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Divulgação

Em breve, as crianças 
de Pindamonhangaba 
terão uma grande 
novidade na área de 
saúde. Estão sendo 
fi nalizadas as obras no 
antigo prédio da Unimed, 
onde passará a funcionar 
o Pronto Atendimento 
Infantil, cujo objetivo é 
separar o atendimento 
de adultos e crianças, em 
modernas instalações 
totalmente adequadas e 
apropriadas. “Será um 
grande ganho para as 
crianças da nossa cidade”, 
destacou a secretária de 
Saúde.

Em Pinda, crianças terão atendimento 
diferenciado para urgência e emergência

CUPONS 
DA ACIP 
DEVEM SER 
DEPOSITADOS 
ATÉ AS 18H

EXAME 
PREVENTIVO 
GRATUITO 
NESTE SÁBADO

VACINAÇÃO 
CONTRA RAIVA 
INICIA HOJE

CIDADE 
DISCUTE 
QUALIDADE 
DO ENSINO

FINADOS: 
CONSTRUÇÃO 
E REFORMA 
EM TÚMULOS 
ATÉ DIA 28

HORÁRIO 
DE VERÃO: 
DE SÁBADO 
PARA 
DOMINGO

DOMINGO TEM 
CORRIDA DE RUA

A 3ª Etapa do Circuito Cor-
rida de Rua de Pindamonhan-
gaba acontece neste domingo 
(19), com largada às 8h30, no 
CE ‘João do Pulo’. Os kits de-
vem ser retirados no domingo, 
das 7h30 às 8h15.

Maçaim recebe obras de infraestrutura

COMEÇA FESTA DE 
SÃO JUDAS TADEU 

A 31ª edição da Festa 
de São Judas Tadeu co-
meça neste domingo (19) 
com missa, novena, além 
de barracas típicas de 
alimentos, feira de arte-
sanato, shows musicais, 
apresentação de danças e 
outras atrações.
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A comunidade do Maçaim participou da 
inauguração de diversas melhorias na noite 
de terça-feira (14). Dentre os benefícios entre-
gues pela Prefeitura estão a troca de tubulação 
e duplicação da galeria de águas pluviais, a pa-

vimentação asfáltica de 650 metros da estra-
da municipal Professor Moacyr de Almeida, a 
instalação de parque infantil e iluminação. O 
prefeito participou da inauguração e destacou 
a melhoria na qualidade de vida da população.

Festil tem espetáculos 
gratuitos no final de semana

O 17º Festil – Festival de Teatro Estudan-
til – terá espetáculos adultos e infantis neste 
fi nal de semana. A entrada é gratuita e os in-
gressos devem ser retirados na bilheteria do 

Teatro Galpão. Quem quiser pode colaborar 
doando um brinquedo novo, que será repas-
sado para o Fundo Social de Solidariedade e 
entregue às crianças carentes de Pinda. 

Divulgação

PÁGINA 3

CULTURA & LAZER 8

Prefeito e secretários vistoriam obras da saúde. Novo prédio será referência no atendimento médico infantil
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João Paulo Ouverney
S om da

tErra
“...CONHECER AS MANHAS e as manhãs, o sabor das massas e das ma-

çãs, é  preciso amor pra poder pulsar, é  preciso paz pra poder sorrir, é  pre-
ciso a chuva para florir... ” – Paula Fernandes

Destaque Da semana

César & Banda tocam na Ferroviária

O texto da Medida Provisória 651/14, apro-
vado após longa sessão plenária na Câma-
ra dos Deputados, nesta terça-feira (14), 

influencia no dia a dia de pequenos e médios empre-
sários. Mas as regras, que ainda precisam ser confir-
madas pelo Senado, também poderão impactar na 
vida do cidadão por tratarem de uma série de incen-
tivos tributários e renúncias fiscais da União.

A MP prevê a desoneração da folha de pagamen-
to de vários setores, flexibilização da cobrança das 
dívidas de empresas com FGTS, devolução de parte 
dos impostos pagos por exportadores de bens manu-
faturados, desoneração de PIS-Pasep e Cofins para 
venda de equipamentos médicos e isenção de Im-
posto de Renda para quem investir em empresa com 
receita bruta anual de até R$ 500 milhões.

Basicamente a MP reduz o custo Brasil, o que é 
bom para todo o país.

Contudo, talvez o ponto mais significativo seja 
a reabertura do prazo para adesão ao programa de 
refinanciamento das dívidas das empresas com a 
União, o Refis. Após a aprovação pela Câmara, o tex-
to seguiu para o Senado, onde deve ser votado até 
6 de novembro. A nova adesão ao Refis poderá ser 
feita nos 15 dias seguintes à data de promulgação da 
lei.

Além disso, anteontem, na discussão na comissão 
mista, o relator da MP acolheu mais de 50 emendas. 
Um exemplo foi a mudança estabelecida para o pro-
grama Minha Casa Minha Vida. A MP propõe que 
o imóvel inadimplente com o financiamento não vá 
mais a leilão e que volte para o programa.

Especialistas destacam que os impactos da me-
dida provisória só poderão ser sentidos a médio e 
longo prazo.

Entretanto, em curto prazo, o impacto vem da de-
soneração para alguns setores, sobretudo de equipa-
mentos para médicos e hospitais e a desoneração da 
folha, por exemplo, que é importante porque o em-
presário tira o custo da folha salarial, e assim tende 
a manter ou ampliar as contratações.

Agora, para o país, a aceleração da discussão é 
fundamental. Após tanto tempo parada, vamos tor-
cer para o Congresso dar continuidade com a veloci-
dade necessária.

tarde do idoso 
na igreja 
de São José

A diretoria da AA Ferroviária 
está dando continuidade na série 
‘Som ao Vivo’ no Deck da piscina. 
Nesta sexta-feira (17), a atração 
será César & Banda.

 Associado em dia não paga e 
ainda pode retirar até dois convites 
mediante apresentação do nome e 
RG dos convidados, com antecedên-
cia, na Secretaria do Clube. Na hora 
do evento o ingresso custará R$ 10, 
para homem. Mulher até 23h30 não 
paga e após esse horário R$ 5.

A lanchonete do local vem agra-
dando a todos pelo seu cardápio 
variado, porções e cerveja gelada, 
além do ambiente familiar para 
seus associados e convidados.

Mais informações pelo telefone 
2126-4444.

Em comemoração à Semana do 
Idoso, a Paróquia Nossa Senhora 
das Graças promove no  domingo 
(19) a ‘Tarde do Idoso’. O even-
to será realizado na Comunidade 
Igreja São José e todos podem par-
ticipar das atividades.

A igreja está situada na avenida 
Dr. Antônio Pinheiro Júnior, 1.246, 
Bela Vista. Mais informações pelo  
telefone 3648-3525.

Depois de longo período

medida Provisória deve 
reduzir custo brasil

A ASPMP – Associação dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Pindamonhangaba - está   aceitan-
do pedidos para produtos Village 
2014 de panetones e linha anual. 
O prazo é de 16 de outubro a 28 
de novembro. As entregas serão 
feitas de 15 a 19 de dezembro.   O 
valor da compra será descon-
tado  em 4 vezes, holerites  de 
30/1/2015, 27/2/2015, 31/3/2015 
e 30/4/2015.

associação aceita encomendas  
de panetones para o natal

Confira a tabela de preços:

PANETONES
Panetone de Frutas   908g  R$ 23
Panetone de Frutas   500g  R$ 13
Village Chocolate    500g  R$ 13
Village Trufado com Gotas   500g  R$ 16
Mini Panetone     80g               R$ 4,50
Panettone Milano Frutas       400g  R$ 11
Village Bem Casado   550g  R$ 18,50

LINHA ANUAL
Bombom Cereja ao Licor   180g       R$ 9
Bombom Cereja ao Licor Lata  180g  R$12,50
Krespito Pote    240g      R$ 9
Krespito Lata    180g  R$ 12
Pão de Mel Pote    220g      R$ 9
Pão de Mel Lata    220g  R$ 12
Palito de Chocolate Pote   240g      R$ 9
Biscoito Amanteigado Lata  340g  R$ 15

A Caixa Econômica Fede-
ral divulgou que a estimativa 
de prêmio para o concurso 
1.645, que será realizado no 
sábado (18), é de R$ 40 mi-
lhões. O prêmio chegou nes-
te valor depois que nenhum 
apostador acertou as seis de-
zenas do concurso 1.644, que 
foi realizado quarta-feira (15), 
em Osasco (SP). As dezemas 
sorteadas foram: 10 -13 - 16 - 
22 - 34 - 60.

mega-Sena 
acumula e 
prêmio será 
de R$ 40 mi

Divulgação

aRena 101 Pinda: 18/10 
(sábado) – Fred & gustavo.  
www.arena101.com.br. Lista 
vip com Luzera – 9171-8990 
e 7811-9776

assOCIaÇÃO taubaté: 
24/10 (sexta) – Sorriso maro-
to lançando novo dVd. Parti-
cipação de Pikeno & menor, e 
grupo nossa amizade.

BaR DO santIsta Pin-
da: Som ao vivo  quarta e 
domingo, com ótimos artistas 
da cidade. Porções, bebidas, 
a simpatia do casal Zé Luiz e 
Lurdes. 

CasaRÃO ROseIRa – 
16/10 (quinta) – Festa dos 
Solteiros. grupo borah. toda 
quinta-feira, banda ao vivo 
e djs digão e Juninho. elas 
free até 23h

CentRO De COnVI-
VÊnCIa do idoso (CCi) Pin-
da – baile todo sábado às 
19h. aberto para pessoas a 
partir de 21 anos. Sócios não 
pagam e não-sócios R$ 5

CeRVeJaRIa DO GOR-
DO Lorena:  17/10 (sábado) 

– Samba Sunset. grupo Re-
velação. os primeiros 1.000 
ingressos ganharão caneca.  
Via dutra, divisa guará/Lo-
rena

CLuBe Da VILa São be-
nedito realiza baile no Recin-
to São Vito (moreira César): 
19/10 – banda gold. tel (12) 
3642-2087

CLuBe DO LaZeR 
taubaté:  domingo 21h:  
19/10 – Kubanacan. 26/10 – 
mix 80. QuaRta-FeiRa 21h:  
15/10 – Rose Star. 22/10 
– Chamego.com (anjinho 
do Vale). 29/10 – Jorginho 
e banda. tel. 3633-5389 e 
3011-0400

CLuBe DO VaqueIRO 
Roseira:  18/10 (sábado) – 
haloween. grupo Pralana. 
elas free até 0h

CReIX tÊnIs CLuBe 
de tremembé “Creix”: baile 
todo sábado, confira: 18/10 
– banda 3 Corações. tel (12) 
3674-2413

estÂnCIa natIVa 
Caçapava:   17/10 (sexta) –  

danny & allan, e engenharia 
Sertaneja.  18/10 (sábado) – 
Pedro henrique & matheus, e 
Jorge dimas

FeRROVIÁRIa Pinda – 
Som ao vivo no deck da pisci-
na SeXta-FeiRa:  associado 
em dia não paga e  pode re-
tirar dois convites na secre-
taria. não sócios: h R$ 10 e 
m vip até 23h30, e R$ 5 após 
esse horário. 17/10 – César 
e banda. 24/10 – Chamego.
com (anjinho do Vale).  tel 
(12) 2126-4444

FeRROVIÁRIa Pinda: 
29/11 (sábado) – Retrô Fer-
rô. Festa brega. banda the 
Cafonas e djs adriano K e 
Serginho 

LusO BRasILeIRO São 
José: 24/10 (sexta) – Luan 
Santana. 8/11 (sábado) – 
Raça negra. www.clubeluso.
com.br , clube@clubeluso.
com.br 

manGueIRÃO Pinda: 
agora sob nova direção (Lú-
cio tavares – Paquinha), está 
realizando ótimos bailes toda 

sexta-feira com a banda gold 
e outras da cidade e região.  
informações telefone (12) 
99708-2011

mIX POtatO Pinda: 
Som ao vivo todo fim de se-
mana. Rua dos andradas, 
393, em frente ao banco itaú

mutLeY taubaté:  17/10 
(sexta) –  Festa neon. on 
Live. 18/10 (sábado) – are-
na Rock. Foo Fitchers Cover. 
double de tequila até 0h30. 
dayse@mutley.com.br. by 
pass/ info: (12) 988118300 – 
oi (12) 981425508 - tim. tel 
(12) 3632-554

ÓBVIO CHOPeRIa Pin-
da:  Quinta –18/10 (sábado 
23h30) –   Limp bfzkit Co-
ver. 19/10 (domingo 19h30) 
– mor Fork. 25/10 (sábado) 
– edu Falaschi. abertura he-
nilan. Quinta-feira: ensaio ao 
vivo

PInDaBaR Pindamo-
nhangaba:  QuaRta –Quar-
taneja.  toda quinta videokê. 
elas vip até 23h. 17/10 (sex-
ta) – Pagode ao vivo. thami-

o mÚSiCo anJinho do VaLe está vendendo ou 
trocando por carro de passeio ou moto: uma mesa 
de som digital Yamahá 01 v (top de linha), e duas 
caixas de som e Pot hote Sound 2.0, em ótimo 
estado (só pegar e usar). o valor do equipamento 
é R$ 7.500 mas pode ser veículo de maior valor, 
ele volta a diferença. telefones (12) 99771-5600 e 
98101-6850.

res de Paula e nota Samba. 
Participação de maristela e 
marcela oliveira. SÁbado – 
18/10 (13h) – Pagode com 
feijoada.  20 h – Pagode.  
domingo – 19/10 (segun-
da 20h) – Pagode. ana Clara 
e band, grupo nota Samba. 
as primeiras 100 mulheres 
pagam só R$ 10. tel (12) 
3645-5805, 99142-0181 e 
99163-9001.

saLesIanOs Pinda: 
18/10 (sábado 21h) – Jan-
tar dançante. banda gosto-
so Veneno. Porção de frios, 
farofa, salada, lagarto do 
molho madeira e sorvete

RanCHO santa FÉ 
aparecida:  17/10 (sexta) – 
hugo & tiago. 1º lote masc 
R$ 35, feminino R$ 20 e área 
vip unissex R$ 50. tel. (12) 
3105-1663 e 8100-9062

ReCantO CaIPIRa 

Pinda, no Sindicato Ru-
ral:  18/10 (sábado) – trio 
Sensação. 23/10 (quinta) 
– nova dimensão. 25/10 
(sábado) – alexandre Vilela. 
baile com as melhores ban-
das toda quinta e sábado. 
tel. (12) 3648-4036 e 9775-
0389

RestauRante COL-
mÉIa Pinda: almoço com 
música ao vivo todo do-
mingo. Veja programação 
especial de agosto:  25/10 
(sábado) – bailão Sertane-
jo. telefone (12) 3652-2120

VILLa seRtane-
Ja São José dos Campos:  
17/10 (sexta) – noite do 
Carro Lotado. talis e We-
linton. 18/10 (sábado)– 
Pago Funk. bin Laden e 
danilo boladão. Fazenda 
Limoeiro, perto do Corpo 
de bombeiros.
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JOÃO CARLOS RIBEIRO SALGADO
***

A Secretaria de Saúde 
e Assistência Social está 
realizando diversas ações 
para ampliar os serviços 
prestados à população 
e uma das prioridades é 
a  obra de adequação  do 
PA - Pronto Atendimento 
Infantil, que que irá fun-
cionar no antigo prédio  
da Unimed, localizado na 
rua João Gama, 115, Vila 
Bourghese. O imóvel foi 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

A comunidade do Ma-
çaim está em festa! Na ter-
ça-feira (14), a Prefeitura 
de Pindamonhangaba rea-
lizou o evento de inaugura-
ção de diversas melhorias 
solicitadas pelos morado-

res, com a presença de au-
toridades e população.

Foram entregues, ofi-
cialmente, a troca de tu-
bulação e duplicação da 
galeria de águas pluviais, 
a pavimentação asfáltica 
de 650 metros da estra-
da Professor Moacyr de 

Almeida, a instalação de 
parque infantil com cinco 
brinquedos e iluminação 
da estrada. O investimen-
to total foi de R$ 70 mil.

O pastor José Carlos Hi-
raqui, presidente da Igreja 
Pentecostal 4ª Dimensão, 
pediu as bênçãos para to-

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

As mulheres das coo-
perativas de reciclagem 
de Pindamonhangaba 
participaram na última 
terça-feira (14), no centro 
comunitário Cícero Prado. 
De uma atividade desen-
volvida por meio de parce-
ria entre o Departamento 
de Assistência Social da 
Prefeitura, cooperativas 
de reciclagem, Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher e IA3.

