também Jardim regina, 
Feital, Campinas, Goia-
bal, delta e Santa Cecília. 
o evento foi realizado no 
Centro esportivo do Cida-
de nova, com a presença 
de cerca de 300 crianças, 
seus pais e responsáveis, 
além de autoridades do 
município.

a secretária de educa-
ção da Prefeitura parabe-
nizou os alunos e destacou 
o importante papel dos 
pais, de darem continui-
dade ao que foi ensinado 
neste período aos seus fi-

resultado 
do concurso 
de redação

Núcleo Moreira César

3º lugar: Jairo R.Lopes Júnior -
5º A - Escola Mun. Raquel de Aguiar

2º lugar: Gabriella de A. Silva - 5º B 
- Escola Municipal Mário de Assis

1º lugar: Rafael da Silva 
Marcelino - 5º B - Escola 
Municipal Pe Zezinho

Núcleo Cidade Nova

3º lugar: Ian de C. Ramos - 5º B 
Escola Municipal João Cesário

2º lugar: Emunuela W. S. Ferreira 
- 5º - Escola Municipal Yvone 
Aparecida A. Corrêa

1º lugar: Mateus de O. Leite - 
5ºA - Escola Municipal Professor 
Alexandre M. Salgado

A secretária de Educação parabenizou os alunos e realizadores do Proerd

lhos. ela chamou à frente 
os policiais militares res-
ponsáveis pela aplicação 
do Proerd em Pinda, cabo 
Celso e cabo Gonzaga, e 
pediu uma salva de pal-
mas aos profissionais. O 
ginásio todo os aplaudiu 

em pé, demonstrando seu 
respeito e agradecimento 
pelo trabalho realizado.

o secretário de admi-
nistração da Prefeitura 
representou o prefeito na 
ocasião e agradeceu a to-
dos os parceiros que tor-

naram possível a implan-
tação do Proerd na cidade.

o comandante da Po-
lícia Militar, Capitão Wa-
rley, cumprimentou a to-
dos e destacou a presença 
dos pais e a importância 
do acompanhamento no 

dia a dia de seus filhos.
o evento foi encerrado 

com a premiação dos alu-
nos que se destacaram nas 
redações durante o ano.

Oitocentos alunos
no dia 12, a formatu-

ra das crianças do distri-
to havia sido realizada 
no Centro esportivo José 
ely Miranda “zito”, com 
a participação de 500 
crianças dos bairros Padre 
rodolfo, Karina, Vale das 
acácias, Mantiqueira, Pa-
sin, Vila São José, ipê ii, 
Cdhu e Liberdade.

o Proerd é desenvol-
vido pela Polícia Militar 
nas escolas públicas e par-
ticulares, para alunos do 
5º ano do ensino Funda-
mental i, para o esclare-
cimento e atuação frente 
aos perigos oferecidos pe-
las drogas lícitas e ilícitas. 
este ano, o programa co-

memora seus 15 anos em 
Pindamonhangaba.

O Espaço Juventude promove-
rá mais uma edição do “Show de 
Garagem”. Bandas interessadas em 
se apresentar devem encaminhar 
e-mail para juventudepinda@gmail.
com, manifestando o interesse, até 
o dia 25. Serão selecionadas dez 
bandas.

As apresentações serão no dia 27 
na praça da Bíblia, juntamente com 
atrações esportivas que serão promo-
vidas no local. As atividades recebem 

o apoio do Espaço Juventude e Prefei-
tura de Pindamonhangaba.

O “Show de Garagem” é um evento 
onde as bandas se apresentam, gra-
tuitamente, com o objetivo de mostrar 
seus trabalhos ao público. Cada banda 
pode permanecer no palco durante 50 
minutos, contando o tempo de monta-
gem. Os organizadores fornecem aos 
músicos o corpo da bateria, instru-
mentos pessoais são de responsabili-
dade dos integrantes das bandas.

Com o objetivo de tra-
balhar a educação de for-
ma ampla, que vai além 
dos muros da escola, e 
desenvolvê-la sob a pers-
pectiva do construtivismo 
e da pedagogia libertado-
ra, alunos da ee Professor 
antonio apparecido Fal-
cão “viajaram” pelas cinco 
regiões do país conhecen-
do o folclore.

as apresentações fol-
clóricas aconteceram na 
manhã do dia 13 de setem-
bro e os pais dos alunos 
foram convidados para 
prestigiar os trabalhos. 
Quem passou pelo local 
teve a oportunidade de 
conferir capoeira, carim-
bó, esquete teatral sobre a 

lenda da mandioca, entre 
outras.

