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Divulgação

Obras de ampliação e reforma 
beneficiam alunos da Rede Municipal 

Festival da Primavera começa hoje

Salas de esportes 
são inauguradas 
no Araretama

Para oferecer melhor in-
fraestrutura para praticantes 
das aulas de ginástica e artes 
marciais do Araretama, dois 
novos salões foram inaugu-
rados na noite de terça-feira 
(23). As instalações fi cam  na 
rua Maria do Carmo da Silva, 
90, antiga avenida 11, pró-
ximas ao  ginásio de esporte 
Rita Eni Cândido, “Ritoca”. 
A sala de ginástica e ativida-
des de lazer recebeu o nome 
“Ligia Maria Ferreira da Fon-
seca” e a de lutas e práticas 
de esportes e lazer, de “An-
derson Carvalho de Souza” - 
‘Reizinho’.

Novelis é aceita 
em programa que 
busca diminuir 
emissão de carbono

A Novelis do Brasil é a 
única companhia de metais 
aceita no programa Defenso-
res do Clima, da World Wil-
dlife Fund (WWF Climate 
Savers Program), iniciativa 
que encoraja as empresas a 
reduzir sua pegada de car-
bono e agir como agentes 
de mudança dentro de suas 
esferas de infl uência. Com 
a principal planta em Pin-
damonhangaba, reforçou o 
compromisso de continuar 
a perseguir suas metas de 
sustentabilidade, concebi-
das para reduzir o impacto 
no clima.

Mais de mil formandos participam 
do encerramento do ‘Nosso Bairro’

1ª Copa de 
Equilíbrio em 
Slackline acontece 
no sábado

Com oportunidade em di-
versas categorias - profi ssio-
nal, amador, iniciante e femi-
nino, a 1ª Copa de Equilíbrio 
em Slackline será realizada 
neste sábado (27), a partir 
das 9 horas, na Praça da Bí-
blia, em frente ao Cemitério 
Municipal. Para competir 
é preciso ter no mínimo 14 
anos. 

CRECHE DO LAERTE 
ASSUMPÇÃO 
COMEMORA 10 ANOS

TRICAMPEÃO DA SÃO 
SILVESTRE CONVERSA 
COM ATLETAS

Diversas obras  estão 
sendo realizadas no muni-
cípio atendendo às solicita-
ções dos moradores feitas 
em reuniões de bairro.  Na 
quarta-feira (24), o prefeito 
conferiu a reforma e am-
pliação das escolas munici-
pais “Prof. Orlando Pires”, 
no Bonsucesso, e “Arthur de 
Andrade”, no Cidade Nova. 
Além das escolas, ele esteve 
no Ribeirão Grande, onde 
está sendo construído o cen-
tro comunitário do bairro. O 
investimento nessas obras 
passa dos RS 2 milhões.

O Núcleo Turístico do Ri-
beirão Grande recebe, de 
sexta-feira a domingo, a 11ª 
edição do Festival da Prima-
vera. A abertura ofi cial terá 
a apresentação da Orquestra 
de Viola da Fundação Cassia-
no Ricardo, de São José dos 
Campos. Além das delícias 
gastronômicas, o evento con-
tará com exposição de artesa-
nato da Vitrine Social e diver-
sas apresentações musicais, 
dentre elas, a Corporação 
Musical Euterpe e Marciano, 
da dupla João Mineiro e Mar-
ciano.

Desde o dia 31 de agosto no bairro Vale 
das Acácias, o projeto Nosso Bairro vem 
promovendo diversas atividades para a 
população. Além das atrações nos fi nais 
de semana, 29 ofi cinas de várias modali-

dades foram oferecidas aos moradores. O 
encerramento do projeto acontece no do-
mingo, dia em que também haverá a en-
trega de certifi cados dos formandos nos 
cursos.

ESPORTES 10

PÁGINA 3

EDUCAÇÃO 8

PÁGINA 5

PÁGINA 9

PÁGINA 3

CULTURA & LAZER 6

ESPORTES 10

Arquivo TN

Divulgação

Entre as obras da escola do Bonsucesso estão previstas novas salas de aula, sanitários e troca do piso



Pindamonhangaba 26 dE SETEmbRo dE 2014Tribuna do Norte 3

cIDADE
‘Nosso Bairro’ 
se despede 
do Vale das 
Acácias

Pinda promove ações 
que comemoram 
o Dia do Idoso

‘Tarde na Rua’ acontece 
no bairro do Feital

‘Nosso BAirro’
ProgrAmAção 
ENcErrAmENto

 
8 às 12h
- Teste de glicemia, verifi-
cação de pressão arterial, 
cálculo de IMC e orienta-
ções nutricionais
- Atividades de lazer e 
brinquedos infláveis
- Brinquedoteca
- Atendimento Social
- Cadastramento de casas 
populares
- Cidade-mirim
- Feira de Adoção de 
Animais e orientações 
veterinárias
- Massagem quick
- Corte de cabelo
- Unhas decoradas
 
8 às 10h30
- Show musical com An-
dré e Andressa
 
10h30
- Apresentações das ofi-
cinas de lazer: dança de 
salão, jazz, dança de rua, 
dança do ventre, capoei-
ra e balé infantil
 
11h30
- Entrega de certificados
 
12h
- Encerramento

Maria Fernanda Munhoz
***

o projeto nosso Bairro 
chega ao final, neste do-
mingo (28), no Vale das 
acácias. no local desde o 
dia 31 de agosto, o pro-
jeto levou 29 opções em 
oficinas de artesanato, 
esporte e lazer, gratui-
tas, para a comunidade 

do bairro e região.
a formatura dos mais 

de mil alunos será du-
rante a festa de encerra-
mento, com a entrega de 
certificados, exposição 
do material produzido e 
apresentações das oficinas 
culturais.

além das apresen-
tações, o projeto nosso 

Bairro irá oferecer diver-
sas ações de saúde, beleza, 
lazer, atendimento social 
e serviços. Todas as ativi-
dades são gratuitas.

nesta semana, as úl-
timas aulas das oficinas 
foram ministradas e os 
alunos organizaram con-
fraternizações. o prefeito 
de Pindamonhangaba vi-

sitou o projeto e partici-
pou de um desses eventos, 
surpreendendo os alunos 
e monitores, que ficaram 
muito felizes com a pre-
sença dele. “a intenção 
principal do projeto nos-
so Bairro é capacitar e dar 
uma opção de renda para 
as pessoas, ensinar ati-
vidades que elas possam 

desenvolver sem sair de 
casa e que ainda colabo-
rem para o orçamento das 
famílias”, explicou o pre-
feito.

o projeto nosso Bairro 
é realizado pela Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Governo, com organi-
zação do departamento 
de Turismo.

Cerimônia de encerramento, com entrega de 
certificados, será neste domingo

O prefeito esteve no projeto e participou de confraternização das oficinas

MarcoS Vinício cuBa
***

comemora-se, em 1º de 
outubro, o dia do idoso. 
em Pindamonhangaba,  
as festividades relaciona-
das à data começaram em 
19 de setembro, com um 
baile no recinto São Vito. 
o conselho Municipal do 
idoso, em parceria com a 
Prefeitura e diversas en-
tidades, prepararam um 
cronograma repleto de 
atividades.

a Semana Municipal 
do idoso foi instituída 
pela lei 5.463, de 23 de ou-

tubro de 2012, e as ações 
permanentes deverão 
ocorrer pelo menos entre 
os dias 25 de setembro e 
1º de outubro. neste ano, 
as açõesserão desenvolvi-
das até o dia 9 de outubro.

na quinta-feira (25), 
houve atividades lúdicas e 
culturais no salão da igreja 
do bairro das campinas; 
nesta sexta-feira (26), ha-
verá o chá dançante, a par-
tir das 14 horas, no cci da 
Vila rica, e, às 19 horas, 
atividade lúdica e cultural 
no centro comunitário do 
araretama.

no sábado (27), às 8 
horas, acontecerá uma 
grande mobilização e 
caminhada. a concen-
tração será no Bosque 
da Princesa. Logo de-
pois, haverá exposições 
de trabalhos e fotos, 
apresentação cultural 
e distribuição de ma-
teriais informativos na 
praça Monsenhor Mar-
condes. no mesmo dia,  
o torneio ‘Melhor idade 
em ação’,  no centro es-
portivo João carlos de 
oliveira, “João do Pulo”, 
a partir das 8h30.