Além da atividade de 
conscientização em rela-
ção ao câncer de mama 
e do colo uterino houve 
‘tarde da beleza’  e infor-
mações sobre segurança 
do trabalho, com a pro-
fissional voluntária Silvia. 
Os alunos do IA3 oferece-
ram atividades de estéti-
ca, como corte de cabelo 
e penteado. Também teve 

massagem e yoga.
Outro fato importante 

desta data foi a unificação 
das cooperativas de re-
ciclagem, a de Pindamo-
nhangaba, a de Moreira 
César Recicla e a Recicla 
Vida agora serão apenas 
uma, somando o trabalho 
de 56 colaboradores que 
contribuem com a preser-
vação do meio ambiente.

Maria Ângela Gonzaga 
atuava como presidente 
da Moreira César Recicla 
e comenta que esta união 
foi boa para todos. Ela pa-
rabenizou a organização 
do encontro e diz que este 
momento para as mulhe-
res foi muito importante 
e especial, principalmente 
falando sobre saúde. “As 
meninas entenderam a 
importância de se autoe-
xaminar e ficaram muito 
empolgadas com o cor-
te de cabelo, penteados, 

massagens e esta foi a pri-
meira vez que isto acon-
teceu, espero que tenha 
mais vezes.”

Ivani Pereira César da 
Conceição participou do 
encontro e conta que fez 
o exame há mais de dois 
anos e vai procurar a uni-
dade de saúde mais próxi-
ma para fazer novamen-
te, porque ficou bastante 
assustada com a doença, 
porque os mais antigos 
não têm conhecimento.

Conscientização nas 
unidades

As unidades de saúde 
também estão promoven-
do várias ações. No bairro 
Cruz Grande a população 
pôde conferir as ativi-
dades nos dias 13 e 14. A 
equipe se mobilizou para 
organizar o ‘cine pipoca’, 
caminhada, conversas, 
manicure e a cozinha sau-
dável.

Data              Horário                Local                                               Evento
18/10       Das 8h30 às 13h Spani                                    Atividades preventivas
21/10         Das 8 às 10h Recinto São Vito             Palestras com a Terapia e Lazer
21/10                 16h               Paróquia São Vicente de Paulo Missa Rosa
21/10	 																19h	 																Sesi	 																																			Palestra	e	Panfletagem
24,	25	e	26				Das	14	às	21h											Shopping											Panfletagem,	verificação	de	diabetes	e	pressão
25/10	 																	9h	 						Praça	Monsenhor	Marcondes	 										Caminhada	Rosa

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Pindamonhangaba 
está promovendo di-
versas atividades em 
comemoração à campa-
nha “Outubro Rosa” e o 
objetivo dos trabalhos 
é fazer com que as mu-
lheres façam os exames 
preventivos, para evitar 
o câncer do colo uterino, 
e também o de mama. 
Como muitas mulheres 
trabalham durante a 
semana, o Laboratório 
Municipal estará aberto 
nos dias 18 e 25, dois sá-
bados, para fazer a cole-
ta do preventivo.

O Laboratório de 
Análises Clínicas da 
Prefeitura fica na rua 
Dr. Frederico Machado, 
próximo ao Centro de 

Especialidades Médicas. 
O atendimento será das 
8 às 11 horas. Para rea-
lizar a coleta para o pre-
ventivo basta compare-
cer ao local com o RG e 
cartão SUS.

O preventivo é o úni-
co meio capaz de de-
tectar o câncer do colo 
uterino, uma das doen-
ças que mais aflige as 
mulheres. A orientação 
para a coleta é não man-
ter relações sexuais nos 
dois dias anteriores ao 
exame, pois, isto pode  
prejudicar o resultado, 
além disso, não pode 
estar no período mens-
trual.

Durante os dias da 
semana este serviço é 
oferecido das 12 às 16 
horas.

Comunidade do Maçaim recebe 
melhorias em noite de festa

Encontro de mulheres comemora “Outubro Rosa”

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO “OUTUBRO ROSA”

Exames preventivos 
podem ser feitos 

neste sábado

SAÚDE: novo prédio vai priorizar atendimento às crianças

dos os presentes e exaltou 
a importância da partici-
pação da comunidade nas 
solicitações das melhorias.

O filho do professor 
Moacyr de Almeida, Dr. 
Arquimedes Natrielli de 
Almeida, agradeceu as 
melhorias e parabenizou a 
comunidade, formada por 
uma vizinhança com vá-
rias idades e crenças.

Para o prefeito, a po-
pulação sabe das necessi-
dades de seu bairro, por 
isso é importante ouvi-la 
sempre. “Organizamos 
reuniões em diversas regi-
ões da cidade, respeitando 
as urgências da população 
e realizando suas priori-
dades. O Maçaim está de 
parabéns pela conquista. 
As obras e melhorias que 
entregamos irão melhorar 
muito mais a qualidade de 
vida da comunidade”, en-
fatizou.

Marcos Vinício Cuba

Divulgação

desapropriado e adquiri-
do pelo poder público.

O  novo local  possui 3 mil 
m2 com aproximadamente 
2 mil m2 de área construída. 
As instalações são  adap-
tadas  com  elevador para 
macas, gerador, rede de 
ar comprimido e oxigênio, 
salas cirúrgicas, piso hos-
pitalar com características 
bactericidas e piso da sala 
cirúrgica importados com 
fiação de cobre para evitar 
descargas elétricas.

A secretária de Saúde e 
Assistência Social afirmou 
que as instalações do  Pron-
to Socorro Municipal são  
insuficientes para atender 
toda a população e com o 
PA Infantil,  o PS terá mais 
capacidade física para o 
atendimento aos usuários 
da Rede Municipal.

Segundo o prefeito 
de Pindamonhangaba, o 
Pronto-Socorro realmente 
já não comporta a popula-
ção, pois nos últimos anos 

praticamente não  tivemos 
investimentos na saúde da 
cidade. “O prédio é antigo  
e foi construído no início 
dos anos 90. Vamos inves-
tir na saúde e buscar um 
atendimento de melhor 
qualidade para a nossa 
população”, destacou. 

Após a conclusão da 
obra e o início efetivo de 
suas atividades, o  PA será 
referência em atendimen-
to  de urgência e emergên-
cia para o público infantil. 

A secretaria de Saú-
de salientou ainda que os 
equipamentos e móveis ne-
cessários foram licitados e  
estão sendo adquiridos.

O PA infantil está sen-
do aguardado com an-
siedade pela população 
O presidente do Comus 
- Conselho Municipal de 
Saúde, José Fernandes 
Ribeiro, destacou que “re-
almente é uma iniciativa 
muito importante para a 
saúde da cidade”. O novo prédio atenderá a demanda de atendimento médico infantil

Representante da comunidade agradeceu à Prefeitura pelas melhorias na região

Evento foi realizado no centro comunitário do bairro Cicero Prado

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

Vereador roderley Miotto

Preocupado em oferecer 
maior comodidade e con-
forto à população da cidade 
e região, o Presidente da 
Câmara de Pindamonhan-
gaba, vereador Ricardo 
Piorino (PDT), apresentou 
requerimento na sessão 
ordinária desta segunda-
feira, 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 Poupatem-
po de Pindamonhangaba e 
ao Tenda Hipermercado.

Segundo Piorino, “o 

Ricardo Piorino solicita 
providências para facilitar 
acesso ao Poupatempo

“PoPulação tem reclamado das
dificuldades Para acessar o local”

recém-inaugurado Poupa-
tempo em nossa cidade, au-
mentou significativamente 
o acesso de veículos na 
região e no mesmo espaço 
físico existe um hipermer-
cado 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 mo-
toristas cheguem ao local 
mencionado”.

Piorino conclui afir-
mando 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”.

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

Vereador Professor osValdo

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
na sessão do dia 22 de setem-
bro, fez o Requerimento de 
número 1998/2014, solicitando 
ao Executivo Municipal com 
cópia ao DER - Departamento 
de Estradas e Rodagem, provi-
dências urgentes no sentido de 
limpar a Rodovia SP-62, em ra-
zão de diversos acidentes com 
ciclistas e motociclistas devido 
ao acúmulo de areia na parte 
central e nas laterais da pista. 
A limpeza da SP-62 começou 
nesta semana o que tem deixado 
os usuários contentes, pois com 
a realização desta limpeza, os 
acidentes poderão ser evitados.

Ribeirão do Curtume
O vereador Professor Os-

valdo protocolou também no 
dia 28 de julho, junto a Se-
cretaria de Obras e Serviços, 
o ofício de número 50/2014, 
onde pediu providências para 
a limpeza do Ribeirão do Cur-

Professor Osvaldo tem 
pedidos de limpeza na SP-62 e 
Ribeirão do Curtume atendidos

tume e também a poda do mato 
nas laterais. O ribeirão que fica 
entre os bairros do Carangola e 
Vila Suíça, bem como em toda 
a lateral do bairro do Andrade, 
estava muito sujo, deixando os 
moradores preocupados com 
animais peçonhentos e com 
insegurança. 

A limpeza do Ribeirão do 
Curtume também começou na 
semana passada e deve trans-
correr por toda esta semana. 
“Acredito, e muito, que o 
trabalho feito em conjunto 
sempre trará resultados posi-
tivos que beneficiará a toda 
população. Agradeço a todos os 
funcionários da subprefeitura 
de Moreira César, envolvidos 
nesta obra pela sua realização 
e atenção dispensada a mais 
esse nosso pedido e continuarei 
realizando meu trabalho para 
que nossa cidade melhore cada 
vez mais”, finalizou o vereador 
Professor Osvaldo.

A
s

s
e

s
s

o
r

iA
 d

e
 C

o
m

u
n

iC
A

ç
ã

o
/C

V
P

Vereador MartiM cesar

O vereador Roderley Miot-
to (PSDB) encaminhou ao 
Executivo o Requerimento n° 
1837/2014, em que solicita 
estudos visando a construção 
de dois banheiros, masculino 
e feminino, na Praça da Bíblia, 
localizada em frente ao cemité-
rio municipal.

“Faço esta solicitação pois 
o local é muito frequentado por 
moradores e crianças de diver-
sas áreas da cidade, que utilizam 
o espaço do parquinho para 
brincar. Lembrando também 
que a Administração liberou 
espaço para comercialização de 
diversos gêneros alimentícios, 
que se instalaram no local”, diz 
o vereador. 

Nos finais de semana a 
movimentação é grande, seja 
de moradores, de consumido-
res ou de crianças brincando, 
e não existe um banheiro nas 
proximidades para que os fre-
quentadores e os comerciantes 
possam utilizar. “Espero que a 
Prefeitura realize esta obra que 
trará muito mais comodidade a 
população”.

Lei da Saidinha de Banco
No ano passado foi aprova-

do por unanimidade o Projeto de 
Lei n° 5.584, de 20 de novembro 
de 2013, denominado “Saidinha 
de Banco”, onde obriga todas as 
agências bancárias na cidade de 
Pindamonhangaba a isolarem 
visualmente com obstáculos 
físicos, tipo “biombos”, as pes-
soas que aguardam atendimento 
das pessoas que estão sendo 
atendidas nos caixas.

“É inaceitável que a Lei nes-

O vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi (PR) está cobran-
do do Executivo  o andamento 
dos trabalhos de implantação 
da “Creche do Idoso”, projeto  
que é de sua autoria, juntamente 
com seu grande amigo e eterno 
assessor Antônio Rodrigues 
Andrade - “seu Andrade”.

O vereador alega que “é 
importante termos um lugar 
adequado e confortável para a 
estadia de nossos entes queri-
dos e a Creche do Idoso é um 
lugar apropriado e especial 
para as pessoas experientes 
e que servem de exemplo de 
vida para nós, mas que hoje 
se encontram em estado de de-
pendência. Essas pessoas pre-
cisam ter um ambiente seguro 
e confortável no qual possam 
exercer várias atividades de 
forma criativa ao longo de sua 
estadia”. Para o vereador Dr. 
Marcos Aurélio, “essas pessoas 
atendidas terão tranquilidade 
e carinho para que o dia numa 
Creche do Idoso seja especial 
e proveitoso”.

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Poder Exe-
cutivo, providências junto ao 
departamento competente, 
para que seja feito uma calha 
na esquina das ruas João Thiers 
Fernandes Lobo com a Antônio 
Augusto Rodrigues, no Lotea-
mento São Sebastião, visando 
facilitar o escoamento da água 
pluvial, que está empossando 
no local.

Sinalização
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao prefeito Vito 
Ardito, é providências junto 
ao departamento competente, 
para que sejam feitos estudos 
no sentido de disponibilizar 
sinalização horizontal (faixa 
amarela) na esquina da rua 
Coronel Benjamim da Costa 

ORDEM DO DIA

37ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se no 
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 20 de outubro de 2014, 

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Proposta de Emenda à Lei Orgânica n° 01/2014, do Poder 

Executivo, que “Acrescenta dispositivo na Lei Orgânica Municipal”.

II. Projeto de Lei n° 151/2014, de autoria do Vereador Carlos Edu-

ardo de Moura – Magrão, que “Institui e inclui no calendário oficial 

do município a SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO 

A FIBROMIALGIA, a ser comemorado anualmente na semana do 

dia 12 de maio”.

III. Projeto de Lei n° 153/2014, de autoria do Poder Executivo, 

que “Autoriza o Executivo a celebrar contrato de permissão de uso 

com a Associação Janela Contemporânea Arte e Cultura, entidade 

sem fins lucrativos”.

Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2014. 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Roderley Miotto pede a 
construção de banheiros 
públicos na Praça da Bíblia

te mês de novembro completa 
um ano e as agências bancárias 
não efetuaram ainda as me-
lhorias. Encaminhei um do-
cumento ao Setor de Posturas, 
da Administração, solicitando 
com urgência a notificação das 
agências e a execução das mul-
tas. Todos sabemos que no ano 
passado tivemos casos de saidi-
nha de banco e uma munícipe 
foi gravemente ferida. Espero 
que o setor de posturas assim 
como a prefeitura faça valer 
esta lei, pois se trata de uma 
medida tão simples e tão barata 
para os bancos que pode salvar 
vidas! Dos bancos instalados 
na cidade a Caixa Econômica 
Federal, localizada na avenida 
Dr. Jorge Tibiriçá, é conside-
rada modelo. Pois é a única na 
cidade que possui o mecanismo 
de biombos. Estarei novamente 
aguardando um prazo de 15 dias 
para que a Prefeitura comece 
a fazer valer a lei”, enfatiza o 
vereador Roderley Miotto.

Dr. Marcos Aurélio 
cobra implantação 
Creche do Idoso

Na chamada “Creche do 
Idoso” seriam oferecidas 
instalações físicas seguras e 
profissionais altamente qualifi-
cados e preparados. O vereador 
enfatiza que “a Creche do Idoso 
deverá contar com médicos, en-
fermeiros, psicólogos, fisiote-
rapeutas e pessoas preparadas 
para o atendimento, convívio 
e a higienização do ambiente”. 
Segundo o Dr. Marcos Aurélio, 
“o local também contará com 
salas de jogos, sala de estar, 
lugar para banho de sol, in-
ternet, refeitório e um amplo 
espaço para algumas atividades 
físicas e criativas”. Assim, 
as pessoas poderão trabalhar 
tranquilas, sabendo que seus 
idosos queridos terão um dia 
agradável e seguro e que, no 
final da tarde, eles estarão de 
volta ao conforto de seu lar e 
com o amor de sua família. 
“Por tudo isso, é importante 
implantarmos a Creche do 
Idoso em nosso município”, 
concluiu o vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi. 

Martim Cesar pede 
melhorias para o Loteamento 
São Sebastião e Alto do Tabaú

Bueno com a rua Júlio Salgado, 
bairro Alto do Tabaú, indican-
do estacionamento proibido, 
pois os carros têm estacionado 
em ambos sentidos na referida 
esquina, dificultando o tráfego 
no local, colocando em risco 
a segurança da população que 
por ali passa.

Boca de lobo
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Poder Exe-
cutivo, é para que seja feita a 
manutenção da boca de lobo, 
localizada na rua Coronel 
Benjamim da Costa Bueno, 
altura do Nº36, no bairro 
Alto do Tabaú. O pedido se 
faz necessário, pois a boca de 
lobo encontra-se com a tampa 
quebrada, colocando em risco 
a segurança dos pedestres.
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educação
Fórum Municipal de 
Educação discute 
qualidade no ensino

Rede Municipal abRe MatRículas paRa pRé-escola e eJa
Maria Fernanda Munhoz

 * * *
a rede municipal de ensino 

inicia, na segunda-feira (20), as 
matrículas para a Pré-escola e eJa 
- ensino de Jovens e adultos. até 
o dia 30 de outubro, as matrículas 
podem ser feitas nas unidades 
escolares de cada bairro.

após este período, as matrí-
culas deverão ser efetuadas, de 
3 a 30 de novembro, na sede da 

Secretaria de educação da Prefei-
tura ou nas secretarias descentrali-
zadas, que ficam nas escolas Elias 
bargis (araretama) e mário de 
assis (Padre rodolfo).