os alunos do projeto 
“Vozes da história”, pro-
movido pelo programa 
Mais Cultura nas escolas, 
do Governo Federal, via 
Ministério da educação e 
Ministério da Cultura, as-
sistiram às apresentações 
e farão a edição de um ví-
deo que será disponibiliza-
do em rede social.

o professor Moacir 
Bahia afirma que o projeto 
começou logo após o retor-
no das férias e o objetivo 
era possibilitar aos estu-
dantes um aprendizado 
diferente e participativo. 
“a proposta foi totalmente 
atendida. eles se dedica-

ram bastante, fizeram um 
excelente trabalho. Para-
benizo a todos os alunos e 
agradeço aos professores 
que contribuíram com a 
realização desta ativida-
de”, disse.

o motorista José Carlos 
ribeiro é pai de uma estu-
dante da escola e comenta 
que este trabalho foi in-
teressante, porque teve o 
envolvimento dos alunos, 
acompanhamento dos 
professores e direção. ele 
parabeniza a iniciativa da 
unidade escolar pois ofe-
receu a oportunidade aos 
alunos de aprenderem so-
bre o folclore e aos pais de 
poderem apreciar o folclo-
re das regiões brasileiras.

Maria Fernanda Munhoz

Foram retratadas manifestações folclóricas das cinco regiões do Brasil

MarCoS ViníCio Cuba
* * *

o último sábado (20) 
foi o “dia nacional de Luta 
da Pessoa com Deficiên-
cia” e para festejar a data 
e sensibilizar a população. 
Para reconhecer e respei-
tar os direitos deste públi-
co, o Conselho Municipal 
realizou várias atividades 
na praça Monsenhor Mar-
condes. Quem passou pelo 
local prestigiou a apresen-
tação do coral de libras, 
artesanato, pôde aferir a 
pressão arterial, esclare-
cer dúvidas e fazer outras 
atividades.

a presidente do CMPd 
- Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência de 
Pindamonhangaba, an-
dréa Campos Sales Mar-
tins, agradece todos os 
parceiros que contribuí-

ram com a realização do 
evento.

“Tivemos um coral de 
libras, das crianças da es-
cola municipal Moacir de 
almeida, coral ‘mãos que 
encantam’, lindo. a Secre-
taria de educação mostrou 
o trabalho pedagógico de 
inclusão; teve artesanato, 
o pessoal da Funvic - Fapi 
contribuiu com as ações de 
saúde, a inilibras nos aju-
dou bastante e a Prefeitura 
também. Fiquei muito fe-
liz com este dia. Lutar pe-
los direitos da pessoa com 
deficiência não é fácil”, co-
menta a presidente.

Marcelo Gabriel dos 
Santos possui deficiência 
auditiva e conta que a co-
municação é uma grande 
barreira e, por isso, eventos 
com o dia nacional de Luta 
são importantes para sen-

sibilizar as pessoas e incen-
tivá-las a aprender libras, 
pois isso vai facilitar a vida 
dos surdos. “Comecei a tra-
balhar com 18 anos e en-
contrei muitas dificuldades 
no início. um mês depois 
todas as pessoas da empre-
sa já sabiam se comunicar 
comigo e fiquei muito fe-
liz”, finaliza o jovem. A en-
trevista com Santos foi in-
termediada pelo professor 
rodrigo Prado.

Para fazer todas as ati-
vidades na praça Monse-
nhor Marcondes a organi-
zação contou com o auxílio 
de 100 voluntários. os in-
teressados em conhecer 
as ações do CMPd podem 
participar das reuniões 
toda primeira quinta-feira 
de cada mês. os encontros 
são na sede da oab, na rua 
Gregório Costa, às 9 horas.

Participantes se comunicam em libras (linguagem brasileira de sinais)

Marcos Vinício Cuba

divulgação
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O Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”, esteve 
repleto no último sábado 
(20). O local foi sede dos 
Jogos Abertos da Juven-
tude, promovidos pela Se-
cretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude do Estado 
de São Paulo. Dezenas de 
atletas da região marca-
ram presença na competi-
ção e seis pindenses con-
quistaram as vagas para a 
final estadual.

A ultima etapa será em 
Itapetininga entre os dias 
10 e 18 de outubro e até lá 
os representantes da casa 
continuarão treinando forte 
na pista do “João do Pulo”.

Os classificados foram: 
Ana Flávia Ferreira de 
Mattos, segundo lugar nos 
5.000 metros; Isabela Sil-
va de Assis, segundo  nos 

1.500 metros e primeiro 
nos 800 metros; Danielle 
Salvador Ribeiro, segundo 
nos 100 metros; Ketiley 
Batista, primeiro no 100 
metros sobre barreiras; 
Antonio Antunes, primei-
ro nos 400 metros sobre 
barreiras, e Jonathas Belo 
Reis, segundo no salto em 
altura.