MarcoS Vinício cuBa
***

neste sábado (27), 
acontecerá mais uma edi-
ção do projeto “Tarde na 
rua”, desta vez, no bairro 
Feital. as atividades serão 
desenvolvidas em frente 
ao telecentro, localizado 
na rua adilson Bassa-
nello Pereira, 92, a par-
tir das 13h. a população 
pode participar do evento.      

haverá apresentações cul-
turais com acoustic Fever, 
Paradoxo, CLR; artistas 
de funk e rap do projeto 
Pinda consciente; o dJ 
Célio Lopes;  o grafite do 
artista Batata e diversas 
gincanas.

no último sábado 
(20), os moradores do 
ribeirão Grande tiveram 
a oportunidade de parti-
cipar do “Tarde na rua”. 

além das apresentações 
de música, eles aprova-
ram as brincadeiras de 
rua, o karaokê e as ativi-
dades de lazer.

este projeto é desen-
volvido pelo “Pinda cons-
ciente” e tem o apoio do 
Fundo Social de Solida-
riedade, por meio dos te-
lecentros, Prefeitura de 
Pindamonhangaba e da 
Funvic - Fapi.

dia atividade  horário  Local           Responsáveis

25/9 atividade lúdica e cultural 14h Salão igreja nas Campinas         CCi Campinas
26/9 Chá dançante  14h CCi Vila Rica          diretoria CCi
26/9 atividade lúdica e cultural 19h Centro Comunitário araretama   CCi araretama
27/9 Caminhada   8h bosque da Princesa        Cmi, Saúde/Educação
27/9 manhã da saúde, exposição 
 de trabalhos e fotos, informações, 
 apresentação cultural  9 às 12h Pça. mons. marcondes              Cmi, Saúde/Educação
28/9 missa                16h (Pe. Celso) CCi Vila Rica         Luiz, haidee, adilson, Sueli
29/9 baile de máscaras 14 às     17h Lar irmã Therezinha         Lar ir. Therezinha
30/9 Festa dos anos 60  14h Lar São Vicente de Paulo         diretoria do Lar
1º/10 almoço de confratern. 11 às 16h Restaurante Colméia         Cmi
2 e 3 Trem do Forró 14h Estrada de Ferro Campos do Jordão         EFCJ - Turismo e Cmi
8 e 9 City Tour - Conheça Pinda 14h  Saída do departamento de Turismo  depto. Turismo e Cmi

Confira a programação 

Prefeitura informa interdição 
de ruas no final de semana

 Maria Fernanda Munhoz
***

De acordo com exi-
gência do código de 

Trânsito, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
por meio do depar-
tamento de Trânsito, 

informa as interdi-
ções de ruas previstas 
para este final de se-
mana.

26/9 a 28/9 FESTiVaL dE PRimaVERa nÚCLEo TURÍSTiCo - RibEiRÃo gRandE

27/9   TaRdE na RUa  RUa adiLSon baSSanELLo PEREiRa - FEiTaL

27/9   EnConTRo FiEL Pinda RUa FERnando aLEnCaR PinTo - oURo VERdE

27/9   SKaTE CoLaboRa PRaÇa EdUaRdo CamPoS maia - CEnTRo

27/9   SLaCK LinE  PRaÇa do iPÊ – PaRQUE do iPÊ

29/9   PRoCiSSÃo S. migUEL PRaÇa SÃo migUEL aRCanJo - aRaRETama

DATA  EVENTO   ENDEREÇO

divulgação

Marcos Vinício cuba

divulgação

As atividades alusivas ao Dia do Idoso continuam até 9 de outubro

A iniciativa promove diversas 
atividades, dentre brincadeiras 
e apresentações musicais
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Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vereador Fel ipe César - FC

Vereador Cal

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

F
o

t
o

s
: 

A
s

s
e

s
s

o
r

iA
 d

e
 C

o
m

u
n

iC
A

ç
ã

o
/C

V
P

O vereador Felipe Cé-
sar – FC (PMDB) reitera 
solicitação ao Governador 
Geraldo Alckmin, pedindo a 
instalação de um Poupatem-
po para o trabalhador rural, 
nos moldes das cidades de 
Itapetininga e Avaré, com os 
mesmos serviços oferecidos 
pelo programa, de modo a 
facilitar o atendimento para 
o “homem do campo”. Em 
sua justificativa, o vereador 
alega que o trabalhador rural 
não pode deixar seus afazeres 
por muito tempo, e um aten-
dimento direto e diferencia-
do a ele, facilitará em muito 
para que possa regularizar 
sua documentação. “Tudo 
que uma casa de agricultura 
faz, esse Poupatempo Rural 
também faz, de uma forma 
ainda mais eficaz. O produtor 

Felipe César – FC reitera 
instalação de um Poupatempo 
para o Produtor Rural

terá acesso a mais de 
50 tipos de serviços 
oferecidos, como 
a emissão de Guia 
de Trânsito Animal 
Eletrônica (e-GTA), 
adesão aos progra-
mas da Secretaria de 
Agricultura, linhas 
de crédito, finan-
ciamento e seguro 
rural do Feap, entre 
outros”, explica o 
vereador Felipe Cé-
sar – FC.

Faculdade
Pública Federal
O vereador Feli-

pe César - FC insiste 
junto ao Governo 

Federal, através do Ministé-
rio da Educação, a instalação 
de uma faculdade pública fe-
deral em Pindamonhangaba, 
com cursos em diversas áreas 
para beneficiar a juventude 
da região metropolitana do 
Vale do Paraíba.

Segundo o vereador Feli-
pe César - FC, esta iniciativa 
se faz necessária para dar 
condições aos jovens, so-
bretudo os mais carentes, 
de ter acesso à formação 
superior de forma gratuita. 
A necessidade desta região 
é de uma faculdade pública 
federal, que ofereça cursos 
como medicina, engenharia, 
arquitetura, matemática, 
química e física, visando 
atender a demanda de es-
tudantes que não tem con-
dições de pagar um ensino 
superior de qualidade.

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP
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Na última sessão ordi-
nária, o vereador Professor 
Eric (PR), por meio de reque-
rimento, solicitou rapidez 
na implantação do Plano de 
Carreira dos professores de 
Pindamonhangaba. Na oca-
sião, o vereador fez questão 
de ressaltar a importância 
dos professores para a boa 
formação das crianças e 
jovens do município. “Te-
mos que valorizar muito os 
professores, pois são eles os 
responsáveis pela formação 
das crianças. 
Eles que nos 
proporcionam 
o aprendizado e 
nos trazem a in-
formação. Um 
profissional fe-
liz, tem maior 
rendimento em 
seu trabalho, e 
sabemos que 
as grandes na-
ções cresce-
ram através de 
investimento maciço em 
educação. O Prefeito, a Se-
cretária de Educação e eu, 
estamos empenhados nesta 
batalha, por isso, acredito 
que venceremos essa luta e 
conseguiremos implantar o 
Plano de Carreira”, enfatizou 
o vereador Professor Eric.

Poupatempo
de Pindamonhangaba
Através do requerimento 

Professor Eric pede rapidez na 
implantação do Plano de Carreira 
dos professores do município

187/2013, o vereador Pro-
fessor Eric foi também um 
dos responsáveis pela vinda 
da Unidade do Poupatempo 
para Pindamonhangaba, que 
foi inaugurado na última 
segunda-feira, dia 15 de 
setembro. 

A unidade contará com 
serviços eletrônicos, emis-
são de RG, Carteira de 
Trabalho, renovação de 
CNH, exame médico, entre 
outros. “É mais uma grande 
conquista para Pindamo-

nhangaba. Há muito tempo 
precisávamos desses servi-
ços. A vinda do Poupatem-
po para o município, com 
certeza, facilitará muito a 
vida dos munícipes e aten-
derá cidades vizinhas que 
ainda não possuem o órgão. 
Estamos lutando muito para 
o desenvolvimento de nossa 
cidade”, comemorou o vere-
ador Professor Eric.

O  v e r e a d o r  C a r l o s 
Eduardo de Moura - Ma-
grão (PPS) protocolou na 
última sessão ordinária, 
dia 22, o requerimento nº 
1.983/2014, solicitando, 
com urgência, providên-
cias ao Superintendente 
Nacional de Gestão Ope-
racional da Caixa Econô-
mica Federal (CEF) para 
o conserto e manutenção 
do  e levador  soc ia l  da 
agência central da CEF 
de Pindamonhangaba. O 
equipamento encontra-se 
sem funcionamento  há 
a p r o x i m a d a m e n t e  t r ê s 
anos e isso fere a Lei de 
Acessibilidade, na cita-
da agência bancária da 
cidade.

Segundo o  vere-
ador,  a Lei Federal 
nº 10.098, de 19 de 
dezembro  de  2000, 
e s t a b e l e c e  n o r m a s 
gerais e critérios bá-
sicos para a promoção 
da acessibilidade das 
pessoas portadoras de 
def ic iência  ou com 
mobilidade reduzida, 
em agências bancá-
rias. Ele destaca que 
“a  agência  de  Pin-
damonhangaba  es tá 
instalada num prédio 
com 4 (quatro) anda-
res, com atendimentos 

O vereador Janio  Ardito 
Lerario (PSDB) está con-
tente por ter mais um pedido 
seu concretizado pela atual 
Administração de Pindamo-
nhangaba. Na última quarta-
feira, dia 17, a Prefeitura 
inaugurou dois salões para 
prática esportiva no Centro 
Esportivo João do Pulo. 

O primeiro espaço inau-
gurado foi o Salão de Artes 
Marciais, cuja denominação 
- “Milton Monteiro” - foi feita 
através de um projeto do vere-
ador Janio Lerario. Este salão 
vai abrigar os treinamentos de 
lutas como capoeira, judô e 
tem a participação de muitos 
alunos de diversas idades. 

O vereador José Car-
los Gomes – Cal (PTB) 
manifesta seu contenta-
mento com a inclusão da 
Fazenda Coruputuba no 
novo roteiro turístico de 
Pindamonhangaba.