Para fazer as matrículas das 
crianças, é necessário apresentar 
xerox da certidão de nascimento, 
da carteira de vacina atualizada, 
do comprovante de residência e 
duas fotos 3x4.

atualmente, 33 escolas mu-

nicipais oferecem as pré-escolas 
fase ii, que são para as crianças 
nascidas de 1º de julho de 2009 
até 30 de junho de 2010.

eJa
Podem participar do eJa pessoas 

acima de 15 anos que não possuam 
o ensino Fundamental ciclo i (1ª a 
4ª série). Para a matrícula no eJa, é 
necessário apresentar xerox de certi-
dão de nascimento ou do rg e ainda 
xerox do comprovante de residência.

importante destacar que no 
caso das matrículas nas escolas 
“dr. Francisco de assis César”, em 
moreira César, e “Professora maria 
Zara miné renoldi dos Santos”, no 
ouro Verde, as salas irão funcionar 
somente com o número mínimo de 
matrículas para formar classe. Caso 
isso não ocorra, os alunos serão 
transferidos para a escola “Prof. 
manoel César ribeiro”, no Crispim, 
e terão direito a passe escolar.

os alunos que efetuarem 
matrícula nessas escolas de 
moreira e do ouro Verde deverão 
confirmar antes do início do ano 
letivo de 2015, na Secretaria de 
educação, o local efetivo de sua 
sala de aula. além dessas escolas, 
também terão classes de eJa as 
escolas “arthur de andrade” (Ci-
dade nova) e “Professora mada-
lena Caltabiano Salum benjamin” 
(araretama). 

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

Com o tema “Qualidade 
na educação: o dna das 
escolas”, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de educação e 
Cultura, em parceria com a 
Planeta educação, realizou 

o prefeito prestigiou o evento e parabenizou os professores

o  fórum  foi realizado em dois períodos, com cerca de 500 pessoas em cada

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

estudantes e convidados fazem 
arte no muro de escola

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

Alunos, pais, professores 
e comunidade comemora-
ram a semana da Crian-
ça fazendo arte no muro 
externo da escola municipal 
Elias Bargis Mathias, no 
Araretama. Todos foram 
convidados a dar sua 
contribuição para deixar a 
unidade escolar ainda mais 

bonita, colorida e atrativa.
A equipe escolar contou 

com muitos parceiros, entre 
eles, os monitores do Pasa 
– Programa Sociedade do 
Amanhã, projeto Agroquin-
tais, Instituto IA3 e grafi-
teiros.

A gestora da escola agra-
dece imensamente a parti-
cipação dos familiares e da 
comunidade em geral.

crianças e pais durante pintura do muro

crianças do bonsucesso 
ganham festa na escola

Maria Fernanda Munhoz
* * *

As crianças da escola 
municipal Professor 
Orlando Pires, no Bonsu-
cesso, ganharam uma 
festa e tanto na sema-
na da Criança. Entre 
as atividades, Sessão 
Cinema com pipoca e 
refrigerante, brinque-
dos infláveis, pintura 
de rosto e brincadeiras, 
tudo com muito algodão 
doce, batatinha, sorvete 
e doces.

De acordo com a 
gestora da unidade, 
toda a equipe da escola 

empenhou-se muito na 
realização desta semana 
especial. “Pudemos contar 
com parcerias de pais 
de alunos, Conselho de 
Escola, Grêmio Estudantil 
e também a equipe do 
Voluntariado da Gerdau, 
que ofereceu às crianças 
bombons e balas”, re-
latou, completando: “Nos-
sas crianças merecem 
momentos como estes e 
que também remetem os 
adultos a voltarem a ser 
crianças. São momen-
tos descontraídos e que 
proporcionam sair da 
rotina”, avalia a gestora.

pintura de rosto e guloseimas foram atrações

divulgação SeC

divulgação SeC

secretária de educação e autoridades em 
homenagem a professoras

durante toda a quarta-feira 
(15), no Marinelli eventos, o 
Fórum Municipal de educa-
ção. Cerca de mil professo-
res da rede participaram da 
iniciativa, que foi um grande 
sucesso.

a secretária de educa-
ção da Prefeitura disse que 

o fórum foi promovido para 
dois momentos, que seriam 
a educação continuada dos 
professores e também para 
valorizar o profissional de 
educação, já que no dia 15 
de outubro foi comemorado 
o dia do Professor.

durante o evento, vários 

professores foram home-
nageados como destaque 
do ano de 2014. Para a se-
cretária de educação, as 
homenagens representam, 
acima de tudo, o reconhe-
cimento destes profissio-
nais por seus pares, já que 
foram eles que escolheram 
o destaque de cada unidade 
escolar.

o fórum teve a partici-
pação dos departamentos 
de Cultura e de Patrimônio 
histórico, que fazem parte 
da Secretaria de educação, 
por meio da presença de 
artistas para a recepção dos 
participantes, apresentação 
da Camerata Jovem do Pro-
jeto Jataí e exposição extra-
muros do museu, com fotos 
antigas da cidade.

o ponto alto do evento 
foi a palestra com o pro-
fessor Celso Vasconcellos. 
O reconhecido profissional 
ministrou a palestra “o de-
safio da qualidade da Edu-
cação”, recebendo elogios 
de todos os participantes.

o prefeito de Pindamo-
nhangaba esteve presente 

ao evento no período da 
tarde e destacou a impor-
tância do professor junto à 
sociedade. “agradecemos e 
parabenizamos a todos os 
professores pelo seu dia e 
pelo trabalho realizado na 
Rede Municipal”, afirmou, 
lembrando do crescimento 
do ideb de Pindamonhan-
gaba por mérito do trabalho 
realizado com os alunos. 
“Temos investido em edu-
cação, que é a base de tudo. 
a formação que a criança 

receber agora é que vai ori-
ginar o adulto de amanhã, 
aquele que vai conduzir 
nossa cidade e país. Por 
isso nos preocupamos em 
oferecer uma escola de qua-
lidade, unindo a tecnologia 
no ensino e atualizando o 
conhecimento dos profes-
sores. Parabéns a todos os 
organizadores deste even-
to e aos participantes, que 
aproveitem essa oportuni-
dade para aprender mais 
todos os dias”, concluiu. 

PROFESSORES HOMENAGEADOS – 2014

Maria Fernanda Munhoz
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Maria Fernanda Munhoz
 ***

o Museu histórico e 
Pedagógico dom Pedro i e 
dona Leopoldina realizou 
um passeio diferente por 
suas dependências, no do-
mingo (12), dia das Crian-
ças. os visitantes foram 
recepcionados pelo rato Vis-
condo, antigo morador do 
museu, e sua amiga Passari-
nha, que sempre o visita.

o rato, que costuma ti-
rar as peças do Museu do 
lugar, “perdeu” uma espa-
da e, durante a procura, foi 
até o Bosque da Princesa e 

trouxe com ele alguns aju-
dantes nessa busca. entre 
pais e filhos, mais de 40 
pessoas ajudaram a dupla 
e, enquanto procuravam, 
conheceram o Museu e a 
história de alguns dos seus 
objetos, até encontrarem, 
no final da visita, o que na 
verdade, é um sabre, que 
pertenceu a um dos mem-
bros da Guarda de honra 
de d. Pedro i.

“o Museu de Pinda é 
histórico e pedagógico, 
na prática, e faz parte da 
Secretaria de educação e 
Cultura e departamento 

de Patrimônio histórico. 
uma sala de aula, onde 
aulas temáticas devem 
acontecer. ações como 
essa valorizam a história 
da cidade, a cultura e são 
ferramenta fundamental 
para a educação Patri-
monial”, disse a diretora 
de Patrimônio histórico, 
responsável também pelo 
museu.

o museu está aberto 
aos visitantes de terça-
feira a sábado, das 9 às 18 
horas e aos domingos, das 
13 às 18 horas. a entrada é 
gratuita.

Museu realiza atividades no Dia das Crianças
cidade

divulgação dPh

Colorado EsportE ClubE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os associados do Colorado Esporte Clube para a Assembleia Geral 
a realizar-se no próximo dia 28 de outubro de 2014, às 19 horas, em primeira chamada, na 
sede do clube, sito à rua São Judas, 140, Vila São Benedito, Moreira Cesar, nesta cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de  São Paulo .
Na pauta, Eleição do Presidente e do Vice Presidente da Diretoria Executiva, bem como os 
membros do Conselho Fiscal.
Não havendo número suficiente na primeira chamada, haverá uma segunda convocação, 30 (trinta) 
minutos após, sendo neste caso validas as decisões qualquer que seja o numero de associados presentes.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2014.

José Carlos de lima- presidente 

na última semana, 
380 crianças das creches 
municipais Frei reynal-
do nieborg e Marli Lemes 
de Moura Camargo, além 
de outras 300 da escola 
municipal abdias Júnior 
Santiago e Silva , tiveram 
uma programação espe-
cial em comemoração ao 
dia das Crianças. 

Mais de 60 colaborado-
res voluntários, funcioná-
rios da Gerdau, estiveram 
nas unidades entre os dias 
8 e 10 e realizaram ativi-
dades de recreação nas 
instituições. 

o ponto forte das ati-
vidades foi a interação 
entre alunos, voluntários 
e professores marcadas 
pelas brincadeiras como 
corrida de saco, qual é a 

Maria Fernanda Munhoz
 ***

diversos bairros da 
cidade receberam ser-
viços de manutenção 
entre os dias 8 e 15 de 
outubro. as ações fo-
ram realizadas pela 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de obras 
e dSM – departamen-
to de Serviços Munici-
pais.

Limpeza, capina e 
roçada foram reali-
zadas nos seguintes 
bairros: araretama, 
Cidade Jardim, Cam-
po alegre, Jardim 
rosely, Parque São 
domingos, centro, Ca-
rangola, Maçaim, Les-
sa, Jardim resende e 
ouro Verde.

a equipe do Setor 
rural realizou a terra-
planagem na mata dos 
Padres (Parque das 
nações) e na alça do 
viaduto do bairro das 
Campinas. Já a equipe 
da retirada de entu-
lho esteve nos bairros 
araretama, Lago azul, 
Cidade Jardim, Lessa, 

Visitantes do museu interagiram com personagens

Creches recebem voluntários 
para comemorar data

música, dança das cadei-
ras além de pintura de 
rosto entre outras. 

a iniciativa contou com 
o direcionamento do insti-
tuto Gerdau, responsável 

pelas políticas e diretrizes 
de responsabilidade social 
da Companhia.

Em clima de festa, alunos participaram dos eventos

Serviços beneficiam bairros

Crispim, alto Cardoso 
e Jardim Mariana.

Pega-tudo
no período entre 

13 e 16 de outubro, a 
Prefeitura finalizou o 
Pega-tudo nos bair-
ros Jardim Mariana e 
Mombaça i, com servi-
ço de capina, varrição, 
limpeza geral e retirada 
de 53 viagens de cami-
nhão de entulho.

De 20 a 23 de outu-
bro, a equipe do Pega-
tudo estará no Crispim 
e Maria emília. neste 
período, os moradores 
dos bairros devem reti-
rar os entulhos de seus 
quintais e depositar 
nas calçadas para que a 
Prefeitura possa fazer o 
recolhimento.

o Pega-tudo é um 
forte aliado da Prefei-
tura contra o mosquito 
transmissor da dengue, 
por eliminar locais que 
possam servir de cria-
douro para o inseto. a 
colaboração e participa-
ção da população é de 
grande importância para 
o sucesso do projeto.  

divulgação dSM

Roçada e limpeza no Carangola

prEFEItura MuNICIpal dE pINdaMoNHaNGaba
EdItal rEsuMIdo

prEGÃo Nº 311/2014
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. 311/14, referente à “Aquisição de 
materiais para instalação de grades em escolas da rede municipal de educação, pertencentes a 
região de Moreira César, conforme documentação anexo”, com encerramento dia 03/11/14 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, 16 de outubro de 2014. 

de acordo com exigência do Código de Trân-
sito, a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio 
do departamento de Trânsito, informa a interdi-
ção da rua Vicente Correa Leite (ao lado do centro 
comunitário), no bairro Vila Prado, no domingo 
(19), para a realização de festa para as crianças. 

  Prefeitura anuncia   
  interdição de rua 
  no Vila Prado

ExtravIo dE lIvro dE atas
O Esporte Clube Fluminense, por meio de seu presidente Elton Chinaqui de Souza 
Lima, vem a publico comunicar o extravio de livro de atas número 01.

ExtravIo dE lIvro dE atas
A Sociedade Esportiva Vila Rica, por meio de seu presidente Jose Arnaldo da Costa, 
vem  a publico comunicar o extravio de livro de atas número 01. 

ExtravIo dE lIvro dE atas
Grêmio Esportivo Recreativo Santa Luzia, por meio de seu presidente Willian Antonio 
de Jesus, vem  a publico comunicar o extravio de livro de atas número 01.

Profissionais da Se-
cretaria de Planejamento 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba reuniram-
se na manhã de quinta-
feira (16) para definir 
as ações necessárias de 
cada secretaria para a 
realização da audiência 
Pública sobre alterações 
no zoneamento Muni-
cipal. a audiência está 
marcada para o dia 7 de 

ações para audiência Pública 
do Plano Diretor são definidas

A população pode participar deste momento 

Marcos Vinicio Cuba

novembro, às 9h30, no 
auditório da Prefeitura.

a publicação do edi-
tal sobre a audiência será  
neste jornal a partir do 
dia 21. os interessados 
sobre o assunto poderão 
obter mais informações 
na Secretaria de Plane-
jamento ou pelo e-mail 
planodiretor@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

nesta audiência se-
rão apresentadas as 
propostas de alterações 
e as modificações ser-
vem para organizar o 
município. a população 
poderá obter informa-
ções sobre as áreas ur-
banas, rurais e dos cor-
redores comerciais.

o secretário de Plane-
jamento irá conceder co-
letiva de imprensa no dia 
da audiência, às 8h30. 
Solicita-se aos veículos 
de imprensa que desejam 
comparecer à coletiva en-
trar em contato anteci-
padamente pelo telefone 
(12) 3644-5817.

divulgação
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Cães e gatos, a partir dos 
três meses de idade, devem 
ser vacinados contra a rai-
va. As imunizações come-
çam a partir desta sexta-
feira (17). Para proteger o 
animal de estimação basta 
observar o calendário e levá
-lo ao local mais próximo. A 
Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba vai disponibilizar mais 
de 90 postos.

Nesta sexta-feira, a va-
cinação será no Vale das 
Acácias, Pasin, Vila São 
Benedito, Moreira César, 
Padre Rodolfo, Corupu-
tuba, Água Preta.Entre os 
dias 17 e 24 de outubro 
será na Zona Urbana e de 
25 a 28 na Zona Rural.

O calendário comple-
to está disponível no site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e também em to-
das as unidades de saúde.

A raiva é uma doen-

ça contagiosa, causada 
por um vírus, que além 
de afetar os animais pode 
prejudicar o homem. A 
transmissão acontece por 
meio do contato com a sa-
liva de um animal doente 
ou quando uma pessoa é 
mordida pelo cão ou gato 
infectado.

Os animais com raiva 
passam a apresentar com-
portamento diferenciado, 
começam a se esconder, ser 
agressivo e a salivar bastan-
te. Os humanos  infectados 
com esta doença podem 
apresentar reações pareci-
das com a dos animais.

Em situações em que o 
indivíduo for mordido ou 
arranhado é preciso lavar 
o ferimento com água e 
sabão imediatamente, por-
que isto vai dificultar a que 
o vírus se aloje nos tecidos. 
É recomendado procurar 
uma unidade de saúde 
próxima para receber as 
devidas orientações.

Vacinação contra raiva começa sexta-feira

Os profissionais da 
Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba participaram 
de uma palestra sobre 
humanização na última 
quarta-feira (15). O en-
contro ocorreu no au-
ditório da Prefeitura e 
o público ouviu atenta-
mente as informações re-
passadas por Edna Silva, 
do Hospital Regional de 
Taubaté.

O tema da palestra foi 
“Conscientização e Sen-
sibilização na Saúde”, 
na ocasião foi destacado 
como formar grupos vi-
sando a melhoria cons-
tante no atendimento clí-
nico e também a relação 
entre os profissionais que 
estão na linha de frente 
com a população. Esta 

atitude tem o intuito de 
criar interface entre todos 
os serviços de saúde dis-
poníveis no município.

