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Nosso Bairro chega ao Cidade Jardim

Inscrições para oﬁcinas gratuitas começam na quarta-feira (8) e seguem até sexta-feira (10)
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba abre nesta quarta-feira (8) as inscrições
para as oﬁcinas do Projeto
Nosso bairro, que chega ao
Cidade Jardim no sábado
(11). Serão oferecidas 29
opções em oﬁcinas, com aulas de segunda-feira a sábado, duas vezes por semana,
nos períodos da manhã ou
tarde. No encerramento do
projeto, os participantes recebem certiﬁcados.

PÁGINA 3

CASTOLIRA É
CAMPEÃO NO
SALONÃO
ESPORTES 10

GINASTAS SÃO
DESTAQUE NO
ESTADO

ESPORTES 10

Atividades do
Outubro Rosa
retomam na
quarta-feira

Prefeito entrega certiﬁcado a participantes das oﬁcinas do projeto

Pindense, Alckmin é reeleito governador
Divulgação

Nesta quarta-feira (8) retomam as atividades do Outubro Rosa. O evento começa
às 14 horas no auditório da
Prefeitura de Pindamonhangaba com uma série de apresentações culturais. O objetivo é estimular a participação
da população, empresas e
instituições na luta contra o
câncer de mama.

PÁGINA 9

BANDIDO COM
‘DIAMANTE’ NO
PESCOÇO É PRESO

Juíza avalia
eleição em Pinda

PÁGINA 5

JOVEM É MORTO
COM GOLPE
DE FOICE

PÁGINA 5

PREVISÃO DO TEMPO

TERÇA-FEIRA

13º
NUBLADO, MUITAS NUVENS,
CURTOS PERÍODOS DE SOL

27º
UV 10
Fonte: CPTEC/INPE

O pindamonhangabense
Geraldo Alckmin foi reeleito
governador do Estado de São
Paulo com 12.230.807 votos,
o que corresponde a 57,31%.
Em segundo lugar ﬁcou outro
candidato com vínculo em
Pindamonhangaba, o empresário e presidente da Fiesp
Paulo Skaf com 4.594.708 votos (21,53%). Alexandre Padilha terminou com 3.861.841
votos (18,21%).

Dilma e Aécio vão para 2º turno
A presidente Dilma Rousseff obteve
41,59% dos votos e vai enfrentar o senador Aécio Neves (33,55%) no segundo turno, dia 26 de outubro. Para efeito

de curiosidade, se a eleição levasse em
conta apenas o resultado em Pindamonhangaba, o pleito seria entre Aécio e
Marina Silva.

Em entrevista exclusiva
à Tribuna do Norte, a juíza
eleitoral do município, Claudia Calles Novellino Ballestero, avaliou o andamento das
eleições na cidade. De acordo
com ela, tudo ocorreu dentro
da normalidade e os pequenos problemas ocorridos durante a votação foram solucionados.

ELEIÇÕES 6 E 7
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Liga de Futsal faz reunião e
abre inscrições para torneio

O obrigatório já é opcional

Não há motivos
para voto facultativo

O

s brasileiros realizaram no último domingo
o verdadeiro ato da democracia. Mais de 112
milhões de pessoas foram às urnas em todo
o país para escolher os seus representantes nos poderes Legislativo e Executivo.
Com a escolha de deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, os eleitores cumpriram
o dever e depositaram o voto de conﬁança em cada
político.
Agora, para nós, paulistas, só caberá a decisão para
presidente da República, entre Dilma Rousseff (PT) e
Aécio Neves (PSDB), no segundo turno - dia 26 de outubro. Outra possibilidade de nova votação foi afastada com a reeleição do pindamonhangabense Geraldo
Alckmin para o Governo do Estado.
Independentemente dos resultados, para o segundo turno volta a mesma história que conhecemos durante anos, a eterna discussão do voto facultativo.
Mal saíram os resultados das urnas e já têm pessoas e grupos querendo pressionar para que o voto no
Brasil não seja obrigatório.
Mas o que pretendem com isso?
O ato do voto é a expressão legítima da democracia, é dar poder a quem queremos. Se não tivermos
este direito, ou pudermos nos eximir da responsabilidade, não temos nada. Não sobram motivos para justiﬁcarmos a tão almejada democracia, tirada do povo
por várias décadas.
Na realidade, se não for obrigatório quem perde
com isso são os mais necessitados. Pesquisa recente
do Instituto Datafolha mostrou que a maior parte das
pessoas que defendem o voto facultativo são as de menor escolaridade e renda. Em geral, este mesmo grupo
é o que mais precisa de auxílio ou ações do governo,
por meio de políticas públicas sociais.
Para eles mesmos seria uma espécie de negar o
próprio direito à escolha do melhor para suas vidas.
Só não entendemos porque tanta discussão pelo
voto facultativo. De fato ele já ‘não é obrigatório’. Deixar de votar no Brasil representa pagar uma taxa simbólica de R$ 3,51, ou ir a um Cartório Eleitoral e justiﬁcar, isso para não ter desdobramentos e consequências
que possam vir a prejudicar o ausente eleitor.
Mas em linhas analíticas, a justiﬁcativa é apenas a
formalização do ato de renúncia ao direito de escolha.
No pós-eleição, a justiﬁcativa é mais trabalhosa e demorada do que votar. Deixando este objetivo vazio de
lado, é bem melhor votar.
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Altair Fernandes

A trajetória da mulheres negras
ras e suas respectiva obras: a
brasileira Conceição Evaristo
(mineira nascida numa favelada zonal sul de Belo Horizonte),
autora de Ponciá Vicêncio, e a
moçambicana Paulina Chiziane
(primeira mulher moçambicana
a publicar um romance), autora
de Niketche.

Ponciá Vicêncio
“Exemplo de romance afro
-brasileiro, falando da identidade negra, Ponciá Vicêncio, de
Conceição Evaristo, vai de encontro à tese segundo a qual a escrita
dos descendentes de escravos estaria restrita ao conto e à poesia.
Além de estabelecer um saudável
contraponto com o abolicionismo
branco do século XIX e com o negrismo modernista de um Jorge
Amado, um José Lins do Rego ou
Josué Montello, Ponciá Vicêncio
remete ao Isaías Caminha, de
Lima Barreto; em menor escala,
ao Brás Cubas, de Machado de
Assis; e, com certeza, ao memorialismo de Carolina Maria de
Jesus e ao Ai de vós, de Francis-

Odirley Pereira

A diretoria da Liga Pindamonhangabense de Futebol
Salão, realiza nesta terça-feira (7), reunião do Conselho
Arbitral.
Na oportunidade, o presidente convida a todos interessados em participar do Salonão 2014. As inscrições já
estão abertas para o campeonato nas seguintes categorias:
Sub 12, Sub 16 e Sub 18.
O evento será realizado
na sede da Liga, rua Capitão
José Martiniano Vieira Ferraz, 167, próximo ao Mercado
Municipal. Mais informações
pelo telefone 3648-5278.

Portal R3

Associação de Idosos
suspende assembleia

Coral de Pinda participa
de missa em Aparecida
Divulgação

A Associação do
Centro de Convivência para Idosos ‘Cônego Nestor José de
Azevedo’ – CCI VILA
RICA – suspendeu a
assembleia marcada

para o dia 10 de outubro. A instituição não
informou os motivos
que levaram a decisão,
mas reiterou que a assembleia será remarcada.
Odirley Pereira

O Coral São Francisco, da Vila Rica, foi convidado para integrar o
Coral Regional Sul, que
vai animar a missa das
13 horas, no dia 12, Dia
de Nossa Senhora Aparecida.
O Coral da “Regional
Sul” é formado por co-

rais de quatro cidades
do Estado e outro da capital. Depois da missa,
que será exibida pela TV
Aparecida e pela Rede
Vida, os corais permanecem na Basílica Nacional
para animar a consagração a Nossa Senhora
Aparecida, às 15 whoras.

Niketche: Uma história de poligamia

EGISTRO CULTURAL

Na palestra que deu na última plenária solene da APL
– Academia Pindamonhangabense de Letras (26/9), Vera Tatiana dos Reis Monteiro Gomes,
discorrendo sobre ‘A Trajetória
das mulheres em Moçambique
e no Brasil – convergências e
divergências’, citou duas auto-
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“O romance retrata a busca
de Rami como uma incursão
pelo desconhecido e uma tentativa de lidar com a diferença, simbolizada pelas amantes do marido. Niketche é uma das danças
do norte de Moçambique, extremo oposto de onde mora Rami.
Ritual de amor e erotismo, a
dança é desempenhada pelas
meninas durante cerimônias de
iniciação. Narrado em primeira
pessoa por Rami, o livro alterna bom humor e lirismo. Neta
de uma contadora de histórias,
Chiziane herdou da avó o talento narrativo para construir
histórias simples e envolventes

Portal R3

Hilda e Chico Viola
Trecho do poema ‘As duas
realezas’, da romancista e
uma das fundadoras e primeira presidente da APL, Hilda Cesar Marcondes da Silva
(1910-1991), feito por oca-

Niketche: primeiro romance
publicado por uma mulher num
país onde os homens lideram a
atividade literária

sobre a vida cotidiana em seu
país.”

