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Ginástica rítmica é 
destaque nacional

PREFEITURA 
ABRE MAIS 
185 VAGAS 
DE ESTÁGIO

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba abriu mais 185 va-
gas para estágio de Nível Supe-
rior, Técnico e Ensino Médio. 
Os interessados devem fazer 
a inscrição até 19 de novem-
bro no site do CIEE, que será 
responsável pela aplicação da 
prova de seleção.

PISTA DE 
AEROMODELISMO 
É AMPLIADA E 
RECEBE ASFALTO

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba ampliou e asfaltou 
a Pista de Aeromodelismo do 
Parque da Juventude. Com 
isso, os praticantes da moda-
lidade têm um local adequado 
para o esporte e podem pro-
mover mais competições com 
participantes do estado e de 
todo o Brasil.

CAMINHADA 
MOBILIZA 
MULHERES NO 
COMBATE AO 
CÂNCER

DOAÇÕES 
BENEFICIAM 
LAR SÃO JUDAS 
E SÃO GABRIEL 

PINDA PROMOVE 
SEBRAE MÓVEL E 
SEMANA DO MEI

PINDENSES 
DECIDEM ENTRE 
DILMA E AÉCIO

FESTIL TERMINA 
NESTE SÁBADO

GOVERNO 
FEDERAL APROVA 
RESTAURO DA 
IGREJA SÃO JOSÉ

As atletas de 
ginástica rítmica de 
Pindamonhangaba se 
destacaram no torneio 
nacional da modalidade, 
realizado em São Luís, 
no Maranhão.

Bruna Rocha, da 
categoria adulta, foi 
campeã nas provas 
com bola e maças, além 
de subir ao pódio em 
outras competições, bem 
como o terceiro lugar 
por equipe junto com 
Maria Angélica, Luana, 
Mariana, Eduarda e 
Duda. Beatriz Júlia, 
da categoria juvenil, 
conquistou o vice-
campeonato nas fi tas e 
também fi cou em 2º na 
classifi cação geral. Além 
dela, o conjunto juvenil 
de Pinda é composto por 
Paola, Maria Eduarda, 
Isabela, Isabelle, Bianca 
e Letícia.

Feirantes ganham box na área coberta
Os feirantes que estão na 

rua Martiniano Vieira Ferraz 
vão voltar para a área coberta 
nas próximas semanas. O lo-
cal ganhou box com bancadas, 
pontos de energia elétrica, ilu-
minação e outras melhorias. 
As modifi cações vão favorecer 
tanto os vendedores quanto os 
clientes, que terão mais faci-
lidade e organização para ad-
quirir as mercadorias. Durante 
reunião na quarta-feira (22), o 
prefeito e assessores conversa-
ram com os feirantes sobre o 
andamento da obra, prazos e 
entrada no novo local.

www.vinimarins.com

PÁGINA 3

PÁGINA 7

PÁGINA 5

Prefeito e assessores conversaram com os feirantes e ouviram suas solicitações. Mudança para novo local será em novembro

COMUNICADO
Devido ao feriado come-

morativo ao Dia do Servidor 
Público (28), a Tribuna do 
Norte volta a circular na quin-
ta-feira (30). 
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João Paulo Ouverney
S om da

tErra
“... PenSo Que CumPRiR a Vida seja simplesmente compreender a mar-

cha,  ir tocando em frente... Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu 
vou tocando os dias pela longa estrada... ” – Paula Fernandes

Destaque Da semana

Divulgação

Divulgação

O emprego no Brasil começa dar si-
nais de recuperação. De acordo com 
o IBGE - Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística, órgão oficial que mede, den-
tre outros indicadores, os dados de empregos, a 
taxa de desemprego no país em setembro ficou 
em 4,9% e foi a menor para o mês desde 2002, 
quando começaram a coletar os dados pela me-
todologia atual.

O desempenho segue o que já havia ocorri-
do no mês de agosto, quando o índice se elevou 
para a casa dos 5% - que na ocasião também foi 
o menor desde 2002.

Como base para comparação, a taxa de de-
semprego subiu 0,4 pontos percentuais no Rio 
de Janeiro, indo de 3% em agosto para 3,4% em 
setembro.

Em São Paulo, o índice caiu de 5,1% em agosto 
para 4,5% em setembro – o que também deve 
refletir em Pindamonhangaba.

As informações estão na PME – Pesquisa 
Mensal de Emprego, divulgada pelo IBGE na 
quinta-feira (23). Além de São Paulo e do Rio 
de Janeiro, os indicadores ainda se referem às 
regiões metropolitanas de Salvador (BA), Porto 
Alegre (RS), Recife (PE) e Belo Horizonte (MG), 
mas representam a situação em todo o país.

Embora analistas esperassem que houves-
se aumento no desemprego, o Brasil conseguiu 
manter um nível entre os menores do mundo, 
especialmente se forem levadas em conta as 
estatísticas da Europa, onde alguns países pos-
suem o indicador na casa dos 20%.

A taxa brasileira de desemprego é digna de 
ser comemorada, só não podemos nos esque-
cer da inflação, que estourou o teto estabeleci-
do pelo Governo, e do baixíssimo crescimento 
econômico. 

Pessimismo de lado, especificamente em rela-
ção ao emprego, o momento é bastante oportu-
no para os brasileiros.

Indicador positivo

taxa de desemprego é a
 menor desde 2002

Dunga chama 
Luiz Gustavo

O técnico da Seleção 
Brasileira, Dunga, convo-
cou na quinta-feira (23), 
os jogadores que vão dis-
putar as partidas amisto-
sas contra Turquia (12 de 
novembro) e Áustria (dia 
18), em Istambul e Viena, 
respectivamente. A pe-
dido da CBF, Dunga não 
chamou nenhum atleta 
que atua no futebol brasi-
leiro para não afetar o de-
sempenho dos clubes na 
reta final do Brasileirão, 
Copa do Brasil e Sulame-
ricana.

O pindamonhanga-
bense Luiz Gustavo, 
volante do Wolfsburg, 

foi novamente chamado 
pelo treinador e inte-
gra um seleto grupo, do 
qual só ele, Neymar, Os-
car e David Luiz fazem 
parte, os que sempre 
foram convocados, des-
de a época de Mano Me-
nezes.Além deles, contará 
com o grupo ainda terá 
os goleiros Diego Alves, 
Neto e Rafael; o retorno 
do zagueiro Thiago Silva, 
além dos defensores Mar-
quinhos, Miranda; meias: 
Casemiro, Lucas, Fernan-
dinho, Philippe Coutinho, 
Rômulo, William; atacan-
tes: Douglas Costa, Rober-
to Firmino e Luís Adriano.

opaleiros fazem encontro
O grupo de internau-

tas da página Opaleiros 
de Pinda promove neste 
domingo (26) o 1º En-
contro Amigos dos Opa-
leiros. O evento acon-
tece das 8 às 14 horas e 
será marcado pela exibi-
ção de carros antigos e 
modificados em geral. A 
ação é aberta a todas as 
pessoas. O encontro será 
na rua Barão de Pinda-
monhangaba (rua sem 
saída ao lado do Bosque 
da Princesa).

aRena 101 Pinda: 25/10 
(sábado) – halloween. 300%, 
alisson & alex, Josi oliveira e 
bloco Pé na Cova. 7/11 (sexta) 
– bruninho & davi.  www.are-
na101.com.br. Lista vip com Lu-
zera – 9171-8990 e 7811-9776.

assOCIaÇÃO taubaté: 
24/10 (sexta) – Sorriso maroto 
lançando novo dVd. Participação 
de Pikeno & menor, e grupo nos-
sa amizade. 

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

CasaRÃO ROseIRa -  toda 
quinta-feira, banda ao vivo e djs 
digão e Juninho com diversos rit-
mos. elas free até 23h

CentRO De COnVIVÊn-
CIa do idoso (CCi) Pinda – baile 
todo sábado às 19h. aberto para 
pessoas a partir de 21 anos. Só-
cios não pagam e não-sócios R$ 
5.

CeRVeJaRIa DO GORDO 
Lorena:  25/10 (sábado) – malta. 
o maior fenômeno do rock nacio-
nal dos últimos tempos.  Via du-
tra, divisa guará/Lorena.

CLuBe Da VILa São bene-
dito realiza baile no Recinto São 
Vito (moreira César) em novem-
bro: 16/11 (domingo 20h) – ban-
da gold. 30/11 – banda Forróti-
ma. tel (12) 3642-2087.

CLuBe DO LaZeR taubaté:  
domingo 21h:  26/10 – mix 80. 
QuaRta-FeiRa 21h: 29/10 – Jor-
ginho e banda. tel. 3633-5389 e 
3011-0400.

CLuBe DO VaqueIRO Ro-
seira:  25/10 (sábado) – baile 
com banda ao vivo. grupo Prala-
na. elas free até meia-noite

CReIX tÊnIs CLuBe de 
tremembé “Creix”: baile todo 
sábado, confira: 25/10 – Banda 
gold. tel (12) 3674-2413.

estÂnCIa natIVa Caça-
pava:   24/10 (sexta) –  thame 
& thiago.  25/10 (sábado) – 
newton & Willian. 31/10 (sexta) 
– halloween Fantasy. Fantasia ou 
traje preto obrigatório.

FeRROVIÁRIa Pinda – Som 
ao vivo no deck da piscina SeX-
ta-FeiRa:  associado em dia não 
paga e  pode retirar dois convi-
tes na secretaria. não sócios: 
homem R$ 10 e mulher vip até 
23h30, e R$ 5 após esse horário.  
24/10 – Chamego.com (anjinho 
do Vale).  31/10 – nova di-

mensão. tel (12) 2126-4444.
FeRROVIÁRIa Pinda: 29/11 

(sábado) – Retrô Ferrô. Festa 
brega. banda the Cafonas e djs 
adriano K e Serginho  ingressos 
vendidos a partir do dia 24/10, na 
academia e tesouraria do Clube, 
netto Jeans e Cozzi magazine. 
informações completas no “des-
taque da Semana” no final desta 
coluna.

LusO BRasILeIRO São 
José: 24/10 (sexta) – Luan San-
tana. 8/11 (sábado) – Raça ne-
gra. www.clubeluso.com.br, clu-
be@clubeluso.com.br 

manGueIRÃO Pinda: Rea-
liza ótimos bailes toda sexta-fei-
ra: 24/10 -  banda goli. telefone 
(12) 99708-2011.

mIX POtatO Pinda: Som ao 
vivo todo fim de semana com os 
melhores artistas. Rua dos an-
dradas, 393, em frente ao banco 
itaú.

mutLeY taubaté:  24/10 
(sexta) –  tequila Fever. banda 
a Liga. 25/10 (sábado) – oc-
tober mutley. banda hot Rockers. 
dayse@mutley.com.br. by pass/ 
info: (12) 988118300 – oi (12) 
981425508 - tim. tel (12) 3632-
554.

ÓBVIO CHOPeRIa Pinda:  

23/10 (quinta 20h) – ensaio ao 
Vivo. entrada free. 24/10 (sexta 
23h) – aC/dC. 25/10 (sábado 
23h30) –   bRW e hevilon. 31/10 
(sexta) – helloween. Victim of 
Fate. edu Falaschi

PInDaBaR Pinda:  QuaRta 
– Quartaneja. Quinta – 23/10 –
toda quinta videokê. elas vip até 
23h. 24/10 (sexta) – Pagode ao 
vivo. grupo bom talento. SÁba-
do – 25/10 (13h) – Pagode com 
feijoada.  20h – Pagode. domin-
go – 26/10 (20h) – Pagode. gru-
po Influências. SEGUNDA – Ser-
tanejo com cerveja itaipava  R$ 
1 (a noite toda). tel (12) 3645-
5805.

RanCHO santa FÉ apare-
cida:  24/10 (sexta) –  talis e We-
linton. 31/10 (sexta) – hallowe-
en. Lucas Lucco. Fernando & 
Fabiano.

ReCantO CaIPIRa Pinda, 
no Sindicato Rural:  25/10 (sá-
bado) – Wilson & Washington. 
30/10 (quinta) – nova dimensão. 
1/11 (sábado) – alexandre Vile-
la. baile com as melhores bandas 
toda quinta e sábado. tel. (12) 
3648-4036 e 9775-0389.

RestauRante COLmÉIa 
Pinda: almoço com música ao 
vivo todo domingo. Programa-

RetRÔ FeRRÔ 2 - 
FeSta bRega: banda the 
Cafonas e djs adriano K 
e Serginho.  os ingressos 
limitados serão vendidos 
com antecedência a par-
tir desta sexta,  dia 24 de 
outubro. adquira o seu 
para não correr o risco 
de ficar de fora da super 
festa. a intenção da dire-
toria é proporcionar uma 
festa com qualidade, sem 
superlotação e com segu-
rança. no 1º lote serão 
500 ingressos – associado 
R$ 5 e não associado R$ 
15. no 2º lote o valor do 
associado permanece R$ 

ção especial de agosto:  23/10 
(quinta) – Rádio motel. Per-
fil Som de Barzinho. W Music. 
Chope, pizzas e porções.  25/10 
(sábado) – bailão Sertanejo. te-
lefone (12) 3652-2120.

tCC tauBatÉ: 8/11 (sá-
bado) – Funconnection. o 
maior encontro de baladas 
dos últimos 32 anos. Serão 
14 superatrações, entre elas 
turne, mr. burns, Renan ma-
reso, milk, Luana Camarah, 
nossa amizade, Rafael bar-
reto e outras. Veja todas as 

informações no link: https://
www.youtube.com/watch?v=-
V3efRzjZ-bY. 

teRRa CaIPIRa taubaté: 
9/11 (domingo das 12 às 18h) 
– Caipifest. toniel & Josiel. Par-
ticipação especial de marcela 
oliveira. 3 bares com caipiruta 
na faixa. 1º lote R$ 20, os 100 
primeiros ganham um copo ex-
clusivo terra Caipira. tel (12) 
99100-3161, 98141-5444 e 
99650-6072. Vai ser no Clube 
CSSgt, ao lado do hotel maz-
zaropi.

5 e não associado R$ 20. 
no 3º lote associado R$ 10 
e não associado R$ 30. À 
venda na academia e tesou-
raria do Clube, netto Jeans 
e Cozzi magazine. informa-
ções (12) 2126-4444.