O vereador, que par-
t ic ipou da  reunião em 
Coruputuba para que esse 
sonho se tornasse realida-
de, agradece imensamente 
ao Dr. Laerte, ao Patrick, 
ao Laertinho, que ao lado 
da Secretaria de Governo, 
por meio dos Departamen-
tos de Turismo e de Meio 
Ambiente, e da Secretaria 
de Educação, por meio do 
Departamento de Patrimô-
nio Histórico, de Cultura, 
Coordenação das Biblio-
tecas e Instituto Florestal, 
estão somando esforços e 

Janio Lerario participa 
de inauguração de salões 
no CE João do Pulo

EvEnto dE inauguração rEuniu a comunidadE;
novos salõEs dE artEs marciais E dE ginástica 

irão bEnEficiar a população dE pindamonhangaba

E a segunda inauguração 
foi o Salão de Ginástica 
também denominado pelo 
vereador Janio Lerario com 
o nome do “José  Roberto de 
Vasconcelos”. Na solenidade 
de inauguração dos dois sa-
lões compareceram ao Centro 
Esportivo João do Pulo, um 
grande número de pessoas 
para prestigiar o evento. 

O vereador Janio Lerario 
enfatizou que “valeu a pena 
esperar por mais este gran-
de investimento feito pela 
Administração municipal, 
pois investir no esporte 
e nas práticas esportivas 
é investir em saúde para 
todos”finalizou.

Vereador Janio 
lerario esteVe 
presentes à 
inauguração 
dos noVos 
espaços 
esportiVos

do Ce João

do pulo

Cal contente com a inclusão 
da Fazenda Coruputuba em 
roteiro turístico

trabalhando em conjunto 
para que esse novo roteiro 
turístico, que tem muita 
história, seja divulgado e 
conhecido por todos.

Cal parabeniza a todos 
os envolvidos nessa em-
preitada, pois em pouco 
tempo de conversação, já 
estão mostrando resultados 
elogiáveis. “Não podemos 
esquecer também de elo-
giar os diretores integran-
tes da Cocepel, que estão 
funcionando a Nobrecel, 
após árdua luta para con-
seguir reativar a fábrica, 
que foi a propulsora da 
longa e invejável história 
da Fazenda Coruputuba, e 
de todos os seus moradores, 
que mesmo com o passar do 
tempo permanecem unidos 
como uma irmandade”.

Magrão pede conserto de 
elevador social da Caixa 
Econômica Federal do centro
“mEdida visa dar acEssibilidadE as pEssoas com 
dEficiência; aquElas com mobilidadE rEduzida E 

aos idosos, quE são os mais prEjudicados”

distintos no térreo, 1º e 2 
º andares”. 

Magrão esclarece que 
“com o elevador quebra-
do, o acesso das pessoas 
com deficiência, idosos e 
aquelas com mobilidade 
reduz ida  f i ca  p re jud i -
cado”. “Isto é um des-
respeito com as pessoas 
com deficiência e com 
os idosos, que ficam im-
possibilitados de realizar 
suas operações financei-
ras nos andares superiores 
da agência central de Pin-
damonhangaba. O eleva-
dor deve ser consertado, 
garantindo atendimento 
digno aos clientes”, des-
tacou o vereador Magrão.

Vereador Magrão

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

Vereador 
toninho

da FarMáCia

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) sempre atento 
aos reclames da população, solicita algumas melhorias 
para a comunidade do bairro do Bosque.

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para o 
bairro do Bosque

* Troca de todas as 
luminárias da Praça 
Dona Emília

* Reforma e pintura 
dos brinquedos do par-
que infantil

* Reforma total da 
Quadra esportiva lo-
calizada na rua Maria 
Benedita Matsuoka

* Melhorias na pa-
vimentação asfáltica 
da rua Maria Benedita 
Matsuoka
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A Novelis, líder mun-
dial em laminação e em 
reciclagem de alumínio, 
que tem sua principal 
planta em Pindamo-
nhangaba, foi aceita no 
programa Defensores do 
Clima, da World Wildlife 
Fund (WWF Climate Sa-
vers Program), iniciativa 
que encoraja as empresas 
a reduzir sua pegada de 
carbono e agir como agen-
tes de mudança dentro de 
suas esferas de influência. 

Como única compa-
nhia de metais a ser acei-
ta no programa, a Novelis 
reiterou junto à WWF seu 
compromisso de continu-
ar a perseguir suas metas 
de sustentabilidade, con-
cebidas para reduzir o im-
pacto da Novelis no clima 
e assegurar a continuida-
de do negócio de acordo 
com esses objetivos.

“O futuro da nossa 
economia está nas bai-
xas emissões de carbo-
no, o que é também uma 
peça-chave da visão da 
nossa empresa,” afirma 
Phil Martens, presidente 
e CEO da Novelis. “Acre-

ditamos que a redução 
das emissões dos gases 
do efeito estufa (GEE), o 
aumento de material re-
ciclado que utilizamos, a 
redução no uso de água e 
energia em nossa opera-
ção e a redução de sucatas 
em aterros não são apenas 
componentes importantes 
de um esforço de sustenta-
bilidade – são parte inte-
grante da nossa ambicio-
sa estratégia de negócios. 
Com esta parceria com a 
WWF, uma respeitada e 
reconhecida liderança em 
sustentabilidade, a Nove-
lis não somente demons-
tra seu compromisso com 
o tema, como passa a li-
derar o futuro de todo um 
setor.”

Como parte de sua par-
ticipação no programa, a 
Novelis estabeleceu com 
o “Defensores do Clima” 
compromissos alinhados 
com a agenda de susten-
tabilidade já definida pela 
empresa. 

Desde que anunciou 
suas metas de sustenta-
bilidade em 2011, a No-
velis tem feito progressos 
significativos, inclusive 
aumentando o conteúdo 

Novelis entra em programa internacional para 
reduzir emissão de gases do efeito estufa

reciclado em seus pro-
dutos de 33% para 46%. 
Ano passado, a empresa 
se tornou a maior recicla-
dora mundial de alumínio 
e continua a expandir sua 
capacidade de reciclagem. 

A companhia reduziu 
em 14% suas emissões de 
gases do efeito estufa, o 
que representa um pro-
gresso significativo em 
direção ao seu objetivo de 
cortar suas emissões to-
tais de GEEs pela metade 
até 2020.

Nesta segunda feira 
(29), Pindamonhangaba 
recebe a palestra: “Como 
manter uma equipe moti-
vada”. Esta é uma inicia-
tiva do Sebrae-SP e traz 
orientações sobre gestão 
de pessoas, ensinando 
como manter colabora-
dores comprometidos e 
produtivos.

Na capacitação, os 
proprietários de micro e 
pequenas empresas vão 
aprender como o forta-
lecimento do espírito de 
equipe e a motivação dos 
funcionários são fatores 
fundamentais para a ob-
tenção de resultados po-
sitivos para o negócio.

Durante o evento, os 
participantes vão conhecer: 

o que é motivação, processo 
da motivação, trabalho em 
equipe e papel da lideran-
ça. O objetivo é promover 
a reflexão sobre os pontos 
que afetam o desempenho 
de um grupo, que precisa 
gerar resultados.

“Queremos mostrar 
para os empresários a 
importância das pesso-
as para o sucesso de um 
negócio. Com o atual 
mercado competitivo e 
os clientes cada vez mais 
exigentes, ter funcioná-
rios certos nas funções 
certas, e liderá-las de ma-
neira adequada, se tor-
nou algo fundamental”, 
explicou Natália Solano, 
consultora de atendi-
mento do Sebrae-SP. Lorena

Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Filosofia, História, Matemática, Peda-
gogia e Psicologia.

Engenharias: Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Sof-
tware, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e Engenharia Mecânica.

Cursos Superiores de Tecnologia em: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Fabri-
cação Mecânica,  Gestão de Recursos Humanos e Logística.

Pindamonhangaba 
recebe palestra sobre 
Gestão de Pessoas

Capacitação
A palestra será realizada a partir das 17 horas, 

no auditório da Prefeitura de Pindamonhangaba, na 
av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400, Alto do 
Cardoso. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 
(12) 3132-6777 e as vagas são limitadas.

 

Vestibular Unisal está 
com inscrições abertas

Estudantes de Pinda-
monhangaba que desejam 
cursar o ensino superior já 
podem se inscrever para o 
vestibular Unisal - Centro 
Universitário Salesiano de 
São Paulo 2015 . Há uni-
dades em diversos muni-
cípios, como Americana, 
Campinas, São Paulo e 
Lorena – o mais próximo 
da nossa região. 

As inscrições podem 
ser feitas pela internet 
até o dia 17 de outubro, a 
taxa é de R$ 40.  São ofe-
recidas vagas nas áreas de 
humanas e exatas, com 
cursos de bacharelado e 
de licenciatura (de seis a 
dez semestres) e os cursos 
superiores em tecnologia 
(de curta duração – seis 
semestres), nos campis 
de Americana, Campinas, 
Lorena e São Paulo.

As provas do vestibular 
são compostas por ques-
tões de Comunicação e Ex-

pressão (leitura e interpre-
tação de textos), Ciências 
(Física, Química, Biologia 
e Matemática), Conheci-
mentos Gerais (História e 
Geografia) e Redação. Em 

todos os campi, as pro-
vas têm duração mínima 
de uma hora e máxima de 
quatro horas e acontecerá 
em 19 de outubro, a partir 
das 9 horas.