Prestigiando a nova sede
No dia 25 de setembro último, membros da APL estiveram presentes na solenidade
de entrega, pela administração
municipal, do Palacete Tiradentes (Praça Barão do Rio Branco)

para sediar os departamentos
municipais Cultura e Turismo,
a Corporação Musical Euterpe
e a Academia PIndamonhangabense de Letras. APL continua
agradecendo.

sião do ﬁm trágico do cantor
Francisco Alves, o Chico Viola, em acidente ocorrido na
via Dutra, no município de
Pinda, no dia 27 de setembro
de 1952:

“Todos choraram a dor dessa agonia,
Na tarde azul em que tu pereceste...
E as pancadas do bronze, ao meio-dia,
Não te anunciam mais, porque morreste!
Destino estranho! Que esquisita sorte!
Tu, que da voz galgaste a realeza,
Nasceste humilde, lá na zona norte,
Para morrer nos braços da princesa!
E o destino cruel! Uniu num laço
Indissolúvel, grandioso e forte,
As duas realezas, num abraço;
O rei da Voz e a Princesa do Norte”.
Divulgação

Maria Fernanda Munhoz

Vera Tatiana mostra livro
de Conceição, obra ressalta
aspectos signiﬁcativos da
construção da identidade da
mulher negra

ca Souza da Silva, entre outros.”
(www.passeiweb.com/estudos/
livros/poncia_vicencio)

Fundação Dr. João Romeiro

Acadêmicos que estiveram presentes na festa do
recebimento da sede da APL no Palacete Tiradentes

EXPEDIENTE

Chico
Viola, o
Rei da
Voz...
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cidade
Visitas buscam troca de experiências
e benefícios para Pindamonhangaba
Cintia Camargo
***
Com o objetivo de discutir novas tecnologias e
conhecer as alternativas
administrativas das indústrias da região, o prefeito de Pindamonhangaba tem visitado empresas
de variados setores em
uma troca saudável de experiências.
Durante o último mês,
o prefeito esteve presente
em um encontro empresarial em São José dos Campos, onde o empresário e
um dos proprietários do
Shopping Pátio Pinda –
Ricardo Sayon - ministrou
palestra a um público formador de opinião em todo
o Vale do Paraíba.
Sayon contou um pouco de sua trajetória frente
à rede de brinquedos Ri

Happy, atualmente com
118 lojas, e como fez a diferença em seus negócios,
buscando sempre atuar de
forma pró-ativa e com atitudes rápidas e coerentes.
“O cliente é o nosso patrão
e é ele que vai determinar
qual caminho devemos
seguir. Cada empreendedor deve identificar o seu
cliente, seja na área privada ou pública”, disse
Sayon.
Ainda durante o mês
de setembro, o prefeito
visitou a Tecnored Desenvolvimento Tecnológico, uma empresa inovadora, patenteada em
30 países e que tem sua
planta de demonstração
industrial localizada em
Pindamonhangaba. Segundo informações de
seu diretor presidente,

Divulgação

Diretor-presidente da Tecnored conversa com o prefeito de Pinda
Vinicius Mendes Ferreira, a empresa aqui em
nossa cidade tem como

principal função demonstrar a viabilidade técnico
-econômica da tecnologia,

em escala industrial.
Segundo informações
de Ferreira, é muito im-

portante essa aproximação da empresa com a
administração da cidade,
pois mostra o interesse
com o desenvolvimento
da mão de obra local, bem
como com os investimentos gerados.
A tecnologia Tecnored
consiste em um processo
de fabricação de ferro primário em forno modular
com características e dimensões próprias, onde
existe uma grande flexibilidade de uso de matérias
-primas de baixo custo.
Para o prefeito, esse
contato com o setor privado é muito benéfico,
pois muitas ações nessa
área podem ser aplicadas
na administração pública, como o objetivo de
beneficiar cada vez mais a
cidade.

Nosso Bairro abre inscrições no Cidade Jardim
Maria Fernanda Munhoz
***
A 7ª edição do projeto
Nosso Bairro terá início
neste sábado (11), no Cidade Jardim. As inscrições
para as oficinas gratuitas
começam na quarta-feira
(8) e seguem até a sextafeira (10), na tenda do projeto, que está instalada na
rua João Esaú Bicudo, ao
lado do campo de futebol.
Para se inscrever, basta
ir à tenda do projeto, das
14h30 às 17h30, e entregar
duas garrafas descartáveis
no ato da inscrição. Serão
oferecidas 29 opções em
oficinas: bordado com vagonite, decoração de natal
com lonas e feltro, pintura em tela, artesanato com
madeira e MDF, pintura
em tecido, patch aplique,
decorações com garrafa
PET, arranjo floral, tapetes
com Lycra, artesanato com
cabaça, massoterapia, macramê, pintura em vidro,
reciclagem com papel, tricô,
balé infantil, dança de salão,
jazz, dança do ventre, dança
de rua, mosaico, bijuteria,
biscuit, bonecas de pano,
corte de cabelo, unhas decoradas, capoeira, atividade física e modalidade esportiva.
As aulas serão realizadas de segunda-feira
a sábado, duas vezes por
semana, nos períodos da
manhã ou tarde. No encerramento do projeto, os
participantes receberão
certificados.
As inscrições são abertas a todos e as vagas, limitadas. Serão beneficiados,
diretamente, os bairros
mais próximos, como Jardim Princesa, Lago Azul e
Araretama, além do Cidade Jardim.
O projeto Nosso Bairro
é realizado pela Prefeitura
de Pindamonhangaba, com
coordenação do Departamento de Turismo, ligado à
Secretaria de Governo.

Divulgação

Prefeito conversa com participantes das oficinas do projeto Nosso Bairro

Opções em oficinas gratuitas
Bordado com vagonite, decoração de natal com lonas e feltro,
pintura em tela, artesanato com
madeira e MDF, pintura em tecido, patch aplique, decorações com

garrafa PET, arranjo floral, tapetes
com Lycra, artesanato com cabaça,
massoterapia, macramê, pintura
em vidro, reciclagem com papel,
tricô, balé infantil, dança de salão,

jazz, dança do ventre, dança de rua,
mosaico, bijuteria, biscuit, bonecas
de pano, corte de cabelo, unhas decoradas, capoeira, atividade física e
modalidade esportiva.
Divulgação

Centros
comunitários
terão novas
oficinas
Com o objetivo de
atender os bairros que
ainda não estão recebendo o Projeto Nosso
Bairro, levando oficinas
aos centros comunitários destas localidades,
a prefeitura entregou na
última sexta-feira (3),
mais de 200 certificados
aos participantes destas
oficinas.
A entrega foi realizada
no Palacete Tiradentes,
com exposição de vários
trabalhos produzidos durante as aulas e a participação dos alunos, avaliando de forma positiva
a iniciativa. As alunas Tavane (Vila Rica), Rogéria
(Parque das Palmeiras),
Márcia (Boa Vista) e Vanessa (Mombaça), adoraram as aulas da oficina de
bonecas de pano e ainda
disseram que querem
repetir a dose.
Para o prefeito de
Pindamonhangaba que
participou da entrega
dos certificados, essas
oficinas são uma oportunidade dos alunos terem
acesso à uma nova atividade e se organizarem
para conseguir gerar
renda.
Com o encerramento
das oficinas, novas aulas
já estão previstas em outros centros comunitários
e as inscrições serão no
dia 15 de outubro.
Os cursos terão a
duração de um mês, com
exceção das aulas de
jazz, balé infantil e dança
de salão, pois os alunos
farão uma apresentação
em dezembro no Espaço
Cultural Teatro Galpão,
encerrando as atividades
deste ano.
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Professor Osvaldo tem
Vereador Dr. Marcos Aurélio Martim Cesar pede
melhorias na sinalização da
pedidos de limpeza na SP-62 e
reitera requerimento para
implantação de UPAs 24 horas ciclovia da rua São João Bosco Ribeirão do Curtume atendidos

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

O vereador Dr. Marco
Aurélio Villardi (PR) reiterou
na última sessão ordinária,
no dia 06 de outubro, através
de requerimento, a cobrança
aos órgãos públicos, para a
implantação das Unidades de
Pronto Atendimento - UPA 24 horas, no bairro Araretama,
na Zona Leste e no Distrito de
Moreira César. O vereador fez
esta solicitação em função da
necessidade de um “Pronto
Atendimento” nessas localidades.
De acordo com o vereador,
“a implantação das UPAs 24
horas irá proporcionar uma
melhor assistência médica,
trazendo mais conforto e segurança para toda população
de Pindamonhangaba, além
de aliviar o PA do centro da
cidade, descentralizando-o”.
Reivindicações ao
Executivo
Preocupado com os moradores do de Pindamonhangaba,
o vereador Dr. Marco Aurélio

está apresentando ao Executivo, várias reivindicações
dos munícipes da cidade. O
vereador apresentou os requerimentos ao Executivo em
sessão ordinária, contendo as
solicitações e que eles possam
ser resolvidos com urgência.
Dentre algumas reivindicações estão: a realização da
limpeza nas áreas públicas; a
manutenção dos pontos de ônibus e a manutenção da quadra
de esporte do Bom Sucesso. Ele
solicitou, também, a reforma
e a limpeza de alambrados no
campo Walter Guimarães e
Taipas. O Dr. Marcos Aurélio
pediu, ainda, a manutenção
preventiva na Academia da
Melhor Idade - AMI - no bairro
Cidade Nova. “Sempre estarei
à disposição dos moradores da
nossa cidade e cobrarei os órgãos públicos, principalmente
quando o assunto for o bem
estar da população e a saúde
pública”, enfatizou o vereador
Dr. Marcos Aurélio.