Mostra do 
ConheCiMento

No dia 18 de ou-
tubro, o colégio Bom 
Jesus realizou a 3ª 
edição da Mostra 
do Conhecimento. 
Alunos, pais e fami-
liares comparece-
ram ao evento, que 
obteve uma progra-
mação recheada, 
além de exposição 
dos trabalhos desen-
volvidos ao longo do 
ano, em diferentes 
disciplinas.

Segundo a ges-
tora Regina Maria 
de Guido, o evento 
sempre atrai grande 
público.

“Tanto alunos, 
como pais e familia-
res, prestigiam. Esse 
é um momento que 
a escola está aberta 
para receber a famí-
lia e a comunidade”, 
explicou.

Clube de Campo da Cut 
ficará fechado no domingo

O Clube de Campo do Sin-
dicato dos Metalúrgicos fi-
cará fechado neste domingo 
(26), em função das eleições. 
Ele retoma suas atividades 
na terça-feira (28). Duran-
te o período de inverno o 
clube recebeu reforma e 
está com melhorias para os 
associados. 
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Mudança de feirantes para área 
coberta será em novembro

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

O prefeito de Pinda-
monhangaba, acompa-
nhado de assessores, se 
reuniu com os feirantes 
da cidade no auditório da 
Prefeitura, na quarta-feira 
(22), para definir o proce-
dimento de mudança para 
a área coberta da feira. 

De acordo com infor-
mações do secretário de 
Obras da Prefeitura, ain-
da faltam alguns ajustes 
na estrutura da cobertu-
ra do novo espaço, com a 
realização de solda, e que 
podem ser feitos durante 
a madrugada, possibili-
tando com que os feiran-
tes ocupem seus espaços 
na área coberta e liberan-
do a rua Martiniano Viei-
ra Ferraz, onde eles estão 
atualmente. Com isso, 
serão atendidas as solici-
tações dos comerciantes 
daquela rua tanto com li-
beração da área para esta-
cionamento quanto com o 
espaço livre em frente de 
suas lojas, dando maior 
visibilidade a elas.

Contudo, antes de defi-
nir a mudança, o prefeito 
preferiu ouvir os feirantes 
e solicitou que definissem 
se gostariam de aguardar 
mais alguns meses para 
que a obra da área coberta 
seja finalizada, ou se pre-
feririam se mudar para o 
novo local. Todos opta-
ram pela mudança o mais 
breve possível. 

Assim, durante a reu-
nião, ficou definido que a 
Prefeitura fará um fecha-
mento lateral provisório 
com ‘sombrite’ e também 
a parte de solda duran-
te as madrugadas. Para 
providenciar o material 
e realizar o fechamento 
provisório, a Prefeitura 
solicitou um prazo até a 
segunda quinzena de no-
vembro, quando os fei-
rantes deverão fazer sua 
mudança. 

Nos próximos meses, 
após a finalização dos trâ-
mites, será concluída a 
obra de fechamento late-
ral permanente do espaço, 
por partes, para não preju-
dicar os feirantes no local.

Além de pintura no prédio do Mercado Munici-
pal, a área da feira livre foi totalmente reforma-
da e adequada para receber os feirantes e público. 
Foram construídas 45 bancas de alvenaria, man-
tendo o número de barracas existentes, com um 
diferencial: cada espaço conta com bancada de 
um metro de largura, tomada e iluminação. Tam-
bém reforma nos banheiros, espaço fechado para 

caçambas, piso de concreto polido, direcional e 
de alerta, reforma do guarda corpo no entorno 
do espaço, reforma da calçada do ponto de táxi, 
iluminação da parte coberta, instalação de postes 
na área externa, canaletas de águas pluviais, ade-
quação de rampas de acessibilidade, pintura do 
Espaço Cardosão, reforma dos tanques utilizados 
pelos feirantes, entre outras melhorias. 

Reunião com os feirantes aconteceu no auditório da Prefeitura

Melhorias realizadas na área da feira

 Maria Fernanda Munhoz

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Investindo na mobi-
lidade e na segurança 
no tráfego, o Departa-
mento de Trânsito da 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba, implan-
tou mais um bolsão 
de estacionamento a 
45° no centro da cida-
de. Desta vez, na rua 
dos Andradas, multi-

plicando o número de 
vagas de estaciona-
mento no local, além 
de implantar mais dois 
bolsões de estaciona-
mento de motos. Essas 
ações buscam propor-
cionar aos motoristas 
mais segurança para 
o estacionamento de 
seus veículos, evitando 
aglomerações em cir-
culação nesta região.

O Laboratório Mu-
nicipal de Análises es-
tará aberto neste sába-
do (25) para realizar a 
coleta do preventivo. 
As mulheres que tra-
balham durante a se-
mana poderão se diri-
gir ao local, entre as 8 
e 12 horas, para fazer 
o exame. O local conta 
com equipe qualificada 
e esta ação integra as 
atividades da campa-
nha “Outubro Rosa”.

O laboratório da 
Prefeitura está insta-
lado na rua Frederi-
co Machado, 192, em 
frente ao Centro de Es-
pecialidades Médicas. 
Para fazer o preventivo 
é necessário levar RG e 
cartão SUS.

De acordo com as 

informações da Se-
cretaria de Saúde, o 
exame preventivo é 
indolor, simples e rá-
pido. Para garantir 
um resultado correto, 
a mulher não deve ter 
relações sexuais nos 
dois dias anteriores 
ao exame, mesmo que 
seja com preservativo. 
Profissionais de saúde 
afirmam ser preciso 
evitar o uso de duchas 
e pomadas vaginais 
nas 48 horas anterio-
res à realização do exa-
me.

As mulheres grá-
vidas também podem 
participar da campa-
nha e solicitar o exa-
me, ele não prejudica 
a saúde da gestante e 
nem a do bebê.

Rua dos Andradas recebe estacionamento 45 graus

Nova área de estacionamento 
ao lado do Batalhão Borba Gato

Divulgação Trânsito

Laboratório promove
preventivo neste sábadoMARIA FERNANDA MUNHOZ

***
A equipe da escola mu-

nicipal “Prof. Augusto Cé-
sar Ribeiro”, no Vila Rica, 
está desenvolvendo o pro-
jeto de horta escolar com 
os alunos, valorizando a 
importância das ativida-
des práticas e visando a 
conscientização dos alu-
nos sobre a alimentação 
saudável.

De acordo com a gesto-
ra da unidade, a horta na 
escola é um instrumento 
que pode abordar diferen-
tes conteúdos curricula-
res de forma significativa 
e contextualizada e ainda 
promover vivências que 
resgatam e constroem va-
lores sociais, conhecimen-
tos, habilidades, atitudes 
e competências voltadas 
para a conservação do 
meio ambiente.

Assim, a equipe escolar, 
em parceria com o Progra-
ma Escolas Sustentáveis, 
vem desenvolvendo Pro-
jetos de sustentabilidade 
para a conscientização dos 

Os produtos da horta estão integrando a alimentação dos estudantes

Escola desenvolve horta com alunos

alunos, partindo de ações 
práticas com o apoio e a 
participação da comuni-
dade.

Dentre as ações, vale 
ressaltar a alimentação 
saudável, que após os pais 
e alunos participarem de 
uma palestra sobre ali-
mentação e saúde, cria-
ram uma horta na escola 
com a ajuda e a participa-
ção dos pais, alunos, pro-

fessores e voluntários.
 Essa ação vem trazen-

do mudança de comporta-
mento visível com relação 
à alimentação saudável, 
pois hoje os alunos mo-
nitoram o que consomem 
tanto na escola quanto em 
suas casas, além de cuida-
rem da horta, o que vem 
embelezando o ambiente 
escolar.

Para a gestora da uni-

dade, as experiências vivi-
das pelos alunos durante 
o projeto foram muito sig-
nificativas e jamais serão 
esquecidas, pois os alu-
nos passaram a perceber 
a horta como um espaço 
vivo, onde todos os orga-
nismos juntos formam 
uma cadeia, proporcio-
nando uma produção sus-
tentável e fonte de alimen-
tação saudável.

Divulgação SEC
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Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vereador Fel ipe César - FC

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

Vereador proFessor eriC

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

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) foi procurado 
por alguns moradores do bair-
ro das Campinas, que vieram 
lhe agradecer por mais uma 
benfeitoria realizada e que 
irá trazer maior tranquilidade 
e comodidade aos munícipes. 

Por meio de um pedido 
- através da Indicação nº 
222/2014 – o Poder Execu-
tivo promoveu importantes 
melhorias no chamado Túnel 
“molhado” que liga a Estrada 
Municipal da Santa Cruz e a 
Estrada Municipal do Bairro 
das Campinas. 

Janio recebe agradecimentos 
por melhorias no Túnel de 
acesso ao bairro das Campinas

Segundo o vereador Janio 
Lerario, “a importância desta 
obra é muito grande, pois 
muitos veículos, pedestres e 
ciclista tem como única op-
ção este local para trafegar 
e essa passagem estava em 
péssimas condições”. Janio 
Lerario aproveitou também 
para parabenizar a boa Ad-
ministração do Prefeito pelas 
diversas obras que estão sen-
do realizadas na cidade. “O 
Prefeito é um homem público 
que está sempre pensando no 
bem comum dos munícipes”, 
concluiu o vereador Janio.

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

Vereador toninho da FarmáCia Com os moradores na área Verde da rua 
Fel isb ino de almeida, no Crisp im
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O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) reitera solici-
tação ao Executivo para que a 
administração faça a extensão 
da rede coletora de esgoto do 
bairro Massaim até o bairro 
do Bonsucesso. “Os bairros 
rurais sofrem com problemas 
de infraestrutura há muito tem-
po. É dever da administração 
providenciar estes serviços 
essenciais. É mais qualidade 
de vida para nossa popula-
ção, peço ao prefeito que 
providencie urgentemente a 

implantação da extensão da 
rede coletora de esgotos até 
o Bonsucesso”, destaca FC.

Rede de água
no Colmeia
O vereador Felipe César 

– FC reitera à administração, 
estudos visando a extensão 

Por intermédio do reque-
rimento nº 1.679/2014 - apro-
vado por unanimidade -, o 
vereador Professor Eric (PR) 
solicitou na sessão ordinária 
de 08 de agosto a instalação 
de uma Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA para o 
Distrito de Moreira César. 
Com a aprovação, o vereador 
manifestou imensa satisfação 
em conseguir mais esse be-
nefício para o Distrito. “Fico 
muito feliz quando levo ideias 
em forma de requerimentos 
ao plenário e são aprovadas. 
Vale ressaltar que a aprovação 
é um passo importante e que 
agora está nas mãos do nosso 
Prefeito, que também não 
mede esforços para atender 
nosso Distrito, a realização 
desta obra. Tenho certeza que 
não vai demorar e as obras já 
serão iniciadas”, enfatizou o 
vereador Professor Eric.

Vereador Professor Eric 
comemora aprovação de 
UPA para Moreira César

Campininhas 
O vereador Professor Eric 

solicitou, também, através 
de requerimento aprovado 
pelo plenário, providências 
para que sejam instaladas 
uma Academia da Melhor 
Idade - AMI, uma Academia 
da Primeira Idade - API e 
um Playground no bairro 
Campininhas. O objetivo é 
melhorar a qualidade de vida 
dos munícipes que residem no 
bairro e imediações. “A ativi-
dade física é muito importante 
para nossa qualidade de vida. 
O bairro das campininhas é 
muito carente e precisa de 
benfeitorias urgentes. Com 
a instalação desses aparelhos 
acredito que todas as idades 
serão atendidas e estimuladas 
à prática esportiva, podendo 
assim ter uma vida melhor e 
mais saudável”, observou o 
vereador Professor Eric. 

Felipe César – FC reitera 
extensão da rede coletora 
de esgoto até o Bonsucesso

da rede de água do bairro da 
Cruz Grande até o bairro da 
Colmeia, através da estrada 
Jesus Antônio de Miranda, a 
estrada do Ribeirão Grande. 
O vereador justifica que a 
população dos bairros rurais 
carecem de água tratada e este 
pedido é antigo, e que ainda 
não foram atendidos.

Casas populares
na Zona Rural
O vereador Felipe César 

– FC reitera ao Executivo a 
realização estudos visando 

a construção de casas 
populares na zona rural 
de Pindamonhangaba. 
“O Plano Minha Casa, 
Minha Vida também 
contempla a Zona Ru-
ral, precisamos correr 
atrás para que nossa 
cidade também possa 
ser contemplada com 
este benefício”, diz 
Felipe César – FC. O 
vereador pede a cons-
trução de casas popula-
res principalmente nos 
bairros: Cruz Peque-
na, Ribeirão Grande, 
Mandu, Bonsucesso, 
Piracuama, Pinhão do 
Borba, Goiabal, Ma-
cuco, Pouso Frio e 
Bairro dos Oliveiras. 

“Precisamos fixar o homem 
no campo, dando condições 
dignas para sua moradia. Até 
hoje, o que temos visto é a 
construção de casas populares 
na cidade. Precisamos também 
nos preocupar com o trabalha-
dor rural”, destaca o vereador.

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) esta solicitando a 
prefeitura municipal a realização de obras de canalização de 
uma valeta localizada no final da rua Felisbino de Almeida, com 
a rua Argemiro Cypriano de Oliveira, no bairro do Crispim. 

De acordo com 
o vereador, no lo-
cal existe uma mina 
d’água que está enco-
berta pela vegetação. 
E, em vistoria no 
local constatou o 
risco em que estão 
expostos crianças e 
adultos, e por isso 
solicita providências 
urgentes no sentido 
de cercar e colocar 
placas de aviso até 
que se chegue a uma 
solução definitiva 
para o problema.

O vereador To-
ninho da Farmácia 
encaminhou a soli-
citação aos órgãos 
ambientais e recebeu resposta positiva, faltando agora a Secre-
taria de Obras fazer os estudos necessários para a execução do 
serviço de colocação de manilhas para resolver este problema.