Para o curso de teologia, 
o processo seletivo será em 
2 de fevereiro de 2015, às 14 
horas, na Unidade de Ensino 
de São Paulo/Pio XI, local 
onde será oferecido o curso.

Confira abaixo a lista dos cursos disponíveis no Campi do Unisal:

Venha fazer parte da equipe de vendas da THINO,
comissão acima dos valores de mercado.

ATENÇÃO CORRETORES

Agende entrevista: 3642-4200

THINO IMÓVEIS

Arquivo TN

Arquivo TN

A Novelis, que tem sua principal unidade em Pinda, foi aceita no programa da WWF

A empresa também contribui com o meio ambiente reciclando seus produtos

A prova acontece no dia 19 de outubro a partir das 9 horas 

Unisal.com.br
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Biblioteca 
realiza Feira 
do Livro

MARIA FERNANDA MUNHOZ
* * *

A Biblioteca Pública Mu-
nicipal “Ver. Rômulo Campos 
D´Arace”, no Bosque, rea-
liza em sua sede a Feira de 
Troca de Llivros “Meu Livro, 
seu Livro”, neste domingo 
(28), das 8 às 17 horas. A 
entrada é gratuita.

O evento é organiza-
do pela coordenação das 
bibliotecas, Departamento 
de Cultura e Secretaria de 
Educação e Cultura da Pre-
feitura. A Feira de Livros é 
realizada no quarto domin-
go de todo mês.

Turismo rural ganha portal na internet

Semana da Primavera é sucesso de participação

MARIA FERNANDA MUNHOZ
 * * *

O turismo rural de Pindamo-
nhangaba agora tem seu pró-

prio portal na internet: o www.
triprural.org.br. Criado pela 
Fundação Fórmula Cultural, a 
iniciativa também conta com 

um grupo no Facebook e tem o 
intuito de fortalecer os canais 
de comunicação, de interativi-
dade, de informação e de divul-

gação de notícias relevantes no 
meio rural.

Acessando o endereço, o 
internauta poderá saber mais 
informações sobre os atrativos, 
novidades nos estabelecimen-
tos e dicas importantes para 
um turismo rural saudável. 
A intenção é incluir no portal 
todos os empreendimentos com 
boas propostas de lazer, passeio 
e gastronomia.

O portal tem o apoio do 
Departamento de Turismo da 
Prefeitura, que está incenti-
vando a sua divulgação. “Nossa 
intenção é divulgar e fortalecer 
o turismo em Pindamonhan-
gaba, por isso, vemos com 
bons olhos todas as iniciativas 
que vêm somar com a gente”, 
afi rmou a diretora do Departa-
mento.Página reúne os atrativos turísticos da área rural do município

Reprodução

Crianças recebem mudas de árvores 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
 * * *

Estudantes de Pinda-
monhangaba e região par-
ticipam, até hoje (26), das 
atividades da Semana da 
Primavera. Duas opções de 
roteiro estão sendo reali-
zadas, desde segunda-feira 
(22): Coruputuba e centro 
da cidade.

No roteiro de Corupu-
tuba, os estudantes conhe-
cem a antiga Vila e a atual 
fazenda, com a plantação 
cultivada no local, além de 
terem acesso ao cantinho do 
tropeiro e participarem de 
atividade artística.

No roteiro do centro da 
cidade, a visita começa pelo 
Museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina, onde os alunos 

fazem a visita monitorada, 
com destaque para a exposi-
ção sobre o pindamonhan-
gabense João Pedro Cardo-

so, considerado o patrono 
do Dia da Árvore. Ao fi nal, 
o grupo ganha mudas de ár-
vores. Após, os estudantes 

seguem até a Biblioteca no 
Bosque, onde são recebidos 
com uma contação de histó-
rias, com temas ambientais.

A visita ao Museu é o primeiro item do roteiro do Centro da cidade

Festival da Primavera será 
realizado neste fi nal de semana

MARIA FERNANDA MUNHOZ
* * *

O 11º Festival da Prima-
vera será realizado desta 
sexta-feira (26) a domingo 
(28), no Núcleo Turísti-
co do Ribeirão Grande. A 
abertura ofi cial será hoje, 
às 18h30, com a Banda 
César Barbosa e Cia, se-
guida da apresentação da 
Orquestra de Viola da Fun-
dação Cassiano Ricardo, 
de São José dos Campos. 
A entrada é gratuita em to-
dos os dias.

No sábado, o evento 

• Doces da Vó Dita: doces 
caseiros.

• Nova Gokula: bolinho 
de mandioca com recheio 
de jaca, samosa, produtos e 
temperos indianos.

• Pesque Truta Ribeirão 
Grande: bolinho de mandioca 
com recheio de truta e truta 
com alcaparras.

• Restaurante do 
Edmundo: bolinho de 
mandioca recheado com 
queijo, pernil e frango caipira.

• Restaurante Lamil: 
bolinho de mandioca com 
recheio de camarão, feijão a 

moda Lamil, linguiça, virado 
com couve, carne seca e 
porções.

• Restaurante Estância 
Serrana: bolinho de 
mandioca com recheio de 
costela desfi ada, churrasco 
fogo de chão, arroz carreteiro 
e chuleta.

• Sítio Algodão Doce: 
turismo rural e produtos 
derivados do leite de cabra.

• Serra da Luz: bolinho 
de tapioca, polenta, fritas e 
porções.

• Restaurante Beira 
Rio Graminha: bolinho 

de mandioca com recheio 
de carne seca, porções e 
caldinhos.

• Sabores da Roça: bolinho 
de mandioca com recheio de 
frango, comida de buteco, 
porções contra fi lé, frango a 
passarinho, calabresa, fritas, 
mandioca e dobradinha.

• Pesqueiro Vila Rica: 
bolinho de mandioca com 
recheio de tilápia, fi lé de peixe, 
arroz, batata sauté e porções.

• Restaurante Colmeia: 
bolinho de mandioca com 
recheio de linguiça, polenta 
com linguiça, escondidinho de 
carne seca e porções.

• Escola Técnica João 
Gomes de Araújo - Curso 
Técnico de Gastronomia: 
nhoque de mandioca e 
sorvete com mandioca.

• Fundação Fórmula 
Cultural e Nova Gokula: 
sabor e cultura.

• Departamento de 
Turismo: informações 
turísticas.

• Departamento de Meio 
Ambiente: doação de mudas 
e plantas.

• Brinquedos infl áveis.

• Vitrine Social: artesanato.

será a partir do meio-dia, 
com diversas atrações 
musicais: Montebel e Da-
niel, Wagner Musak e Cia, 
Capoeira Dendê Maruô, 
grupo de chorinho Só Pra 
Recordar, Banda Heron e 

Heitor, e Banda Pralana. 
No domingo, a partir das 11 
horas, serão, na sequência: 
Nena da Viola, Grupo de 
Viola Orgulho Caipira de 
Lagoinha, Dança Indiana 
com a Nova Gokula, Cor-

poração Musical Euterpe, 
encerrando com Marciano 
da dupla João Mineiro e 
Marciano.

Além das atrações artís-
ticas e de lazer, o destaque 
do Festival é a gastrono-

mia. Restaurantes dos nú-
cleos do Ribeirão Grande e 
do Piracuama terão estan-
des no evento e comercia-
lizarão diferentes tipos de 
bolinho de mandioca, além 
de pratos diferenciados.

O Festival da Primavera 
será na Estrada Jesus Anto-
nio de Miranda, km 17, no 
campo de futebol ao lado 
do Restaurante do Edmun-
do. A realização é da Prefei-
tura de Pindamonhangaba.

 

Bolinho de mandioca 
com linguiça, um 
dos pratos que serão 
servidos no festival

Outra atração 
gastronômica será o 
churrasco de chão

Participantes do Festival da Primavera deste ano

Diversos estandes 
servirão porções, 
como o frango a 
passarinho

Imagem Ilustrativa

Imagem Ilustrativa

Imagem Ilustrativa

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Os universitários também 
foram contemplados na pro-
gramação, com uma pales-
tra realizada na quarta-feira 
(24), com o engenheiro agrô-
nomo José Luiz de Carvalho, 
do Instituto Florestal.

Nesta sexta-feira, duran-
te a sessão da APL – Acade-
mia Pindamonhangabense 
de Letras – haverá a pales-
tra “O Grande Amigo das 

Árvores”, por Francisco Pio-
rino Filho.

A Semana da Primavera 
é realizada pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura e Secretaria 
de Governo, departamentos 
de Patrimônio Histórico, de 
Cultura, de Meio Ambiente, 
de Turismo e Coordenação 
de Bibliotecas.
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Guias e sarjetas são 
reparadas constantemente

Pega-tudo em Moreira 
César fi naliza limpeza no 
Laerte Assumpção

Ribeirão Grande tem obras de centro comunitário
MARIA FERNANDA MUNHOZ

 * * *
 Atendendo às solici-

tações dos moradores, as 
obras do centro comuni-
tário do Ribeirão Grande 
estão em andamento. Nes-
ta semana, o prefeito de 
Pindamonhangaba esteve 
no local, acompanhando 
os serviços.