O vereador Martim Cesar
(DEM) solicitou ao prefeito
Vito Ardito, providências
junto ao departamento competente, para que sejam feitos
estudos visando melhorias
na sinalização horizontal,
em toda extensão da rua São
João Bosco, principalmente
na sinalização da ciclovia,
pois há um grande fluxo de
veículos que trafegam pela
referida via e muitos não
respeitam a sinalização colocando em risco a segurança
dos ciclistas que transitam
pelo local.
Lombada no
Jardim Resende
O vereador Martim Cesar
solicitou ao Poder Executivo, providências junto ao
departamento competente,
para que sejam feitos estudos

Assessoria

visando a realocação de uma
lombada existente na rua
Myriam Rodrigues Penteado
Alckmin, no Loteamento
Jardim Resende, próximo
a passarela de travessia de
pedestres, sobre o córrego
Duas Águas, pois o local
apresenta um grande fluxo
de veículos, o que dificulta
a travessia de pedestres e
principalmente estudantes
nos períodos de entrada e
saída das aulas.
O vereador Martim Cesar
pede a retirada da lombada
localizada após a faixa de
pedestre, situação esta que
coloca em risco a segurança
dos moradores e alunos que
passam pelo local, e seja
instalada antes da travessa,
para maior segurança da
população.
Vereador
Martim
Cesar pede

a

realocação
da lombada
existente na
rua Myriam
Rodrigues
Penteado
Alckmin, no
Jardim Resende

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

dificuldades para acessar o local”

Preocupado em oferecer
maior comodidade e conforto à população da cidade
e região, o Presidente da
Câmara de Pindamonhangaba, vereador Ricardo
Piorino (PDT), apresentou
requerimento na sessão
ordinária desta segundafeira, dia 22, endereçado
ao Secretário de Obras e
Serviços do município, José
Antônio Rodrigues Alves –
com cópia ao prefeito Vito
Ardito -, no qual solicita,
em caráter de urgência,
estudos e providências
para facilitar o acesso dos
motoristas que buscam as
dependências do Poupatempo de Pindamonhangaba e
ao Tenda Hipermercado.
Segundo Piorino, “o

recém-inaugurado Poupatempo em nossa cidade, aumentou significativamente
o acesso de veículos na
região e no mesmo espaço
físico existe um hipermercado também com grande
fluxo de carros e outros
veículos”. Para o Presidente
da Câmara, “até a presente
data não existe um acesso
adequado para que os motoristas cheguem ao local
mencionado”.
Piorino conclui afirmando que “o ajuste no
trânsito naquela região e
a facilitação do acesso aos
motoristas ao Poupatempo
e ao Hipermercado, sem
dúvida alguma, daria maior
tranquilidade e conforto à
nossa população”.
Assessoria

de
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O vereador Roderley Miotto (PSDB) encaminhou solicitação ao Prefeito, com cópia
ao Departamento de Trânsito,
solicitando estudos para que
haja instalação de ciclovias
em todos bairros que dão
acesso ao centro da cidade. O
vereador alega que a bicicleta
é o melhor meio de locomoção, além de ajudar na saúde
melhora nosso meio ambiente
e não polui o ar, desta forma,
pede que sejam instaladas
nos moldes da ciclovia instalada nas proximidades do
bairro do Lessa e Shopping,
contendo pintura vermelha e
olhos de gato, melhorando a
visibilidade dos motoristas e
dando segurança a quem utiliza. “Espero que meu pedido
seja atendido o mais breve
possível”.
Identificação dos
nomes das ruas
O vereador Roderley Miotto ao percorrer a cidade e em
diversos bairros, percebeu que
em muitas ruas não existem
placas contendo o nome para
a identificação. O vereador
encaminhou um pedido ao
Executivo, solicitando a confecção de placas com nome
das ruas para que haja melhora
no trabalho dos correios e até
mesmo para os moradores e
visitantes de outras cidades. “É
muito difícil você buscar um
endereço e não conter placas
de informações, é uma coisa
básica que toda rua tem que
ter e que faz uma diferença
enorme”, explica o vereador
Roderley Miotto.
Semáforo na rua Suíça
Esta semana o vereador Roderley Miotto recebeu resposta
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Câmara realiza duas
audiências públicas com
a Secretaria de Finanças

V e r e a d o r R o d e r l e y M i o tt o

do Executivo, em atenção ao
Requerimento n° 1737/2014,
onde solicitou ao Departamento de Trânsito estudos
para instalação de semáforo
na rua Suíça, mais precisamente na bifurcação que liga
as ruas Ryoiti Yassuda com a
Vereador Vitório Cassiano, na
divisa entre os bairros Andrade
e Carangola. O vereador fez
esta solicitação atendendo os
moradores de ambos bairros
que reclamam que o trânsito
no local em horário de pico se
torna impossível adentrar ou
sair dos citados bairros, além
de que as crianças do Castolira
e Carangola que estudam na
escola do Andrade, constantemente atravessam a rua com
extremo perigo. “Recebi a
informação de que estão sendo
realizados estudos no local
para a implantação do equipamento, permitindo assim
a entrada e saída dos bairros
mencionados, dando maior
fluidez no trânsito. Agradeço
antecipadamente ao Prefeito
e ao Tenente Henrique, por
ouvir e atender nossa solicitação”, destaca o vereador
Roderley Miotto.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou na manhã desta
terça-feira, 30, por meio da Comissão de Finanças presidida pelo vereador
Martim César (DEM), a audiência pública da Secretaria de Finanças, referente
a exposição das metas fiscais do município do 2º quadrimestre de 2014 e a
audiência pública referente aos Projetos de Lei nº 140 e nº 141/2014.
Estiveram presentes no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira” os
representantes da Secretaria de Finanças e os vereadores José Carlos Comes
– Cal (PTB) e Martim César (DEM).
Metas Fiscais do Município
Com a presença do Secretário Municipal de Finanças, Domingos Geraldo
Botan, do Diretor de Finanças, Sidervan Luiz Alves e da Oficial de Administração, Alyne Santos Ribeiro Lima, foi abordada na audiência a execução de
Receitas e Despesas, resultado orçamentário, resultados primário e nominal,
restos a pagar, despesas com pessoal, dívida consolidada líquida, aplicação
na saúde e educação e créditos adicionais suplementares.
Na ocasião, Domingos Botan esclareceu dúvidas em relação a despesa com
pessoal, fechamento do superávit e respondeu aos questionamentos do vereador
Cal referente a investimentos da Prefeitura em galerias e tubos na área rural
e a compra de quatro motos para a atividade delegada em Moreira César.
“Teremos um pico de arrecadação em dezembro, referente a uma contenção
do Estado para o 13º, e dentro dos meus cálculos, pretendemos fechar a 51%
o orçamento, ou seja, dentro do limite que a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) prevê, de 54%”, disse o Secretário. Após as perguntas respondidas, a
audiência foi encerrada pelo vereador Martim César (DEM).
Projetos de Lei nº 140 e nº 141/2014
Logo em seguida, o vereador Martim César (DEM) deu abertura a audiência
referente ao Projeto de Lei nº 140 e nº 141/2014. Os projetos dispõe sobre a
alteração, exclusão e inclusão de metas, indicadores, unidades de medida e
ações visando ajustes na Lei de Diretrizes Orçamentárias/2014.
Na ocasião, o Secretário Municipal de Finanças expôs as estimativas de
receitas para o ano de 2014, apresentando as peças orçamentárias.
Domingos Botan salientou que o fechamento da última LDO ocorreu com
êxito. “Houve acerto entre Prefeitura e Câmara na última LDO que foi perfeito”, disse. E completou dizendo que a intenção é continuar dessa forma.
Botan também observou que o Tribunal de Contas deseja que as peças tenham
o mesmo valor, para que sejam feitas análises acima do resultado.
Após a apresentação, a sessão foi encerrada pelo vereador Martim César.

Fale com o vereador:

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

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
Assistentes
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O vereador Professor Osval- Ribeirão do Curtume e também
do Macedo Negrão (PMDB) na a poda do mato nas laterais. O
sessão do dia 22 de setembro, ribeirão que fica entre os bairros
fez o Requerimento de número do Carangola e Vila Suíça, bem
1998/2014, solicitando ao Exe- como em toda a lateral do bairro
cutivo Municipal com cópia ao do Andrade, estava muito sujo,
DER - Departamento de Estra- deixando os moradores preocudas e Rodagem, providências pados com animais peçonhentos
urgentes no sentido de limpar e com insegurança.
A limpeza do Ribeirão do
a Rodovia SP-62, em razão de
diversos acidentes com ciclistas Curtume também começou na
e motociclistas devido ao acú- semana passada e deve transmulo de areia na parte central e correr por toda esta semana.
“Acredito, e muito, que o tranas laterais da pista.
A limpeza da SP-62 come- balho feito em conjunto sempre
çou nesta semana o que tem trará resultados positivos que
deixado os usuários contentes, beneficiará a toda população.
pois com a realização desta Agradeço a todos os funcionálimpeza, os acidentes poderão rios da subprefeitura de Moreira
César, envolvidos nesta obra
ser evitados.
pela sua realização e atenção
Ribeirão do Curtume
O vereador Professor Osval- dispensada a mais esse nosso
do protocolou também no dia pedido e continuarei realizando
28 de julho, junto a Secretaria meu trabalho para que nossa
de Obras e Serviços, o ofício cidade melhore cada vez mais”,
de número 50/2014, onde pediu finalizou o vereador Professor
providências para a limpeza do Osvaldo.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Ricardo Piorino solicita Roderley Miotto pede
providências para facilitar ciclovias em todos os bairros
com acesso ao centro
acesso ao Poupatempo
“População tem reclamado das

de

Vereador Professor Osvaldo
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cotidiano
Trabalhadores da Gerdau
resistem e continuam em greve
Guilherme Moura