A partir desta reunião, 
Pindamonhangaba for-
mou o primeiro grupo 
de trabalho, composto 
por seis enfermeiros e 
dois articuladores, que 
irão buscar estratégias 
para humanizar a saúde. 
A primeira reunião des-
ta equipe está marcada 
para o dia 19 de novem-
bro. O horário e o local 
serão definidos e divul-
gados em breve.

A expectativa deste tra-
balho é, a longo prazo, o 
município ter um mapea-
mento de como está a situ-
ação da saúde dos morado-
res atendimentos pelo SUS 
- Sistema Único de Saúde.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A Associação Terapia e 
Lazer tem o intuito de pro-
mover a interação entre as 
pessoas e o dia 15 de outu-
bro foi especial para os que 
frequentam as atividades 
desenvolvidas. Mais de 40 
membros se reuniram para 
participar de um momento 
de distração e confraterni-
zação no Clube de Campo 
Piracuama.

A Associação Terapia e 
Lazer contou com o apoio 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer. Quem foi 
ao passeio pôde ouvir in-
formações sobre a serra da 
Mantiqueira, que abastece 
a região, e também ficaram 
impressionados com a di-
minuição do fluxo de água.

Os membros da asso-
ciação tiveram o privilégio 
de banhar-se na cachoeira, 
nas piscinas e no rio com 

água límpida, além de di-
vertir-se com os jogos de 
truco, dominó, damas, jo-
gar voleibol, fazer hidrogi-
nástica e brincar com bola 
na água e jogar bingo.

A presidente da asso-
ciação, Ana Maria M. de 
Carvalho, diz que organi-
zar o passeio foi um pouco 
difícil, mas graças a Deus 
e com o apoio da Secreta-
ria de Esportes e Prefeitu-
ra conseguiu realizar a ati-
vidade. “A associação faz 
vários passeios, são exce-
lentes e as pessoas gostam 
muito. Convido as pessoas 
para participarem de ou-
tras atividades que reali-
zamos. Dia 10 de dezem-
bro terá o encerramento 
das ações do ano. Mas an-
tes disso faremos outras 
coisas e vamos divulgar 
também”, frisa Ana.

Os interessados em co-
operar com a associação 
podem procurar a presi-
dente no Recinto São Vito, 

Associação Terapia e Lazer promove confraternização

PROFISSIONAIS PARTICIPAM DE 
HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE

em Moreira César, toda 
terça-feira, no período da 
manhã. São oferecidos 
cursos de informática e 
atividades de artesanato, 
além de palestras e ativi-
dades sobre saúde, ou se 
preferirem ligar para o 
número (12) 99147-4672. 

Ana também agradece o 
apoio do padre, por ceder 
o espaço para realização 
das atividades.
Algumas  participantes 

da associação
Maria Auxiliadora Car-

valho Fernandes, Dora, 
participa das atividades 

da Terapia e Lazer há 14 
anos e comenta que está 
muito feliz. Ela revela que 
esta foi a segunda vez que 
foi ao Clube de Campo 
e revela ter sido ótimo, 
porque estar em contato 
com a natureza, sentir o 
ar puro, divertir-se com os 
amigos alivia o estresse. 
“Eu procurei o pessoal por 
causa de saúde, a gente 
interage, faz amizades, a 
minha mãe também par-
ticipa e como perdi o meu 
pai o contato dela com o 
pessoal está sendo ótimo 
para superar a perda.

Dora também é volun-
tária e responsável pela 
horta da Associação Te-
rapia e Lazer há quatro 
anos. Ela revela que fazer 
este trabalho é algo que 
gosta bastante e também 
fez muitas amizades com 
os profissionais do Pronto 
Atendimento de Moreira 
César, local onde são cul-
tivados os alimentos.

Teresa dos Santos en-
trou para esta associa-
ção há pouco tempo e 
diz que este passeio foi 
uma oportunidade, uma 
grande descoberta, prin-
cipalmente pelo conví-
vio. “Este lugar é tão bo-
nito, eu moro em Pinda 
há muito tempo e não 
conhecia. Graças ao in-
centivo da Dona Ana e do 
professor da Secretaria 
de Esportes, ao apoio da 
Prefeitura pude conhecer 
e me diverti bastante”, 
comenta.

Teresa afirma que foi 
uma experiência muito 
rica para seu coração e 
também ter descoberto 
um pouco mais de si e das 
pessoas que estiveram ao 
seu lado. Ela enfatiza que 
o mais interessante do 
passeio foi a união de cada 
um, todos são iguais, tra-
tam todos bem, e não há 
panelinha, tem sincerida-
de e amizade.

Momento de lazer das integrantes da associação

Marcos Vinício Cuba



17 DE OUTUBRO DE 2014 SEXTA-FEIRA

Tribuna do Norte
CULTURA & LAZER

PINDAMONHANGABA

FESTIL terá comédia e 
infantil no final de semana

MARIA FERNANDA MUNHOZ
* * *

O 17º Festil – Fes-
tival de Teatro Estu-
dantil – teve início 
na quarta-feira (15), 
com a apresentação 
do grupo italiano 

Princípio Ativo, com a peça “Bicicleta 
Vermelha”. Na quinta-feira (16), foi a 

estreia da competição, com a apresen-
tação do grupo de Pindamonhangaba 
Nossa Como Você Está Diferente! Pro-
jeto Atores Sociais ONG IA3 e a peça 
“Fragmentos – O Tempo”.

No fi nal de semana, o festival terá 
espetáculos infantis e adultos, com três 
apresentações para fazer rir e refl etir. 
Todas as apresentações são no Espaço 
Cultural Teatro Galpão e os ingressos 

devem ser retirados na bilheteria. As 
pessoas que quiserem podem doar um 
brinquedo novo para o Fundo Social 
de Solidariedade, a ser entregue para 
crianças carentes de Pinda.

O Festil é uma parceria entre a 
Prefeitura de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Educação e Cul-
tura e Departamento de Cultura, e a 
Escola de Teatro Escultural.

Codivap Turismo se 
reúne em Aparecida

TURISMO REALIZA CITY TOUR COM MELHOR IDADE

BIBLIOTECA REALIZA 
FEIRA DO LIVRO

MARIA FERNANDA MUNHOZ
* * * 

Secretários e diretores de 
turismo da região se reuni-
ram na terça-feira (14), em 
Aparecida, para a 6ª reunião 
ordinária do Codivap Turis-
mo. O encontro foi realizado 
na Estação Ferroviária, 
centro de Aparecida, com a 
presença do prefeito local, 
Márcio de Siqueira.

Entre os assuntos em 
pauta, a entrega dos planos 
de ação das câmaras temáti-
cas, participação do Codivap 
Turismo na feira de turismo 
Abav e apresentação do 
projeto Intercidades, realiza-
do em conjunto por escolas 
municipais de Pindamonhan-
gaba e de Aparecida.

Em todas as reuniões, a 
cidade sede deve apresentar 
algum atrativo turístico 
para os participantes e 
lá não foi diferente. Após 
a reunião, foi realizada 
visita técnica ao Santuário 
de Aparecida e ao teleféri-
co, novo local turístico da 
cidade.

A diretora de Turismo 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, que é a presi-
dente do Codivap Turismo, 
avaliou a reunião como 
satisfatória e destacou a im-
portância da participação 
dos diretores e secretários 
da pasta para os avanços 
dos projetos da instituição. 
A próxima reunião será em 
novembro, em Taubaté.

Atrativo turístico exibido foi o teleférico da Basílica

Reunião teve a presença do prefeito local

MARIA FERNANDA MUNHOZ
 * * *

Grupos da melhor idade 
de Pindamonhangaba 
participaram, nos dias 8 

e 9 de outubro, do projeto “Co-
nheça Pindamonhangaba”, for-
mado por um city tour especial, 
realizado pelo Departamento 
de Turismo da Prefeitura, com 
duas paradas.

O passeio teve início na sede 
do Departamento, passando 
por pontos turísticos do centro 
da cidade, como a praça Mon-

senhor Marcondes, igreja Ma-
triz, entre outros. Os monitores 
contaram ao grupo um pouco 
da história da cidade, lendas e 
causos engraçados, durante o 
percurso.

O city tour teve duas paradas: 
a primeira no Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, e a segunda no 
empreendimento de turismo rural 
Sítio Algodão Doce, localizado no 
bairro da Cruz Pequena. Lá, os vi-
sitantes conheceram a criação de 
cabras que é referência na região 

e puderam degustar alguns pro-
dutos derivados do leite de cabra.

O “Conheça Pindamonhan-
gaba” é aberto a todos e visa 
mostrar os munícipes e visitantes 
os destaques turísticos da cida-
de. Mais informações poderão 
ser obtidas no Departamento 
de Turismo da Prefeitura, pelo 
telefone 3643-1761. Lembrando 
que o Turismo está, agora, em 
nova sede: o Palacete Tiradentes, 
antiga sede da Câmara Munici-
pal, no centro da cidade, ao lado 
da igreja São José.

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

SEXTA-FEIRA – 17 DE OUTUBRO 

Espetáculo Adulto: A morte tem 2 suspeitos (comédia)
Horário: 20 horas
Grupo Triskelion, Taubaté
Recomendada para maiores de 10 anos
Sinopse: Um assassinato! Qual o motivo do crime? Quem 
cometeu o assassinato? Que segredos escondem essas duas 
mulheres? E que fi m terá essa história? Venha descobrir e 
divirta-se, pois a morte nunca foi tão engraçada!

Espetáculo Adulto: No Natal a gente vem te buscar 
(tragicomédia)
Horário: 20 horas
Arte em Cena, de São Paulo
Recomendada para maiores de 12 anos
Sinopse: Solteirona, senhora idosa que após uma viagem 
de trem não encontra os parentes que esperava encontrar, 
vai parar em um asilo sem nenhum cuidado. Ali chegando 
se dá conta de que, na verdade, está abandonada. 
Tragicomédia repleta de poesia e sensibilidade.

Espetáculo Infantil: Bruxas
Horário: 14 horas
Grupo: Arte em Cena, de São Paulo
Recomendação: Livre
Sinopse: Em um mundo sobrenatural onde existem 
bruxas, magos, duendes e espelhos mágicos, três 
bruxas se reúnem para colocar em prática um plano de 
vingança. Com humor, fábula contemporânea que deixa a 
lição de que a vingança não compensa...

SÁBADO – 18 DE OUTUBRO

DOMINGO – 19 DE OUTUBRO

SEGUNDA-FEIRA – 20 DE OUTUBRO

Espetáculo Adulto: Era outra vez (comédia)
Horário: 20 horas
Teatro Laboratório Fêgo Camargo, Taubaté
Recomendada para maiores de 12 anos
Sinopse: A partir do sonho de uma garota, os contos de 
fadas são desconstruídos e descontraídos enfeitando o ar 
e com ajuda da imaginação surgem assuntos e dúvidas 
na cabeça de nossa heroína. Personagens dos contos de 
fadas são embarcados para a realidade.

Espetáculo Infantil: Descobreu
Horário: 14 horas
Cia de Teatro Uta, Salto de Pirapora
Recomendado para maiores de 5 anos
Sinopse: Um grupo de jovens apaixonados pela 
descoberta encanta-se pelo universo circense e sai em 
busca de ajuda para adquirir e aperfeiçoar sua técnica. 
O que esses jovens ainda não sabem é que montarão um 
espetáculo que mudará suas vidas para sempre.

Grupo conheceu o Museu Histórico e Pedagógico

MARIA FERNANDA MUNHOZ
 * * *

A Biblioteca Pú-
blica Municipal “Ver. 
Rômulo Campos 
D´Arace”, no Bos-
que, realiza em sua 
sede a Feira de troca 
de livros “Meu Livro, 
seu Livro”, neste do-
mingo (19), das 8 às 
17 horas. A entrada é 
gratuita.

O evento é organi-
zado pela coordena-

ção das bibliotecas, 
Departamento de 
Cultura e Secretaria 
de Educação e Cul-
tura da Prefeitura. 
A Feira de Livros é 
realizada no quarto 
domingo de todo 
mês, no entanto, 
devido à votação do 
segundo turno das 
eleições, a coordena-
ção do evento adian-
tou a feira para este 
domingo.
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Comemoração a São Judas Tadeu 

ANA CAMILA CAMPOS
***

Com igreja lotada e 
muitas palmas. Foi as-
sim que o padre Antonio 
Carlos Gonçalves foi re-
cebido pela comunidade 
em sua missa de apre-
sentação como respon-
sável pela pró-paróquia 
do Santana, na noite da 
última quarta-feira (15). 

Durante a celebra-
ção, foi lido o decreto 
para criação da “quase 
paróquia” e nele, desta-
cada toda a responsabi-
lidade que o ex-capelão 
militar terá diante dos 
trabalhos, exaltando 
a importância do bem 
espiritual dos fi éis que 
estão colocados sob a 
sua responsabilidade. O 
documento também fri-
sou que o crescimento 
demográfi co da diocese 
vem causando alegria e 
uma certa preocupação 
e que, diante desse ce-
nário, a criação da quase 
paróquia foi visualizada 
de forma oportuna, útil 
e prudente, tendo em 
vista a fundação de uma 
nova paróquia.

Para o diácono Ivo-
neri Teixeira, a expec-
tativa diante dessa mu-

Domingo (19)  
Missa com o padre Vitor Hugo -
Grupo de Canto Romilda
Segunda-feira (20) 
Missa com o padre Celso  - 
Coral Santa Terezinha
Terça-feira (21) - 
Missa com o padre Lobato
Serginho/Jô
Quarta-feira (22) 
Missa com bispo Dom Carmo
Coral São Francisco de Assis
Quinta-feira (23) 
Missa com o padre Leandro
Grupo Cefas
Sexta-feira (24) 
Missa com o Frei Diego
Grupo Angelus
Sábado (25) 
Missa Sertaneja com Frei Laércio
Coral Sertanejo Rainha dos 
Anjos
Domingo (26) 
Missa Afro com Frei Laércio
Comunidade Negra
Segunda-feira (27) 
Missa das Crianças com 
Frei Laércio e Frei Diego
Pastorinhos de Fátima
Terça-feira (28) 
Festa Solene com 
Frei Laércio e Frei Diego
Coral NS do Bom Sucesso
A festa será no Lar São Judas 
em frente ao Bosque da 
Princesa.

O Lar São Judas Tadeu inicia 
neste domingo (19), a 31ª Festa 
de São Judas Tadeu. Serão dois 
fi nais de semana, sempre às 19 
horas, com muita atração religio-
sa e cultural para a comunidade. 
A festa é realizada todos os anos 
e conta com uma programação 
variada para toda a família.

Como em todos os anos, a fes-
ta tem dois objetivos centrais: 
comemorar o dia 28 de outubro 
data em que se homenageia o 
padroeiro, e arrecadação de fun-
dos para o projeto social que a 
entidade oferece para crianças 
carentes.

A instituição preparou, para 
este ano, uma programação reli-
giosa com missa e novena, além 
de barracas com comidas típi-
cas, artesanatos, shows musicais 
com bandas da região e apresen-
tações de dança.

A parte social começará a 
partir de quinta-feira (23), com 
shows e praça de alimentação. 
No dia 26 (outro domingo), ha-
verá almoço festivo e no dia 28 
(terça-feira), procissão solene às 
18h30, seguida de Santa Missa.

Programação 

Fiéis prestigiam missa de posse do padre Gonçalves
dança é enorme. Ele, que 
desenvolve trabalhos no 
Santana desde que se 
ordenou, há seis anos,   
comenta que pelo estu-
do de setorização feito, a 
estimativa é que o núme-
ro de paroquianos possa 
chegar a 20 mil. 

O bispo diocesano 
Dom Carmo João Rho-
den explicou que a qua-
se paróquia irá se tor-
nar  paróquia assim que 
apresentar as condições 
pastorais necessárias. 
Ele destacou que é pre-
ciso criar um “clima de 
paróquia”, onde todos os 
seus membros tenham a 
consciência da importân-
cia dessa mudança.

“Não é criar apenas 
uma nova estrutura, mas 
criar uma mentalidade 
de fraternidade cristã; 
de um novo e autêntico 
centro de evangelização, 
de exercício da caridade 
cristã, de renovação da 
população, de formação 
dos membros que per-
tençam a essa nova pa-
róquia. Eu espero que 
isso venha a causar uma 
alegria mas também uma 
nova responsabilidade, 
ou seja, comprometer-se 
com o Evangelho, com 

os sacramentos e a seto-
rização. Deve ser um mo-
mento de uma profunda 
renovação da vida dessas 
comunidades”, apontou.