P i n d a m o n h a n g a b a 
também foi representa-
da pelos atletas Marcos 
Vinícius Dubsky, Letícia 
César, João Gabriel da Sil-
va, João Marcos Antunes, 
Gustavo Cabral, Vinicius 
Macedo, Eduardo Ante-
nor e José Ricieri Janotti.

Os professores de atle-
tismo do Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, 
demais professores e toda 
equipe parabenizam os 
atletas pelo excelente re-
sultado e pela dedicação 
ao esporte.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Na manhã de sábado 
(20), pela Copa São Paulo 
de Futebol, o time de Pin-
damonhangaba venceu a 
equipe de São Roque pelo 
placar de  4 x 1. O confron-
to ocorreu no campo Ra-
mirão. O próximo desafio 
será dia 28, em Cruzeiro.

No primeiro tempo 
o meia Robinho abriu o 
placar. Após sequência 
de erros na grande área,  
São Roque e empatou. 
Depois, o volante Caio 
aproveitou os passes e 
balançou a rede pela se-

Nesta quarta-feira (24), 
o time local de futsal mas-
culino joga com a equipe 
de Cruzeiro, na casa do ad-
versário, pelo Campeonato 
Metropolitano. No último 
sábado (20), os pindenses 
receberam  a equipe do 
Pinhal e foram derrotados 
pelo placar de 5 a 3. 

Sob o comando do téc-
nico Lucas Costa, o time 

de Pindamonhangaba é 
formado por:   Flávio Te-
odoro, Allan David, João 
Maurício, Bruno Montei-
ro, Glaysson Gabão, João 
Rodrigues, Rafael Azeve-
do, João Cândido, Bruno 
Santos, Matheus Souza e 
Fabrício Souza. O   pre-
parador físico é o Adilson 
Carlos e o massagista, Be-
nedito Donizete.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O time de handebol 
masculino de Pindamo-
nhangaba ficou em 3º 
lugar no Campeonato 
Freguesia Handball Cup. 
Foi a 5ª edição do evento 
esportivo e reuniu equi-
pes consagradas. Ao todo, 
foram 21 times.

Nas quartas de final, 
Pinda enfrentou Várzea 
Paulista e ganhou de 21 a 
13, conquistando a vaga 
para a semifinal, que 
ocorreu dia 21 contra Ja-
careí. A técnica da equipe 
pindense, Sofia Rabelo 
Marioto, comenta que 
o time   encarou Jacareí 
com muita determinação, 
mas o placar foi 27 a 17 
para os adversários.

A disputa do 3º lugar 
foi contra a forte equipe 

de Guarulhos e a vitória 
foi conquistada nos se-
gundos finais por 19 a 18. 
“Foi um excelente jogo. 
Nossos atletas foram 
guerreiros e pacientes até 
o final. Considerando que 
fizemos três jogos em um 
final de semana,  fomos 
prejudicados pelo des-
gaste das viagens, então, 
o resultado foi digno de 
campeão”, destaca a téc-
nica.

Sofia comenta que essa 
competição serviu como 
teste para a equipe, que 
vem trabalhando des-
de o começo do ano para 
representar Pinda. “Nos 
Jogos Regionais não con-
seguimos resultados ex-
pressivos, pois, enfrenta-
mos equipes profissionais 
como Taubaté e São José. 
Neste torneio enfrentamos 

MARCOS VINÍCIO CUBA
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Os moradores do bairro 
Cidade Jardim prestigia-
ram a inauguração da pis-
ta de skate mesmo debai-
xo de chuva. A solenidade 
ocorreu na manhã do últi-
mo domingo (21) e contou 
com a presença de repre-
sentantes da Prefeitura e 
Câmara de Vereadores. Na 
ocasião, foi homenageado 
o jovem Davi Gustavo Nas-
cimento de Paula. A pista 
está localizada na rua João 
Esaú Bicudo.

Davi sempre surpre-
endeu a todos com sua 
força de vontade, carisma 
e simplicidade e isto fez 
com que os amigos solici-

tassem esta justa homena-
gem. “Agradeço a Deus,  a 
minha mãe, ao meu irmão 
Fabrício e também aos 
meus amigos por estarem 
sempre andando de skate 
comigo.”