Os trabalhadores da Gerdau
decidiram em assembleia manter a greve que entrou no seu
quarto dia na segunda-feira (6).
De acordo com o presidente
do sindicato, Renato Marcondes
– Mamão, os trabalhadores do
turno da manhã votaram novamente e retornaram para suas
casas. Se houver nova proposta,
uma nova assembleia só deverá
ocorrer na manhã desta terçafeira.
Segundo o secretário de comunicação da entidade, Benedito Irineu, desde o primeiro
dia, o sindicato tem respeitado
a legislação e liberado as funções essenciais, como médicos
Nova assembleia
aprova continuidade da
greve pelo 4º dia; nova
assembleia deve ocorrer
só na terça-feira

Polícia Militar
de São Paulo
abre concurso
A Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou
edital de concurso público
para duas mil vagas de
soldado PM de 2ª classe
para o Quadro de Praças
(QPPM). O salário é de R$
2.901,03.
Os candidatos devem
ter nível médio completo
ou equivalente, idade entre
18 e 30 anos, Carteira de
Habilitação em qualquer
categoria de B a E, e altura
mínima de 1m65 para
homens e 1m60 para mulheres.
As inscrições podem ser
feitas pelo site www.vunesp.com.br no período de
6 de outubro a 7 de novembro. A taxa é de R$50.
A seleção será feita
por meio de duas provas
escritas, prova de condicionamento físico, exames de
saúde, investigação social
e análise de documentos e
títulos.
As provas escritas
serão aplicadas em 14 de
dezembro, às 14 horas,
nas cidades de Araçatuba,
Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, Santos, São
José do Rio Preto, São José
dos Campos, São Paulo e
Sorocaba.
O ingresso na Polícia
Militar será em caráter
efetivo, submetido a estágio
probatório, que se estende
pelo período de dois anos
de efetivo exercício e terá
início com a matrícula no
Curso Superior de Técnico
de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública
na graduação de soldado
PM de 2ª classe. Concluído
o curso, o soldado PM de 2ª
classe iniciará o estágio administrativo-operacional,
até ser enquadrado como
soldado PM de 1ª classe.
O concurso poderá ser
prorrogado.

do trabalho, técnicos de segurança, e alguns funcionários necessários para manter os fornos
aquecidos epara não quebrarem. A produção permanece paralisada.
A assessoria de imprensa da
empresa foi procurada pela redação da Tribuna e informou
que ‘uma reunião programada
para segunda-feira (6/10) foi
cancelada e será remarcada para
uma próxima data’. Na nota, a
Gerdau “informa ainda que segue em processo de negociação
para acordo coletivo de trabalho
de sua usina Pindamonhangaba
e reitera que seu objetivo é preservar condições justas de trabalho e remuneração, levando
em consideração o desafiador
cenário atual da indústria do
aço”.
A Gerdau emprega cerca de
2.200 trabalhadores da fabricação de laminados a aço.

POLÍCIA

PM garante eleições
com poucas ocorrências
A Polícia Militar desenvolveu um trabalho de suporte às
eleições 2014, sendo um dos
órgãos públicos que contribuiu
para que o processo acontecesse
tranquilamente.
De acordo com informações
do cabo PM Marcelino, foi escalado um policial para cada
colégio eleitoral para garantir o
apoio durante o processo e coibir a boca de urna.
Ainda segundo ele, praticamente em todas as escolas
foram registrados boletins de
ocorrência relacionados à sujeira proveniente de material
eleitoral jogado no chão. Fora
isso, não houve registros mais
sérios.

Ana Camila Campos

Pindamonhangaba teve uma eleição tranquila

Jovem é assassinato
com golpe de foice
O cabo informou, ainda,
que apenas uma ocorrência
grave havia sido registrada
durante o domingo da eleição.
Um adolescente de 17 anos
morreu no período da manhã,
após ser atingido por um golpe de penado, utensílio usado
para limpeza de terrenos em
áreas rurais, no bairro Cerâmica. O golpe foi dado pelo

padrasto da vítima, após uma
discussão em casa.
Segundo informações da
Polícia Civil, o jovem estava
esquentando comida no micro
-ondas, quando o homem veio
do quarto e desligou o aparelho, arrancando-o da tomada.
Após discussão, foi até o quarto e retornou com um penado
e desferiu um golpe contra o

adolescente, atingindo-o na
altura da barriga.
O Resgate foi acionado, porém o adolescente não resistiu
ao ferimento e morreu. O suspeito fugiu do local levando a
arma do crime.
O caso foi encaminhado ao
1º Distrito Policial de Pindamomonhangaba, onde está sendo
investigado.

Indivíduo é
preso acusado
de diversos
crimes na
cidade

Na última semana, a Polícia
Militar de Pindamonhangaba
prendeu em flagrante um indivíduo acusado de cometer diversos roubos.
Por volta das 11h20 da última quinta-feira (2), um homem
identificado por uma tatuagem
de diamante no pescoço, chegou
de bicicleta na Livraria Shalom
Adonai, na rua Barão Homem
de Mello, efetuou o roubo e fugiu em seguida.
A Polícia Militar foi acionada
via Copom e, em patrulhamento pelas imediações, localizou o
mesmo por volta das 16h40, caminhando em via pública.
Na revista pessoal nada de ilícito foi localizado, porém ao ser
indagado sobre o roubo, o mesmo
confessou ser o autor. Foram chamadas algumas vítimas de data
anterior, pela área central, sendo
que sete delas reconheceram-no
como o autor, inclusive de um roubo ao Posto de Combustíveis Sete
Estrelas.
Conduzido ao Distrito Policial, foi preso em flagrante.
Divulgação

Bandido ‘meia-roda’ bate carro furtado e foge
Um homem de 21 anos teve
seu carro roubado quando participava de um culto no último
domingo (5).
Morador do bairro Araretama, deixou o carro na garagem de sua casa e foi para o
culto, quando retornou, duas

horas depois, não encontrou
mais o veículo. Antes mesmo
de se dirigir ao Plantão Policial
para registrar o boletim da
ocorrência do furto, foi comunicado pela Polícia Militar que
seu veículo havia sido localizado. Havia se envolvido numa

colisão contra um muro e se
encontrava abandonado pelo
local.
No plantão policial, o delegado determinou a entrega
do veículo à vítima. A polícia
prossegue no encalço do criminoso.

Acusado possui tatuagem
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Para eleitores de Pinda,
segundo turno seria
entre Aécio e Marina
Divulgação

Divulgação

No governo
do Estado, o
conterrâneo
Geraldo Alckmin
obteve 56,90%
dos votos no
município
Divulgação

Em Pinda, Aécio Noves e Marina Silva foram os mais votados; Dilma Rousseff ﬁcou na terceira colocação

AIANDRA ALVES MARIANO
***
Se os eleitores de Pinda deﬁnissem o resultado
das eleições presidenciais,
o segundo turno seria disputado pelos candidatos
Aécio Neves (PSDB), que
obteve 44,31% dos votos
na cidade; e Marina Silva
(PSB), com 30,91% dos

votos válidos. A presidente Dilma Roussef (PT)
ﬁcou com a terceira colocação no município, com
20,29% dos votos.
Já para o Governo do
Estado de São Paulo, o
resultado acompanhou a
média estadual. O conterrâneo Geraldo Alckmin
(PSDB) foi o mais votado,

Mais de 21 mil
pessoas deixam
de votar
na cidade
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Mais de 21.500 eleitores de Pindamonhangaba não compareceram
às seções eleitorais e não votaram no
domingo (5). Isso representa 19,73%
do total de eleitores aptos a votar na
cidade, que é de 109.238.
Por conta da grande abstenção, as
seções eleitorais tiveram movimento
tranquilo durante todo o dia.
O índice de abstenção é considerado alto, mas está dentro da média
nacional, que foi de 19,39%.
Os eleitores que não compareceram e não justiﬁcaram seu voto
poderão apresentar a justiﬁcativa até
dezembro deste ano. Depois deste
prazo, o eleitor faltoso terá de pagar
multa de R$ 3,51.
É importante lembrar que, mesmo
não tendo votado e nem justiﬁcado
em primeiro turno, o eleitor não ﬁca
impedido de votar no segundo turno.
Quem deixa de votar em três
eleições consecutivas – considerando
cada turno uma eleição – tem sua
inscrição eleitoral cancelada e ﬁca
impedido de exercer alguns direitos como: inscrever-se em concurso
público; ser empossado em cargo
público; obter Carteira de Identidade ou passaporte; renovar matrícula em estabelecimento de ensino
oﬁcial; obter empréstimos em bancos
oﬁciais; e participar de concorrência
pública ou administrativa.
Os servidores públicos têm seus
vencimentos suspensos até regularizarem a situação, na Justiça
Eleitoral.

com 56,90 dos votos.
O mesmo aconteceu na
eleição para senador. O
vencedor entre os eleitores da cidade foi o tucano
José Serra, com 65,27%
dos votos.
Para as duas vagas de
deputado, em todo o estado muitos candidatos
tiveram votos, entre eles,

os nove concorrentes do
município. Foram cinco
candidatos ao cargo de
deputado federal e outros
quatro ao cargo de deputado estadual.
Para federal, Dr. Isael
(PV) com 26.324 votos e
Rafael Gofﬁ (PSDB) com
20.568 votos foram os mais
bem votados. Já para esta-

Divulgação

Alckmin também venceu em Pinda

dual, Carlinhos Casé (PT)
foi o que teve maior destaque, com 11.524 votos.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em
sua página na internet no
ﬁnal da manhã de segundafeira (6), os outros candidatos de Pindamonhangaba e
suas votações foram:
Deputado federal: Mi-

chelle Camargo (PSC)
– 512 votos; Gugu Mello
(PSDC) – 322 votos; e Zélia da Criançada (PSDC) –
149 votos.
Deputado
estadual:
Dr. Daniel Ferreira (PSC)
– 4.181 votos; Prof. Eric
(PR) – 3.468 votos; e Edison Flores (PC do B) –
1.959 votos.