O projeto tem área 
construída de 368,30m² 
e contempla copa, área 
de serviço, vestiário, sa-
lão principal com palco, 
sala de depósito, arqui-
vo, dois sanitários e sala 
multiuso. Na área exter-
na, haverá estacionamen-

to com piso intertravado, 
iluminação com postes, 
muro e grade na frente 
no prédio.

O centro comunitário 

do Ribeirão Grande está 
localizado na Estrada Mu-
nicipal Jesus Antonio de 
Miranda, km 18. O inves-
timento, somando as ade-

quações do terreno, será de 
R$ 724.979,21.

“Realizamos reuniões com 
a comunidade e as pessoas 
escolheram as priorida-
des para cada bairro. O 
centro comunitário era 
um dos pedidos do Ribei-
rão Grande e, por isso, 
estamos atendendo. É im-
portante ouvir as pesso-
as, elas sabem o que mais 
precisam para melhorar a 
qualidade de vida da re-
gião onde moram”, ava-
liou o prefeito.

Outro centro comunitá-
rio está sendo construído, 
simultaneamente, no bair-
ro Bonsucesso.

Prefeito visitou as obras do centro comunitário

Divulgação

Ruas do Andrade ganham pavimentação

Após as galerias, bairro agora está recebendo um novo asfalto

MARIA FERNANDA MUNHOZ
 * * *

O residencial Andrade tem uma 
nova pavimentação asfáltica, des-
de segunda-feira (22). A melhoria 
é realizada nas ruas que recebe-
ram obras de galerias de águas 
pluviais.

Na sexta-feira (19), o prefeito   se 
reuniu com moradores do bairro 
para anunciar o recapeamento. Ele 
lembrou que foram 1.500 metros de 
galerias, com tubulação de 80, 60 
e 40 diâmetros e 34 bocas de lobo. 
Com a obra, a intenção é acabar 
com as cheias que acometem o local 
na época das chuvas, principalmen-
te nas vias sem saída.

As ruas que recebem o asfal-
to são: Ver. Alfredo Molinare, av. 
José Joaquim dos Santos Sobrinho, 
Maria Benedita Cabral San Martin, 
Augusto Camilo de Souza e José 

Moreira Leite, somando 3,4 km de 
extensão de pavimentação.

O recapeamento no Andrade fi -
naliza o pacote de asfalto a quente, 
que abrangeu ruas do Lessa, Campo 

Alegre, Bosque, Crispim e Vila São 
Benedito. Outros pacotes de reca-
peamento asfáltico serão feitos pela 
Prefeitura, abrangendo mais ruas e 
avenidas da cidade.

Maria Fernanda Munhoz

Os serviços de reparos 
em guias e sarjetas são 
atividades desenvolvidas 
constantemente e esta 
ação também é preventi-
va. Evitar água parada 
nestes locais mantém o 
Aedes aegypti longe do 
município. A Subprefeitu-
ra iniciou os serviços de 
reparo no Vale das Acá-
cias nesta semana e conta 
com a compreensão dos 
moradores.

Estas obras de manu-
tenção são necessárias 
para evitar uma série de 
problemas e como Pin-
damonhangaba teve um 
grande registro de dengue  
e o mosquito está adap-
tando-se para procriar, 
evitar o acúmulo de água 
nas ruas são atitudes res-
ponsáveis. Os funcionários 
quebram as áreas com 
problemas e realizam o 
conserto na sequência.

Reparo nas guias e sarjetas evita acúmulo de água

Os profi ssionais da Subprefeitura fazem a terrapla-
nagem na avenida das Hortências para que o local 
receba as guias e sarjetas. Os trabalhos tiveram 

início na última segunda-feira (22).   
De acordo com as informações da diretora de Obras 

de Moreira César, o local será pavimentado e esta obra 
é concretizada após o rebaixamento da rede de água,  
realizado pela Sabesp  a pedido da Subprefeitura.

A avenida das Orquídeas corta o Vale das Acácias, 
Ipê II e Liberdade e este serviço irá facilitar o trajeto de 
quem utiliza a via e também contribuir com a saúde dos 
moradores da região.

AVENIDA DAS ORQUÍDEAS RECEBE MELHORIAS

A equipe da Subprefei-
tura realiza a fi nalização 
da coleta do programa 
Pega-tudo no loteamen-
to Laerte Assumpção. A 
população pode limpar 
os quintais e nesta sexta-
feira (26) termina o prazo 
da limpeza. A partir de 
segunda-feira (29), mora-
dores do Karina, Ramos 
e São Vicente poderão 
iniciar a retirada dos ma-
teriais dos quintais.

O trabalho do Pega-tudo 
é uma atividade que contri-
bui com a população para 
manter os quintais limpos e 
livres de possíveis criadou-
ros do  mosquito trans-
missor da dengue. Para 

acompanhar a programa-
ção deste serviço, basta 
entrar em contato com a 
Subprefeitura pelo telefone 
3641-1116 ou acessar o site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e clicar no banner 
Pega-tudo.

A equipe da Subprefeitu-
ra conta com a colaboração 
dos moradores e pede que 
todos respeitem os prazos 
de colocação dos materiais 
em frente às residências. 
Caso coloquem fora do 
prazo deste serviço, pode-
rão receber multa.  Pessoas 
jogando lixo ou entulhos 
em locais não apropriados 
devem ser denunciadas pelo 
telefone 3644-5200.

Prefeitura investe mais de R$ 1,6 milhão 
em reforma e ampliação de escolas

MARIA FERNANDA MUNHOZ
 * * *

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza as 
obras de reforma e am-
pliação das escolas mu-
nicipais “Prof. Orlando 
Pires”, no Bonsucesso, e 
“Arthur de Andrade”, no 
Cidade Nova. No total, o 
investimento da Prefei-
tura nas duas obras é de 
R$1.675.389,17.

Nesta semana, o prefei-
to de Pindamonhangaba 
esteve presente nas esco-
las, para acompanhar os 
serviço e conversar com 
funcionários, professores 

e alunos, pois enquanto 
as obras são realizadas, 
as aulas continuam, a fi m 
de que o ano letivo dos 
alunos não seja prejudi-
cado. Primeiro, são feitas 
as ampliações e, quan-
do o novo espaço estiver 
pronto, os alunos passam 
a utilizá-los para que os 
espaços antigos sejam re-
formados. A intenção da 
Prefeitura é oferecer lo-
cais mais adequados para 
o aprendizado e bem estar 
das crianças.

As duas escolas estão 
recebendo novas salas de 
aula e sanitários, além de 

melhorias na parte atual 
do prédio, como troca de 
piso e nova fossa - no caso 
da escola do Bonsucesso – 
e nova cozinha e amplia-
ção do pátio – na escola 
do Cidade Nova, entre ou-
tras melhorias.

“Além dos investimen-
tos na qualidade do ensi-
no, é importante também 
oferecermos para as crian-
ças um ambiente confor-
tável e adequado para que 
realizem seus estudos. Em 
breve, realizaremos refor-
mas e melhorias também 
em outras escolas munici-
pais”, adiantou o prefeito.No Cidade Nova, a reforma é maior e alguns ambientes serão modifi cados

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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educação

Escola municipal do 
Pasin desenvolve projeto 
para vida saudável

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

a escola municipal “ayrton 
Senna da Silva”, no Pasin, está de-
senvolvendo o projeto “Somos o 
que Comemos”, em conjunto com 
alunos, pais, professores e comu-
nidade. a intenção é trabalhar a 
interdisciplinaridade e ensinar às 
crianças hábitos saudáveis.

Para tanto, são incentivados 
as práticas de esportes, o cultivo 
e o cuidado com as plantas, e o 
consumo de alimentos saudáveis, 
que serão retirados de uma hor-
ta plantada na própria escola. de 
acordo com a gestora da unidade, 
a produção será utilizada na me-
renda escolar.

a horta tem o apoio do de-
partamento de agricultura, que 

auxiliou as crianças no plantio e 
cuidado de hortaliças. Pais de alu-
nos e comunidade também cola-
boram indo à escola para ajudar a 
cuidar, todos os dias.

o projeto tem ainda ações 
como confecção de bonecos e 
produção de alimentos diferen-
ciados, utilizando os vegetais e 
verduras retirados da horta. está 
programada, ainda, uma cami-
nhada com exercícios físicos, com 
participação dos pais, pelas ruas 
do bairro.

o encerramento do projeto 
será em dezembro, com uma pa-
lestra com a nutricionista Gláudia 
Mangabeira, sobre a importância 
da boa alimentação. haverá tam-
bém exposição com os trabalhos 
realizados pelas crianças.

Crianças aprendem sobre plantio

divulgação SeC

ama faz palestra em escola do bonsucesso
Maria Fernanda Munhoz

* * *
o aMa – abrigo Munici-

pal de animais – realizou uma 

palestra na escola municipal 
orlando Pires, no Bonsuces-
so, na última semana. Com o 
tema “animais domésticos e a 

sociedade”, a iniciativa foi in-
serida no projeto de respon-
sabilidade Social e Cidadania 
da escola.

de acordo com informa-
ções da gestora da unidade, 
a palestrante ensinou e cons-
cientizou a todos sobre a im-
portância dos cuidados com 
os animais, desde a alimenta-
ção adequada, higiene, saúde 
e bons tratos.

a cadelinha cadeirante in-
grid, mascote do abrigo, tam-
bém participou e conquistou a 
todos. “Momentos como esse 
são de grande valia para a 
formação de nossas crianças, 
pois elas poderão conscien-
tizar os familiares e amigos, 
a fim de acabarmos com as 
crueldades com os animais”, 
enfatizou a gestora.A cadelinha Ingrid conquistou as crianças

divulgação SeC

aluna do ‘terra dos ipês ii’ representa 
a cidade em concurso de desenho

Maria Fernanda Munhoz
* * *

a estudante Cailany Parente 
Virgolino, da escola municipal 
“Professor Lauro Vicente de 
azevedo” será a representante 
de Pindamonhangaba no con-
curso “arte na estrada”, pro-
movido pela CCr nova dutra 
dentre os alunos de 5º anos das 
cidades da região.