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para 
área do bairro do Crispim
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O Vereador José Carlos 
Gomes (PTB) agradece ao 
Prefeito Vito Ardito Lerario, 
e ao Secretário de Obras José 
Antônio – Pexão, pela rea-
lização da obra da ponte do 
Pasin – Mantiqueira, e pelo 
que temos acompanhado, 
esta obra de grande porte, foi 
feita com bastante qualidade 
e deverá suportar o trânsito 
leve e pesado, com garantia de 
muitos anos. O Vereador Cal 
felicita a população 
do Pasin -Manti-
queira, que poderá 
usufruir novamen-
te dessa importante 
passagem que liga 
estes dois bairros, 
com mais rapidez e 
principalmente com 
mais segurança.

Cal parabeniza também 
o Presidente da AMORPAS, 
Jorge Gonçalves e toda sua 
Diretoria, que batalharam 
muito para que essa obra 
fosse realizada, com o menor 
tempo possível e com a melhor 
estrutura, para suportar todo 
transito por muitos anos.

O vereador Carlos Eduar-
do de Moura – Magrão (PPS) 
visitou na manhã desta terça-
feira, dia 21 de outubro, as 
obras de construção da Ponte 
que irá ligar os bairros do Pasin  
e Mantiqueira. Ele destaca que 
cobrou o Executivo diversas 
vezes, através de requerimen-
tos, para o início da construção 
da ponte, uma vez que desde 
a interdição, ocorrido em de-
zembro de 2013, a população 
e o comércio local têm sofrido 
as consequências pela falta 
desta ligação. A visita teve 
como objetivo acompanhar 
e vistoriar a realização dos 
serviços, além de conversar 

Magrão fiscaliza construção 
da ponte que liga os bairros 
Pasin e Mantiqueira
“Após AprovAção de requerimento do vereAdor, 

A construção dA ponte está em fAse finAl”
com os trabalhadores que 
realizam a obra naquele local. 
As estruturas de sustentação 
da laje já foram colocadas. 
Atualmente, está sendo prepa-
rada a laje para concretagem. 
Após esta etapa será dado 
início a construção das guias 
e sarjetas para concluir com 
a pavimentação asfáltica. 
Segundo informações, a obra 
será entregue à municipalida-
de ainda na primeira quinzena 
de novembro de 2014. Magrão 
lembra que está tramitando 
na Câmara o Projeto de Lei 
nº 128/2014, de sua autoria, 
que visa denominar a referida 
ponte de “Tonhão da Sara”.

Vereador 
magrão

noVa ponte entre pasin e mantiqueira será entregue a inda na primeira 
quinzena de noVembro de 2014

Cal acompanha obra da 
ponte do Pasin – Mantiqueira 
e agradece o Prefeito

Trânsito
O vereador Cal também 

agradece a Prefeitura, atra-
vés da Secretaria de Obras e 
Planejamento, em nome da 
população, por atender mais 
um pedido seu, através do 
Requerimento nº 812/2014, 
que solicitou estudos para 
melhorar a entrada da rua do 
Cardoso, para evitar o conflito 
de quem vem das ruas Dr. 
Fontes Júnior e dos Bentos.

obras da ponte do pasin – mantiqueira estão adiantadas

V e r e a d o r  C a l  a g r a d e C e  m e l h o r i a s 
n a  e n t r a d a  d a  r u a  d o  C a r d o s o
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CIDADE

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Estudantes do Ensino 
Médio, Técnico e de cursos 
superiores podem estagiar 
na Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Estão abertas as 
inscrições para o processo 
seletivo que será feito pelo 
CIEE - Centro de Integra-
ção Empresa-Escola, para 
contratar 185 estagiários 
de diversas áreas.   

As inscrições podem 
ser feitas até as 16 horas 
do dia 19 de novembro 
pelo site www.ciee.org.
br. Quem não tiver acesso 
à internet deve procurar 

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Profi ssionais da Se-
cretaria de Saúde e 
Assistência Social têm 
difundido a campanha 
Outubro Rosa com di-
versos eventos. Neste 
sábado (25), haverá 
a Caminhada Rosa. A 
concentração será na 
praça Monsenhor Mar-
condes, às 9 horas. So-
licita-se, a quem puder, 
comparecer com traje 
rosa.

A abertura da cami-
nhada será abrilhan-
tada pelo coral Pasto-
rinhas de Fátima, da 
paróquia Nossa Senho-
ra de Fátima. Os alunos 
da Funvic-Fapi estarão 

na praça para verifi ca-
ção da pressão arterial.

Quem participou 
e prestigiou a 3ª Eta-
pa do Circuito Corrida 
de Rua, realizada dia 
19, recebeu informa-
ções sobre o câncer de 
mama, câncer do colo 
uterino e  também so-
bre prevenção à dengue.

As ações do “Outu-
bro Rosa” são desen-
volvidas com o apoio da 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, com 
as demais secretarias e 
departamentos, CMDM 
- Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher, 
Funvic-Fapi, entre ou-
tros parceiros.

Subprefeitura constrói passarela 
na Vila São Benedito

Prefeitura oferece 
185 vagas de estágio

uma das unidades do te-
lecentro (endereços dis-
poníveis no site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br). 
É preciso ter no mínimo 16 
anos e residir em Pinda.

Bolsa auxílio
Será concedida bolsa 

auxílio de R$ 472,44 para 
estudantes de Nível Supe-
rior, e de R$ 420,42 para 
os de Nível Técnico e Mé-
dio. Ambos desenvolverão 
as atividades funcionais 
durante quatro horas por 
dia, com auxílio transpor-
te de R$ 30. As oportuni-
dades são para estudantes 

Caminhada 
Rosa acontece 
neste sábado

Terapia e Lazer 
abraça causa

A Associação Tera-
pia e Lazer de Moreira 
César é uma grande in-
centivadora das ações 
do “Outubro Rosa”. A 
presidente da entidade, 
Ana Maria M. de Carva-
lho, disse que organizar 
as ações deste ano foi 
algo tranquilo, “Deus 
abençoou bastante e deu 
tudo certo”. Ela agrade-
ce aos profi ssionais da 
Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer, Se-
cretaria de Saúde e As-
sistência Social, CMDM, 
Deptran, Subprefeitura, 
Prefeitura, e demais co-
laboradores.

Maria Conceição 
de Carvalho, 78 anos, 

compareceu ao evento 
e conta que receber in-
formações sobre saúde 
e atividades físicas foin-
teressante. “Esse mo-
mento foi maravilhoso. 
Tenho artrose e preci-
so de alguém para me 
acompanhar. Vou arru-
mar uma pessoa e farei 
os exames. O de mama 
eu sempre faço”.

Tarcília Moreira, 82 
anos, sempre procura a 
unidade de saúde para 
fazer o exame do câncer 
de mama, inclusive, até 
já marcou a data. Ela 
comenta que também 
fazia o preventivo e que 
a prevenção é a melhor 
forma de se cuidar.

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

ATENÇÃO CORRETORES

Agende entrevista: 3642-4200

THINO IMÓVEIS

das seguintes graduações: 
administração de empre-
sas, arquitetura e urba-
nismo, rádio e televisão, 
jornalismo, publicidade e 
propaganda, direito, edu-
cação física, engenharia 
agronômica, engenharia 
ambiental, engenharia ci-
vil, farmácia, fi sioterapia, 
história, informática, pe-
dagogia, serviço social e 
recursos humanos.

No caso de Nível Téc-
nico, poderão se inscrever 
os alunos de administra-
ção, informática, redes de 
computadores, segurança 
do trabalho, serviços jurí-

dicos e contabilidade. Para 
os estudantes de Ensino 
Médio há 60 vagas, sendo 
20 no período da manhã e 
as demais à tarde.

Avaliação
A avaliação será aplica-

da dia 23 de novembro na 
Faculdade Anhanguera, 
(avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 3.344), e 
terá duração de uma hora. 

O gabarito ofi cial vai 
ser publicado dia 2 de 
dezembro, a classifi ca-
ção fi nal no dia 3 no site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

De acordo com o edi-
tal, a prova objetiva para 
os candidatos do Nível 
Médio está prevista para 
as 9 horas, com abertu-
ra dos portões às 8h30 
e fechamento às 8h50. 
O horário da aplicação 
para os estudantes do 
Nível Técnico e Supe-
rior será  às 11 horas, 
com portões abertos das 
10h30 às 10h50. Solici-
ta-se levar o RG, carteira 
de órgão ou classe, certi-
fi cado militar, Carteira de 
Trabalho ou CNH.

O edital completo está 
no site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br, basta 
clicar no botão concursos 
para conferi-lo.

A Subprefeitura de 
Moreira César está 
construindo uma pas-
sarela na região da Vila 
São Benedito para que 
os moradores possam 
ter mais segurança. A 
obra está sendo feita nas 
proximidades dos rada-
res instalados pelo DER
-SP - Departamento de 
Estradas de Rodagem. 

O órgão estadual fez 
a instalação dos rada-
res, próximos à unida-
de de saúde da Vila São 
Benedito, nos dois sen-
tidos da rodovia SP-62. 
O DER informa que avi-
sará com antecedência 
sobre o funcionamento 
dos radares.

Em relação à tra-
vessia da rodovia 
em Moreira César, a 
Subprefeitura   solicitou 
providências ao DER, 
que fez lombadas pró-
ximas ao monumento 
“Guardião”. A Prefeitu-
ra de Pindamonhanga-
ba conta com o apoio do 
DER, pois a rodovia é de 
responsabilidade do Es-
tado.

As palestras sobre prevenção são 
realizadas em diversos locais

Divulgação

Divulgação

Divulgação

SHOPPING PARTICIPA DO OUTUBRO ROSA
Como uma forma 

de participar da cam-
panha Outubro Rosa, 
o Shopping Pátio Pin-
da preparou uma ação 
para alertar as mulhe-
res: o mutirão de Pre-
venção ao Câncer de 
Mama.

A atividade aconte-
ce na sexta-feira (24), 
sábado (25) e domin-
go (26), das 14 às 21 
horas, e será marcada 
por dicas sobre o auto-
exame, esclarecimento 
de dúvidas sobre ações 
preventivas e aferição 

da pressão arterial. A 
iniciativa é resultado de 
uma parceria do Conse-
lho Municipal do Direi-
to da Mulher, do Sho-
pping Pátio Pinda, da 
Secretaria de Saúde do 
município e da Funvic 
- Fundação Vida Cristã. 

Edital completo está no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br

Objetivo é dar mais segurança aos pedestres

Dias 24, 25 e 26 - 
das 14 às 21 horas - Shopping - Panfl etagem, verifi cação de 
diabetes e pressão arterial

Dia 31 -
8 horas - PSF Bela Vista - Caminhada e Dança Circular
14 horas - PSF Bela Vista - Palestra sobre defesa da mulher

Confi ra a programação



Cães e gatos devem ser 
vacinados contra raiva
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cotidiano
Programa destaca festa 
de São Judas Tadeu

natal das crianças pode ser mais feliz

Sábado (25) - daS 8 àS 16h30, de CaSa em CaSa 

bairro      horário
usina, hare e daime     das 8 às 16h30
estrada dos nogueiras     das 8 às 16h30
borboleta - estrada miranda    das 8 às 16h30
Sertãozinho      das 8 às 16h30
ribeirão grande - Chácara Caminho até edmundo  das 8 às 16h30
Pinga       das 8 às 12h20
buraqueira      das 13 às 16h30
rola       das 13 às 16h30
Cruz grande, Fazenda Santa helena, itogras   das 8 às 16h30
Cruz Pequena - lado esquerdo da pista   das 8 às 16h30
Cruz Pequena - lado direito da pista, igreja São Francisco das 8 às 16h30
Colméia, tetequera, graminha, bicas - Piedade, Água branca, 
taipas - Fazenda mantiqueira, Sapucaia, Sertão  das 8 às 16h30
aterrado - escoteiro     das 8 às 12h
Vila Frei galvão      das 8 às 12h
Cruz Pequena - estrada e Canaleta    das 13 às 16h30
haras e instituto agronômico    das 8 às 12h
aterrado (Centro Comunitário Coca Cola)   das 13 às 16h30

bairro      horário
orvalhinho, borba, Pinhão do borba, Pinhão do una  das 8 às 16h30
Lago azul      das 8 às 10h
una       das 10h30 às 14h
Fazenda mombaça     das 14h30 às 16h30

bairro      horário
Campinas - grêmio esportivo    das 8 às 16h30
Campinas, goiabal, granja odan e 
Pinheirinho - de casa em casa    das 8 às 16h30
goiabal - Centro Comunitário    das 8 às 16h30
Jardim regina - fundo da igreja católica   das 8 às 16h30
Fazenda do tanque     -das 8 às 10h

Confira a programação

bairro

rodeio
oliveiras
Pedreira até a Pedra
Km 19
Piracuama
Cerâmica

mandú - fazenda amarela até Cimental
bonsucesso - Jeová até borracharia
bonsucesso - borracharia até balneário 
Canegai
maçaim
trabijú
mandú - bóia

domingo (26) - de CaSa em CaSa

Segunda-feira (27)

Terça-feira (28)

Marcos Vinício Cuba
* * *

a vacinação contra raiva 
para cães e gatos termina 
nesta sexta-feira (24) na 
zona urbana. no sábado 
(25), será na zona rural. 
este trabalho teve início no 
último 17.

os moradores dos bairros 
araretama, Cidade Jardim, 
centro e região terão esta 
sexta-feira para imunizar 
os animais de estimação. 
no bairro araretama, a 
equipe da prefeitura estará 
na base militar ao lado da 
igreja, no campo de futebol 

Cdhu, na escola Caic e no 
final do Jardim América.

no bairro Cidade Jardim 
será no bar localizado na 
avenida 2, já na região cen-
tral a vacinação ocorrerá 
nos fundos do Cem - Centro 
de Especialidades Médicas. 
a vacinação na zona rural 
será feita entre os dias 25 e 
28 de outubro.

Quem preferir levar o 
animal ao Cem poderá imu-
nizá-lo até o dia 28, pois, 
neste espaço, a vacinação 
será realizada até o final da 
campanha. o atendimento 
é feito das 8 às 16h30.

VACINAÇÃO

Julia Villar
* * *

O prefeito recebeu no pro-
grama ‘O Prefeito e Você’ mem-
bros da igreja e organizadores 
da Festa de São Judas Tadeu 
que, dentre diversos patroci-
nadores, também conta com o 
apoio da Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

O lar São Judas Tadeu ini-
ciou no último domingo (19), 
a 31ª Festa de São Judas Ta-
deu. São dois finais de semana, 
sempre às 19 horas, com muita 
atração religiosa e cultural para 
a comunidade. a festa é reali-
zada todos os anos e tem uma 
programação variada para toda 
a família.