Movimento foi grande nas
seções de justiﬁcativa de voto
ANA CAMILA CAMPOS
***
Além da grande quantidade de abstenções,
muitas eleitores justiﬁcaram o voto. Pessoas que
estavam fora de seu domicílio eleitoral se dirigiram, preferencialmente a
20 colégios eleitorais que
concentraram as seções
de justiﬁcativa.
Na Escola Estadual
Alzira Franco, às 15h15,
270 já haviam passado
pela seção de justiﬁcativa. De acordo com o mesário José Francisco Ber-

tuzzi, trata-se de pessoas
que estavam em viagem e
também de eleitores que
se mudaram para o município, mas ainda não
conseguiram transferir o
Título de Eleitor.
Na escola municipal
Padre Mário Antonio Bonotti, mesmo não sendo
uma das escolas direcionadas para justiﬁcativas,
até antes das 16 horas,
haviam sido registradas
15 ocorrências. Segundo a
assistente Lúcia Barbosa,
os eleitores foram direcionados até as unidades que

Ana Camila Campos

estavam recebendo as justiﬁcativas, porém, muitos
alegaram que estavam na

casa de parentes e disseram ter diﬁculdades para
ir até outros colégios.

Jovens exercem cidadania com trabalho voluntário
Ana Camila Campos

ANA CAMILA CAMPOS
***

Eleitores que votam na Etec João
Gomes de Araújo puderam contar com
uma ajuda especial durante o domingo
(5). Alguns jovens ﬁcaram posicionados na recepção do colégio, recebendo
as pessoas e indicando onde estava
localizada cada seção.
De acordo com funcionários, a
diretora Mirtes Paim decidiu abrir
a oportunidade para os alunos trabalharem voluntariamente, já que
muitos professores estavam escalados
e não haveria muitas pessoas para
orientar e recepcionar os eleitores.
Cerca de 14 alunos, que se dividiram em dois turnos – manhã e tarde,
participaram da iniciativa. Alguns
deles conseguiram atuar nos dois

períodos.
Matheus dos Santos cursa o terceiro
ano e foi um dos jovens que prestou
serviços nas eleições. Ele saiu do trabalho e foi direto para o colégio. “Decidi
me voluntariar porque é uma forma
de exercer a cidadania, ainda mais em
um dia tão importante”, aﬁrmou.
Essa é a segunda eleição da qual o
adolescente participa votando e quando questionado sobre a importância do
voto e porque tirou o título antes dos
18 anos, a resposta vem na ponta da
língua. “Acredito que temos que parar
de reclamar e tomar uma atitude. Para
escolher meus candidatos, assisti ao
horário político e os que apresentaram
propostas pelas quais me interessei,
fui pesquisar mais afundo na internet”,
revelou.

TERÇA-FEIRA
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Para juíza eleitoral, votações
foram tranquilas na cidade
Ana Camila Campos

ANA CAMILA CAMPOS
***
Tanto no âmbito de
ocorrências como no movimento de eleitores nos
locais de votação, o pleito
2014 em Pindamonhangaba, de uma forma geral,
foi considerado tranquilo.
“Tivemos problemas
com alguns painéis com
propaganda de candidato.
Alguns foram recolhidos
porque estavam em situação irregular. Não houve
nenhuma intercorrência
de propaganda ilícita”,
aﬁrmou a Juíza Eleitoral
de
Pindamonhangaba,
Claudia Calles Novellino
Ballestero.
Ela somente destacou a
apreensão de uma carretinha que estava com vários materiais eleitorais,
que acabou encaminhada à Delegacia de Polícia
porque, inicialmente, o
proprietário não foi lo-

calizado. “A situação foi
resolvida. Solicitamos à
Polícia Militar a apreensão do veículo e, após ser
localizado, o responsável
também foi encaminhado
ao DP, onde foi lavrada a
ocorrência e o autor posteriormente liberado”.
De acordo com informações da PM, o veículo
foi localizado em frente à
escola municipal Seraﬁm
Ferreira, no bairro Terra
dos Ipês II, antes das 8
horas.
A juíza também disse
que nenhuma ocorrência de boca de urna havia
chegado ao conhecimento da Justiça Eleitoral até
então. Claudia percorreu
diversos colégios durante
o domingo e conﬁrmou a
tranquilidade tanto nas
seções, como no cartório
eleitoral. “Normalmente
há uma agitação no cartório, mas esse ano está bem

tranquilo”.
Ela também destacou
que todos os problemas
com urnas eletrônicas
haviam sido resolvidos
e que, até então, apenas
quatro urnas foram substituídas no município.
“Algumas urnas deram
uma ‘travadinha’, mas
no início do dia isso acaba sendo normal. Foram
trocadas quatro urnas
mas temos várias sobressalentes então não há
nenhum risco de ter que
utilizar a votação em cédulas. São panes de um
computador, mas todas
foram substituídas com
sucesso”, comentou.
Com relação à biometria, a juíza disse não ter
a informação da data prevista para que Pinda utilize o sistema, uma vez que
o calendário está sendo
elaborado pelo TSE - Tribunal Superior Eleitoral.
Ana camila Campos

De acordo com a juíza eleitoral, processo ocorreu dentro da normalidade

Pela manhã, eleitores ﬁzeram ﬁlas nos locais de votação

Eleitores
Rafael Ferreira dos
Santos vota na seção
300. Sua preocupação
era quanto ao título de
eleitor, que ele perdeu
enquanto trabalhava em
São Paulo. Entretanto,
foi informado que poderia comparecer com um
documento com foto. Ele
conta que decidiu ir ao
colégio na parte da tarde, esperando pouco movimento. “Decidi vir na
parte da tarde esperando

encontrar pouca fila e estar tudo calmo. Escolhi
meus candidatos com a
ajuda do esposo de minha mãe que entende um
pouco mais. Alguns eu
também votei em branco”, revela.
Um dos fatores que
tornou o processo eleitoral tranquilo foi a chegada
ao local já com os candidatos deﬁnidos e com os
números anotados.
Diﬁculdades
Segundo voluntários

que trabalharam na Etec
João Gomes de Araújo,
o maior colégio eleitoral
de Pindamonhangaba,
a dificuldade registrada
no local foi com relação
ao acesso de deficientes e idosos em algumas
seções. Em um desses
casos registrados, um
cadeirante precisou da
ajuda de quatro homens
para levar a cadeira de
rodas ao piso superior
para que ele conseguisse votar.

Cartório Eleitoral avalia apuração e
agradece aos voluntários e convocados
Arquivo TN

A apuração dos votos em Pindamonhangaba teve atraso devido
aos problemas técnicos
apresentados. De acordo com o chefe do Cartório Eleitoral, João
Amaro Pinheiro, as
urnas de duas escolas
pararam de imprimir o
boletim e foi necessário
dar prosseguimento na
Junta. Ele ressalta que
as eleições transcorreram normalmente e a
apuração demorou um
pouco mais por conta
dos problemas.
Pinheiro aﬁrma que
para realizar a eleição, a
Justiça Eleitoral contou
com a participação de
pelo menos dois mil colaboradores, entre conJoão Amaro Pinheiro é o chefe do cartório eleitoral
vocados e voluntários.