Seu desenho foi eleito em vo-
tação feita na Secretaria de edu-
cação, na qual gestoras e funcio-
nários escolheram três trabalhos 
que mais se adequavam ao tema 
“a importância da água em nos-
so planeta”. das 35 escolas da 
rede Municipal, 34 participa-
ram, primeiro realizando elei-
ções internas e enviando os me-
lhores desenhos de cada unidade 
para a escolha final.

agora, Pindamonhangaba 
busca o bicampeonato no con-
curso da CCr nova dutra, já 
que o desenho vencedor de 2013 
é de autoria de outra aluna de 
Pinda, Maria Júlia Monteiro do 
Carmo, estudante da escola mu-
nicipal “Professor Joaquim Pe-
reira da Silva”, do bairro Manti-
queira. uma das premiações do 
concurso é estampar a capa do 
calendário de 2014, que vai para 
todas as escolas, de todas as ci-
dades atendidas pela empresa.  

Votação realizada na Secretaria de Educação

Desenho vencedor, que representará Pinda no concurso

Além da incentivar a reflexão 
sobre o meio ambiente, o concur-
so pretende estimular a criativi-

dade das crianças. Mais de 50 mil 
estudantes entre 10 e 11 anos par-
ticiparam do concurso em 2013.

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Dez anos de creche são comemorados
Maria Fernanda Munhoz

 * * *
uma grande comemoração 

marcou os 10 anos da creche mu-
nicipal José ildefonso Machado, 
no Laerte assumpção, na noite 
de quarta-feira (24), no distri-
to de Moreira César. organizado 
pela unidade educacional e com a 
colaboração dos pais e empresas 
parceiras, o evento teve a presen-
ça de autoridades, funcionários, 
familiares e alunos.

diversas homenagens mar-
caram o encontro. Foram home-
nageados: a filha do patrono da 
creche, os primeiros alunos matri-
culados, os 11 primeiros funcioná-
rios, a gestora da unidade, os com-
ponentes da mesa de autoridades 
e o prefeito de Pindamonhangaba, 
que ganhou uma camiseta come-
morativa ao aniversário da creche 
e uma escultura de elefante, sim-
bolizando sorte e longevidade.

a comemoração teve, ainda, 
apresentação da música “depen-
de de nós”, cantada pelas crian-
ças, premiação do concurso de 

desenho para a aluna isabele e 
bênção do diácono Washington. 
o ‘parabéns’ foi puxado pela ges-
tora da unidade e os convidados 
da noite ganharam bolo e refri-
gerante, presenteados pelos pais 
dos alunos e empresas parceiras.

a gestora da unidade agrade-
ceu à participação dos familiares 
das crianças. “a festa foi feita 
para vocês. É disso que a gente 
precisa: pais participativos! e 
vocês estão sempre com a gente. 
Gostaria, também, de agradecer 
a equipe da creche, que preparou 
tudo com muito carinho”, disse.

o prefeito de Pindamonhan-
gaba parabenizou a todos pela 
festa. “o trabalho realizado pelas 
creches é a base para a formação 
das nossas crianças. Podemos 
perceber o carinho e dedicação 
de toda a equipe, que está de pa-
rabéns, e também dos pais, que 
estão presentes incentivando a 
apoiando o trabalho. essa união 
é muito importante para o futuro 
das crianças e, por consequência, 
da cidade também”, avaliou.

Grande público esteve presente ao evento

Maria Fernanda Munhoz

Prefeito vestiu a camisa da equipe da creche e 
parabenizou a todos pelo aniversário

Maria Fernanda Munhoz
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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 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. 

2COL X 4CM 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
      Departamento de Administração ‐ Fiscalização de Posturas 

L I C E N Ç A    E S P E C I A L
         FESTIVIDADES NATALINAS

Data da Entrada/Encerramento no Protocolo: 13  à   31 de Outubro de 2014

Data da Entrega das Licenças : 24  à   28 de Novembro/14

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do 

Xerox do R.G., CPF e Comprovante de Endereço do Município de 

Pindamonhangaba.   Obs.: As vagas serão através de sorteio.

*NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES!!!

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 10ª REUNIÃO DO

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

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo Municipal de 
Previdência de Pindamonhangaba convocados para a 10ª reunião do respectivo Conselho de 
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de Finanças, sito à Av. 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, n. 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 10 horas 
do dia 29 de Setembro do ano de 2014.   Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a 
deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n. 01/2004, art. 10);
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC n. 01/2004, art. 11);
c) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n. 01/2004, inciso V do art. 17);
d) Processo de eleição dos representantes dos conselhos de Administração e Fiscal; 
e) Outros Assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 25 de Setembro de 2014.

Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

LICENÇA DA CETESB
MARIA JUCELI M. FURTADO CERÂMICA - ME torna público que requereu da 
CETESB, a renovação de licença de operação para Artesanato em cerâmica, louça, 
porcelana ou barro cozido; fabricação de, sito na Ladeira Barão de Pindamonhangaba, 
nº 52, Bosque da Princesa - Pindamonhangaba SP.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Departamento de Administração ‐ Fiscalização de Posturas 

L I C E N Ç A   E S P E C I A L  -  FINADOS
Dia(s) 01 e 02 de Novembro 2014

Data da Entrada/Encerramento no PROTOCOLO: 20  à  27 de Outubro/14

Data da ENTREGA das Licenças : 30 e 31 de Outubro/2014

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do 

Xerox do R.G., CPF e Comprovante de Endereço do Município de 
Pindamonhangaba.

*NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES!!! 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2011
Aditamento nº 003/2014 do Contrato nº 276/2011
Contratada: Gaspar & Gaspar Construções Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para 
construção da unidade básica de saúde na Terra dos Ipês II.
Adita-se vigência: item 5.3 em mais 03 (três) meses, até 24/12/2014.
Data de assinatura: 10/09/14.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Manuel do Amaral Gaspar.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2014.
PREGÃO Nº 021/2014
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 055/2014
Contratada: Pazzuck Comércio e Locação de Equipamentos Ltda.
Objeto: Contratação de Empresa especializada em locação de escavadeira hidráulica sobre esteira 
500 mm Aplicação: limpeza e desassoreamento de córregos, abertura e aterro de valas até 06 
metros de profundidade e assentamento de tubo de galeria de até 02 metros de diâmetro, no distrito 
de Moreira César.
Adita-se valor: item 1.3 em mais 25% do seu valor total, correspondente a R$ 20.250,00.
Data de assinatura: 15/08/14.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos.
Assina pela contratada: Antonio Luís Pazzuck Manfio.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2014.

CONVOCAÇÃO
Convocação aos Nobres Conselheiros e a População interessada,para a 9ª Reunião Ordinária, dia 
30 de Setembro de 2014, as 18 hs no Prédio do CEM 1º andar.
 
PAUTA:
1º-Composição da Diretoria do COMUS-Pinda
2º-Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2014.
 
                                                                 José Fernandes
                                                                    Presidente 
______________________________________________________________________________

 CONVOCAÇÃO
Convocação aos Nobres Conselheiros e a População interessada,para a Reunião Extraordinária, 
dia 02 de Outubro de 2014, as 18 hs no prédio do CEM 1º andar.
 
PAUTA:
-Apreciação e aprovação do Plano de Ação Municipal do Combate a Dengue.
                                                                    José Fernandes
                                                                      Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.703, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014.
Prorroga o prazo do convênio celebrado com a Santa Casa, Convênio nº 138/2007. 

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art.1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo do convênio celebrado com a 
Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, para os serviços previstos no Convênio nº 
138/2007, por 45 (quarenta e cinco) dias.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput destina-se aos procedimentos necessários para 
celebração de novo convênio visando à execução dos serviços previstos na Lei nº 4.701, de 09 
de outubro de 2007.

Art.2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações próprias do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 21 de 
setembro de 2014.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de setembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.281, DE 22 DE JULHO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade com o art. 2º da Lei nº 4.556, de 1º de março de 2007, alterada pela Lei 
nº 4.725, de 04 de dezembro de 2007,

R E S O L V E: 
Art. 1º Alterar o item a seguir indicado da Portaria nº 4.243, de 16 de maio de 2014 – Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – que passa a 
vigorar:

“a) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

1º Titular:-  Márcia Fernandes Lima Silva
Suplente:-  Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena”
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.305, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, 
Considerando o disposto na Portaria Geral nº 4.096, de 11 de setembro de 2013 e na Portaria Geral 
nº 4.243, de 16 de maio de 2014;
Considerando a necessidade de retificar a nomeação para composição do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB,

R E S O L V E: 

Art. 1º Retificar a Portaria Geral nº 4.243, de 16 de maio de 2014, que constitui o Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, que passa a vigorar 
nos termos desta Portaria.