Dom Carmo afi rmou 
ter gostado de certas pos-

turas do padre Gonçalves 
e que pensou nele como 
a pessoa indicada para 
atuar como quase pároco, 
pois sabe trabalhar em 
conjunto e, mesmo sendo 
militar, não tem a carac-

terística de apenas dar 
ordens, mas ter esse ca-
risma de delegar funções 
e respeitar o trabalho já 
feito por outros. “Ele tem 
ideias e posturas. Quero 
crer que vai saber im-

plementá-las e fazer um 
bem muito grande, de-
vido às localidades que a 
compõem. Penso que ele 
saiba corresponder às ne-
cessidades que vai encon-
trar”, assinalou.

Ana Camila Campos

Ana Camila CamposAna Camila Campos Ana Camila Campos

A igreja do Santana será a sede da Quase paróquia, que vai contar com cerca de 20 mil fi éis

O ex-capelão também proclamou o EvangelhoPadre fez o juramento para assumir a paróquiaGonçalves conquistou a confi ança de Dom Carmo

O evento é realizado 
anualmente e a renda é 
revertida para projetos 
que benefi ciam crianças 
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DECRETO Nº 5.119, DE 09 DE OUTUBRO DE 2014.

Institui os Projetos Pedagógicos Especiais na Rede Municipal de Ensino.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,

D E C R E T A:

Art. 1º. Estabelece os Projetos Pedagógicos Especiais previstos no art. 5º da Lei nº 5.318, de 21 
de dezembro de 2011.

Art. 2º Os Projetos Pedagógicos Especiais implantados na Rede Municipal de Ensino são:

I- Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP
II- Brinquedoteca
III- Projeto de Educação Ambiental Casa Verde

Art. 3º Compete a Secretaria de Educação e Cultura orientar, supervisionar, promover o bom 
funcionamento dos Projetos Especiais disciplinados neste decreto, verificando profissionais, 
ampliação do programa, recursos e materiais específicos. 

CAPÍTULO I
DO NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO - NAP

Seção I
Da Missão

Art. 4º O NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico visa promover apoio para que a criança com 
deficiência ou dificuldades apresente melhoria no desenvolvimento integral, processo ensino 
aprendizagem com recursos para auxiliar e ampliar suas habilidades e potencialidades.

Seção II
Da Visão

Art. 5º A visão dos Núcleos de Apoio Psicopedagógico é tornar-se referência no apoio à criança 
com deficiência, dificuldades de aprendizagem e distúrbios de fala realizando atendimentos 
especializados nas áreas de: psicologia, fonoaudiologia e pedagogia e promovendo a inclusão 
social.

Seção III
Dos Valores

Art. 6º  O NAP –Núcleo de Apoio Psicopedagógico tem como valores a responsabilidade social, 
competência, eficácia, valorização e respeito à criança e suas diferenças.

Seção IV
Da Filosofia do Programa

Art. 7º  Os NAPs tendo em vista as características da população atendida pretendem promover 
subsídios psicológicos, fonoaudiológicos e pedagógicos, contribuindo para melhoria nos aspectos 
sociais, motores, intelectuais, psíquicos, educacionais, promovendo assim o desenvolvimento de 
suas habilidades e capacidades.  

Seção V
Dos Objetivos Gerais

Art. 8º  Para cumprir o estabelecido e de acordo com legislação vigente do Estatuto da Criança e 
Adolescente LEI 8.069 de 1990, LDB 9.394/96 (art.58 e 59) para prover e promover atendimentos 
especializados aos que necessitarem o programa tem como objetivo:

I - Oferecer atendimentos especializados com equipe multidisciplinar nas áreas de fonoaudiologia, 
psicologia, pedagogia, fisioterapia e terapia ocupacional;
II- Prestar atendimentos especializados as crianças e adolescentes com deficiências, síndromes, 
transtornos globais do desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, distúrbios de fala e 
linguagem e transtorno de comportamentos (TDAH, TC e TOD);
II - Promover orientações individuais às famílias sempre que se fizer necessário;
III - Implementar grupos de terapia e sensibilização com as mães ou responsáveis, buscando maior 
conscientização acerca da deficiência ou dificuldade com a qual convivem;
IV - Realizar avaliações e diagnósticos dos casos encaminhados pelas escolas públicas e área de 
saúde;
V -Realizar palestras para orientação acerca das necessidades dos atendidos com intuito de 
esclarecimento e  melhor aceitação da patologia ou dificuldade apresentada. 
                 
Seção VI
Da População Atendida
Art. 9º  O programa atenderá crianças e adolescentes com deficiência visual, deficiência 
auditiva, deficiência intelectual, deficiência física e múltiplas, síndromes, transtornos globais 
do desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, distúrbios de fala e linguagem e transtorno 
de comportamento (TDAH, TC e TOD) do Município de Pindamonhangaba, que necessitem de 
atendimentos especializados.
Art. 10 A entrada para atendimento no programa será a partir da idade de três anos até a idade de 
quatorze anos.
Art. 11 O NAP manterá contato direto com outros órgãos da Prefeitura como CRAS, CAPs e 
Secretaria de Saúde, com intuito de encaminhamento de crianças em que a patologia não estiver de 
acordo com os critérios preestabelecidos na organização do programa.
Art. 12 As Crianças avaliadas e apresentando deficiência intelectual que interferem de modo 
significativo no rendimento escolar e condições de independência ou autonomia, serão 
encaminhados a Instituição Especial, não ferindo nenhuma legislação sobre inclusão e com 
concordância dos pais ou responsáveis.
Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou pessoa com deficiência auditiva ou deficiência 
visual que precise ser inserido em propostas de aprendizagem do BRAILLE ou LIBRAS não será 
necessário respeitar a idade estabelecida pelo programa.

Seção VII
Das Áreas de Atuação e Objetivos Específicos

Subseção I
Setor de Psicologia
Art. 13  São objetivos do setor de psicologia:
I - Desenvolver estratégias psicológicas ou lúdicas para melhorar a autoestima;
II - Organizar e desenvolver atividades de intervenção psicomotora;
III - Orientar a família na realização de atividades que auxiliem no desenvolvimento global da criança;
IV- Proporcionar suporte emocional á família visando melhor conhecimento e aceitação 
sobre a deficiência ou dificuldade da criança;
V - Realizar encaminhamento, sempre que necessário, a outros especialistas;
VI- Possibilitar melhores condições de vida a criança a partir do desenvolvimento e do aproveitamento 
de suas habilidades e potencialidades.

Subseção II
Setor de Fonoaudiologia
Art. 14 São objetivos do setor de fonoaudiologia:
I - Reabilitar os distúrbios da comunicação humana;
II- Promover atividades que estimulem a linguagem expressiva e receptiva, aspectos cognitivos, 
compreensão de histórias, entre outras;
III- Proporcionar exercícios que melhorem a qualidade vocal, coordenação pneumofônica 
articulatória, relaxamento muscular, consciência do mecanismo vocal e higiene vocal,  
IV- Desenvolver atividades que envolvam a memória auditiva e analise síntese; aspectos referentes 
à percepção, detecção, localização do som, discriminação instrumental;
V- Ensinar a fazer o uso correto da fala: automatização de fonemas (omissões, trocas, substituições, 
distorções) e consciência fonológica;
VI- Adequar as funções de respiração; mastigação, deglutição, sucção, através de exercícios 
específicos (funções estomatognáticas);
VII- Conscientizar-se das estruturas dos OFAs (órgãos fonoarticulatórios) e adequação de postura, 
mobilidade e tônus;
VIII- Promover atividades de leitura e escrita, envolvendo a memória auditiva, visual, associação 
fonema-grafema, análise e síntese, compreensão e interpretação de textos e análise gramatical.
 IX- Desenvolver a capacidade de comunicação podendo ser verbal ou não verbal, de 
acordo com a necessidade especial da criança.

Subseção III
Setor de Pedagogia

Art. 15 - São objetivos do setor de pedagogia:
I- Incentivar a criança a identificar as partes que compõem o seu corpo para que tome consciência 
de si mesma, de seus semelhantes e do meio que a cerca;
II- Realizar atividades pedagógicas relacionadas às áreas em defasagem;
III- Oportunizar o desenvolvimento da leitura, escrita e matemática através de estratégias lúdicas e 
intervenções pedagógicas;
IV- Articular intervenções pedagógicas que estimulem as funções cognitivas a partir do uso de jogos 
em atividades grupais e/ou individuais;
V- Trabalhar atividades de consciência fonológica com crianças que apresentam dificuldades de 
aprendizagem;
VI- Promover o ensino da Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS para crianças surdas;
VII- Promover o ensino do BRAILLE para as crianças com deficiência visual;
VIII- Realizar atividades psicomotoras visando o desenvolvimento das habilidades corporais, noções 
de espaço, tempo, lateralidade e ritmo;
VIII- Propiciar uma efetiva aprendizagem e oferecer subsídios para formação da cidadania;
 X- Promover avaliação pedagógica ao encaminhar um portador de necessidades educacionais 
especiais para inclusão;
 XI- Orientar a família para que esta tenha efetiva participação nos atendimentos especializados que 
seu filho recebe e possa reconhecer os benefícios destes;
XII- Proporcionar o desenvolvimento da autonomia, independência nas ações; aquisição de 
habilidades, aprendizado de conceitos e desenvolvimento do raciocínio.
XIII- Utilizar atividades lúdicas buscando desenvolver habilidades e competências a fim de propiciar 
aprendizados simultâneos.

Subseção IV
Da Organização dos Atendimentos
Art. 16  Os atendimentos serão realizados preferencialmente no contra turno do horário de aula do 
atendido nos setores de psicologia, fonoaudiologia e pedagogia semanalmente, com dia e horário 
agendado previamente com pais ou responsáveis. 
Art. 17  Os atendimentos de fonoaudiologia e psicologia terão duração de trinta minutos.
Art. 18 A duração dos atendimentos no setor de pedagogia será programada de acordo com 
necessidade do atendido, não menor que trinta minutos e não acima de duas horas. 

Art. 19 Para crianças com grandes dificuldades ou patologias acentuadas os atendimentos poderão 
ser realizados em mais de um dia com orientação do profissional e família. 
Parágrafo único. Em casos específicos, quando a necessidade demandar e havendo possibilidade 
de horário, o atendido poderá realizar dois atendimentos semanais no mesmo setor. 

Subseção V
Do Processo de Encaminhamentos
Art. 20 Os encaminhamentos de crianças para atendimento no NAP serão realizados pelas Escolas 
Públicas Municipais, Estaduais e Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
e serem entregues no NAP pelos pais ou responsáveis. 
Art. 21 Os encaminhamentos seguirão ordem de chegada e lista de espera para agendamento da 
avaliação e atendimentos nos setores.
Parágrafo Único. Crianças com laudo de deficiências ou suspeita encaminhadas para atendimento 
poderão ter prioridades mediante avaliação e observação do gestor da unidade e contato com 
escola. 

Subseção VI
Do Processo de Alta nos Atendimentos
Art. 22 O processo de alta ocorre quando o atendido:
I - Consegue atingir o esperado no processo terapêutico e apresenta condições de desenvolvimento 
sem suporte técnico especializado.
II - Todos os profissionais estão habilitados a dar alta quando estes atingirem os objetivos propostos 
nos atendimentos de psicologia, pedagogia ou fonoaudiologia. 
III – O procedimento de alta poderá ocorrer a qualquer época do ano após conclusão pela 
profissional e apresentação do caso em reunião de equipe.
Parágrafo Único. Em casos específicos em que o atendido precise realizar um procedimento externo 
e depois continuidade nas terapias, o atendido receberá alta circunstancial e poderá retornar assim 
que for pertinente. 

Subseção VII
Do Processo de Encerramento nos Atendimentos
Art. 23 O encerramento da terapia poderá ocorrer quando o atendido:
I – Apresentar três faltas consecutivas nos atendimentos sem nenhum contato com o NAP, 
considerando-o desistente.
II – Em casos de excesso de faltas nos atendimentos e após orientação verbal, orientação escrita 
e assinatura dos pais ou responsáveis e observância de não evolução e não interesse pelos 
atendimentos, a profissional ou equipe poderá optar pelo encerramento.
III - O encerramento poderá ocorrer somente em um atendimento ou todos em que não estiver 
ocorrendo aderência as orientações e procedimentos, continuando nos demais. 
Parágrafo único. Em casos de necessidade de retorno aos atendimentos caberá ao responsável 
buscar outro encaminhamento e permanecer em lista de espera por nova vaga. 

Subseção VIII
Da Formação Continuada  
Art. 24 Caberá aos profissionais do núcleo manter-se atualizados através da realização de cursos de 
aperfeiçoamento e extensão, cursos de pós-graduação, palestras e workshops. 
Art. 25 A Secretaria de Educação custeará os cursos de formação para os profissionais do NAP com 
inscrição, diária, transporte e se necessário estadia.
Art. 26 Os professores que atuam no NAP seguirão os mesmos critérios de formação oferecidos aos 
professores da Rede Municipal de acordo com Plano de Carreira do Magistério Público Municipal.
Parágrafo único. A formação em cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu seguirá os 
mesmos critérios determinados para os professores da Rede Municipal de acordo com Plano de 
Carreira do Magistério Público Municipal e para o funcionalismo público em geral de acordo com 
Lei CLT.

CAPITULO II
DA EDUCARTE BRINQUEDOTECA

Seção I
Dos Objetivos e dos fins da Instituição

Art. 27  A Educarte Brinquedoteca de Pindamonhangaba, tem como objetivo favorecer, oportunizar 
e resgatar o direito de brincar, promovendo a socialização entre seus frequentadores, oferecendo 
um espaço especialmente lúdico, onde crianças e adultos tenham o acesso a uma grande variedade 
de brinquedos e brincadeiras, propiciando a manifestação de suas potencialidades e necessidades 
lúdicas.

Seção II
Dos Objetivos Gerais
Art. 28  A Educarte Brinquedoteca, Núcleo de Apoio Lúdico, presta serviço à população, incluindo 
crianças, jovens, adultos e idosos com os seguintes objetivos:
I. Proporcionar espaço para brincadeiras onde os atendidos possam brincar de maneira espontânea, 
realizando assim várias atividades;
II. Preparar para a cidadania dentro da compreensão teórica e prática dos direitos e deveres da 
pessoa humana, da família e demais elementos que integram o convívio social, desenvolvendo 
atitudes de solidariedade, diálogo, cooperação, repúdio às injustiças e respeito mútuo;
III. Por meio do reconhecimento dos diferentes cantos lúdicos possibilitando no atendido o 
conhecimento de si e do outro, proporcionando a construção de sua identidade;
IV. Ampliar o conhecimento de mundo do atendido partindo de seus próprios conceitos e promovendo 
o manuseio diferentes objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e 
possibilidades, entrando em contato com formas diversas de expressão artística e corporal;
V. Compreender o ambiente social nos aspectos em que se fundamenta a sociedade e sua formação 
como cidadão;
VI. Favorecer seu desenvolvimento psicomotor, sócio cognitivo e afetivo;
VII. Desenvolver autonomia, criatividade, imaginação e cooperação;
VIII. Proporcionar atividades que auxiliam o equilíbrio emocional;
IX. Estimular o relacionamento entre crianças e adultos.

Seção III
Dos Objetivos da Educação Infantil
Art. 29 Prestar atendimento lúdico para os alunos de Educação Infantil visando:
I. Proporcionar a criança um conhecimento matemático que favoreça o desenvolvimento do seu 
raciocínio lógico por meio de materiais concretos e jogos;
II. Promover a integração do grupo, a socialização das crianças e o desenvolvimento psicomotor 
(coordenação motora ampla, fina e coordenação viso motora);
III. Organizar atividades para que a criança amplie seus conhecimentos na compreensão do mundo 
no qual está inserida, desenvolvendo o espírito de coleguismo, companheirismo e solidariedade;
IV. Ampliação da comunicação visual, verbal, corporal e escrita nas diferentes relações sociais;
V. Incentivar a curiosidade natural, estimular as atitudes científicas, investigativas e questionadoras;
VI. Proporcionar trocas de brinquedos entre as crianças;
VII. Descobrir e explorar o seu corpo, utilizando-o como meio de comunicação e expressão;

Seção IV
Dos Objetivos do Ensino Fundamental
 Art. 30  Prestar atendimento Lúdico para os alunos de Ensino Fundamental visando:
I. O desenvolvimento da capacidade de aprender, utilizando como estratégia o lúdico por meio de 
jogos, brinquedos e brincadeiras;
II. Aprimorar e desenvolver as habilidades e atitudes, tendo como referência o contato social, com 
o outro em com o grupo;
III. Contribuir para a formação dos valores sociais, aos direitos e deveres dos cidadãos e respeito 
ao bem comum;
IV. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e da tolerância 
recíproca e que se assenta a vida social.