Como de costume, a ação 
tem dois objetivos centrais: co-
memorar 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.

Frei laércio contou um 
pouco sobre a expectativa 
deste ano: “É sempre a melhor 
em todos os anos, e esperamos 
que supere o número de parti-

festa de São Judas Tadeu costuma atrair grande público

prefeito conversou com os organizadores da festa

cipação de pessoas, celebran-
do essa data tão importante 
pra nós que é a devoção a São 
Judas Tadeu. Estamos bem 
animados e nos empenhando 
para que as barracas possam 
oferecer o melhor e que o re-
sultado, tanto quanto a nível 
espiritual e social seja espe-
tacular. Convidamos a todos a 
participar e celebrar conosco 
essa grande festa em nome de 
nosso santo”.

Frei Diego ressaltou o tema 
‘Paz e bem/Família e Sociedade: 
Quer um mundo melhor? Cuide 
da Família!’. O assunto é muito 
importante, porque não é pos-
sível pensar em uma sociedade 
melhor sem cuidar da família, 
sem ter um olhar atencioso.

a instituição preparou, para 
este ano, uma programação 
religiosa com missa e novena, 
além de barracas com comidas 
típicas, artesanatos, shows mu-
sicais com bandas da região e 
apresentações de dança.

a parte social já está acon-
tecendo com shows e praça de 
alimentação. No domingo (26), 
haverá almoço festivo ao som da 
banda Charles anjo 45. Na ter-
ça-feira (28), procissão solene às 
18h30, seguida de Santa Missa.

alessandra de Souza atua em 
umas das barracas beneficentes: 
‘Todo ano eu participo, sou fun-
cionária voluntária interna do São 
Judas, o que a gente faz é aumen-
tar a diversidade de atrações e 
principalmente para oferecer esse 
voluntariado para o lar com o ob-
jetivo de arrecadar fundos para o 
projeto que desenvolvemos”.

programação 

Sexta-feira (24) – missa com frei diego.
Participação do grupo angelus.

Sábado (25) – missa Sertaneja com frei Laércio.
Participação do Coral Sertanejo rainha dos anjos.

domingo (26) – missa afro com frei Laércio.
Participação da Comunidade negra.
12 horas – almoço com presença da banda Charles anjo 45

Segunda-feira (27) – missa das Crianças com Frei Laércio e Frei diego
Participação dos Pastorinhos de Fátima

Terça-feira (28) – Festa Solene com Frei Laércio e Frei diego
Participação do Coral nS do bom Sucesso

a festa será no Lar São Judas, em frente ao bosque da Princesa.

MarCOS ViNíCiO Cuba
* * *

Com o objetivo de fazer do Natal um momento 
mais feliz para as crianças do município, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba, por meio do Depar-
tamento de Assistência Social, e o Fundo Social 
de Solidariedade lançaram a campanha “Natal 
Solidário”. O projeto recebe o apoio de diversos 
parceiros: Acip, Basell, Gerdau, Spani, Tenaris, 
entre outros.

O objetivo é arrecadar brinquedos novos ou em 
bom estado. Todo material será doado para crian-
ças atendidas em entidades beneficentes, projetos 
e também nos Centros de Referência em Assistên-
cia Social. Quanto mais brinquedos forem arreca-
dados, mais crianças ficarão felizes e poderão se 
divertir com os irmãos e amigos.

As doações devem ser feitas até 15 de dezembro 
nos diversos estabelecimentos associados à Acip, 
no Shopping Pátio Pinda, nos Cras e no Creas, CE 
‘João do Pulo’, CE ‘Zito’, OAB, na sede do Fundo 
Social (localizada ao lado da antiga sede da Pre-
feitura), e no prédio da Prefeitura.

O lançamento da campanha ocorreu na Prefei-
tura, na quarta-feira (22), e contou com a pre-
sença de representantes de empresas parceiras, 
entidades, projetos sociais, órgãos de imprensa e 
do público em geral.

A presidente da Associação Criança Feliz São 
Gabriel, Neila Moraes, afirma que a entidade 
atende mais de 140 crianças. Segundo Neila, a 
campanha é maravilhosa, porque vai ajudar de-
mais as entidades e os projetos sociais e o trabalho 
em parceria é excelente. “Agora temos a certeza 
que as crianças terão brinquedos, as entidades 

estavam precisando de uma ação assim. Penso 
que é bom para todos, estimula a participação do 
comércio, as empresas terão visibilidade e ajuda a 
divulgar a seriedade dos trabalhos das entidades 
e projetos.”

os parceiros da campanha
Balbino Caetano Neto, diretor da Basell, 

comenta que está muito feliz com este trabalho. 
Ele conta que desde que a empresa se instalou em 
Pinda realiza várias ações de apoio às crianças 
e adolescentes, porque a Basell é engajada em 
projetos sociais.  

João Paulo Gonçalves Souza, chefe de seção de 
marketing do Spani, conta que a empresa promo-
ve vários eventos sociais, abraçar mais esta causa 
é  importante, este trabalho em parceria é excelen-
te porque a sociedade é a maior beneficiada.

Divulgação

Objetivo é arrecadar brinquedos

Divulgação

Divulgação
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Prefeitura amplia e asfalta pista 
de aeromodelismo do município

Interdição de ruas 
no final de semana

Ministério da Cultura aprova projeto para restauro da Igreja São José

Maria Fernanda Munhoz
*** 

os praticantes de ae-
romodelismo têm um 
motivo para comemorar. 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de obras e doV, 
ampliou e asfaltou a pista 

de pouso e decolagem dos 
aeromodelos, localizada 
no Parque da Juventude.

Tradicional ponto de 
encontro dos amantes do 
esporte, o Parque da Ju-
ventude está recebendo 
cada vez mais investimen-
tos da administração Mu-

nicipal. a pista recebeu 
um investimento de r$ 50 
mil. Por meio da equipe 
da usina de asfalto foi fei-
ta a base em uma área de 
2.861,1 m² (187m x 15,3m) 
usando 201,5m³ de bica 
corrida e o asfaltamento 
usando 224,95m³ de mas-

sa asfáltica (CBuQ - Con-
creto Betuminoso usina-
do a Quente). Com isso, 
a nova pista substituiu a 
já existente no local, com 
melhor qualidade para re-
ceber os aeromodelos.

o aeromodelismo 
tornou-se, nos últimos 

anos, um verdadeiro es-
porte com milhões de 
praticantes no mundo 
todo. Projetam, dese-
nham e constroem a 
própria máquina voado-
ra para depois fazer com 
que ela voe. Considerado 
muito mais do que um 

hobby, o segmento exi-
ge dedicação, paciência 
e criatividade. os aero-
modelistas precisam co-
nhecer a tecnologia dos 
motores, o trabalho com 
madeira ou metais, ou 
mesmo com fibras e re-
sinas sintéticas.

Subprefeitura faz manutenção 
de quadra poliesportiva

a Subprefeitura de 
Moreira César provi-
denciou a pintura e  
troca do alambrado 
na rua dr. Gonzaga, 
para que a população 
possa continuar usu-
fruindo do espaço. a 
equipe de trabalho 
de Moreira César é 
responsável pelos 
serviços de manu-
tenção em diversos 
locais e pelo atendi-
mento às solicitações 
dos moradores.

25/10/2014 aniVerSÁrio 
  LoJa CÃeS, aVeS 
  e Cia   

25/10/2014 FeSta eXiSte amor 
  em Pinda  rua trÊS -   
     CaStoLira
      
26/10/2014 enContro de CarroS 
  antigoS  rua barÃo   
     de Pindamo-  
     nhangaba 
     (treCho 
     boSQue) 

Maria Fernanda Munhoz
*** 

de acordo com exigên-
cia do Código de Trânsito 
Brasileiro, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 

meio do departamento 
de Trânsito, informa a in-
terdição de diversas ruas 
pela cidade, para a realiza-
ção de eventos, no sábado 
(25) e no domingo (26).

rua Sete de  
Setembro  
(meia PiSta) -  
Centro

  data  eVento   endereÇo

Maria Fernanda Munhoz
*** 

Pindamonhangaba re-
cebeu boas notícias, na úl-
tima semana. o projeto de 
restauro da igreja de São 
José da Vila real foi apro-
vado pela CniC – Comis-
são nacional de incentivo 
à Cultura -, órgão do Mi-
nistério da Cultura, com o 
valor de r$ 4.833.968,25, 
e encontra-se, atualmen-
te, em fase de análise do-
cumental.

o projeto foi proposto 
pela Pauliceia arquitetura 
restauro e Projetos Cultu-
rais, já que o prédio é tom-
bado pelo Condephaat e de 
propriedade da Mitra dio-
cesana de Taubaté. a inten-

ção é captar verba por meio 
da Lei rouanet (Ministério 
da Cultura) e do Fid - Fun-
do de investimento difuso, 
o qual o processo já saiu do 
iPT - instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas ligado ao 
Condephaat, órgão do Go-
verno do estado, e também 
aguarda liberação.

a centenária igreja 
São José da Vila real, ou 
simplesmente igreja São 
José, localizada no centro 
da cidade, corre o risco de 
desabar, por isso está in-
terditada há 4 anos.

Por se tratar de um 
patrimônio cultural e um 
panteão histórico de Pin-
damonhangaba, a Prefei-
tura está acompanhando 

todo o processo e, confor-
me seu andamento, tem 
informado à população.

no dia 2 de setem-
bro, o departamento de 
Patrimônio histórico da 
Secretaria de educação e 
Cultura da Prefeitura re-
alizou uma reunião infor-
mativa aberta ao público, 
no auditório municipal, 
para esclarecer as dúvidas 
e colocar a comunidade 
a par da real situação da 
igreja e da burocracia en-
volvida para o seu restauro. 
as arquitetas da empresa 
Paulicéia – que atualmen-
te restaura o Palacete 10 de 
Julho – também estiveram 
presentes e conversaram 
com a população.

Papel da Prefeitura
Pelo fato da igreja ser 

de propriedade da Mitra 
diocesana de Taubaté e 
ainda ser um prédio tom-
bado, a ação da Prefeitura 
se restringe às exigên-
cias do Condephaat, que 
foram todas atendidas, 
como, primeiramente, 
desligar a água e a luz do 
prédio, além de interditar 
o trânsito no entorno para 
que a estrutura da igreja 
não sofresse abalos. além 
disso, por conta da racha-
dura da igreja refletir na 
rua, a Prefeitura pôde co-
locar um escoramento da 
parte interna do prédio, já 
que a rua é de responsabi-
lidade do município.

Maria Fernanda Munhoz

A igreja São José é um dos patrimônios 
históricos da cidade

Maecos Vinício Cuba

Pista pronta para receber os aeromodelos Esta semana o prefeito visitou a nova pista do Parque da Juventude

divulgação doV divulgação 
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pindamonhangaba

pinda estuda percurso alternativo para ‘Caminho da Fé’

Festil termina no sábado
Maria Fernanda Munhoz

* * *
o 17º Festil – Festi-

val de Teatro estudantil 
– terá suas duas últimas 
apresentações nesta sex-
ta-feira (24), no espaço 
Cultural Teatro Galpão. a 
premiação será no sábado 
(25), às 20 horas, também 
no Teatro Galpão.

o festival teve início no 
dia 15 e contou com apre-
sentações de grupos das 
cidades de Pindamonhan-
gaba, Taubaté, Salto de 
Pirapora, São Paulo, São 
José dos Campos, Santo 
andré e Quadra. os espe-
táculos infantil e adulto 
do último dia são do gru-
po CiL (Colégio impera-
triz Leopoldina), de São 
Paulo.

a entrada para o Fes-
til é gratuita e o ingresso 
deve ser retirado na bilhe-
teria do Teatro. o ingresso 
solidário deve ser trocado 
por um brinquedo novo, 
para a campanha de natal 
do Fundo Social de Soli-
dariedade do município, 
que encaminhará para as 
crianças carentes da cida-
de.

o Festil é uma realiza-
ção da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de educação 
e Cultura e departamento 
de Cultura, em parceria 
com a escola de Teatro 
escultural.

Maria Fernanda Munhoz
 * **

pindamonhangaba faz 
parte do “Caminho da 
Fé”, projeto que reúne 

peregrinos do país todo rumo 
a aparecida, numa rota que 
passa por dentro de diversas 
cidades. o percurso de pinda 
é o mais longo do trajeto e a 
presença desses turistas pelo 
município beneficia o comér-
cio, meios de hospedagem e 
de alimentação.

além do caminho tradicional, 
que passa pelo centro da cidade 
(onde o peregrino pode encon-
trar bancos, farmácias e outros 
pontos em caso de emergência), 
pindamonhangaba está estudan-
do a implantação de outra rota, 
desviando do centro e passando 
somente pela área rural. esse 
incremento no caminho segue 
solicitação de alguns peregrinos, 
que preferem ficar distante do 
centro das cidades e mais em 
contato direto com a natureza.

por isso, na quinta-feira 
(16), o presidente da asso-
ciação amigos do Caminho 
da Fé, Clóvis tavares de 
Lima, esteve na cidade com a 
equipe do departamento de 
turismo da prefeitura. eles 
percorreram a rota opcional e 
a rota que já está implantada. 
“primeiramente aproveitamos 
para agradecer a acolhida que 
tivemos aí no departamento 
de turismo. Foi muito produ-
tivo o trabalho que realizamos 

com a colaboração dos fun-
cionários que nos acompa-
nharam na oportunidade de 
percorrer dois caminhos que 
poderão servir de alternativa 
como trilha para o Caminho 
da Fé em pindamonhangaba”, 
agradeceu. “o primeiro ca-
minho, percorremos na tarde 
da quinta-feira e, no segun-
do caminho, contamos com 
a colaboração de um grupo 
de peregrinos da cidade de 
itatiba que, graças ao empe-

nho do funcionário do turismo 
de pinda, pudemos entrar em 
contato com os organizado-
res desse grupo. partimos do 
restaurante Colmeia, por volta 
das 3 horas da madrugada 
da sexta-feira e chegamos a 
aparecida aproximadamente 
às 6 horas da manhã”, relatou 
o presidente.