Art. 2º Cessar a designação senhores nomeados pela Portaria 4.096, de 11 de setembro de 2.013, 
a seguir indicados:
I- Representantes dos Professores da Educação Básica Pública
Titular:-  Márcia Fernandes Lima Silva 
Suplente:-  Jarbas de Oliveira Nóbrega  
II- Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas
Titular:-  Regina Célia Salgado 
III- Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública
1º Suplente:-       Nitai Garcia Fernandes 
2º Suplente:-       Vanessa Karina Caetano Garcia Fernandes 
IV- Representantes dos Estudantes de Educação Básica Pública
1º Titular:-  Alexandre Guedes do Rosário Nogueira 
1º Suplente:-       Nathália dos Santos Guedes 
2º Titular:-  Tabitha Larissa do Amaral e Silva 
2º Suplente:- Stefany Bittencourt Pereira 
V- Representantes do Conselho Municipal de Educação
Titular:-  Fátima Lucinda Aparecida Soares 

Art. 3º Nomear os senhores a seguir indicados para compor o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, em substituição dos membros 
elencados no art. 2º desta Portaria: 
I -   Representantes dos Professores da Educação Básica Pública
Titular:-  Fábia Cristina Souza de Oliveira Mendes
Suplente:-  Nathali de Paula Garcia da Silva
II- Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas
Suplente:-  Aparecida Elisiário 
III -  Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública
1º Suplente:- Ivone Aparecida de Melo
2º Suplente:-  Ana Lúcia da Silva 
IV -  Representantes dos Estudantes de Educação Básica Pública
1º Titular:-  Douglas Alessandro Pereira Amávio
1º Suplente:-  Jesuína Lemos de Oliveira das Virgens
2º Titular:-  Lwara Barquett Soares
2º Suplente:- Rosângela Ferreira Longo
V- Representantes do Conselho Municipal de Educação
Titular:-  Abigail Cristina Camilo Zacharias

Art. 4º Alterar a Portaria Geral nº 4096, de 11 de setembro de 2014, no  titular dos  Representantes 
dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas que passa a vigorar nos 
seguintes termos:
Titular: Reginaldo Lucas Ouverney 
Art. 5º Permanecem inalterados os demais dispositivos da Portaria Geral nº 4.096, de 11 de 
setembro de 2014.
 Art. 6º  O mandato dos membros do Conselho encerra-se em 11 de setembro de  2015.
Art. 7º A presente Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 16 de maio de 2014. 
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 10 de setembro de 2014.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães

Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.306, DE 17 DE SETEMBRO DE 2014
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,  Resolve alterar membro da Portaria nº 4.235, de 08 de maio de 2014, que constitui a 
Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC, no item a seguir indicado, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“II- Vice Presidência
- Miguel Vieira Machado”
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal 

José Antonio Rodrigues Alves
Secretário de Obras e Serviços

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 17 de setembro de 2014.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães

Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 277/2014
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. 277/14, referente à “Aquisição 
de material permanente (móveis hospitalares) para o CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas) recurso verba federal”, com encerramento dia 08/10/14 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, 25 de setembro de 2014. 

PREGÃO Nº 280/2014
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. 280/14, referente à “Aquisição de 
barras de ferro e malha painel para uso nas obras no distrito de Moreira César”, com encerramento 
dia 09/10/14 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, 25 de setembro de 2014. 

PREGÃO Nº 281/2014
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. 281/14, referente à “Aquisição 
de fechamento (lonas) e calhas para uso nas tendas 10×10 da Coordenadoria de Eventos”, com 
encerramento dia 09/10/14 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, 25 de setembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 248/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 248/14, que cuida de “Aquisição de medicamentos 
constantes na Rename (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) para especialidades 
para atender as necessidades do Município”, a Autoridade Superior HOMOLOGA e ADJUDICA 
o procedimento licitatório supra, conforme análise técnica da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, em favor da empresa (itens/preços R$): 
Aglon Comércio e Representações Ltda. (40 – 0,89; 41 – 1,32; 42 – 0,65; 54 – 2,03); Atons do 
Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. (19 – 0,073; 20 – 0,0533; 21 – 0,049; 32 – 0,15); 
Centrovale Soluções para Saúde Ltda. (62 – 0,123); Comercial Cirúrgica Rioclarense (04 – 1,08; 
05 – 0,36; 08 – 0,25; 11 – 0,039; 12 – 0,025; 16 – 0,104; 24 – 0,81; 30 – 0,09; 44 – 0,23; 64 – 1,48); 
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.NS (53 – 0,063); Dupatri Hospitalar Comércio 
Importação e Exportação Ltda. (09 – 4,11; 10 – 0,616; 14 – 12,49; 15 – 18,34; 28 – 0,346; 31- 0,194; 
36 – 6,82; 37 – 0,066; 55 – 0,466; 58 – 5,90; 59 – 0,047; 60 – 0,062; 61 – 0,112; 65 – 0,071); Interlab 
Farmacêutica Ltda. (25 – 2,72; 45 – 0,082; 46 – 0,0738; 47 – 0,0738); Natulab Laboratório S/A (03 
– 5,50; 17 – 0,50; 18 – 0,40; 51 – 1,64); Portal Ltda. (26 – 4,50; 27 – 0,083; 39 – 8,71; 57 – 3,53); 
Prati-donaduzzi & Cia. Ltda. (01 – 0,11; 02 – 0,168; 06 – 0,048; 07 – 0,089; 13 – 0,0278; 22 – 0,248; 
23 – 0,153; 38 – 0,455; 48 – 0,048; 56 – 0,02; 63 – 0,06; 66 – 0,048). Itens imprósperos: 29, 33 e 
49. Itens desertos: 34, 35, 43, 50 e 52.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 175/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 175/14, que cuida de “Aquisição de fragmentadora de 
papel, projetor multimídia e tela de projeção”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. 
Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e 
suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

COMUNICADO DE ADIAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 012/2014
A Prefeitura comunica que a sessão de abertura dos envelopes dizendo conter “propostas” da 
CP nº. 12/14 que cuida da “Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material 
e mão de obra, para execução de pintura de prédios da Secretaria de Educação”, fica ADIADA 
SINE-DIE, para análise dos recursos interpostos pela empresa Fahel Construção Civil Ltda. (proc. 
ext. 26.698 e 26.700 de 23/09/2014). Maiores informações poderão ser obtidas no endereço Av. 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1.400 – Alto do Cardoso, das 08h às 17h ou através do tel.: 
(12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2014.  

Marcos Vinício cuba
***

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba está apoian-
do a 1ª copa Equilíbrio 
de slackline – categorias: 
profissional, amador, ini-
ciante e feminino. o even-
to será realizado neste sá-
bado (27), a partir das 9 
horas, na Praça da Bíblia, 
em frente ao cemitério 
Municipal. A competição 
é aberta a pessoas com 
idade acima de 14 anos. a 
inscrição será realizada no 
local mediante apresenta-
ção do RG.  

os três primeiros colo-
cados da categoria profis-
sional receberão troféu e 
dinheiro,  demais catego-
rias serão premiadas com 
kit slackline e troféus. 
De acordo com rodrigo 
Monteiro, organizador da 
competição, cada partici-
pante terá dois minutos 
para executar as mano-
bras, que serão avaliadas 
por três árbitros. os crité-
rios para julgamento são: 
nível, a sequência e altura. 

Pinda promove 1ª Copa 
equilíbrio de Slackline

Ele destaca que haverá 
monitores ensinando a vi-
vência do esporte.

O Espaço Juventude 
também irá promover 
neste local, na mesma 
data, a 5ª edição do Show 
de Garagem. As apresen-
tações – 50 minutos para 
cada banda -  terão início 
às 9 horas.  

9h – Abertura do Evento com a Categoria Iniciante
10h – Categoria Feminino
11h – Super Aulão de Zumba
14h – categoria amador
16h – Super Aulão de Zumba
17h – Encerramento com a categoria profissional

Confira a programação completa das atividades

O slackline é um esporte de equilíbrio em que o atleta fica sobre 
 uma fita de nylon estreita e flexível      

Divulgação

IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL DAS BEM AVENTURANÇAS 
RUA: MANOEL GODOY MOREIRA, Nº 339, BAIRRO MOMBAÇA I - PINDAMONHANGABA (SP)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A  IGREJA  EVANGÉLICA  PENTECOSTAL DAS   BEM  AVENTURANÇAS, SEDE, SITO  A  
RUA  MANOEL GODOY MOREIRA , 339 – MOMBAÇA I - PINDAMONHANGABA –   PELO  SEU   
PRESIDENTE,   CONVOCA   A    TODOS   OS  OBREIROS, ASSOCIADOS E MEMBROS,  PARA  A  
ASSEMBLÉIA   EXTRAORDINÁRIA  A SER REALIZADA   NO   DIA  12/10/2014,    ÁS 19:00,     PARA     
APROVAÇÃO DA SEGUINTE  ORDEM  DO DIA:
• POSSE DA PRESIDÊNCIA;
• ELEIÇÃO DO 1ª SECRETÁRIO;
• SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO;
• OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL
Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2014.