Seção V
Dos Objetivos dos Jovens, Adultos e Idosos
 Art. 31  Prestar atendimento Lúdico para os atendido visando:
I. Aprimoramento do jovem como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento 
da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
II. O desenvolvimento das competências dos jovens e dos adultos para continuar aprendendo de 
forma autônoma e critica.
III. Oportunizar momentos de diversão aos adultos, fortalecendo o vínculo afetivo e o prazer pelo 
brincar;
IV. Resgatar e preservar as habilidades motoras nos idosos, contribuindo para uma melhor 
qualidade de vida;

Seção VI
Dos Atendimentos
Art. 32 A Educarte Brinquedoteca de Pindamonhangaba, através da Secretaria Municipal de 
Educação, mantém os seguintes atendimentos nas Unidades:
I. Unidade Lessa
II. Unidade Melo de Moraes
III. Brinquedoteca Itinerante
Parágrafo único – A equipe da Educarte Brinquedoteca desenvolve nesses atendimentos diversos 
projetos que visam atender crianças, jovens, adultos e idosos promovendo vivências lúdicas com 
inúmeros benefícios físicos, sociais e emocionais.

Seção VII
Da População e do Regime de Funcionamento
Art. 33 A Educarte Brinquedoteca atende alunos da Rede Municipal, Estadual e Particular, assim 
como instituições públicas e privadas e demais munícipes.
Art. 34  A Educarte Brinquedoteca Pindamonhangaba trabalhará junto à comunidade, sendo 
realizado um cadastro pelo responsável autorizando o menor a frequentar o espaço nos dias abertos 
ao público. 
Art. 35 Os atendimentos de escolas e instituições deverão ser agendados previamente.
Art. 36 O regime de funcionamento é sob a forma de externato nos períodos da manhã e tarde.
Parágrafo único – As visitas realizadas no espaço por escolas públicas ou privadas terão a 
responsabilidade de ter autorização dos pais dos alunos.

Seção VIII
Da Organização da Brinquedoteca

Subseção I
Das Ações

Art. 37 As ações da Brinquedoteca serão pautadas no Referencial Curricular Nacional (RNC), 
explicitado pelo Ministério de Educação e Desporto, e considerando as especificidades afetivas, 
emocionais, físicas, sociais e cognitivas de cada criança, jovens, adultos e idosos, segundo os 
princípios:
I. Respeito à dignidade e aos direitos das crianças. Consideradas nas suas diferenças individuais, 
sociais, culturais e étnicas;
II. Socialização de crianças por meio de sua participação de brinquedos, jogos e brincadeiras;
III. Aprendizagem desenvolvida a partir da problematização da realidade contextualizada, levando 
em conta a visão de mundo da criança;

IV. O direito da criança de brincar, como forma particular de expressão, pensamento e interação e 
comunicação;
V. Brincar contribui assim, para interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito de 
grupos sociais diversos.

Subseção II
Da Organização do Espaço
\Art. 38  Na Educarte Brinquedoteca a organização do espaço é dividida por cantos temáticos que 
estimulam à expressão livre, permitindo à representação do imaginário, o desenvolvimento da 
linguagem, a interação social, a estruturação da personalidade e aproximação do real. 
Parágrafo único. Esses cantos temáticos devem ser constantemente reorganizados e readaptados 
conforme a necessidade do usuário.

Seção IX
Da Organização do Atendimento

Subseção I
Atendimento de Educação Infantil
Art. 39 As salas serão organizadas com os cantinhos temáticos com a finalidade de proporcionar o 
desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade.
Art. 40 Na Educação Infantil, as classes serão organizadas de acordo com a faixa etária dos alunos, 
com um máximo de trinta e cinco alunos por atendimento de noventa minutos.

Subseção II
Atendimento de Ensino Fundamental
Art. 41 As salas serão organizadas com cantinhos temáticos oportunizando o desenvolvimento por 
meio de jogos, brinquedos e brincadeiras.
Art. 42 No Ensino Fundamental, as classes serão organizadas de acordo com a faixa etária dos 
alunos, com um máximo de trinta e cinco alunos por atendimento.

Subseção III
Atendimento dos Jovens, Adultos e Idosos
Art. 43 O espaço da Educarte Brinquedoteca será preparado para vivências lúdicas contribuindo 
para preservar habilidades, valorizar e resgatar o brincar como fonte de entretenimento, lazer, 
diversão e uma rica aprendizagem.
Art. 44 Os atendimentos de jovens, adultos e idosos acontecerão em grupos com um máximo  de 
trinta pessoas.

Subseção IV
Atendimentos de Educadores
Art. 45  O espaço da Educarte Brinquedoteca será preparado para vivências lúdicas e reflexões 
visando conscientizar os educadores da grande importância de incorporar o lúdico em sua rotina 
escolar.
Art. 46 Os atendimentos dos educadores podem ser agrupados com um máximo de cinquenta 
pessoas.

Seção X
Do Sistema de Controle de Frequência
Art. 47 Com o fim de garantir a frequência da comunidade, a Educarte Brinquedoteca adotará os 
seguintes procedimentos:
I. Alertar e manter informados os pais quanto às suas responsabilidades no tocante à frequência e 
horário nos dias abertos à comunidade;
II. Incentivar os pais e os filhos a frequência semanal nos atendimentos.

CAPITULO III
DA CASA VERDE

Seção I
Da Educação Ambiental
Art. 48 Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Art. 49  A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não formal.

Seção II
Da Filosofia e dos Objetivos

Subseção I
Dos Objetivos e dos Fins da Unidade
Art. 50 A Casa Verde visa disponibilizar aos alunos, professores e partes interessadas, oficinas e 
projetos voltados para o uso sustentável de recursos, atividades educacionais e culturais, além da 
conscientização dos educandos para a preservação e manutenção do Meio Ambiente, para que 
atuem na sua realidade socioambiental em defesa do Meio Ambiente e Qualidade de Vida.

Subseção II
Dos Objetivos Gerais
Art. 51 Para cumprir as normas gerais da Política Nacional de Educação Ambiental, a Casa Verde 
adota os seguintes objetivos:
I -  Promover a conscientização a respeito das necessidades e obrigações com o meio ambiente e 
com o aprofundamento do conhecimento sobre o mesmo;
II -  Preparar o ser humano para a preservação da natureza e para o uso sustentável de seus 
recursos, tendo como foco o Meio Urbano e sua relação com o Meio Rural;
III -  Desenvolver uma consciência crítica mediante os estudos dos impactos da ação humana sobre 
o meio ambiente;
IV - Fomentar a valorização, preservação de áreas protegidas e promoção da sustentabilidade;
V - Democratizar as informações relativas às temáticas ambientais.

Subseção III
Dos Objetivos da Visita Monitorada
Art. 52 A Visita Monitorada tem como finalidade apresentar a Maquete Ambiental de maneira a 
contribuir para a compreensão dos impactos ambientais, a partir de uma representação em modelo 
tridimensional do Vale do Paraíba do Sul.
Parágrafo único: Mediante agendamento ou público atendido, poderão ser realizadas atividades 
diferenciadas como: dinâmicas, jogos, palestras, vídeos e brincadeiras, entre outros, de acordo com 
a filosofia de trabalho da Unidade.

Subseção IV
Dos Objetivos dos Cursos de Educação Ambiental
Art. 53 O Curso tem por objetivos possibilitar aos participantes uma experiência na descoberta da 
natureza por meio da ciência, resgatar a prática de cultivo de horta e ervas medicinais, reutilizar 
materiais que seriam descartados e estudar o Vale do Paraíba por meio da Maquete Ambiental do 
Vale do Paraíba.

Subseção V
Dos Objetivos dos Projetos Itinerantes
Art. 54 Os Projetos Itinerantes são idealizados pela Casa Verde de acordo com as problemáticas 
ambientais e/ou solicitações de escolas/entidades e tem por objetivos:
I -  Promover a reflexão sobre a utilização de recursos naturais, favorecendo a responsabilidade 
ética de nossa espécie e o próprio planeta como um todo, auxiliando para que a sociedade possua 
um ambiente sustentável, garantindo a vida no planeta;
II - Estimular a mudança na prática de atitudes e a formação de novos hábitos com relação ao meio 
ambiente que os cerca;
III - Permitir o elo entre todas as disciplinas possibilitando enriquecer ainda mais a área da educação 
enfocando para isso a valorização da vida, do meio ambiente e permitindo à comunidade trabalhar 
situações que resultem em propostas de intervenção na realidade que a cerca.
IV - Criar uma consciência sobre a necessidade de diminuir o consumo desenfreado e buscar 
formas para solucionar ou minimizar os problemas ambientais da comunidade local.

Subseção VI
Dos Objetivos do Programa Jogos Ambientais
Art. 55 A produção de jogos ambientais retrata os problemas envolvendo o meio em que vivemos 
e as crescentes ações de descaso, possibilitando, por meio do lúdico, a reflexão e mudança de 
comportamentos, fazendo com que as pessoas passem a demonstrar hábitos saudáveis e de 
cuidados com o meio ambiente. Este trabalho tem por objetivos: 
I -  Promover situações nas quais as pessoas se vejam envolvidas e que façam associações com o 
dia-a-dia, buscando desta forma, estimular os cuidados com o meio ambiente;
II - Contribuir para a sensibilização, o conhecimento e a compreensão dos alunos sobre os impactos 
causados pela ação do homem no meio natural em que vive, como também sobre a urgência de 
mudanças de atitudes individuais e coletivas para garantir a sustentabilidade das atuais e futuras 
gerações.

Seção III
Da População Escolar e do Regime de Funcionamento
Art. 56 A Casa Verde desenvolverá atividades buscando envolver os diferentes públicos como: 
escolas das redes pública (estadual e municipal) e privada, nos seus diferentes níveis, desde a 
Educação Infantil até a Educação Superior; instituições variadas e eventos diversificados.
Art. 57 O funcionamento da Casa Verde ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 17h30. 
Parágrafo único: A Casa Verde poderá participar de eventos e atividades a convite e/ou convocação 
feita por outras instituições ou mesmo por outros órgãos públicos, que venham ocorrer em dias e 
horários adversos ao de funcionamento regular. 

Seção IV
Das Inscrições Para os Cursos de Educação Ambiental
Art. 58 São condições para a inscrição que o aluno esteja cursando a partir do 4º ano do Ensino 
Fundamental.
Art. 59 A inscrição será efetuada pelo responsável legal do aluno e a  matrícula será efetuada dentro 
dos limites de vagas.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 60. A Secretaria de Educação e Cultura elaborará o Regimento Interno dos Projetos Especiais 
de que trata este Decreto.
Art. 61. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal 
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena - Secretária de Educação e Cultura

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de outubro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PReFeiTURa mUniCiPaL de Pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

A equipe da Subpre-
feitura está realizando a 
obra de guias e sarjetas 
na avenida das Orquíde-
as. Os funcionários tam-
bém estão realizando a 
limpeza da região e as 
atividades são necessá-
rias para que seja feita a 
pavimentação.

A Subprefeitura so-
licitou à Sabesp que fi-
zesse o rebaixamento 
da rede de água e esgoto 
para poder fazer as me-
lhorias no local. A aveni-
da das Orquídeas corta o 
Ipê II e Liberdade.

Subprefeitura executa 
guias e sarjetas MArIA FernAndA MunhOz

***
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba está 
preparando o cemitério 
municipal para o dia de 
Finados, 2 de novembro. 
As equipes da Secretaria 
de Obras e dSM – depar-
tamento de Serviços Mu-
nicipais, estão no local 
realizando manutenção e 
limpeza.

As construções e re-
formas de túmulos serão 
permitidas até o dia 28 de 
outubro. As limpezas serão 
autorizadas somente dos 
dias 29, 30 e 31 deste mês. 
O horário de reforma e 
limpeza é das 7 às 17 horas.

Cerca de 15 mil pessoas 
estão sendo esperadas no 

Prefeitura organiza 
cemitério para 
feriado de Finados

cemitério municipal neste 
ano. O local terá horário 
especial de funcionamen-
to, a partir das 6 horas.

Curiosidade: “Chi-
quinho do Gregório”, 
construtor dos prédios 
antigos da cidade e do ce-
mitério municipal foi o pri-
meiro a nele ser sepultado. 
Seu túmulo é o primeiro ao 
lado direito da capela, com 
acesso pelo portal princi-
pal do cemitério.

entre os nomes famo-
sos sepultados no local 
estão Amácio Mazzaropi, 
Bertha Celeste homem de 
Melo (autora da letra em 
português do ‘Parabéns a 
Você’), João do Pulo, Vis-
conde da Palmeira, Barão 
de Lessa e outros nobres. Funcionário realizando limpeza 

 Marcos Vinicio Cuba

CONVOCAÇÃO – 18ª 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 “18ª Reunião Ordinária de 
2014” , cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
—  Informes 
—  Aprovação de ata
— Deliberação de Recursos do Projeto 
“Sustentado Esperança”
— Divulgação Projetos Aprovados e Projetos 
com Exigências;
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Dia:  21/10/2014 (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

- CMDCA - CONSELhO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE 
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Centenas de fiéis 
de Pindamonhanga-
ba vão participar da 
Campanha da Mãe Pe-
regrina de Schoenstatt 
(Mãe Rainha), da Dio-
cese de Taubaté, que 
promove a ‘Festa dos 
100  anos da Aliança 
de Amor’. O evento 
acontece no sábado 
(18), na paróquia São 
João Bosco, na Cidade 
de Deus (rua Embai-
xador José Carlos Ma-
cedo Soares, 845), em 
Taubaté. 

Às 17 horas haverá 
reza do Santo Terço e 
às 18 horas será cele-
brada missa. 

Início do 
Movimento

A Campanha da 
Mãe Peregrina de 
Schoenstatt faz parte 

variedades

Atendendo a uma de-
núncia anônima, a Polí-
cia Militar chegou a um 
grupo de cinco rapazes 
que planejava cometer as-
saltos. Ao perceberem a 
aproximação da polícia os 
indivíduos se separaram 
para fugir quando um dos 
rapazes  tentou se desfa-
zer de uma arma de brin-
quedo (tipo pistola). O ato 
foi percebido e o homem 
foi conduzido ao plantão 

policial para apreensão do 
objeto e registro de bole-
tim de ocorrência.

Os demais membros do 
grupo não foram encon-
trados.

Atenção - A polícia 
ressalta a importância da 
participação da comunida-
de por meio de denúncias. 
Se você perceber alguma 
atitude suspeita em seu 
bairro, denuncie usando 
os telefones 181 e 197.

Amado por uns, odia-
do por outros, ele está de 
volta. O horário brasilei-
ro de verão terá início à 
meia-noite de domingo 
(19), quando a popu-
lação das regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste 
vão adiantar os relógios 
em uma hora.

A medida termina 
no dia 22 de feverei-
ro de 2015. Apesar do 
decreto estabelecer que 
o horário alternativo 
deve terminar sempre 
no terceiro domingo de 
fevereiro do ano seguin-
te, quando coincidir com 
a data de carnaval, seu 
fim deve ser ainda no 
outro domingo, no caso 
de 2015, dia 22. O objeti-
vo é evitar que, em meio 
a um feriado, alguns 
esqueçam de ajustar os 
relógios.

na noite da última terça-
feira (14), um rapaz de 18 
anos foi preso em flagrante 
acusado de tráfico de drogas 
no bairro São benedito.

Segundo informações, 
durante patrulhamento por 
volta das 19h30, policiais da 
rocam  se depararam com 
dois indivíduos em atitudes 
suspeitas. ao perceberem a 
aproximação da Pm tentaram 
fugir, sendo abordados em 
seguida.

durante revista pessoal 
foi localizado sete porções de 
maconha na barra da calça e 
a quantia de r$ 180 com um 
homem de 18 anos, além de 
um celular contendo diversas 
fotos do rapaz segurando 
arma de fogo. Com o outro 
foi encontrada uma porção 
de maconha e r$ 92 em di-
nheiro.

um terreno próximo ao 
local foi vistoriado e os po-
liciais encontraram mais 50 
porções de maconha, enro-
ladas em um saco plástico, 
prontas para a venda. inda-

roubo a estabelecimento 
em Moreira César 

Horário de verão começa domingo

   História
o horário de verão foi instituído pela primeira vez em 1931 e é adotado sem-

pre nesta época do ano para aproveitar melhor a luminosidade natural do dia e, 
dessa forma, reduzir o consumo de energia, que cresce naturalmente por causa 
do calor e do aumento da produção industrial às vésperas do natal. 

    Economia
Segundo o diretor geral do ONS - Operador Nacional 

do Sistema Elétrico, Hermes Chipp, os resultados verifi-
cados durante o Horário de  Verão 2013/2014, encerrado 
no dia 16 de fevereiro deste ano, apontam para uma 
redução da demanda no horário de ponta da ordem de 
2.565 MW, sendo 1.915 MW no subsistema Sudeste/Cen-
tro-Oeste, o que equivale a aproximadamente 50% da  
carga no horário de ponta da cidade do Rio de Janeiro 
(6,4 milhões de habitantes), ou a duas vezes  a carga no 
horário de ponta de Brasília (2,6 milhões de habitantes).