O prefeito de Pinda-
monhangaba agradece 
ao skatista Ronaldo pelo 
empenho e participação 
no acompanhamento da 
obra. Isso fez a diferen-
ça, porque a administra-
ção busca fazer obras que 
atendam as necessidades 
de quem irá utilizá-las. 
“Você é um nome impor-
tante para nós e a gente 
fica muito feliz, essa ju-
ventude precisa de lazer. 
Agradeço e parabenizo a 

Terça-feira (23) – GE Tobias 
Salgado
FINAL DA CATEGORIA SUB 14
Disputa de 3° lugar:
Dragões X Primeiros Passos A
Horário: 19h30
Categoria: Sub 14
Disputa de 1º lugar: 
Primeiros Passos B X Agenor
Horário: 20h15
Categoria: Sub 14
CERIMONIAL DE PREMIA-
ÇÃO DA CATEGORIA SUB 14

Quarta-feira (24) – Zito
Santa Luzia X Mantiqueira
Horário: 19h30
Categoria: Sub 20
Dragões X Senai – Pinda

Horário: 20h15
Categoria: Sub 20
Fênix X Cantareira
Horário: 21h
Categoria: Sub 20

Quinta-feira (25) – Jardim 
Eloyna
OAB/APCD X Martifer
Horário: 19h30
Categoria: Adulto

Sexta-feira (26) – Alto do Tabaú
Castolira A X Castolira B
Horário: 19h30
Categoria: Sub 20
Semar – Santana X Signos 
Horário: 20h30
Categoria: Adulto

Skatistas do Cidade Jardim contam com nova pista

dona Rosemara pela cria-
ção deste jovem”, disse o 
prefeito.

Rosemara de Paula, mãe 

do homenageado, comenta 
que apesar das dificuldades 
nunca desistiu e agradece 
pela homenagem ao filho.

Futsal joga quarta-feira 
em Cruzeiro

Futebol masculino goleia na Copa São Paulo
Jogos da semana pelo Campeonato 

de Futebol de Salão:

Pinda fica em 3º no Freguesia Handball Cup

Atletas de Pinda conquistam 
vaga em final estadual

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba tem como 
objetivo oferecer esportes 
para todos e tem realizado 
várias obras para serem 
utilizadas pela comunida-
de que pratica atividades 
físicas. Nesta terça-feira 
(23) o bairro Araretama 
receberá dois novos es-
paços. Um servirá para 
ginástica e atividades de 
lazer e o outro, para lu-
tas e práticas de esportes 

e lazer. A solenidade está 
marcada para as 19 horas.

Os novos salões estão 
localizados na rua Maria 
do Carmo da Silva, 90, 
antiga avenida 11. São 
próximos do ginásio de 
esporte Rita Eni Cândido, 
“Ritoca”. A sala de ginásti-
ca e atividades de lazer foi 
denominada “Ligia Maria 
Ferreira da Fonseca” e a 
de lutas e práticas de es-
portes e lazer “Anderson 
Carvalho de Souza” - ‘Rei-
zinho’.

Os moradores do bair-
ro e região estão convida-
dos a prestigiar a soleni-
dade e também aproveitar 
as atividades que serão 
oferecidas pela Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer durante a inau-
guração. O conjunto de 
ginástica rítmica, atletas 
da ginástica artística, co-
reografia da melhor idade, 
apresentação de maculelê 
e alongamento estão na 
programação de inaugu-
ração dos espaços.

Araretama ganhará novos espaços para atividades físicas

gunda vez.
A tática de Pindamo-

nhangaba neutralizou 
São Roque e os donos da 

casa aproveitaram para 
balançar a rede mais 
duas vezes. O terceiro 
gol foi do centroavante 

Luander; o zagueiro Ed-
gar aproveitou um lance 
de escanteio para fechar 
o placar.

equipes não profissionais e 
nos saímos muito bem. O 
teste serviu para verificar 
que estamos no caminho 
certo e a cada competição 
Pinda será muito bem re-
presentada no handebol”, 
finaliza a técnica.

O time continuará com 
os treinos intensos e se 
preparando para as novas 

competições, realizan-
do partidas amistosas. A 
técnica parabeniza os jo-
gadores André, Aldemir, 
Welton, Matteus, Paulo 
Henrique, Paulo Sérgio, 
Daniel, Everton, Mike, Vi-
nício, Toniel, Vitor Pena, 
Thomaz, Victor Hugo, 
Jean, Tiago, Addan, João 
Victor, Clésio e Richard.

Maurino Junior

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Bruna Muassab

A equipe de Pindamonhangaba vai disputar a próxima etapa em Cruzeiro

A equipe venceu Guarulhos nos últimos segundos

Os moradores prestigiaram a inauguração 

A final acontece na cidade de Itapetininga

A inaguração acontece a partir das 19 horas. A população está convidada
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