 SÔNIA MARIA DIAS DOS SANTOS
PRESIDENTE DA IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL DAS BEM AVENTURANÇAS

 

Convocação para a  9ª Reunião Ordinária do CMDM – 2014.
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na 
data e local abaixo, para a realização da 9ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Leitura e Aprovação da Ata
• Programação “Em Outubro Pense Rosa”
• Conselheiras do Governo e Sociedade Civil que não estão justificando sua ausência 
que serão substituídas
• Informes
Dia:  06/10/2014 (segunda-feira)
Horário:  18h (tolerância de 10min)
Duração:  Aproximadamente 2 horas
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal
Observação: 
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverão justificar 
a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br

Simone Braça - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

  CMDM –CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
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Tribuna do Norte
ESPORTES

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Bruna Rocha e Maria 
Angélica Paiva, “Danone”, 
duas ginastas de Pinda-
monhangaba,  integrarão 
a Seleção Paulista no Bra-
sileiro. Para conquistar 
a vaga elas participaram 
dos Jogos Universitá-
rios, realizados no último 
dia 20 em São Caetano. 
O evento contou com a 
presença de representan-
tes de dez entidades e as 
pindamonhangabenses se 
destacaram.

A técnica de ginástica 
rítmica de Pindamonhan-
gaba, Simone Rosa, tam-
bém foi convocada a ser 
técnica da Seleção Pau-
lista, pois, classifi cou as 
duas ginastas e, durante 
a competição, ambas fi ze-

MARCOS VINÍCIO CUBA
*** 

A Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e La-
zer de Pindamonhan-
gaba incentiva a prática 
de esportes em todas as 
idades. O município vai 
promover o I Torneio 
Melhor Idade em Ação 
com diversas modali-
dades. As atividades 
servirão de preparação 
para os representantes 
da cidade nos Jogos Re-
gionais do Idoso e Jo-
gos Abertos do Idoso. A 
abertura está marcada 
para as 8h30 no Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”, 
neste sábado (27).

 O torneio receberá re-
presentantes de Guaratin-
guetá, Lorena e Taubaté. O 
público poderá conferir os 
jogos de voleibol adaptado, 
buraco, damas, dominó, 
xadrez e tênis de mesa. Os 
jogos serão realizados no 
Centro Esportivo “João do 
Pulo” e no Centro de Trei-
namento “Luiz Caloi”.

 Segundo a secretaria, os 
atletas de Pindamonhan-
gaba estão se preparando 
para defender a cidade em 
quadra e nos tabuleiros. 
Concentração é o ponto for-
te da delegação pindense. 
A dedicação dos atletas da 
“Princesa do Norte” rendeu 
o segundo lugar geral nos 
Jogos Regionais do Idoso.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Dezenas de atletas da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba tiveram o privilégio 
de receber informações do 
tricampeão da São Silves-
tre, Marilson dos Santos.

 Marilson e a esposa 
Juliana estão treinando 
em Campos do Jordão e 

resolveram vir à cidade 
para conhecer o Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”.

O maratonista conta 
que esta é a primeira vez 
que veio ao município e 
encantou-se com a estru-
tura e com os alunos. A 
principal dica passada aos 
alunos é fazer aquilo que 
gostam de fazer, escolher 
uma modalidade e ter pra-

zer, porque a criança deve 
adaptar-se bem e seguir a 
rotina proposta pelos pro-
fessores, isto é fundamen-
tal para ter um bom de-
sempenho e almejar algo 
no futuro.

“Estou me preparando 
para a Maratona de Ams-
terdã, na Holanda, e a Ju-
liana está treinando para o 
Troféu Brasil de Atletismo, 
que é a principal prova 

O time de malha da AA 
Ferroviária de Pindamo-
nhangaba garantiu a vaga 
nas quartas de fi nal do 
Campeonato Paulista no 
último dia 21. Após o em-
pate contra Itapecerica da 
Serra, a decisão foi para 
campo neutro. Jogando 
em Mogi das Cruzes, o 
time de Pindamonhanga-
ba atropelou Itapecerica 
na melhor de três fechan-
do em 2 x 0.

Na primeira partida a 
equipe pindense entrou 
com o time mais experien-
te do quarteto. A Ferrovi-
ária mandou para campo 
três atletas profi ssionais e 
experientes, Lucas Ouver-
ney, Geraldo (Dú), Luizão 
e o garoto da escolinha 
Adriano. A vitória veio no 
último lance do jogo pelo 

placar de 46 x 40.
O segundo jogo coroou 

a semana intensiva de 
treinamentos da equipe 
de Pindamonhangaba e 
mostrou a força do time 
e, principalmente, o ex-
celente trabalho de base 
que a cidade desenvol-
ve. Os irmãos campeões 
Sérgio e Rodrigo Soares, 
juntamente com Emer-
son e Fusca, da escolinha, 
completaram o quarteto e 
a Princesa do Norte derro-
tou Itapecerica pelo placar 
de 86 x 32.

Pindamonhangaba vai 
encarar na próxima fase o 
time de Salto Grande. O 
confronto está marcado 
para este domingo (28), 
às 9 horas, e a torcida po-
derá comparecer à raia da 
Ferroviária. 

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba incenti-
va a população a praticar 
esportes e a Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer oferece diversas 
modalidades. Para que 
os moradores do Arare-
tama possam fazer aulas 
de ginástica e lutas foram 
inaugurados dois salões 
no bairro. A solenidade 
ocorreu na noite de terça-
feira (23) e contou com a 
presença de autoridades e 
munícipes.

Os novos salões estão 
localizados na rua Maria 
do Carmo da Silva, 90, an-
tiga avenida 11. São próxi-
mos do ginásio de esporte 

Rita Eni Cândido, “Rito-
ca”. A sala de ginástica e 
atividades de lazer rece-
beu o nome “Ligia Maria 
Ferreira da Fonseca” e a 
de lutas e práticas de es-
portes e lazer “Anderson 
Carvalho de Souza” - ‘Rei-
zinho’.

O prefeito de Pinda-
monhangaba comenta 
que a inauguração foi um 
dia especial e fi ca feliz 
com as duas homenagens, 
porque demostram o que 
é a vida e a superação. Ele 
destaca que hoje o Arare-
tama é praticamente uma 
cidade e estes espaços são 
muito importantes para a 
população.

De acordo com o secre-
tário de Juventude, Es-

portes e Lazer, os salões 
poderão atender 400 alu-
nos. Nos períodos da ma-
nhã e tarde haverá aulas 
de taekwondo, ginástica 
artística, rítmica e capo-
eira; à tarde, alongamen-
to;  à noite ginástica para 
adultos.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está re-
alizando vários inves-
timentos no esporte. 
Foram inauguradas duas 
salas no Centro Esporti-
vo João Carlos de Olivei-
ra, “João do Pulo”, dia 17 
deste mês; no último do-
mingo (21), a inaugura-
ção da pista de skate no 
Cidade Jardim.  Muitos 
projetos ainda estão em 
andamento.

Prefeitura investe em infraestrutura para o esporte

Tricampeão da São Silvestre 
conversa com atletas

para o atletismo de pista. 
Nossos treinos são em lo-
cais variados, como ruas, 
estradas e também em 
pista. Ao conhecer aqui, 
poderemos treinar alguns 
dias aqui também”, acres-
centa Marilson.

Juliana é recordista bra-
sileira nos 1.500 metros e 
também acumula outros tí-
tulos na carreira. Ela revela 
que para ser  um campeão 
não há segredo: é preciso 
ter muita força de vontade 
e determinação. Sobre a 
pergunta sobre pensar em 
desistir, ela destaca que vá-
rias vezes o casal já pensou, 
porém um apoia o outro e 
isto faz diferença.

O secretário de Juven-
tude, Esportes e Lazer co-
menta que momentos com 
atletas como estes são 
muito importantes porque 
os alunos tem consciência 
de que os profi ssionais re-
nomados também come-
çaram como eles. Isso os 
incentiva a treinar cada 
vez mais para alcançar 
destaque nacional na mo-
dalidade.

Malha garante vaga 
nas quartas de fi nal

Pinda promove Torneio 
Melhor Idade em Ação

Ginastas de Pinda representarão 
o Estado de São Paulo

Divulgação

ram boas exibições. A Se-
leção Paulista será forma-
da pelas duas pindenses, 
uma ginasta de Mauá e a 
outra de Cotia.

Simone comenta que 
a prova foi difícil, porque 
contou com a participa-
ção de ginastas de São 

Bernardo, São Caetano, 
Mauá, Cotia, Ubatuba, 
entre outras entidades 
tradicionais. O maior grau 
de difi culdade para as gi-
nastas foi treinar em uma 
semana dois aparelhos di-
ferentes dos que estavam 
acostumadas.

Bruna Rocha fi cou em 
1º lugar na prova com 
maças, 2º em bola e fi ta e 
3º com o arco. Danone fi -
cou em 2º lugar com arco, 
3º nas provas com fi ta e 
maças e 5º com a bola. O 
Brasileiro vai ocorrer em 
Aracajú, em outubro.

As ginastas de pinda se destacaram entre dez entidades

O esportista se prepara para competir na Holanda

Muitas pessoas compareceram à inauguração dos salões, que poderão 
atender 400 alunos

Divulgação

Marcos Vinício Cuba

Divulgação
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