Na prática, resultou em uma economia de R$ 405 
milhões, um custo evitado com geração termelétrica e 
redução de carga nos horários mais demandados 

que vai da tarde até a noite, o que colabora para re-
duzir o carregamento na rede de transmissão de energia 
do país, dando maior flexibilidade à operação e manu-
tenção em equipamentos.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, nos últimos 
anos a redução média da demanda de energia tem sido 
em torno de 5% nas regiões onde foi aplicado o horário 
de verão. “As análises também demonstram que a redu-
ção da demanda de ponta tem evitado novos investimen-
tos, da ordem de R$ 2 bilhões por ano, na construção de 
usinas geradoras de energia. A economia no consumo de 
energia, em megawatt-hora, em torno de 0,5%, é consi-
derada como ganho decorrente, ou marginal, mas não 
pode ser desprezado”, informa o ministério.

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

ATENÇÃO CORRETORES

Agende entrevista: 3642-4200

THINO IMÓVEIS

Fiéis de Pinda participam 
da Campanha Mãe Rainha

da Obra Internacional de 
Schoenstatt, fundada pelo 
padre José Kentenich em 
18 de outubro de 1914, na 
cidade de Schoenstatt, na 
Alemanha. 

Campanha no Brasil
Em 1950, João Luiz 

Pozzobon, dono de um 
pequeno estabelecimen-
to comercial, pai de sete 
filhos, participou de um 
grupo formado por ho-
mens, no início do Mo-
vimento Apostólico de 
Schoenstatt, em Santa 
Maria (RS). Ele recebeu a 
formação schoenstattiana 
do padre Celestino Trevi-
san  Pallottino. No dia 10 
de setembro de 1950, foi 
convidado pela Irmã M. 
Teresinha Gobbo, do Ins-
tituto Secular das Irmãs 
de Maria de Schoenstatt,  
que também dava forma-
ção schoenstattiana aos 

ramos femininos e às 
famílias do Movimento 
de Schoenstatt, a levar a 
imagem da Mãe Rainha 
e Vencedora Três Vezes 
Admirável para visitar as 
famílias, escolas, asilos e 
hospitais. 

João Pozzobom as-
sumiu a tarefa de levar 
a imagem peregrina da 

Mãe Rainha de Schoens-
tatt a todas as  famílias,   
exerceu esse apostolado 
durante 35 anos, até a 
data de seu falecimento 
em 27 de junho de 1985. 
Com ela percorreu mais 
de 140 mil quilômetros 
e não deixou um dia se-
quer de praticar esse 
apostolado.

Polícia

rapaz é preso por 
tráfico de drogas

denúncia anônima evita 
roubo na cidade

gado sobre a procedência, 
o rapaz de 18 anos assu-
miu que a droga seria para 
venda e que o outro estava 
no local apenas comprando 
para uso pessoal.

diante dos fatos o indi-
víduo foi conduzido para a 
delegacia, autuado em fla-
grante por tráfico de drogas 
e conduzido à Cadeia Públi-
ca de Cruzeiro. Já o segundo 
foi ouvido e liberado.

Um mercado do bair-
ro Laerte Assunção, 
Distrito de Moreira Cé-
sar, foi alvo de bandi-
dos na última quarta-
feira (15).

Segundo informa-
ções, com a chegada da 
Polícia Militar ao local,  
dois indivíduos  tenta-
ram fugir mas foram al-
cançados. Na abordagem 
os policiais encontraram 

com um dos rapazes, de 
19 anos, duas trouxinhas 
de maconha. Junto dele 
estava um menor de 16 
anos. Os dois foram en-
caminhados para o Plan-
tão Policial.

Os representantes do 
estabelecimento não reco-
nheceram os dois rapazes 
como autores do crime. 
No total, foram levados 
R$ 500 do mercado.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 267/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 267/2014 de “Aquisição de Emulsão Asfáltica Rl – 1c 
para ser utilizada em diversas obras pela Usina de Asfalto, conforme solicitado pelo Departamento 
de Obras e Viação”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 
meses, assinada em 06/10/2014: 

ATA nº 164/2014 Empresa:    SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA  ME.

ITEM 
UNID.

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 TO. 1.032.001.010760 – Emulsão Asfáltica RL – 1C BRASQUÍMICA 893,00 700 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 38.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, 
realizada em 23.09.2014.
Às dezessete horas do dia vinte e três de 
setembro de dois mil e quatorze, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Trigésima Oitava 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Bruna Danielle da Silva 
Alves, membro titular e Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro.
 Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 
ata da 37.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 18.09.2014. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi 
DEFERIDO, por votação unânime: 1-0216/14 
Mauricio Donegatti e 1-0222/14 Nina Maria 
Zanin de Andrade, INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0213/14 Janete da Silva Nogueira. II 
– RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0209/14 
Camila Alves Correa Leite e 1-0212/14 Janete 
da Silva Nogueira. III– RELATOR: Sr. Adelson 
Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, por 
votação unânime: INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0220/14 Rosemir Braz e 1-0223/14 
Ana Claudia do Nascimento Carvalho. IV – 
EXPEDIENTE: Ofício 050/14-JARI encaminhado ao 
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas 
da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados 
os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido 
esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, 
Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 39.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.10.2014.

Às dezessete horas do dia sete de outubro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Antonio Augusto 
Marcondes da Silva, presidente suplente, Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular. 
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 38.ª Sessão Ordinária, realizada em 23.09.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da 
Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0215/14 Janete da Silva Nogueira e 1-0218/14 
Edney Laurindo Ramos. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0226/14 Airton José Diniz e 1-0238/14 Paulo Roberto Salomão Filho.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 40.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.10.2014.

Às dezessete horas do dia quatorze de outubro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Quadragésima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando 
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
 Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 39.ª Sessão Ordinária, realizada em 07.10.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0231/14 Anderson Pimentel Gimenes e INDEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0219/14 Irma Farias Guimarães, 1-0225/14 Luis Henrique Dantas da 
Gama e 1-0228/14 Geraldo Paulo Barreto. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza 
Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0229/14 Claudia Aparecida dos Santos Machado e 
1-0232/14 Farvardin Esazadeh Asgarabadi. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2014. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 110
Em: 26/03/2014
Processo nº: 0343/14
Atividade: Fabricação de Águas Envasadas
Razão Social: Empresa de águas minerais Passa Três
CNPJ: 31566 276/0002-46
Endereço: Estrada Municipal das Oliveiras, 796 - Oliveiras
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Milre Félix Neto
CPF: 218099188-63
Auto de Infração nº: 2125
Defesa: Apresentada fora do prazo legal.
Auto de Imposição de Penalidade de Interdição nº: 1702
Recurso: Aguardando o prazo legal de 10 dias 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

AUTO DE INFRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 109
Em: 19/09/2014
Atividade: Fabricação de Águas Envasadas
Razão Social: Empresa de águas minerais Passa Três
CNPJ: 31566 276/0002-46
Endereço: Estrada Municipal das Oliveiras, 796 - Oliveiras
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Milre Félix Neto
CPF: 218099188-63
Auto de Infração  nº  2218 
Defesa: Aguardando prazo legal de 10 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 312/2014
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. 312/14, referente à “Aquisição de rações 
para caninos filhote para o Ama – Abrigo Municipal de Animais da Cidade de Pindamonhangaba”, 
com encerramento dia 03/11/14 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, 16 de outubro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMUNICADO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2014
PROCESSO Nº. 23475/2014

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti) da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural para o atendimento ao 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme termo de 
referência.”,

A Prefeitura convoca os produtores relacionados abaixo para 
realizar a entrega das amostras, do dia 20/10/2014 a 24/10/2014, para a 
equipe técnica da Secretaria de Educação e Cultura, na Rua 
Caraguatatuba nº. 13 – Alto do Cardoso – Telefone: 3648-2739.
Item Produto Produtores que deverão apresentar amostras 

:

01 Abobora madura Claudio Salgado de Macedo 
Adaizy Marques 

02 Abobrinha brasileira Adaizy Marques 

03 Acelga Cooaat – Cooperativa Agropecuária dos 
Assentados do Município de Tremembé 

04 Alface Marcos Cesar Soares 

05 Beterraba Cooaat – Cooperativa Agropecuária dos 
Assentados do Município de Tremembé 

08 Couve Adaizy Marques 
11 Pepino Marcos Cesar Soares 

12 Repolho Cooaat – Cooperativa Agropecuária dos 
Assentados do Município de Tremembé 

13 Tomate 
Adaizy Marques 
Cooaat – Cooperativa Agropecuária dos 
Assentados do Município de Tremembé 

15 Goiaba Cooaat – Cooperativa Agropecuária dos 
Assentados do Município de Tremembé 

16 Laranja pera Cooaat – Cooperativa Agropecuária dos 
Assentados do Município de Tremembé 

17 Laranja ponkan Cooaat – Cooperativa Agropecuária dos 
Assentados do Município de Tremembé 

18 Maracujá Adaizy Marques 
19 Mel Associação Isabelense de Produtores Rurais 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 243/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 243/14, que cuida de “Aquisição de gêneros alimentícios 
estocáveis para alimentação escolar, conforme Termo de Referência Município”, a Autoridade 
Superior, ante análise da equipe técnica da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA e 
ADJUDICA o procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/preços R$): Nutricionale 
Comércio de Alimentos Ltda. (01 – 4,32; 24 – 1,55; 25 – 1,55; 29 – 1,55; 30 – 4,52).
Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 265/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 265/14, que cuida de “Aquisição de medicamentos para 
especialidades para atender as necessidades do Município”, a Autoridade Superior ante análise 
da equipe técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social, HOMOLOGA e ADJUDICA 
o procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/preços R$): Aglon Comércio e 
Representações Ltda. (12 – 7,62; 21 – 7,47; 24 – 35,50); CM Hospitalar Ltda. (15 – 0,14; 42 – 
0,58; 44 – 0,86); Crismed Comercial Hospitalar Ltda. (22 – 0,129; 23 – 0,066); Cristália Produtos 
Químicos Farmacêuticos Ltda. (03 – 4,19; 17 – 0,364; 20 – 0,05); Dimaci/SP Material Cirúrgico Ltda. 
(16 – 0,30); Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (04 – 5,70; 05 – 0,019; 07 – 2,50; 11 – 2,168; 18 
– 12,80; 19 – 0,25; 25 – 0,209; 27 – 0,158; 28 – 1,38; 34 – 0,237; 39 – 0,047; 41 – 0,146; 46 – 6,98; 
48 – 1,82; 53 – 0,098); Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda. (13 – 0,1054; 
14 – 0,1905; 26 – 5,44; 30 – 0,041; 32 – 0,48; 35 – 0,605; 40 – 0,087; 49 – 63,23; 50 – 63,23); 
Interlab Farmacêutica Ltda. (09 – 13,66; 29 – 8,55; 31 – 41,00; 33 – 1,10; 47 – 4,97);  Portal Ltda. 
(37 – 0,60; 38 – 16,99; 43 – 0,353; 45 – 1,19); Prati-donaduzzi & Cia. Ltda. (01 – 0,349; 08 – 0,87; 
10 – 0,082; 51 – 0,789). Itens fracassados: 02, 06, 36. Item deserto: 52.
Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 266/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 266/14, que cuida de “Aquisição de medicamentos para 
atender aos Programa Mental Municipal”, a Autoridade Superior ante análise da equipe técnica da 
Secretaria de Saúde e Assistência Social, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório 
supra, em favor da empresa (itens/preços R$): Aglon Comércio e Representações Ltda. (01 – 
0,402; 03 – 0,16; 23 – 1,71); Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. (02 – 0,47; 
39 – 0,24; 40 – 0,33; 45 – 0,09; 47 – 0,15; 51 – 0,405); CM Hospitalar Ltda. (37 – 0,77); Comercial 
Cirúrgica Rioclarense Ltda. (04 – 1,673; 11 – 5,54; 12 – 0,085; 16 – 1,38; 24 – 0,065; 27 – 0,04); 
Crismed Comercial Hospitalar Ltda. (09 – 0,39); Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. 
(06 – 0,039; 07 – 0,165; 15 – 0,075; 17 – 0,064; 18 – 0,145; 19 – 0,168; 20 – 4,31; 21 – 0,555; 22 – 
0,027; 25 – 0,109; 26 – 3,088; 29 – 0,095; 31 – 0,065; 32 – 5,43; 33 – 0,139; 34 – 0,545; 35 – 0,237; 
36 – 6,80; 38 – 0,096; 46 – 0,09; 50 – 0,217); Dimaci/SP Material Cirúrgico Ltda. (28 – 0,22); Dupatri 
Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda. (05 – 0,081; 10 – 0,073; 42 – 0,158; 48 – 0,099; 
49 – 0,279); Interlab Farmacêutica Ltda. (09 – 13,66; 29 – 8,55; 31 – 41,00; 33 – 1,10; 47 – 4,97); 
Portal Ltda. (14 – 0,645); Prati-donaduzzi & Cia. Ltda. (30 – 1,90); União Química Farmacêutica 
Nacional S/A (08 – 0,054; 41 – 19,80). Itens desertos: 08, 41.
Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 330/2014
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. 330/14, referente à “Aquisição de 
refeições, refrigerantes e pizza para atender o departamento de cultura no feste – Festival Nacional 
de Teatro”, com encerramento dia 31/10/14 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, 16 de outubro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 330/2014
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. 330/14, referente à “Aquisição de 
refeições, refrigerantes e pizza para atender o departamento de cultura no feste – Festival Nacional 
de Teatro”, com encerramento dia 31/10/14 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, 16 de outubro de 2014. 

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
          Vigilância Sanitária

RESPONSÁVEL TÉCNICA Substituta:  Fernanda Mayumi de Andrade - CRF: 36734

CNPJ/ CPF: 61.412110/0502-50
RAZÃO SOCIAL: Drogaria São Paulo S/A

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SP

Comunicado de DEFERIMENTO

                                                             __Pindamonhangaba, __12___ de __outubro _ de ___2014_________. 

DATA PROTOCOLO:01/10/14Nº PROTOCOLO: 2060/2014

A Diretora  do DPRAS Vania Cristina Fernandes

Defere cadastro nº 01/2014 de medicamento conforme artigo 124 da portaria 6/99 e portaria MS 344/98 para dispensação

de medicamentos de uso sistêmico a base de substâncias da lista C2 (retinóides)

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Camila Moreira Beraldo CRF: 61.075

ENDEREÇO: Rua Alcides Ramos Nogueira, 650 - lojas S 03/04/05/06 - Mombaça

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 e de curso específico, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  29/10/2014 às 14:00 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

19º SANDRA GRAZIELLA HILARIO DOS SANTOS PEREIRA
RUA JOSÉ MARIA MORGADO, 271 – MARIA ÁUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-570

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

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

Dia 29/10/2014 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

108º LEILA APARECIDA DA SILVA GALVÃO DE PAULA
RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, 571 – CAMPOS ELISEOS
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-360

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

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

Dia 29/10/2014 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

107º ADRIANA APARECIDA DE ANDRADE PADUAN
RUA JOSÉ VILELA REIS, 142 – JARDIM ANA LUCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-001

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 5.716, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.
Dispõe sobre o estágio não remunerado na Prefeitura de Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. l° O Executivo Municipal poderá conceder estágio, supervisionado, não remunerado a 
estudantes regularmente matriculados em curso de educação superior ou de educação profissional 
de ensino médio.

Art. 2º O estágio não remunerado será concedido quando caracterizado como obrigatório, conforme 
determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto 
pedagógico do curso, definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para 
aprovação e obtenção de diploma.

Art. 3º  Serão requisitos para a concessão de estágio não remunerado:
I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior ou de educação 
profissional de ensino médio, atestados pela instituição de ensino; 
II – comprovação pela instituição de ensino da obrigatoriedade do estágio no projeto do curso e 
indicação da carga horária necessária.
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a 
instituição de ensino; 
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de 
compromisso.

Art. 4º São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos: 
I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente 
legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as 
condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da 
formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; 
II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 
profissional do educando; 
III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 
IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 
relatório das atividades; 
V – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 
avaliações escolares ou acadêmicas; 
VI– demais obrigações previstas nas normas que regem a concessão de estágio obrigatório.

Art. 5º Caberá ao Município:
I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 
cumprimento; 
II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural; 
III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área 
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) 
estagiários simultaneamente; 
IV – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com 
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 
VI – manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 
VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de 
atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 
Art. 6º  A jornada de atividade em estágio a ser cumprida pelo aluno estagiário deverá compatibilizar-
se com o seu horário de atividades escolares e o horário da parte concedente, e não ultrapassar 
as horas diárias e semanais estabelecidas no art. 10 da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro 
de 2008.