A definição da nova trilha 
dependerá da aprovação da 
diretoria da associação dos 
amigos do Caminho da Fé.

Encontro com grupo de Itatiba mostrou a organização dos 
peregrinos que passam pelo caminho Equipe acompanhou grupo da cidade de Itatiba

divulgação Turismo Pinda divulgação Turismo Pinda

DIA 24 DE OuTubRO – 14 hORAS

Espetáculo: ”peter pan”
Autor: J. m. barrie    adaptação: Érika  bodstein
Grupo: teatro do CiL- Colégio imperatriz Leopoldina
Cidade: São paulo
Duração: 1h00
Recomendada para maiores de  4 anos
Direção: Valéria marchi e Érika bodstein
Elenco: ana Luiza aguiar oliveira dias, bruna Claus pascale, beatriz 
da Silva martins, beatriz Valentim perna, bianca Lemos rodrigues, 
Camila Soares magni, Carina Funck godoy, Carolina Vendramin 
barretto, eduarda ghiraldello de Freitas, gustavo Valentim de Souza, 
Jean Carlos pinto Filho, Julia ono guimarães, Julia takieddine, 
marcelo Ciavaglia Chaves, maria Carolina Soares Sobreiro,marjoriê 
Christina baptista e Vitor adrião.

SInOpSE: Peter Pan, um menino que não quis crescer. Ele vive 
na Terra do Nunca, com seus amigos, os meninos perdidos. Um 
dia Peter visita a casa de Wendy. Junto com seus irmãos, João e 
Miguel, Wendy acompanha Peter Pan até a Terra do Nunca. Lá eles 
vão viver grandes aventuras com a tribo dos índios Picaniny e com 
os piratas malvados liderados pelo terrível capitão James Hook, o 
capitão Gancho. Uma linda história que vai comover o coração das 
crianças de todas as idades!

CATEGORIA ADuLTO

DIA 24 DE OuTubRO – 20 hORAS

Espetáculo: “pÍramo e tiSbe”
Autor: Vladimir Capella     
Adaptação: Valéria marchi
Grupo: teatro do Colégio imperatriz Leopoldina
Cidade: São paulo
Gênero: drama
Duração: 1 hora
Recomendada para maiores de 10 anos
Direção: Valéria marchi e Érika bodstein
Elenco: anna beatriz morais de azevedo, andré Kimura Firmino, andré Limãos 
Fami, beatriz paiva, enrico breviglieri,Francesco trotta, gabriel Conto mildazis, 
gabrielle dias terrazas, giovana orlandi de almeida, isabela garcia goes, 
isabela pires Caldeira, Julia porta Sarmento, Leticia Frabetti Cardoso, Laura 
Machado de Andrade, Lucas Franco Rufino de Almeida, Mariah Vieira Gonsales, 
matheus gallardo Souza inoue, rafaela Caprucho Cardoso, renata blessa 
Correia,Sara romero tisi, Valerie Schauffele e Vitor augusto do  nascimento.

SInOpSE: A partir da dramatização dos mitos gregos de Pandora, Eco 
e Narciso, Orfeu e Euridice, Sibila, as Moiras e da história do jovem casal 
apaixonado Piramo e Tisbe, esse belíssimo e comovente  texto procura 
colocar em cena as questões sobre o amor e as implicações dos encontros e 
desencontros entre os apaixonados.

DIA 25 àS 20 hORAS: pREmIAçãO - ESpAçO CuLTuRAL TEATRO GALpãO

divulgação

divulgação

CATEGORIA InFAnTIL
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Após peneira de futebol, ‘São Gabriel’ 
e ‘São Judas’ recebem alimentos

Odirley Pereira
* * *

Os organizadores da peneira 
do Cruzeiro eC, realizada na se-
mana passada em Pindamonhan-
gaba, doaram cerca de 300 quilos 
de alimentos arrecadados duran-
te o evento ao lar São Judas Ta-
deu e à associação Criança Feliz 
São Gabriel.

a entrega ocorreu na quarta-
feira (22), no campo do Fluminen-
se, onde a peneira foi desenvolvida.

a presidente do São Gabriel, 
Neila Marcondes, elogiou a ação 
dos organizadores. “Ficamos 
muito felizes com este gesto por-
que atendemos cerca de 40 famí-
lias e dentre diversas atividades, 
nós doamos cestas básicas. Va-
mos utilizar os produtos na nossa 
entrega mensal de cesta e tam-
bém avulsas durante nossos cur-
sos em prol da família”.

igual a ela, o frei Bruno Melo, do 
lar São Judas, também agradeceu. 
“No lar nós propiciamos diversas 
atividades às crianças e serviços 
café da manhã, almoço e jantar. de-
vemos utilizar esses produtos para 
essas refeições e outras ações do lar 
São Judas. Nós agradecemos imen-

PIndAmonhAngAbA 
REcEbE SEbRAE móvEl 
nA SEmAnA do mEI

entre os dias 27 e 30 de 
outubro, Pindamonhangaba 
recebe a Semana do Micro-
empreendedor individual, 
com atendimento do Sebrae 
Móvel e realização de oficina 
gratuita sobre controle fi-
nanceiro. a ação tem o obje-
tivo de incentivar e auxiliar 
os empresários do município 
classificados nessa categoria 
tributária. O atendimento 
na unidade móvel acontece 
de 27 a 29 de outubro. 

O evento é uma inicia-
tiva do escritório regional 
do Sebrae-SP de Guara-
tinguetá, em parceria com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e acip - associa-
ção Comercial e industrial 
de Pindamonhangaba.

Nos quatro dias de pro-
gramação, haverá atendi-
mento gratuito na unidade 
do Sebrae Móvel, que fi-
cará estacionada no largo 
do Quartel, das 10 às 16 
horas.

No local, os microem-
preendedores individuais 
poderão tirar dúvidas sobre 
gestão de negócios, finan-
ças, administração, marke-
ting, recursos humanos e 
legislação. representantes 
da acip também estarão 
presentes prestando escla-
recimentos sobre os servi-
ços oferecidos pela entidade 
aos empresários.

Capacitação
a programação será en-

cerrada na quinta-feira (30) 

com a realização da oficina 
gratuita “Sei Controlar Meu 
dinheiro”, a partir das 18 
horas, no auditório da acip 
(rua deputado Cesar Claro, 
44, centro).

Nesta capacitação, os em-
preendedores serão orien-
tados sobre:  a importância 
do Controle Financeiro para 
o Sucesso de um Negócio, 
abordando procedimentos 
de entrada e Saída de di-
nheiro; Fluxo de Caixa; Pa-
gamento, lucro e diferença 
entre Capital Pessoal e Capi-
tal da empresa.

a ação é gratuita e aber-
ta a todos os empresários 
da cidade, especialmente os 
microempreendedores in-
dividuais.

samente pela doação tanto aos or-
ganizadores, quanto às pessoas que 
trouxeram os alimentos, que foi um 
gesto nobre e caridoso”.

de acordo com os produtores da 
peneira, roberto azevedo romeiro 
e dirceu Junior, a atitude teve dois 
reflexos positivos para a cidade. “O 
primeiro deles é em relação à sele-
ção de talentos, onde 12 jovens fo-

neila marcondes recebe os alimentos arrecadados Frei bruno melo representou o lar São Judas

ram aprovados e estão treinando na 
Toca da raposa, sendo que outros 
18 irão para Belo Horizonte uma vez 
por mês para mais avaliações; o se-
gundo ponto é a contribuição social. 
Não cobramos dinheiro para a 
peneira, apenas solicitamos a do-
ação de alimentos e confesso que 
o volume foi acima do esperado”, 
destacou romeiro.

eles ainda agradeceram à di-
reção do Fluminense e aos patro-
cinadores Jao elétrica, derrico 
imóveis, academia Tayoba, Cho-
pe do Vale, ativ Ford, Bar Can-
tinho do Zé, Sindicato Metalúr-
gicos-CUT, Mix Potato, Michel 
Web, Pap Cop Papelaria, luis 
antonio Bondioli engenharia, 
auto escola Baú, Cantina 2 ir-

mãos, Sabesp, O lojão, Grama-
do, Guerrero Construtora, Colo-
nial Plaza, Bloco do Mineirinho 
e Gonzaga Som, além de outros 
pessoas e instituições que cola-
boraram.

Na próxima semana, a Tribu-
na trará uma reportagem com 
alguns dos atletas que estão trei-
nando no Cruzeiro.

Odirley Pereira Odirley Pereira

aNa CaMila CaMPOS
* * *

há pouco mais de um 
ano, pindamonhangaba 
anunciava a chegada 
de uma nova modali-
dade nas academias da 
cidade: o Sh’bam. para 
comemorar o sucesso 
após celebrar o primeiro 
ano de aniversário, a 
academia da associa-
ção atlética Ferroviária 
realiza uma grande festa 
nesta sexta-feira (24), a 
partir das 19 horas.

 o evento será aberto 
a associados e convida-
dos que desejem conhe-
cer o esporte e os convi-
tes devem ser retirados 
com antecedência na 
recepção da academia.

a aula será ministrada 
pela professora Lidiane 
e, além dela, a Ferroviá-
ria contará com a pre-
sença de treinadores da 
body Systems, franquia 
responsável pela moda-
lidade, marcelo Vinicyus, 
thais holiveira e Katha-
rina Cavalcante. nesta 
data também haverá 
uma loja para a venda 
de produtos oficiais da 
marca e um workshop 
para os associados do 
clube e empresas par-
ceiras.

o que é
trata-se de uma nova 

atividade física, que 
alia música, diversão à 
eliminação dos quilinhos 
indesejados. em média, 
é possível perder até 600 
calorias por aula.

o nome vem de uma 

gíria do mundo dos dan-
çarinos profissionais, que 
significa algo como “uau”. 

praticamente uma aula 
de dança, o Sh’ban conta 
com passos que dão direito 
a poses, caras e bocas, 
gritinhos e palmas, ao em-
balo de uma trilha sonora 
variada, que conta com 
diversos estilos, que vão 
de hip-hop a salsa, mistu-
rando hits dos anos 70 e 
80 com sucessos atuais, 
como Lady gaga, beyoncé, 
black eyed peas, Kuduro e 
muitos outros. 

um diferencial do exer-
cício é que não é preciso 

ser especialista nem apto 
para a dança, pois os 
passos são elaborados 
justamente para esse 
público sem conhecimen-
to preliminar.

• queimar muitas calorias 

• melhora o 
condicionamento 
cardiovascular e físico

• aumenta a autoestima

• aumenta a resistência 
cardiorrespiratória 

• fortalecimento muscular

bEnEFícIoS do Sh’bAm 

Sh’Bam completa um ano 
na cidade com festa 

Sh’Bam na Associação Atlética Ferroviária

Unidade móvei do Sebrae atende de 27 a 29 de outubro

divulgação

divulgação
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A Apta  - Agência Pau-
lista de Tecnologia do 
Agronegócio promove, na 
próxima terça-feira (28) 
o evento “Dia de Campo” 
do Prosaf  - Programa de 
Sanidade em Agricultura 
Familiar, que terá como 
tema a qualidade do leite. 
O debate será sediado no 
polo Apta Vale do Paraíba, 
localizado na av. Manoel 
Cesar Ribeiro, 1.920, San-
ta Cecília, Pindamonhan-
gaba.

A iniciativa tem apoio 
do Sebrae-SP e dos par-
ceiros do APL  - Arranjo 
Produtivo Local de Leite 
e Derivados: Cati  - Coor-
denadoria de Assistência 
Técnica Integral, Come-

Qualidade do leite é tema de debate em Pinda

Confira a Programação:
9h – Inscrições
9h30 – Palestra “Mastite Clínica: Como Prevenir e  

      Tratar” (Alessandra Figueiredo de Castro Nassar –  
      Instituto Biológico)

10h15 – Intervalo
10h30 – Palestra “Nutrição e Manejo x Qualidade  

     do Leite (Marcio Kawakami dos Reis – Tortuga)
11h15 – Debate

vap  - Cooperativa de La-
ticínios do Médio Vale do 
Paraíba, Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária 
do Estado, Prefeitura de 
Taubaté, Sindicato Rural 
de Taubaté e Universida-
de de Taubaté.

A expectativa é de que 
cerca de 40 produtores 
da região acompanhem 
as palestras sobre masti-
te clínica, ministrada por 
Alessandra Figueiredo de 
Castro Nassar (Instituto 
Biológico), e a relação en-
tre nutrição e manejo na 
qualidade do leite, do pa-
lestrante Marcio Kawaka-
mi dos Reis (Tortuga).

Após as apresentações, 
haverá debate com os 

participantes. As inscri-
ções para o evento são 
gratuitas e devem ser 
feitas antecipadamente 

por telefone ou email.
Para Jardel José Busa-

rello, consultor em agro-
negócios do Sebrae-SP, 

As inscrições para o evento são gratuitas e 
devem ser feitas antecipadamente 

o encontro é mais uma 
oportunidade para os 
produtores se recicla-
rem tecnicamente.

“A atividade leiteira é 
composta por detalhes, 
desde a gestão de peque-
nos custos na produção até 

todas as ações de manejo e 
nutrição que envolvem a 
qualidade do leite. O APL 
tem como principal ob-
jetivo realizar momentos 
como esses, de rica troca 
de experiências técnicas 
comprovadas”, afirmou.

cotidiano
AIANDRA ALVES MARIANO

***
Neste domingo (26), 

os eleitores de Pindamo-
nhangaba devem voltar às 
urnas para escolher quem 
será presidente do país pe-
los próximos quatro anos, 
no segundo turno das elei-
ções. As opções são a presi-
dente Dilma Rousseff (PT) 
ou o senador Aécio Neves 
(PSDB).

Para que todos votem, 
a cidade contará, nova-
mente, com 324 urnas dis-
tribuídas em 64 locais de 

votação. Também haverá 
seções de votação exclu-
sivas para justificativa de 
voto para quem não vota 
em Pindamonhangaba 
mas estará na cidade no 
domingo.