Ana Camila Campos

No cartório, resultados das urnas foram impressos e divulgados

Ele agradece a todos
pelo empenho.
Até as 19 horas ainda

havia ﬁla para a entrega
das documentações. A
equipe disponibilizou as ﬁ-

lipetas das urnas para que
os interessados pudessem
consultar os resultados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 047/2011
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 075/2011
Contratada: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para realização de
exames de análises.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses prorrogando-se, assim, o contrato até
17/10/2015.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Maurício Martins Cañas.
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 077/2011
Contratada: Laft Comércio de Materiais para Diagnósticos Laboratoriais Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para realização de
exames de análises.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses prorrogando-se, assim, o contrato até
16/10/2015.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Sinézio de Oliveira Pinto.
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 078/2011
Contratada: REM Indústria e Comércio Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para realização de
exames de análises.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses prorrogando-se, assim, o contrato até
15/10/2015.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Miriam Sant’anna Coutinho.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 003/2012
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 077/2012
Contratada: Biogenetix Importação e Exportação Ltda.
Objeto: Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente
automatizado para realização de exames de hormônios, com fornecimento de todos os reagentes
necessários para exames no Laboratório Municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12
(doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses prorrogando-se, assim, o contrato até
03/10/2015.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Valentim Alvarez.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 058/2012
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 106/2012
Objeto: Locação de equipamento totalmente automatizado para realização de exames de análises
para o setor técnico de alergenos e drogas terapêuticas, com fornecimento de todos os reagentes
e insumos necessários para exames (alergenos) no Laboratório Municipal de Pindamonhangaba
- setor de Imunologia II, pelo período de 12 meses.
Contratada: Laft Comércio de Materiais para Diagnósticos Laboratoriais Ltda.
Data de assinatura: 15/09/14.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses prorrogando-se, assim, o contrato até
05/11/2015.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Sinézio de Oliveira Pinto.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 078/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 115/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de imunização e controle
de pragas urbanas nos prédios da Secretaria de Educação, por um período de 12 (doze) meses.
Contratada: Procontrol Serviço de Controle de Vetores e Pragas Urbanas Ltda.
Data de assinatura: 21/08/14.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses prorrogando-se, assim, o contrato até
21/08/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 5,07% passando o
valor do contrato de R$ 432.000,00 para R$ 453.902,40.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Guilherme Ardito Teixeira.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 127/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 147/2013
Objeto: Locação de equipamentos(s) totalmente automatizados(s) para realização de exames de
análises para os diversos setores técnicos, com o fornecimento de todos os reagentes e insumos
necessários para exames, ao laboratório municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12 (doze)
meses.
Contratada: CQC Tecnologia em Sistemas Diagnósticos Ltda.
Data de assinatura: 05/09/14.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses prorrogando-se, assim, o contrato até
09/09/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 5,49% passando o
valor do contrato de R$ 504.000,00 para R$ 531.669,60.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Graziela Basciani Cucatti.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 131/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 159/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção terrestre de
pacientes em ambulância de suporte avançado Tipo “D” com tripulação (incluindo: Manutenção e
Combustível).
Contratada: Do Val Serviços Médicos Ltda.
Data de assinatura: 15/09/14.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses prorrogando-se, assim, o contrato até
19/09/2015.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz Gomes do Val Neto.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 132/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 138/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exame de tomografia de crânio
com sedação, com fornecimento de material e mão de obra, pelo período de 12(doze) meses.
Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.
Data de assinatura: 22/08/14.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses prorrogando-se, assim, o contrato até
02/09/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 5,38% passando o
valor do contrato de R$ 106.758,00 para R$ 112.501,58.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Charles Ghelfond.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2014
A Prefeitura cca que no PPRP nº 162/2014 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”, foi
elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em
23/09/2014:

ATA nº 147/2014
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

Empresa: R.Z. MARCON - ME
DESCRIÇÃO

VALOR UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO ESTIMADO
ANUAL

01

Unid.

004.016 - lavagem de camisetas diversas.

02

Unid.

004.016 - lavagem de short diversos.

2,00

8.000

03

Unid.

004.016 - lavagem de coletes diversos.

1,10

3.000

04

Unid.

004.016 - lavagem de meiões (par).

1,00

3.000

05

Unid.

004.016 - lavagem de camisa de goleiro.

2,00

800

06

Unid.

004.016 - lavagem de calça de goleiro.

2,70

800

2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 053/2014
Contrato nº: 225/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Simp Sistemas Máquinas e Papéis Ltda.
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para o Centro se Especialidades Médicas (Cem)
- recurso de emenda parlamentar - 25340007 - Luiz Paulo Teixeira Ferreira.
Valor: R$ 18.694,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 10/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Alfredo Gaspar Neto.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.

=======================================================================
ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
=======================================================================
Às 10 horas do dia 29 de Setembro do ano de 2014, na Sala de reunião do Departamento
de Finanças, da Prefeitura de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP, Rômula Maria Soares, ambos do Conselho de Administração, os
convidados Senhores Francisco Piorino Filho representante do Conselho Fiscal do Fundo, Silvio
Luiz de Godói do Departamento RH do Município, para a apreciação, discussão e deliberação dos
atos de competência deste colegiado adiante referidos.

PREGÃO Nº. 086/2014
Contrato nº: 265/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Eco Plantas e Mudas EIRELI EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de caminhão trucado com carroceria
de no mínimo 6,0 metros de comprimento, equipado com munck, para uso em manutenções de
iluminação pública e nas galerias de águas pluviais.
Valor: R$ 127.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 23/09/14.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Leontina Pinheiro de Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.

Ato contínuo, o Senhor Superintendente deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de
Agosto de 2014 com os respectivos parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal.

PREGÃO Nº. 153/2014
Contrato nº: 152/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de cobertura securitária para
veículos oficiais pertencentes à frota municipal, pelo período de 12 (doze) meses, veículos esses
pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 340,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/07/14.
Assina pela contratante: Cleber Bianchi.
Assina pela contratada: Roberto Chateaubriand Filho.
Gestão do contrato: Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer
Contrato nº: 151/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de cobertura securitária para
veículos oficiais pertencentes à frota municipal, pelo período de 12 (doze) meses, veículos esses
pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 1.443,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/07/14.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Joelson Renato Barbosa e Marta Wouters Montoya.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação, Cultura e Turismo.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº. 205/2014
Contrato nº: 210/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Instituto Suel Abujamra.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia
com fornecimento de material e mão-de-obra, na especialidade de oftalmologia, para realização de
exames e procedimentos, pelo período de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 396.873,92.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 04/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Suel Abujamra.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº. 225/2014
Contrato nº: 250/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Panajó Peças Automotivas Nacional Ltda.
Objeto: Aquisição de peças automotivas a serem aplicadas nas viaturas e máquinas desta
municipalidade, visando atender a legislação vigente estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito
– CTB e resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, conforme especificações no
Termo de Referência.
Valor: R$ 17.380,00.
Vigência: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 18/09/14.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: João Ribeiro da Silva.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº. 227/2014
Contrato nº: 251/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Thiplan Comercial Ltda.
Objeto: Aquisição de capa térmica para piscina, visando sua utilização nos centros esportivos para
manter na temperatura ideal as piscinas para sua utilização por atletas e alunos para treinamento.
Valor: R$ 27.210,80.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/09/14.
Assina pela contratante: Cleber Bianchi.
Assina pela contratada: Josias de Pinho Nogueira.
Gestão do contrato: Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº. 236/2014
Contrato nº: 235/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de material permanente e móveis hospitalares para o Pronto Atendimento Infantil.
Valor: R$ 10.510,20.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Sandra Regina do Amaral Bergamaschi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 236/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Guilherme Kobbaz Darrigo ME.
Objeto: Aquisição de material permanente e móveis hospitalares para o Pronto Atendimento Infantil.
Valor: R$ 3.406,67.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Guilherme Kobbaz Darrigo.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 237/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena EPP.
Objeto: Aquisição de material permanente e móveis hospitalares para o Pronto Atendimento Infantil.
Valor: R$ 5.273,11.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz C. de Melo Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº. 261/2014
Contrato nº: 255/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de móveis hospitalares para a nova Unidade de Saúde do Bairro Terra dos Ipê II.
Valor: R$ 7.044,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 19/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Sandra Regina do Amaral Bergamaschi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 256/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena EPP.
Objeto: Aquisição de móveis hospitalares para a nova Unidade de Saúde do Bairro Terra dos Ipê II.
Valor: R$ 1.662,90.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 19/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz C. de Melo Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.

8.000

07

Unid.

004.016 - lavagem de blusa de agasalho
diversos.

5,10

1.200

08

Unid.

004.016 - lavagem de calça de agasalho
diversos.

3,20

1.200

Pindamonhangaba, 6 de outubro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 188/2014
Objeto: Aquisição de mudas de palmeira imperial para arborização em vias públicas do município
de Pindamonhangaba.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Xulabeika Mudas Frutíferas Ornamentais Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1338/14 – Valor: R$ 19.000,00 – Data: 19/08/14.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 193/2014
Objeto: Aquisição de EPI’s para uso da equipe operacional dos Departamentos de Agricultura,
Licenciamento Ambiental e Urbanismo e Meio Ambiente.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1781/14 – Valor: R$ 1.871,70 – Data: 02/10/14.
Contratada: Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1782/14 – Valor: R$ 2.039,31 – Data: 02/10/14.
Contratada: Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1783/14 – Valor: R$ 8.402,76 – Data: 02/10/14.
Contratada: JCB Materiais Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1784/14 – Valor: R$ 1.755,00 – Data: 02/10/14.
Contratada: JCB Materiais Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1785/14 – Valor: R$ 336,60 – Data: 02/10/14.
Contratada: JCB Materiais Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1786/14 – Valor: R$ 1.785,00 – Data: 02/10/14.
Contratada: Momilli Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1787/14 – Valor: R$ 14.525,50 – Data: 02/10/14.
Contratada: Momilli Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1787/14 – Valor: R$ 2.612,60 – Data: 02/10/14.
Contratada: Momilli Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1787/14 – Valor: R$ 11.406,20 – Data: 02/10/14.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.
PREGÃO Nº 239/2014
Objeto: Aquisição de ferramentas e material de ferragens aplicação: manutenções e obras diversas
no Distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: DL Ishizucka ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1746/14 – Valor: R$ 7.938,75 – Data: 26/09/14.
Contratada: DL Ishizucka ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1747/14 – Valor: R$ 826,00 – Data: 26/09/14.
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1748/14 – Valor: R$ 1.247,00 – Data: 26/09/14.
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1749/14 – Valor: R$ 4.999,00 – Data: 26/09/14.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2014.

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR

DEINTER 1 – “DR. WALDY SIMONETTI”
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ
DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
1º DISTRITO POLICIAL DE PINDAMONHANGABA - SP

EDITAL Nº 002 /M / 2014
O Ex.mo Senhor Doutor JUAREZ TOTI,
Delegado de Polícia responsável pelo expediente da da Delegacia de Policia do Município de
Pindamonhangaba, no uso e gozo de suas atribuições legais etc...