Art. 7º A duração do estágio curricular será estabelecido observado o previsto no projeto do curso, 
limitado ao prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 8º  O Estágio somente poderá realizar-se em unidades do Governo Municipal.

Art. 9º O estágio curricular não remunerado, de que trata esta lei, não terá vínculo empregatício de 
qualquer natureza.

Art. 10 O número de vagas disponíveis para estágio não remunerado será estabelecido de acordo 
com a disponibilidade do Executivo Municipal, observadas o disposto no art. 17 da Lei Federal nº 
11.788/2008. 

Art. 11 Caberá a Secretaria de Administração a gestão dos convênios e termos de estágios 
celebrados.

Art. 12  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 3.477, de 08 de 
fevereiro de 1999. 
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2014.

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

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 14 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

 

LEI Nº 5.715, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.
Autoriza o Executivo Municipal a celebrar subvenção à entidade Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Pindamonhangaba - APAE.
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. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção à entidade social, sem fins 
lucrativos, elencada abaixo:

Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à 
entidade.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos 
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas 
e Lei Federal 8.666/93.
Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou re-ratificação, 
que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
Art. 4º As dotações orçamentárias a serem oneradas nos repasses ou para anulação para abertura 
de crédito adicional suplementar são: 
- 14.13.08.244.0019.2002.3.3.50.43.02 ficha 512
- 14.14.08.244.0019.2002.3.3.50.43.02 ficha 518
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 14 de outubro 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 14 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Entidade                   Projeto Valor Ficha Verba 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Pindamonhangaba - APAE 

Proteção Social Especial 
de Média Complexidade R$46.347,90 566 Estadual 
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cidade
Vestibular 2015 
da Anhanguera 
será no domingo

Campanha Festival de Prêmios 
“Game na Mão” termina sábado

Os trabalhadores da Mar-
tifer aprovaram, na última 
quarta-feira (15), uma proposta 
de Campanha Salarial - eles 
receberão abono, o reajuste da 
inflação retroativo à data-base, 
o índice de aumento real que for 
definido entre FEM-CUT/SP e a 
bancada patronal, um aumento 
adicional para determinadas 
funções e um programa de be-
nefício por assiduidade, inédito 
em Pinda.

Outra categoria que obteve 
negociação bem sucedida foi a 
dos operários da empresa  da 
Tecpar, que aprovaram em 
assembleia na última semana a 
proposta da Campanha Salarial 
deste ano.

Além do abono salarial de R$ 
1 mil, com pagamento no dia 14 
de outubro, a empresa irá fazer 
o reajuste da inflação na próxi-
ma folha de pagamento, retroa-
tivo à data-base da categoria, de 
1º de setembro. O aumento real 
continua sendo negociado entre 
a FEM-CUT/SP e a bancada 
patronal do Grupo 8.

Segundo o dirigente sindical 
Gerilson Vieria – Dê, o acordo 
negociado pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamonhan-
gaba-CUT também dobrou o 
valor do vale-alimentação, que 
subiu para R$ 300. Ao longo de 
um ano, essa diferença irá so-
mar R$ 1.800 a mais para cada 
trabalhador.

“Mesmo sendo uma empre-
sa independente da Gerdau, 
os companheiros aderiram à 
paralisação de uma hora no dia 
15 de setembro, antes da greve, 
e isso teve peso na negociação. 
E mesmo a Tecpar sendo uma 
empresa de desenvolvimen-
to tecnológico, e assim suas 
atividades são de longo prazo, 
cada mobilização é importante”, 
disse.

O secretário geral do sindi-
cato, Herivelto Moraes – Vela, 
também participou das nego-
ciações com a Tecpar. A fábrica 
emprega cerca de 200 traba-
lhadores no desenvolvimento do 
ferro gusa, principal matéria
-prima do aço.

Pinda tem I Torneio Aberto 
de Xadrez de Duplas

dudu Langanha se 
apresenta no sábado

AiAndrA Alves MAriAno
***

A Faculdade  Anhanguera de Pinda-
monhangaba realiza neste domingo (19), 
às 9h30, a prova para o vestibular 2015. 
A instituição, que oferece apoio na obten-
ção do Fies -  Fundo de Financiamento 
estudantil e do ProUni - Programa Uni-
versidade para Todos, possui cursos em 
bacharelado e licenciatura, além de cur-
sos tecnólogos com duração de dois a três 
anos, e cursos na modalidade a distância. 

os interessados podem efetuar as ins-
crições pelo site www.vestibulares.br, 
onde encontrarão o guia completo com 
a relação dos cursos oferecidos, edital do 
processo seletivo e informações sobre bol-
sas de estudo e financiamentos públicos e 

privados. A taxa de inscrição é r$ 30. 
no dia da prova, os vestibulandos 

devem comparecer à unidade com pelo 
menos 30 minutos de antecedência, 
munidos de cédula de identidade ori-
ginal, comprovantes de inscrição e do 
pagamento da taxa, além de caneta es-
ferográfica com tinta azul ou preta. o 
tempo de duração da prova é de 2h30 
e o tempo mínimo de permanência é de 
60 minutos. 

A prova do vestibular também pode 
ser substituída pelas notas do enem - 
exame nacional do ensino Médio. neste 
caso, os pontos obtidos na parte objetiva 
e na redação do exame serão considera-
dos, de acordo com os critérios constan-
tes no edital do processo seletivo. Os vestibulandos devem comparecer com 30 minutos de antecedência

RITMO De jOGO: 
Duplas – 5 rodadas: ritmo de 
15min Ko (nocaute)
Australiana – 7 rodadas: ritmo 
de 5min Ko (nocaute)

PROGRAMAçãO:
9h-9h20: inscrição torneio de 
duplas
9h30: Congresso técnico e fixação 
do emparceiramento da primeira 
rodada
10h: torneio de duplas 1ª rodada 
10h40: 2ª rodada
11h20: 3ª rodada
12h: 4ª rodada
12h40: 5ª rodada
13h20: Premiação torneio de 
duplas e intervalo para almoço
14h20: inscrição torneio 
australiana
14h40: Congresso técnico e 
fixação do emparceiramento da 
primeira rodada

15h: torneio australiana 1ª rodada
15h15: 2ª rodada
15h30: 3ª rodada
15h45: 4ª rodada
16h: 5ª rodada
16h15: 6ª rodada
16h30: 7ª rodada
16h45: encerramento e Premiação 
torneio australiana

PReMIAçãO:
Duplas
troféu para as duplas campeãs em 
todas as categorias;
medalhas para o 2º e 3º colocados 
em todas as categorias.

Australiana
troféu para a dupla campeã + 
40% da arrecadação
medalhas para 2º lugar + 20% da 
arrecadação
medalhas para 3º lugar + 10% da 
arrecadação

no domingo, um torneio de 
xadrez vai reunir amantes do es-
porte no Paineiras Country Club. 
As inscrições devem ser feitas 
por e-mail, com confirmação 
no local até as 9h20. É necessá-
rio informar o nome da equipe, 
nome completo dos jogadores 
e data de nascimento. Para o 
torneio de duplas, a inscrição é 
gratuita; já para a modalidade 
australiana, custa r$20 por du-
pla – que não necessariamente 
serão compostas pelos mesmos 

jogadores em ambos os torneios. 
Competidores do município têm 
50% de desconto e sócios do clu-
be estão isentos da taxa. os par-
ticipantes devem levar peças e, 
principalmente, relógio.

interessados podem enviar 
e-mail para o endereço avpx.
avpx@hotmail.com  e em caso 
de dúvidas ou dificuldade para 
encontrar o local, comunicar 
com a organização pelos telefo-
nes  (12) 9 9131-1119 (claro) – 
falar com  Érick

Os participantes devem levar as peças e o relógio

Pessoas que tem cupons da 
campanha “game na mão” têm 
até as 18 horas desta sexta-feira 
(17), para depositá-los nas ur-
nas. o sorteio acontecerá neste 
sábado (18), às 12 horas, na pra-
ça Monsenhor Marcondes. 

serão sorteados quatro prê-
mios: sendo que os dois primei-
ros sorteados ganharão um ta-
blet sansung galaxy Kids, cada 

um. o terceiro sorteado levará 
para casa um Xbox 360 4G e o 
quarto sorteado ganhará um 
playstation 3 250 gb. A Campa-
nha Festival de Prêmios “Game 
na Mão” é autorizada pela Cai-
xa com o certificado Número 
6-0717/2014. Participe!

Finalizada a Campanha das 
Crianças, a Acip dará início à 
Campanha de natal. 

o músico dudu Langanha se 
apresenta neste sábado (18), 
no restaurante alecrim.   

o cantor, juntamente com 
eduardo braga e banda, vai in-
terpretar o “Clube da esquina”.

ingressos para a apresen-
tação podem ser adquiridos 
nas lojas eclipse boardshop e 
hering e na Pizzaria Pizza 1.

O restaurante Alecrim fica na 
rodovia Caio gomes Figueiredo, 
km 3,5, no bairro mandu.

Trabalhadores de empresas 
conquistam aumento salarial

Trabalhadores da Martifer aprovaram proposta oferecida pela empresa

divulgação

divulgação

divulgação
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MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O atletismo pindense 
tem se destacado em vá-
rias competições e devido 
à dedicação dos atletas a 
cidade será representada 
no Brasileiro Caixa Inter-
clubes de Mirins entre os 
dias 17 e 19. A competição 
vai contar com a participa-
ção de aproximadamente 
800 atletas, sendo 15   da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Prefei-
tura de Pindamonhangaba.

A prova contará com 
119 clubes de 16 estados e 
do Distrito Federal. Esta é 
a 5ª edição do campeona-
to e vai ocorrer no Estádio 
Adhemar Ferreira da Sil-
va, no Centro Olímpico de 

Treinamento e Pesquisa, 
na capital paulista. A en-
trada  para assistir ao jogo 
(gratuita)  será pela rua 
Pedro de Toledo ou pela 
avenida Ibirapuera, 315.

O evento é realizado 
pela CBAt - Confederação 
Brasileira de Atletismo, 
com patrocínio da Caixa e 
apoio da Prefeitura de São 
Paulo e da FPA - Federa-
ção Paulista de Atletismo. 

Entre os atletas que 
defenderão Pindamo-
nhangaba, vários ocupam 
boas posições no ranking, 
como: Daniele Salvador 
Ribeiro, Isabela Silva de 
Assis, Jonathan Belo Reis, 
Victor Belmonte, Ketiley 
Batista, entre outros.

Ketiley comenta que 

começou a fazer atletismo 
este ano a convite do pro-
fessor Gustavo Consolino 
por ter biotipo deste es-
porte e que está aprenden-
do muito.

Daniele é a segunda 
no ranking e diz que para 
conquistar a posição tem 
feito treinos fortes e ob-
jetivos, buscando a con-
centração para diminuir 
o tempo, que não é nada 
fácil. “Faço atletismo des-
de 2011, eu estudava na 
escola Dirce e o professor 
fez um teste, como fui a 
primeira ele me convidou 
para treinar no ‘João do 
Pulo’. Já tive várias con-
quistas, mas acredito que 
a mais importante foi o 
Estadual deste ano.”

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Atletas de Pindamo-
nhangaba e região con-
fi rmaram a presença na 
3ª Etapa do Circuito Cor-
rida de Rua, neste do-
mingo (19). O ponto de 
encontro será o Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”. 

A primeira largada será 
da categoria adulta,  às 
8h30,  dentro da pista de 
atletismo.

As inscrições pude-
ram ser feitas a partir 
do dia 13, apenas pesso-
almente, no Centro de 
Treinamento Luiz Caloi. 
Foram preenchidas to-
das as 500 vagas ofere-

cidas pela Secretaria de 
Juventude, Esportes e 
Lazer da Prefeitura.

O atleta Robson Kar-
los, campeão geral da 
primeira e segunda etapa, 
conta que participar desta 
prova é algo gostoso, por-
que ele também leva os 
alunos do projeto social 
Curupim e sempre conta 

com o apoio dos amigos.
Mateus Marcondes 

Chinaqui participou da 
segunda etapa e diz que a 
expectativa para as outras 
etapas são as melhores 
possíveis, porque a cada 
prova tem conseguido di-
minuir o tempo. Ele par-
ticipa do circuito junta-
mente com o pai e irmão.

MARCOS VINÍCIO CUBA
*** 

Pela Copa São Paulo, o 
CA Paulistano, por não ter 
mais chances de classifi -
cação, preferiu cancelar 
o jogo que faria contra a 
equipe Sub 19 da Secreta-
ria de Juventude, Espor-
tes e Lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, no 
sábado (18).  

O time local conseguiu 
a classifi cação antecipada 
para as semifi nais deste 
campeonato após vencer 
São Roque no dia 11, por 3 
x 0, na casa do adversário. 
A equipe aguarda o pró-
ximo adversário, data do 
jogo e local.  

Os atletas de Pinda 
têm se dedicado aos trei-
nos diários com o profes-
sor William Castilho, no 
Centro Esportivo João 

Pindamonhangaba rea-
lizou um campeonato de 
truco e foram classifi cadas 
quatro duplas, que repre-
sentarão  a cidade na Final 
Estadual, prevista para os 
dias 6 e 7 de dezembro no 
Ibirapuera, em São Paulo.

Em Pinda, a compe-
tição, apoiada pela Se-
cretaria de Juventude , 
Esportes e Lazer,  CUT, 
Drogalar, Lojão Magazi-
ne, Portal da Esfi ha, açou-
gue Chico Bode, Dr. Mar-

co Aurélio, Neto Jeans e 
Macarrão, da Liga de Fu-
tebol, contou com a parti-
cipação de 22 duplas.

A dupla campeã é for-
mada por Giovanni  A. 
Tursi e Alício Luciano da 
Silva; a vice, por Paulin 
Jorge Rodrigues e Lucas 
Naresi  Monteiro; 3º lu-
gar, com José Roberto 
Cândido Junior e José Ge-
raldo Pires Calino; 4º lu-
gar, José Eduardo Bissoli 
e Dejair Bissoli Consolino.   

Atletas participam do Brasileiro

Servidores públicos 
participam de 
campeonato

Etapa do Circuito Corrida de 
Rua acontece neste domingo

Pinda faz planos para próxima fase

Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”.   Atualmente, há 
três equipes de competi-
ção em campeonatos im-
portantes e muitos estão 
se destacando no cenário 
do futebol. As categorias 
Sub 15 e Sub 17 estão par-
ticipando do Campeonato 

Estadual de Futebol da 
Secretaria de Esportes 
de São Paulo. Já passa-
ram a fase sub-regional e 
jogarão nos dias 22 e 29, 
aguardam a confi rmação 
de horário e local.

Além dos trabalhos 
com as equipes de compe-

tição, a Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer 
também realiza um gran-
de trabalho com as escoli-
nhas, onde os alunos de-
senvolvem a capacidade  
física  e técnicas,  se pre-
parando para  as próximas 
etapas.

TABELA DOS JOGOS
Dia 17 (sexta-feira)
20h30 - Fúria x Subprefeitura
21h15 - Deptran x EFCJ

Dia 20 (segunda-feira)
20h30 - Deptran x SEC
21h15 - Fúria x Sejelp

Dia 21 (terça-feira)
20h30 - EFCJ x Fúria
21h15 - Subprefeitura x Deptran

Dia 22 (quarta-feira)
20h30 - SEC x Sejelp

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Para comemorar o Dia 
do Servidor Público – 28 
de outubro, a Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
realizando um Campeo-
nato de Futsal entre fun-
cionários. A competição 
teve início na segunda-
feira (13) e prossegue até 
o dia 24 deste mês no gi-
násio do Alto Tabau, com 
jogos a partir das 20h30.   

Seis equipes estão ins-
critas e os jogos serão em 
turno único, sendo reali-
zadas duas partidas por 

noite, cada uma com a 
duração de 40 minutos. 
Conforme o regulamento, 
os critérios para desempa-
te são: confrontos diretos, 
maior número de vitórias, 
saldo de gols, entre outros. 
Já entre três ou mais são: 
menor número de gols so-
fridos, maior número de 
gols marcados, etc.

Na semifi nal e na fi -
nal, caso ocorra empate, 
haverá prorrogação de 5 
x 5, se persistir o empate, 
cobranças de cinco pena-
lidades. Os times inscritos 
são: SEC, Sejelp, EFCJ, 
Fúria, Subprefeitura e 
Deptran.

JOGADORES DE TRUCO 
REPRESENTAM PINDA 
EM FINAL ESTADUAL

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

A 5ª edição do campeonato contará com 119 clubes de 16 estados

O time local se classifi cou antecipadamente, vencendo o São Roque