A votação começa às 8 
horas e termina às 17 ho-
ras. Para votar é necessá-
rio levar um documento 
oficial com foto recente. 
Embora não seja obrigató-
rio apresentar o título elei-
toral, é importante que o 
eleitor confirme no docu-
mento sua seção eleitoral. 

Se o candidato perdeu 
o título e não sabe onde é 
sua seção eleitoral, pode 
procurar o Cartório Eleito-
ral da cidade ou descobrir 
o endereço pelo site do 
TRE-SP.

Justificativa
Quem estiver fora de 

seu domicílio eleitoral 
deve justificar a sua ausên-
cia ao pleito. 

O eleitor tem o período 
de até 60 dias para apre-
sentar a justificativa em 
qualquer cartório eleito-
ral, mas o ideal é que o for-

mulário seja devidamente 
preenchido e entregue no 
próprio dia da votação, 
nos postos de justificativa.

Para justificar a au-
sência às urnas no dia da 
votação, o procedimento 
é simples. O eleitor deve 
preencher o RJE - Requeri-
mento de Justificativa Elei-
toral, que pode ser obtido 
gratuitamente no cartório 
eleitoral ou nas páginas da 
internet do Tribunal Supe-
rior Eleitoral e do Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo e, no dia do pleito, 

Eleitores voltam às urnas para escolher presidente
nos locais de votação ou de 
justificativa.

Depois, é só entregar 
o formulário preenchido 
em qualquer um dos lo-

cais destinados ao recebi-
mento do RJE, no dia da 
eleição, portando um do-
cumento oficial de identi-
ficação com foto. 

Locais de votação
Dilma Rousseff (PT) Aécio Neves (PSDB)

Divulgação

Divulgação Divulgação
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cidade
Abandono de animais

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

seguem até o início de novem-
bro, as inscrições para o vestibular 
da Fatec - Faculdade de Tecnologia  
e para o vestibulinho da etec - es-
cola Técnica estadual de Pindamo-
nhangaba para o 1º semestre de 
2015. 

no caso da Fatec, as vagas são 
para os cursos superiores gratuitos 
de Tecnólogo Mecânica – Processos 
de soldagem, Processos Metalúrgi-
cos, Manutenção industrial e Proje-
tos Mecânicos. Há ainda vagas para 
o curso de Gestão empresarial na 
modalidade ensino à distância. os 
cursos de tecnologia da Fatec têm 
duração de três anos. 

As inscrições devem ser feitas ex-
clusivamente pela internet, no site 
www.vestibularfatec.com.br.  Para 
se inscrever é necessário preencher 
a ficha de inscrição e o questionário 

socioeconômico, imprimir o boleto 
e pagar a taxa de inscrição em qual-
quer agência bancária ou lotérica. 
As inscrições seguem até o dia 10 de 
novembro.

Etec
na etec são oferecidas vagas para 

cursos gratuitos em quatro modali-
dades de cursos: ensino Médio, en-
sino Técnico integrado ao ensino 
Médio, ensino Técnico e ensino a 
distância. 

A maior novidade do ano é a 
abertura de 40 vagas para o curso 
técnico de informática integrado ao 
ensino Médio na ee Gabriela Mon-
teiro Athayde Marcondes, na Cruz 
Grande. 

na etec João Gomes de Araújo, 
as vagas são para o ensino Médio; 
Mecânica integrado ao ensino Mé-
dio; nutrição integrado ao ensino 
Médio; informática, Administra-
ção; Mecânica; nutrição e dietética 

e serviços Jurídicos. nesta unidade 
também é oferecido o curso de Ad-
ministração na modalidade ensino 
à distância. 

na cidade, também são ofere-
cidos o curso de Administração 
na modalidade presencial e eJA – 
educação de Jovens e Adultos para 
a extensão da etec na ee Prof. ru-
bens Zamith, no distrito de Morei-
ra César; e os cursos de recursos 
Humanos e logística para a exten-
são na ee Alzira Franco, no Alto 
Cardoso. 

no site www.vestibulinhoetec.
com.br os candidatos encontram 
todas as informações necessárias 
para escolher os cursos e unidades 
e para efetuar a inscrição. A confir-
mação será enviada ao candidato, 
por e-mail, até dez dias após o paga-
mento da tarifa. 

o período segue até o dia 7 de no-
vembro. o valor da taxa é de r$ 30. 

Seguem inscrições 
para vestibular 
da Fatec e para 
vestibulinho da Etec

Tráfico de entorpecentes

na última quarta-
feira (22), por volta 
das 19h45, na aveni-
da dr. Jorge tibiriçá, 
um motorista de uma 
caminhonete não 
identificada foi vis-
to abandonando oito 
cachorros, sendo sete 
deles filhotes, dentro 

de uma caixa. a Polícia 
militar foi acionada e 
encaminhou os animais 
ao abrigo. no plantão 
policial, foi determina-
da a elaboração de um 
boletim de ocorrência 
de natureza – prati-
car ato de abuso aos 
animais.

Menor é pego com 
maconha e cocaína

POLÍcia 

um adolescente foi 
flagrado com drogas na 
última quarta-feira (22), 
no bairro Castolira.

durante patrulha-
mento, uma equipe po-
licial avistou um homem 
em atitude suspeita de 
baixo de uma árvore. 
na abordagem, foram 
encontradas 22 trouxi-
nhas de maconha e um 

aparelho celular.
encaminhado ao plan-

tão policial, foi feito bo-
letim de ocorrência por 
tráfico de entorpecentes 
e o jovem, de 17 anos, 
encaminhado ao 4º dP 
de Taubaté, ficando à 
disposição do ministério 
Público, onde será apre-
sentado em companhia 
dos responsáveis.

Durante pa-
trulha no bairro 
Araretama por 
volta da 1 hora de 
quinta-feira (23), 
a polícia abordou 
um adolescente, 
de 16 anos, e com 
várias trouxinhas 
de maconha e um 
pino de cocaína. 

Conduzido ao 
plantão policial e 
elaborado o BO, o 
menor foi entre-
gue a sua mãe, 
que se comprome-
teu a apresentá-lo 
ao promotor de 
Justiça da Vara da 
Infância e Juven-
tude.

Inscrições para os exames da Fatec e da Etec seguem até o início de novembro

divulgação

os servidores públicos 
do estado de são Pau-
lo podem aderir até dia 
28 de outubro a plano 
odontológico por meio 
do iamspe - instituto de 
Assistência Médica ao 
servidor Público estadu-
al. Até o prazo, a adesão 
é sem carência. os pla-
nos têm valor a partir de 
r$ 11,52. os interessa-
dos devem acessar o site 
www.iamspe.sp.gov.br.

o serviço é oferecido 
por três empresas creden-
ciadas: Admix, Aliança e 
Prodent. Além do plano 
Básico, estão disponíveis 
também os planos superior 
e executivo. As três moda-
lidades possuem atendi-
mento odontológico de ur-
gência e emergência.

de acordo com o su-
perintendente do iamspe, 
latif Abrão Junior, “o be-
nefício faz parte da políti-

ca de valorização dos ser-
vidores pelo Governo do 
estado de são Paulo, para 
melhorar a qualidade de 
vida do funcionalismo pú-
blico, e dá continuidade 
ao processo de liderança 
que o Sistema de Saúde 
iamspe sempre teve na 
medicina do país”.

SErVIDOrES ESTADuAIS pODEM 
ADErIr plAnO ODOnTOlógIcO 
SEM cArêncIA ATé DIA 28

Os planos custam 
a partir de r$ 

11,52 mensais

pinos de cocaína e maconha

divulgação
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 219/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sra MARIA CRISTINA DE MORAES SILVA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ GIMENES, bairro ARARETAMA, inscrito no município 
sob a sigla SE23.11.01.038.000, Quadra O-01 Lote 15, para que efetue a limpeza do referido imóvel 
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

AviSo de AudiênCiA PúbliCA PARA AlteRAção dA lei CoMPleMentAR n.º 03
de 10 de outubRo de 2006 - PlAno diRetoR PARtiCiPAtivo.

A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que em 07 
de novembro de 2014, às 9h30min, no auditório da Prefeitura Municipal, localizado na Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, n.º 1400, 1.º andar, Centro, Pindamonhangaba-SP realizar-se-á 
AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação de propostas alterações da Lei Complementar n.º 03, de 
10 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo do Município de Pindamonhangaba, 
em conformidade com o artigo 40, § 4.º, incisos I, II e III da Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 
2007 (Estatuto da Cidade) e com o artigo 154, incisos I, II e III do próprio Plano Diretor.
As propostas de alteração que serão objeto da AUDIÊNCIA PÚBLICA estão disponíveis para 
consulta e/ou cópia em meio digital no Departamento de Planejamento da Secretaria de 
Planejamento, nos dias úteis, das 8h ás 11h e das 14h às 17h.
As sugestões e comentários poderão ser enviados através do e-mail planodiretor@
pindamonhangaba.sp.gov.br ou entregues diretamente na Secretaria de Planejamento no horário 
de expediente, até o dia 05 de novembro de 2014 às 17h.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2014.

vito Ardito lerario
Prefeito Municipal

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO  
PROCESSO Nº 0004084-29.2007.8.26.0445

O(A) Doutor(a) HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, 
do Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos ESPOLIOS DE ALEXANDRINA MARIA DA CONCEIÇÃO e 
YOLANDA DA SILVA, os quais se encontram em local incerto e não sabido, de que por este Juízo e 
3º Ofício Judicial, se processam os termos e atos de uma ação de USUCAPIÃO, processo nº 
724/2007, requerido por MARIA MARTA DA SILVA LIMA, brasileira, maior e capaz juridicamente, 
RG:Nº 18.225.147-0, CPF/MF Nº 081.226.238-75, casada com PEDRO MOREIRA LIMA, brasileiro, 
aposentado, RG Nº 5.211.881 e CPF/MF Nº 140.245.518-68, residentes e domiciliados na Rua dos 
Bentos, nº 155, Vila São Benedito, Pindamonhangaba/SP, alegando na inicial, em resumo, que os 
requerentes, há mais de 5 (cinco) anos vem possuindo, mansa e pacificamente, sem interrupção, 
nem oposição, o imóvel que mede quatro metros e quarenta centímetros de frente, por quarenta 
metros da frente aos fundos, medindo nos fundos a mesma largura da frente, dividindo de um lado 
com Gesse Marcondes Leite e sua mulher Artemira Vital Leite, de outro lado com Agenor Martins da 
Luz, nos fundos com o córrego lava-pés e pela frente com a referida Rua dos Bentos, 
Pindamonhangaba/SP. Com o falecimento da proprietária nos idos de 1995, sua filha e única 
herdeira, Yolanda da Silva, que era brasileira, solteira, RG: Nº 5.165.073, teve seu óbito em 23 de 
novembro de 2001, e por força da amizade e cuidados pessoais que os suplicantes deram a falecida 
nos últimos anos de sua vida, ficaram encarregados de cuidar de seus pertences pessoais e do 
imóvel, vez que, não tinha herdeiros e desconhecia o paradeiro de seu pai que nunca manteve 
contato com a filha. Não tendo os suplicantes título de domínio, que obtê-lo, por via desta ação de 
USUCAPIÃO. Atribui-se ao pleito, para efeitos fiscais o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). 
Assim, pelo presente edital CITA os confrontantes ESPOLIOS DE ALEXANDRINA MARIA DA 
CONCEIÇÃO RG: 11.162.415 e YOLANDA DA SILVA para os termos da ação supra mencionada. 
ADVERTINDO-os de que o prazo para apresentarem contestação à presente ação é o de quinze 
(15) dias, contados a partir do 30º dia da publicação do presente edital, sob pena de serem tidos por 
aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 319 do CPC.). E para que chegue ao 
conhecimento de todos, é expedido o presente edital que será afixado e publicado na forma da Lei. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pindamonhangaba-SP. 30. Pindamonhangaba, 15 de 
agosto de 2014. 

2COL X 8CM  

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonHAnGAbA
editAl ReSuMido

PReGão nº 143/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 143/14, referente à “Contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços técnicos motociclísticos - manutenções 
preventivas e corretivas – de elétrica e mecânica, com reposição, sem exclusividade, de peças e/
ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para Motocicletas de diversas marcas e modelos, 
pertencentes a esta municipalidade, por um período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 
20/11/14 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, 23 de outubro de 2014. 

PReGão nº 238/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 238/14, referente à “Aquisição de 
placa de inox gravada em baixo relevo, com texto em cor na dimensão de 70×50 cm em cor com 
quatro furos e quatro parafusos para fixação”, com encerramento dia 17/11/14 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, 23 de outubro de 2014. 

PReGão (ReGiStRo de PReçoS) nº 332/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 332/14, referente à “Aquisição 
de barra de ferro, arame recozido e malha painel pop, conforme solicitado pelo Departamento 
de Obras e Viação, para serem utilizados em diversas obras e manutenções no município”, com 
encerramento dia 14/11/14 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, 23 de outubro de 2014. 

PReGão (ReGiStRo de PReçoS) nº 341/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 341/14, referente à “Contratação de 
empresa especializada em serviços de eventos e responsabilidade técnica em locação, montagem, 
desmontagem e operação de equipamentos de som e iluminação para eventos do município de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, com encerramento dia 13/11/14 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, 23 de outubro de 2014. 

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonHAnGAbA
eXtRAto de ContRAto

PReGão nº. 250/2014
Contrato nº: 271/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Medical Cirúrgica Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de Dector Fetal de mesa e portátil aplicação Unidade de Saúde.
Valor: R$ 11.600,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 01/10/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Olivea Tucci.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2014.

PReGão nº. 306/2014
Contrato nº: 276/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME.
Objeto: Aquisição de cama hospitalar para a nova unidade do pronto atendimento infantil.
Valor: R$ 19.775,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 14/10/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Giovani Rivadavia Pazzeto Paolone.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2014.

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonHAnGAbA
editAl ReSuMido

PReGão (ReGiStRo de PReçoS) nº 331/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 331/14, referente à “Aquisição de 
cimento CP II e CP III para ser utilizado em diversas obras pela usina de asfalto, conforme solicitado 
pelo Departamento de Obras e Viação”, com encerramento dia 13/11/14 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, 23 de outubro de 2014. 

PReGão nº 339/2014
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. 339/14, referente à “Aquisição de 
equipamentos para fisioterapia”, com encerramento dia 19/11/14 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, 23 de outubro de 2014. 