2 col. (9,5 cm) X 10
cm altura x R$ 5,00 cm/col
COMUNICADO
= R$ 100,00 cada publicação
A Empresa SERV VALE AUTO TEC COMERCIAL LTDA EPP sito a Rua Amélia Prata
Balarin, 96 declara que CAMILO ROBERTO ALBANO portador da carteira de trabalho
23622, série 314 SP, está ausente do emprego desde o dia 17/09/2014 configurando
assim o abandono de emprego de acordo com as Leis Trabalhistas vigente no pais.

7 DE OUTUBRO de 2014

FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que lhe conferem
o Art. 27, Inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de 21/12/70, o Ex.mo. Sr.
Dr. JOSÉ LUIS RAMOS CAVALCANTI, Delegado Seccional de Policia de Taubaté – SP, realizará
no próximo dia 30 de outubro de 2013 as 10h00min, nesta sede da Delegacia de Polícia e CDTEP
(Centro de Detenção Provisória Feminina de Pindamonhangaba, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E
PERIÓDICA, referente ao segundo semestre do corrente ano. Ficam, pois, convidados todos os
funcionários sujeitos a fiscalização correcional e demais pessoas interessadas, as quais poderão
apresentar queixas, reclamações, sugestões, atinentes ao serviço policial e/ou administrativos
prestados por esta Repartição Policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital que será publicado e afixado na forma da
Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 02 de outubro de 2014. Eu,
Antônio Dias da Silva, Escrivão de Polícia que o digitei.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
JUAREZ TOTI
Delegado de Polícia Titular

O Senhor Superintendente deu inicio informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte ordem
do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais 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
e) Outros assuntos.

Em seguida, o Senhor Superintendente passou ao item segundo da pauta, informando a realização
da reunião com a Empresa de Assessoria Atuarial em 17 de Setembro de 2014 e que por motivo de
informações incorretas no banco de dados, será feita nova Avaliação Atuarial.
Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Superintendente passou ao item terceiro da pauta informando
que não houve movimentação.
Em seqüência, o Senhor Superintendente abriu o assunto do quarto item da pauta para discussão e
deliberação do processo de eleição dos representantes dos conselhos de Administração e Fiscal, e
que para tanto foi apresentado sugestão de alteração do número de participantes de cada conselho
conforme parecer da empresa de assessoria, tendo sido aprovado e devendo ser encaminhado à
Câmara em projeto de Lei.
Foi sugerido que em seguida da aprovação deste projeto de lei todos os Servidores estatutários,
ativos e inativos do fundo deverão ser convocados através de carta para Assembléia extraordinária
a ser realizada no auditório da Sede da Prefeitura às 16 horas do dia 31 de Outubro de 2014.
Por fim, o Senhor Superintendente passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos,
onde foi apresentada a redação final da resolução nº 001 para recadastramento geral e obrigatório
dos servidores inativos do FPMP contemplando todas as sugestões dos participantes da última
reunião e do jurídico da empresa de assessoria.
Foi apresentado o Projeto de Lei Complementar que altera dispositivo da Lei Complementar n.
001 de 19/01/2004 quanto a adequação da complementação mensal obrigatória da Prefeitura para
a cobertura do pagamento dos benefícios previdenciários do sistema e seus repasses à conta
especifica do FPMP com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data de pagamento dos
beneficiários.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos
presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e convidado.
Sidervan Luiz Alves - Superintendente do FPMP
Rômula Maria Soares - Conselho de Administração
Continuação: ATA DA 10ª REUNIÃO DO FPMP - Fl 02 –
Convidados:
Silvio Luiz de Godói - Diretor Departamento RH
Francisco Piorino Filho - Conselho Fiscal

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
=======================================================================
ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
=======================================================================
Às 16 horas do dia 28 de Agosto do ano de 2014, na Sala de reunião do Departamento de
Recursos Humanos, da Prefeitura de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP, Rômula Maria Soares, ambos do Conselho de Administração, os
convidados Senhores Francisco Piorino Filho representante do Conselho Fiscal do Fundo, Silvio
Luiz de Godói e Ricardo Galeas Pereira do Departamento RH do Município e Paulo de Andrade
representante dos Servidores Inativos, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de
competência deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu inicio informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais do Fundo de Previdência (LC n. 01/2004,
art. 10);
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC n. 01/2004, art. 11);
c) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n. 01/2004, inciso V do art. 17).
d) Recadastramento dos aposentados e pensionistas do Fundo Municipal, e
e) Outros assuntos.
Ato contínuo, o Senhor Superintendente deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de
Julho de 2014 com os respectivos parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal.
Em seguida, o Senhor Superintendente passou ao item segundo da pauta, informando que já foi
referendado na reunião anterior a Avaliação Atuarial do Fundo de Previdência, e que a reunião com
o Atuário ainda não foi realizada por motivo de acidente com o representante da empresa, ficando
para o mês de Setembro.
Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Superintendente passou ao item terceiro da pauta informando
que não houve movimentação.
Em seqüência, o Senhor Superintendente abriu o assunto do quarto item da pauta, informando
como deverá ser o trâmite legal para recadastramento dos servidores inativos e pensionistas do
Fundo Municipal, onde o conselho deverá através de resolução aprovar as regras e encaminhar
ao Jurídico da Prefeitura para emissão de Decreto. Para a referida resolução, foi apresentado
um modelo sugerido pela empresa que assessora o Fundo, onde após lida, discutida e propostas
de adequações, foi aprovado seu texto final, em anexo. Concluindo este assunto, foi proposta
a constituição de uma comissão de recadastramento e censo do FPMP, dada a relevância e
importância dos trabalhos, ficando constituída pelos seguintes membros: o atual conselho de
administração do fundo com a composição dos senhores Silvio Luiz de Godói, Ricardo Galeas
Pereira, Paulo de Andrade e Francisco Piorino Filho.
Por fim, o Senhor Superintendente passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos,
onde foi apresentada a necessidade de alteração do art. 2º da Lei nº 5.338/2012, passando de
(dois) membros para 03 (três) membros titulares, sendo 02 (dois) indicados pelo Prefeito Municipal
e 01 (um) indicado pelos servidores, bem como o membro suplente, que serão escolhidos em
assembléia geral extraordinária pelos servidores estatutários ativos, inativos e pensionistas, para
compor cada um dos Conselhos: Administração e Fiscal.Superintendente do FPMP
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos
presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e convidado.
Sidervan Luiz Alves - Superintendente do FPMP
Rômula Maria Soares - Conselho de Administração
Continuação: ATA DA 9ª REUNIÃO DO FPMP - Fl 02 –
Convidados:
Silvio Luiz de Godói - Diretor Departamento RH
Ricardo Galeas Pereira - Chefe do Serviço de Pessoal
Francisco Piorino Filho - Conselho Fiscal
Paulo de Andrade - Representante dos Servidores

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
==============================================================
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
==============================================================
O Superintendente do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba - FPMP usando
de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 001 de 19 de Janeiro de
2004, CONVOCA todos os servidores públicos estatutários ativos e inativos para ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 22 de Outubro de 2014, no Auditório da Prefeitura
Municipal, sito a Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso nº 1400, às 16 horas, para escolha dos
membros representantes dos servidores Ativos e Inativos (Aposentados e Pensionistas) para
compor o Conselho de Administração e Conselho Fiscal do FPMP.
Não havendo número legal para funcionar em 1ª. CONVOCAÇÃO, a Assembléia funcionará após
30 (trinta) minutos com qualquer número de participantes.
Pindamonhangaba, 03 de Outubro de 2014.
Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

COMUNICADO
A Empresa SERV VALE AUTO TEC COMERCIAL LTDA EPP sito a Rua Amélia
Prata Balarin, 96 declara que CAMILO ROBERTO ALBANO portador da carteira
de trabalho 23622, série 314 SP, está ausente do emprego desde o dia 17/09/2014
configurando assim o abandono de emprego de acordo com as Leis Trabalhistas
vigente no pais.

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte
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Apresentações culturais
reforçam combate ao câncer
Marcos Vinício Cuba
***
As mulheres do município estão convidadas
para diversas atividades
referentes ao “Outubro
Rosa”. Nesta quarta-feira (8), às 14 horas, haverá uma série de apresentações culturais no
auditório da Prefeitura.
Os eventos são desenvolvidos com o apoio da
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Saúde e Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e demais
parceiros.
Este movimento popular é conhecido internacionalmente. O foco é
estimular a participação
da população, empresas

e entidades na luta contra o câncer de mama.
O câncer de mama é
considerado raro antes
dos 35 anos. E acima
dos 40 anos aumenta
a incidência, independentemente do índice
de desenvolvimento dos
países. O Inca - Instituto
Nacional do Câncer estima 57.120 novos casos
para este ano e um fato
importante é que os homens também podem ter
câncer de mama.
De acordo com as informações da Secretaria
de Saúde e Assistência
Social,
Pindamonhangaba abraça a causa do
“Outubro Rosa” e agrega
ao movimento a campanha de prevenção ao câncer do colo uterino, pois,

este representa a 4ª causa de morte por câncer
no Brasil, com estimativa de 15.590 novos casos
para 2014.
O objetivo é estimular as mulheres para a
realização dos exames
preventivos por meio da
busca ativa. Basta procurar a unidade de saúde
mais próxima de casa ou
procurar o Laboratório
Municipal, localizado em
frente ao Centro de Especialidade Médicas.
As mulheres que apresentarem sintomas clínicos de mama seguem o
fluxo de atendimento diferenciado e a referência
para tratamento de Câncer no Hospital Regional
do Vale do Paraíba, em
Taubaté.