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonHAnGAbA
ConCuRSo PúbliCo nº 02/2012

ConvoCAção
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
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  03/11/2014 às 14:00 horas

ReCePCioniStA

13º AnA PAulA SiMÕeS GARCiA MunHoZ
LADEIRA BARÃO DE PINDAMONHANGABA, 93 – BOSQUE DA PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-320

edSon MACedo de GouvêA
SeCRetÁRio de AdMiniStRAção

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonHAnGAbA
ConCuRSo PúbliCo nº 01/2011

ConvoCAção
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

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

dia  03/11/2014 às 15:00 horas

MÉdiCo do PRoGRAMA SAúde dA FAMÍliA (PSF)

30º GiovAnA oGRodoWCZYK
RUA EMILIO WINTHER, 1153 – APTO 21 – BOM CONSELHO
TAUBATÉ – SP
CEP 12030-000

edSon MACedo de GouvêA
SeCRetÁRio de AdMiFniStRAção

editAl de AudiênCiA PúbliCA

Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a CÂMARA 
DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a população em geral, para participar 
da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao projeto de Lei n° 155/2014, que “Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Pindamonhangaba para o exercício de 2015”, a ser realizada no dia 11 
de novembro do corrente ano, às 9h, no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”, na sede da 
Câmara Municipal, localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, n° 860 – Loteamento Real Ville, 
Bairro Mombaça.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2014.

vereador Martim Cesar
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 
3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonHAnGAbA
eStAdo de São PAulo

PORTARIA GERAL Nº 4.312, DE 20 DE OUTUBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Edargê Marcondes Filho, Diretor do Departamento de Licenciamento 
Ambiental,  para substituir o Sr. Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes, Secretário de Governo 
e Integração,  durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de  15 a 20 de outubro 
de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de outubro 
de 2014.
Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2014.

vito Ardito lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de outubro de 2014.
Synthea telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonHAnGAbA
eStAdo de São PAulo

PORTARIA GERAL Nº 4.311, DE 20 DE OUTUBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Vicente Correa da Silva, fiscal de rendas, para substituir o Sr. João Carlos 
Muniz, Diretor do Departamento de Arrecadação,  durante o período em que o mesmo encontrar-se 
em férias, de 30 de outubro a 28 de novembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2014.

vito Ardito lerário
Prefeito Municipal

edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de outubro de 2014.
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonHAnGAbA
eStAdo de São PAulo

PORTARIA GERAL Nº 4.309, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve CESSAR a designação do Sr. Pedro Paulo Dias, para exercer a função de Chefe 
do Procon, a partir de 19 de agosto de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de agosto 
de 2014.
Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

vito Ardito lerário
Prefeito Municipal

edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de outubo de 2014. 
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonHAnGAbA
eStAdo de São PAulo

LEI Nº 5.718, DE 22 DE OUTUBRO DE 2014
Autoriza o Executivo a celebrar contrato de permissão de uso com a Associação Janela 
Contemporânea Arte e Cultura, entidade sem fins lucrativos.
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. 1º.  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar contrato de permissão 
de uso com a Associação Janela Contemporânea Arte e Cultura, entidade sem fins lucrativos, de 5 
(cinco) espaços dentro do Palacete 10 de Julho, para desenvolvimento de projetos socioculturais.
Parágrafo único. Os espaços previstos no caput localizam-se no Porão do Palacete 10 de julho.
Art.2º.  A permissão de uso será celebrada para desenvolvimento de projetos socioculturais do 
Centro de Memórias “Barão Homem de Mello”.
Art. 3º  Fica autorizada, ainda, a utilização do acervo do Arquivo Histórico, comprometendo-
se a Associação Janela Contemporânea,  a realizar o inventário dos documentos, cabendo ao 
Patrimônio Histórico o acompanhamento e a supervisão.
Art. 4º A permissão de uso de que trata esta lei será celebrada por 03 (três) anos, podendo ser 
renovada havendo mútuo interesse. 
Art. 5º  Caberá à Secretaria de Educação e Cultura, por meio do Departamento de Patrimônio 
Histórico o acompanhamento dos termos que regem a Permissão de Uso, que deverão obedecer 
ao disposto no Plano apresentado pela Associação Janela Contemporânea.
Art. 6º  O ônus com o mobiliário necessário as atividades caberá a Associação Janela 
Contemporânea sendo incorporado ao término do contrato de permissão ao Patrimônio Municipal.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 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 22 de outubro de 2014.
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonHAnGAbA
eStAdo de São PAulo

DECRETO Nº 5.123, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, lotes localizados na Rua Daisy 
Castro, Loteamento Vitória Vale III, de propriedade de MARIO MORANDO E S/M MARIA 
HELENA ZAPPAROLI MORANDO.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições 
legais, e nos termos do art. 5º, letra “m”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 
21 de junho de 1941,

D  E  C  R  E  T  A :-
Art.1º. Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, lotes de terrenos localizados na Rua Daisy Castro, Loteamento Vitória Vale III, 
de propriedade de MARIO MORANDO E S/M MARIA HELENA ZAPPAROLI MORANDO, 
necessários para implantação de um Campo de Futebol e Construção de Vestiário, os quais 
possuem as seguintes medidas e confrontações:

ÁREA 1
“lote de terreno nº 01 da Quadra “01” – residencial – do Loteamento denominado “ Vitória 
Vale III”, situado nesta cidade, no Bairro das Campinas, com as seguintes medidas e 
confrontações : mede 18,36 m ( dezoito metros e trinta e seis centímetros ) de frente para 
a Rua 01 ( um ), em dois segmentos em curva de 2,37 m ( dois metros e trinta e sete 
centímetros )  e 15,99 m ( quinze metros e noventa e nove centímetros ); do lado direito de 
quem da Rua 01 olha para o terreno mede 54,40 m ( cinquenta e quatro metros e quarenta 
centímetros ) confrontando com o lote nº 02; do lado esquerdo mede 71,50 m ( setenta e um 
metros e cinqüenta centímetros), em três segmentos : o primeiro em curva com 16,20 m (  
dezesseis metros e vinte centímetros ) , o segundo em curva com 41,40 m ( quarenta e um 
metros e quarenta centímetros) e o terceiro em reta com 13,90 m ( treze metros e noventa 
centímetros ) confrontando em todos esses   trechos com a Area Verde 1 e nos fundos mede 
10,13 m (dez metros e treze centímetros ) confrontando com a Area Verde 1; encerrando 
a área de 799,05 m2 ( setecentos e noventa e nove metros quadrados e cinco decímetros 
quadrados )”. Matrícula nº 36.088 do CRIA

ÁREA 2
“lote de terreno nº 02 da Quadra “01” – residencial – do Loteamento denominado “ Vitória 
Vale III”, situado nesta cidade, no Bairro das Campinas, com as seguintes medidas e 
confrontações : mede 12,55 m ( doze metros e cinqüenta e cinco centímetros  ) em curva 
de frente para a Rua 01 ( um ); do lado direito de quem da Rua 01 olha para o terreno 
mede 52,20 m ( cinquenta e dois metros e vinte centímetros ) confrontando com o lote nº 
03; do lado esquerdo mede 54,40 m (cinqüenta e quatro metros e quarenta centímetros) 
confrontando com o lote nº 01 e nos fundos mede 14,75 m ( quatorze metros e setenta 
e cinco centímetros ) em curva, confrontando com a Area Verde 1; encerrando a área 
de 704,95 m2 ( setecentos e quatro metros quadrados e noventa e cinco decímetros 
quadrados)”  Matrícula nº 36.089 do CRIA

ÁREA 3 
“lote de terreno nº 03 da Quadra “01” – residencial – do Loteamento denominado “ Vitória 
Vale III”, situado nesta cidade, no Bairro das Campinas, com as seguintes medidas e 
confrontações : mede 12,38 m ( doze metros e trinta e oito centímetros  ) em curva de frente 
para a Rua 01 ( um); do lado direito de quem da Rua 01 olha para o terreno mede 34,25 
m ( trinta e quatro metros e vinte e cinco centímetros) confrontando com o lote nº 04; do 
lado esquerdo mede 52,20 m (  cinqüenta e dois metros e vinte centímetros) confrontando 
com o lote nº 02 e nos fundos mede 23,90 m ( vinte e três metros e noventa centímetros ) 
, confrontando com a Area Verde 1; encerrando a área de 622,30 m2 ( seiscentos e vinte 
e dois metros quadrados e trinta decímetros quadrados )”. Matrícula nº 36.090 do CRIA

ÁREA 4 
“lote de terreno nº 04 da Quadra “01” – residencial – do Loteamento denominado “ Vitória 
Vale III”, situado nesta cidade, no Bairro das Campinas, com as seguintes medidas e 
confrontações : mede 12,26 m ( doze metros e vinte e seis  centímetros  ) em curva de frente 
para a Rua 01 ( um); do lado direito de quem da Rua 01 olha para o terreno mede 23,00 m 
( vinte e três centímetros  ) confrontando com a Ara Verde 1; do lado esquerdo mede 34,25 
m (  trinta e quatro metros e vinte e cinco centímetros   ) confrontando com o lote nº 03 e 
nos fundos mede 20,85 m ( vinte metros e oitenta e cinco centímetros ) , confrontando com 
a Area Verde 1; encerrando a área de 394,90 m2 ( trezentos e noventa e quatro metros 
quadrados e noventa decímetros quadrados ).” Matrícula nº 36.091 do CRIA
 Art. 2º A área descrita no art. 1º será necessária para implantação de um Campo de Futebol 
e Construção de Vestiário.       
Art. 3º  As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação 
orçamentária própria já consignada no orçamento vigente na rubrica 06.10.4.4.90.51.15.45
1.0040.01.000000 ficha 102.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

vito Ardito lerário                           
Prefeito Municipal     

Jorge Ricardo baruki Samahá  
 Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de outubro de 2014.
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonHAnGAbA
eXtRAto de AditAMento

PReGão nº 202/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 288/2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de calcário pelo período 
de 12 (doze) meses.
Contratada: RM Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME.
Data de assinatura: 24/09/14.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses prorrogando-se, assim, o contrato até 
28/09/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor unitário, com base no índice IPC-FIPE de 5,38% passando de 
R$ 49,74 para R$ 54,42.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Luiz Ricardo Miranda Picca.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2014.

PReGão nº 169/2012
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 218/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria, controle, 
operação, manutenção e análise de sistemas, para atuar na gestão das praças de pedágio do 
município de Pindamonhangaba (Atanásio e SP 62), utilizando-se dos hardwares, softwares e 
câmeras de monitoramento fornecidos pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A – 
NOVADUTRA, conforme anexo I do Termo de Convênio nº 113/2008.
Contratada: OPTU Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda.
Data de assinatura: 22/09/14.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses prorrogando-se, assim, o contrato até 
25/09/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 5,49% passando 
de R$ 1.469.293,13 para R$ 1.549.957,32.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Jefferson Fontes Fernandes.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2014.

PReGão nº 058/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 001/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão em off-set 
do jornal Tribuna do Norte; pelo período de 12 (doze) meses sendo em média 12(doze) edições 
mensais com uma média de 8(oito) paginas por edição e 3.000 (três mil) exemplares por dia.
Contratada: Billota & Billota Ltda. ME.
Data de assinatura: 26/09/14.
Adita-se valor: item 1.3 do referido contrato, adita-se em 22,57% para acréscimo do valor total, 
correspondente a R$ 58.230,60.
Assina pela contratante: Antonio Aziz Boulos.
Assina pela contratada: Eder Billota.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2014.

PReGão nº 170/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 178/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção elétrica 
automotiva, para os veículos e máquinas rodoviárias, de diversas linhas, modelos e tipos, 
pertencentes à frota operacional da prefeitura municipal de Pindamonhangaba/SP, pelo período 
de 12 (doze) meses.
Contratada: Keiji Ando.
Data de assinatura: 26/09/14.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses prorrogando-se, assim, o contrato até 
15/10/2015.
Adita-se valor: item 1.3 do referido contrato, com base no índice IPC-FIPE de 5,49%, passando o 
valor de R$ 200.000,00 para R$ 210.980,00.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Fernando Osamu Ando.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2014.