Confira a programação
DATA
14/10
18/10
21/10
21/10
22/10

EVENTO
HORÁRIO
Encontro de mulheres, palestras Das 13 às
sobre saúde, yoga e tarde da 17h
beleza
Atividades preventivas
Das 8h30 às
13h
Palestras sobre prevenção do Das 8 às 10h
câncer de mama e colo uterino
Missa Rosa
Às 16h
Palestras sobre prevenção do Às 14h
câncer de mama e colo uterino

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 216/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica ao SRª MARIA STELLA AYRES
YASSUDA, responsável pelo imóvel situado
a RUA SEBASTIÃO EUGENIO DA SILVA,
bairro RES.YASSUDA, inscrito no município
sob a sigla NE121321016000, QUADRA
G LOTE 01, para que efetue a limpeza do
referido imóvel no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de
Administração

LOCAL
Centro
Comunitário
Cícero Prado
Spani
Recinto São Vito
Paróquia
São
Vicente de Paulo
CCI Vila Rica

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de
19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art.
88 Inc. II
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro
CEP 12400-220 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643.2223
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO – 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “17ª Reunião Ordinária de 2014”
, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
—
—

Informes
Aprovação de ata
Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Dia:

07/10/2014 (terça-feira)

Horário:

17h (dezessete horas)

Local:

Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Associação do Centro de Convivência para Idosos
“Cônego Nestor José de Azevedo“
Declarada de utilidade pública municipal pela Lei nº 2955, de 23/11/1993
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 4811
Conselho Municipal de Assistência Social – Registro nº 08
Conselho Municipal do Idoso – Registro nº
C.N.P.J. 60.125.747/0001-06
COMUNICADO INTERNO
A Diretoria da Associação do Centro de Convivência para Idosos Cônego Nestor José de Azevedo
– CCI VILA RICA, COMUNICA aos seus associados:
ESTÁ SUSPENSA A ASSEMBLEIA QUE SERIA REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 10/10/2014.
Em breve faremos a convocação oficial.
Pindamonhangaba, 3 de outubro de 2014.
Luiz Gonzaga Lemes
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 15/10/2014 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
115º CARMEN LUCIA DIAS PEREIRA SOUZA
RUA JOSÉ ALVES VIEIRA, 113 – MANDU
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 292/2014
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. 292/14, referente à “Contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de trocador de calor com reposição
de peças para as piscinas dos Centros Esportivos da Sejelp”, com encerramento dia 17/10/14
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, 06 de outubro de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 293/2014
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. 293/14, referente à “Contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de manutenção mecânica das piscinas dos Centros
Esportivos da Sejelp”, com encerramento dia 20/10/14 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, 06 de outubro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

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

Dia 15/10/2014 às 15:00 horas

Dia 15/10/2014 às 14:30 horas

Dia 15/10/2014 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

AUXILIAR DE CLASSE

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

106º ANA CLAUDIA MARTINS CAZEIRO
AVENIDA TARGINO VILELLA NUNES, 837 – VILA NUNES
LORENA – SP
CEP 12603-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

17º MARIA DE FATIMA IGNEZ OLIVEIRA
RUA FELICIO JABUR NASSER, 1110 – GALO BRANCO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12247-530
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

105º MARIANA DE PAULA NEVES MARCONDES
RUA ANTONIO MARIA, 610 – CENTRO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:

TERÇA-FEIRA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Inscrições para corrida começam dia 13
Interessados em participar da 3ª Etapa do Circuito
Corrida de Rua deveram ficar atentos. Terá início dia
13 de outubro as inscrições
para garantir a vaga nesta
prova promovida pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura
de Pindamonhangaba.
Os organizadores informam que as inscrições
serão realizadas, entre às
15 e às 20 horas, apenas
no Centro de Treinamento
Luiz Caloi, localizado ao
lado do Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira,
“João do Pulo”. Serão disponibilizadas 500 vagas.
Não haverá inscrição no
dia da prova e nem retirada do kit. Poderam participar crianças, jovens,
adultos e atletas da melhor idade.

Marcos Vinício Cuba

A data e o local desta etapa serão
definidos e divulgados em breve

PINDA ENFRENTA PAULISTANO NO
CAMPO DO FLUMINENSE

Marcos Vinício Cuba

Jogo entre Cruzeiro e Pinda no último sábado (4)
O time de futebol
masculino de Pindamonhangaba joga com o
Clube Atlético Paulistano - Jardim Coimbra, no
campo do Fluminense,
na Vila Verde, às 10 horas no dia 18. A partida
será pela Copa São Paulo,
promovida pela Associação Paulista.
No último sábado (4), a
equipe jogou contra o Cruzeiro e perdeu por 1 a 0.
O Cruzeiro aproveitou
que o goleiro pindense se
adiantou para encobri-lo
e colocar a bola no fundo da rede. Foi um jogo
bem pegado e com poucas

oportunidades de gols. A
equipe de Pinda fechou a
defesa e não deu chances
para que Cruzeiro pudesse ampliar o placar.
Houve reclamação de
ambos os lados com a arbitragem, pois, os técnicos de Pindamonhangaba
e Cruzeiro sentiram que
o “clima” poderia ficar
tenso caso não houvesse
uma postura coerente do
árbitro. A falta de controle acabou gerando confusão após uma disputa
pela bola, onde o número
9 de Cruzeiro não perdoou o jogador pindense
dando-lhe um empurrão.

Castolira é o campeão do Salonão
A equipe Unidos do
Castolira sagrou-se campeã do Salonão, categoria Sub 20, na última
sexta-feira (3), ao vencer
o Senai Pinda por 3 a 2.
A decisão ocorreu no ginásio do Alto Tabaú e a
vitória veio nos segundos finais.
O Senai Pinda abriu
o placar numa cobrança de falta pela lateral.
A comemoração não durou muito tempo, Allan
David acertou o ângulo
superior e deixou tudo
igual. O Senai ainda teve
mais duas chances para
ampliar com dois tiros
livres diretos, porém, no
primeiro o goleiro defendeu e no segundo a batida
passou longe das traves.
Na etapa complementar,
o Senai fez o segundo logo
nos primeiros minutos.
O Castolira pressionou e
conseguiu o empate depois de uma tabelinha.

Divulgação

Presidente da Liga, Pintado e membros do Castolira
Quando faltava menos de
um minuto para o fim da
partida, Glaysson fez o gol
do título para o Castolira.
Glaysson marcou dois e
Allan David um. Pelo Senai, Luiz Felipe e Bruno
Matheus.
Na disputa pelo 3º lugar, Dragões venceu o

de Luigi, dois de João Pedro e um de Renato.
O presidente da Liga
Pindamonhangabense de
Futebol de Salão, Benedito José Coelho, o Pintado
agradece a participação de
todos os times, à arbitragem e à torcida que compareceu aos ginásios.

Ginástica artística sobe ao pódio em competição
Divulgação

Resultado do
Futebol
Sub 11
São Paulo 0 x 2 Tipês
Santos 2 x 0 Cidade Nova
Etna 1 x 0 Ferroviária
Folga - PS Gerezim
Sub 15
São Paulo 6 x 0 PS Gerezim
Interpinda 0 x 0 Colorado
Etna 0 x 0 Ferroviária
Santos 4 x 1 A Mil Por Hora
Quarentão
São Paulo 0 x 0 Bela Vista
Mombaça 2 x 0 Independente
1ª Divisão
Chave A
Rosário 0 x 0 Sapopemba
Areião 0 x 0 Araretama
Jardim Cristina 4 x 3 A Mil Por Hora
Chave B
100 Nome 0 x 3 Castolira
Real Esperança 0 x 1 Vila São José
Tipês 1 x 3 Cantareira

Mantiqueira por 5 a 2.
No primeiro tempo o
time do Dragões começou
embalado e já balançou a
rede, neste ritmo, manteve
o bom desempenho e ficou
com o bronze. Os gols da
equipe Mantiqueira foram
marcados por Johny e Matheus; pelo Dragões, dois

Ginastas pindenses dedicam-se para as competições

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Com treinos diários no
Luiz Caloi, os atletas que
representam a “Princesa do Norte” colocaram o
município no pódio mais
uma vez, durante a III
Etapa do Troféu Destaque
de Ginástica Artística, em
Paulínia, trazendo 16 medalhas.
De acordo com as informações do técnico
Marcelo Ronconi, de Pindamonhangaba, esta etapa contou com a presença
de ginastas de Americana, Boituva, Jundiaí, São
José do Rio Pardo, Lins,
Hortolândia, Santo André, Indaiatuba e Paulínia. Todos competiram
nos seis aparelhos da
modalidade: solo, cavalo
com alças, argolas, salto
sobre a mesa, paralelas e
barra-fixa.

Das 16 medalhas conquistadas para Pindamonhangaba sete são de
ouro, oito de prata e uma
de bronze. Na categoria
livre, Alowany Tsubota ficou em 2º lugar nas
provas de solo, paralelas
e barra-fixa. Na categoria
até 16 anos, Rodrigo Bordão ficou em 1º no solo,
cavalo, argolas, saltos,
paralelas, barra-fixa e individual geral. Guilherme
Maia ficou em 3º no solo e
2º no cavalo, argolas, paralelas, barra-fixa e individual geral.
O técnico Ronconi parabeniza os ginastas e
destaca que a categoria é
até 16 anos e os pindenses têm apenas 12 anos. A
próxima competição deles
será os Jogos da Juventude, em Itapetininga da
Serra no período de 15 a
17 de outubro.