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonHAnGAbA
eStAdo de São PAulo

DECRETO Nº 5.120, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, parte da área de imóvel localizado na 
Rua Dr. Frederico Machado, de propriedade de COOPERATIVA DE LATÍCINIOS DO MÉDIO VALE 
DO PARAÍBA.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos 
termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

D  E  C  R  E  T  A :-
Art.1º. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, parte 
da área de imóvel localizado na Rua Dr. Frederico Machado, de propriedade de COOPERATIVA 
DE LATÍCINIOS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA, necessária para abertura de rua, a qual possui as 
seguintes medidas e confrontações:

O perímetro inicia-se no ponto “A”, localizado no lado impar da Rua Federico Machado,  distante 
201,36m do “ponto X”, localizado na confluência da  Rua Federico Machado com a Avenida Major 
José dos Santos Moreira; do ponto “A” segue no rumo Magnético 67°24’52”NE, em uma extensão 
de 8,600m, até encontrar o ponto “B”; do ponto “B” deflete à direita e segue no rumo 74°14’30”SE, 
com ângulo interno de 218º20’38”, em uma extensão de 104,560m; do ponto ”C” deflete à esquerda 
e segue até o ponto “D”  no rumo 83°53’18”SE, com ângulo interno de 170º21’12”, do ponto 
“C” ao ponto “D”, o perímetro é formado por uma linha curva, com tangente de 18,000m ângulo 
central de 19º17’37”, raio de 105,896m desenvolvimento de 35,659m, e corda de 35,491m; do 
ponto “D” deflete à esquerda e segue até o ponto “E”, no rumo 86°27’53”NE com ângulo interno de 
170°21’11”, em uma extensão de 44,100m; do ponto ”E” deflete à direita e segue o ponto “F”, no 
rumo 74°36’45”SE, com ângulo interno de 198°55’22”, em uma extensão de 6,740m, confrontando 
do ponto ”A” ao ponto ”F”, com a área remanescente, de propriedade da Cooperativa de Laticínios 
do Médio Vale do Paraíba, com Matricula n°30.864 e 30.865 do C.R.I.A desta comarca; do ponto ”F” 
deflete à esquerda e segue até o ponto “G” no rumo 07°12’43”NE, com ângulo interno de 81°49’28”, 
em uma extensão de 12,530m; do ponto “G” deflete à esquerda e segue até o ponto “H”, no rumo 
29°43’13”NW com ângulo interno de 143°04’04”, em uma extensão de 2,090m; confrontando do 
ponto “G” ao ponto “H”, com a Rua Bargis Mathias; do ponto ”H” deflete à esquerda e segue até o 
ponto “I”, no rumo 86°27’53”SW, com ângulo interno de 116°11’06”, em uma extensão de 51,890m, 
do ponto ”I” deflete à direita e segue até o ponto “J”  no rumo 83°53’17”NW, com ângulo interno de 
189º38’50”, do ponto “I” ao ponto “J”, o perímetro é formado por uma linha curva, com tangente de 
15.9603m ângulo central de 19º17’37”, raio de 93,8964m desenvolvimento de 31,618m, e corda de 
31,469m; do ponto “J” Deflete à direita e segue até o ponto “K”, no rumo 74°14’30”NW com ângulo 
interno de 189°38’47”, em uma extensão de 103,010m; do ponto ”K” deflete à direita e segue até 
o ponto “L”  no rumo 30°24’22”NW, com ângulo interno de 223º50’08”, do ponto “K” ao ponto “L”, o 
perímetro é formado por uma linha curva, com tangente de 9,000m ângulo central de 87º40’15”, raio 
de 9,3735m desenvolvimento de 14,343m, e corda de 12,984m; do ponto ”L” deflete à esquerda e 
segue no rumo 13°25’45”SW, com ângulo interno de 116°11’06”, em uma extensão de 26,350m, até 
encontrar o ponto  o ponto “A”, origem deste caminhamento, e onde se faz com a direção  “A-B-L“ 
um ângulo interno de 53º59’07”, confrontando nesta extensão com a Rua Dr. Frederico Machado, 
o perímetro acima descrito encerra uma área de 2.411,14m² (dois mil quatrocentos e onze metros 
quadrados e quatorze decímetros quadrados. (Matrículas nº 60.864 e 30.865 do C.R.I.A)                            
Art.2º. A área descrita no art. 1º será necessária para abertura de rua.
Art. 3º.  As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação 
orçamentária própria já consignada no orçamento vigente na rubrica 06.10.4.4.90.51.15.451.004
0.01.000000 ficha 102.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

vito Ardito lerário                           
Prefeito Municipal     

Jorge Ricardo baruki Samahá  
 Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de outubro de 2014.

Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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MARCOS VINÍCIO CUBA
***

 Os atletas de Pinda 
Tiffany Michaeli Apare-
cida da Silva e Guilher-
me Souza Silva foram 
pré-convocados para os 
Jogos Olímpicos de 2020 
e estão se empenhan-
do a cada competição. 
Prova disso foram os 
bons resultados obtidos 
no  Campeonato Sudes-
te Petiz entre os dias 17 
e 19, no Rio de Janeiro. 
A competição, organiza-
da pela Confederação 
Brasileira de Desportos 

Aquáticos, contou com 
mais de 500 atletas. 
Cada prova teve, em 
média, 84 nadadores.

Guilherme ficou em 
8º nos 100 metros peito 
e 10º nos 100 metros li-
vre. Tiffany ficou em 5º 
nos 100 metros peito, 8º 
nos 100 metros borbole-
ta e 11º nos 200 metros 
livres. 

De acordo com o téc-
nico Wilson Carvalho, 
eles estão treinando 
bastante para diminuir 
os tempos. Esta classi-
ficação é em nível na-

cional, considerando o 
Estado de São Paulo, os 
dois nadadores pinden-
ses estão entre os três 
melhores. Ambos con-
tinuam entre os 20 me-
lhores do Brasil.

Próximo desafio
Guilherme é Petiz II 

e Tiffany Petiz I. O pró-
ximo desafio deles está 
marcado para novem-
bro, quando disputam o 
Paulista no Corinthians. 
Para enfrentar mais 
uma prova, eles mantêm 
o ritmo forte de treinos 
diários.

Atletas das categorias 
de base do judô da Secre-
taria da Juventude, Es-
porte e Lazer de Pindamo-
nhangaba conquistaram o 
2º lugar na Taça Caçapa-
vense, realizada no último 
19. O evento contou com 
a participação de aproxi-

madamente 400 atletas 
de várias cidades do Vale 
do Paraíba, Litoral Norte e 
Serra da Mantiqueira.

Pindamonhangaba es-
teve representada por 36 
atletas, 25 deles subiram ao 
pódio. Eles conquistaram 
12 medalhas de ouro, oito 

de prata e cinco de bronze.
Na classificação geral 

das 17 entidades que par-
ticiparam da competição, 
Pindamonhangaba ficou 
em 2º lugar, atrás de São 
José dos Campos e à fren-
te da Academia Calasans 
Camargo.

Sexta-feira (24)
Chave A
Sapopemba x 100 Nome
Local: Vila São Benedito
Horário: 19h45
 
Domingo (26)
Chave A
Jardim Regina x Cícero Prado
Local: Jardim Regina
Horário: 15h45

Chave B
Ipê II x Santa Cruz
Local: Ramos
Horário: 15h45
Taipas x Galáticos
Local: Vila São José
Horário: 15h45
Moreira César x Unidos Azuis
Local: Machadão
Horário: 15h45
União R8 estará de folga

MARCOS VINÍCIO CUBA 
***

A Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
o Torneio Seleção Ouro. 
A primeira modalidade 
a participar é o basque-
tebol, outras também 
deverão entrar na com-
petição.   

Termina nesta sexta-
feira (24), a observação 
do basquete. Os jogos 
terão início às 18 horas, 
no ginásio do CE  ‘João 
do Pulo’.

Neste evento, alunos 
de diversos ginásios e cen-
tros esportivos poderão 
mostrar as habilidades 
e buscar vagas nas tur-
mas de treinamento. O 

basquete reuniu alunos 
das unidades esportivas: 
“Zito”, “João do Pulo” e 
“Pai João”.

De acordo com infor-
mações da secretaria, o 
torneio tem o objetivo de 
avaliar as crianças que se 
destacam nas capacidades 
motoras, físicas, cogniti-
vas, técnicas e táticas nas 
modalidades coletivas.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

As semifinais dos 
Jogos dos Servidores 
Públicos serão na quar-
ta-feira (29), no ginásio 
Alto Tabaú. Às 20h30 
duelam Sejelp e Subpre-
feitura; na sequência 
tem SEC contra EFCJ. 
Nesta data também ha-
verá o sorteio da moda-
lidade futebol, às 20 ho-
ras, no mesmo local.

Na classificação geral, 
o time da SEC está em 1º 
lugar, com 12 pontos; Se-
jelp em 2º, também com 
12 pontos; Subprefeitu-

ra em 3º, com 9 pontos; 
EFCJ em 4º, também 
com 9; Fúria em 5º, com 
3. O Deptran continua 
na lanterna, sem vitória. 
De acordo com o regula-
mento, esta classificação 
considerou os confron-
tos diretos.

Conforme a tabela 
da organização, o go-
leiro menos vazado se-
ria Luis Antônio Araki 
Junior, da SEC, com 
apenas 1 gol sofrido, no 
entanto, ele participou 
de duas partidas, con-
siderando o número de 
jogos, a defesa menos 

vazada é a da Sejelp, 
que conta com o goleiro 
Alexandre L. P. Castro, 
pois jogou cinco parti-
das e sofreu 7 gols.

O artilheiro, até o 
momento, é Tafarel F. 
Mello, da Subprefeitura, 
com nove gols, na sequ-
ência, vêm três atletas 
que estão empatados, 
com quatro gols: Roder-
son Salvador, (Sejelp), 
Renato Nogueira Gui-
marães, (SEC), e Luís 
Gustavo Fonseca, (Se-
jelp).

A final está prevista 
para o dia 30.

Nadadores de Pinda estão 
entre os 20 melhores do país

Judô conquista 2ª lugar 
na Taça Caçapavense

Copa Guga de futebol 
começa hoje, no ‘Zito’

Atletas participam do 
Torneio Seleção Ouro

Pinda foi prata na classificação geral

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A Copa Guga de futebol 
começa nesta sexta-feira 
(24) e reúne 13 equipes, 
divididas nas chaves A e B. 
O jogo de abertura será no 
CE ‘Zito’, às 19h45, entre 

Vila São José e Mantipê.
Na chave A estão: Sapo-

pemba, 100 Nome, Vila São 
José, Mantipê, Jardim Re-
gina e Cícero Prado. Na B: 
Ipê II, Taipas, Moreira Cé-
sar, Unidos Azuis, Galáti-
cos, Santa Cruz e União R8.

A Copa Guga é orga-
nizada pela Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer com o apoio da 
Liga Pindamonhanga-
bense. As equipes que co-
meterem dois WOs serão 
eliminadas.

Confira os jogos

Marcos Vinício Cuba

Definidas equipes para 
semifinais dos Jogos 
dos Servidores

Domingo (26) às 10h30
Araretama x Cantareira
Local: Jardim Rezende
 
Jardim Cristina x Real esperança
Local: Ramirão
 
Vila São José x Rosário
Local: Vila São José
 
Castolira x Sapopemba
Local: Bosque
 

Sênior 35 - Domingo (26) - às 8h45
Bela Vista x Independente
Local: Bairro das Campinas
 
Jardim Cristina x Pindense
Local: Ramirão
 
Ferroviária x Tipês
Local: Boa Vista
 
Afizp x Jardim Rezende
Local: Afizp
 

Folga: Cidade Nova
 

Copa Rural
Unidos do Bonsucesso x Balneário
Local: Bonsucesso
Horário: 8h30
 
Oliveira x Piracuama
Local: Bonsucesso
Horário: 10h30

Futebol tem jogos decisivos
Chegou ao fim dois 

campeonatos promovidos 
pela Liga. A Ferroviária 
enfrenta o Santos pela 
final do Sub 11, neste sá-
bado (25), no Morumbi, 
às 8h30, e pela categoria 
Sub 15 acontece a final  
entre Ferroviária e Colo-
rado, às 10 horas, no mes-
mo campo.

Campeonato de 
menores começa 

neste sábado
Também começa neste 

sábado, o campeonato da 
categoria Sub 9. O jogo de 
abertura será entre Uni-
dos do Ipê e Terra dos 
Ipês, no campo Macedão, 
às 8h30. No domingo 
(26), o Etna enfrenta o OS 

Gerezim, no Machadão, 
às 8h15; Jardim Regina x 
Santos jogam às 9h15, no 
mesmo campo, e a Ferro-
viária vai receber o São 
Paulo às 8 horas.

Na terça-feira (28), 
às 19h15, no campo do 
“João do Pulo”,  jogam 
Sejelp João do Pulo e 
Sejelp Zito.

Confira jogos de volta das quartas de final da 1ª Divisão

Tiffany e Guilherme 
durante treino
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Moradores do Cícero 
Prado e região estão con-
vidados para participar de 
mais uma edição do “Tar-
de na Rua” neste sábado 
(26), a partir das 13 horas, 
em frente ao telecentro 
(rua Antonio Carlos Cor-
reia de Macedo), próximo 

à escola municipal.
O ‘Tarde na Rua’ con-

tará com apresentações de 
Otrolado Resistente, Ariel, 
alunos do projeto Pinda 
Consciente, Natahan MC, 
DJ Célio Lopes, grafite 
com Batata e gincana com 
participação das crianças.   

O evento tem apoio 
do Fundo Social de So-
lidariedade; participa-
ção dos profissionais 
do telecentro, que re-
alizam inscrições para 
diversos cursos gratui-
tos, e é incentivado pela   
Funvic-Fapi.

‘Tarde na Rua’ chega 
ao Cícero Prado

Conheça as atletas
Bruna Rocha nasceu 

no dia 27 de dezembro de 
1994. Filha de Ana e Jose-
lino, irmã de Guilherme, 
começou a praticar espor-
tes bem cedo. Já passou 
pelas turmas de basquete 
e natação, mas seu sonho 
era praticar ginástica ar-
tística.

“Eu tinha uma profes-
sora de natação que tam-
bém dava aula de GA e ela 
sempre me falava para en-
trar na escolinha, mas não 
dava, porque só tinha aula 
no ‘Luís Caloi’ e na época 
não tinha quem me levasse 
ao treino, então vi que tinha 
uma outra ginástica lá no 
Centro Esportivo Zito. Con-
segui entrar e logo que co-
mecei a fazer GR me adap-
tei bem, pois eu era flexível 
e tinha uma perna grande. 
Treinava GR de manhã, ia 
para escola à tarde, e à noi-
te treinava natação. Estava 
‘pesado’ e tive que escolher 
entre GR e natação e eu pre-
feri GR”, comenta Bruna.

“Comecei a fazer GR 
em 2004, já fiz vários 
cursos da modalidade, in-
clusive fiz um internacio-
nal com a ginasta búlgara 
Simona Peycheva. Fui 
treinar por um tempo em 
bons clubes como a Sa-
dia/Toledo-PR e Unopar/
PR. Viajei bastante para 
competições, tanto em SP 
como em outros estados. 
Já representei São Paulo 
duas vezes nos Jogos Es-
colares, um em Goiânia e 
outro em Curitiba. Tenho 
medalhas em regionais, 
nos estaduais, em 2011 
fiquei em 3º lugar no Tor-
neio Nacional em Aracajú 
e este ano consegui o 1º  
lugar”, conta com brilhos 
nos olhos ao recordar-se 
de cada momento.

Bruna diz que ser gi-
nasta não é fácil, porque 
a pessoa precisa sacrificar 
algumas coisas se quiser 
ter algum resultado, além 
de amar o que faz, porque 
é um esporte difícil que 
exige repetição e é preci-

so saber lidar com a dor e 
com as críticas. 

Com um sorriso en-
cantador, a jovem Beatriz 
Júlia, ou simplesmente 
a Bia, dedica-se intensa-
mente aos treinos e tem 
agradado os árbitros. A 
jovem foi destaque nos 
Jogos Regionais, em Ca-
raguatatuba, no Torneio 
Regional e também no 
Nacional.

Filha de Joaquim Car-
los e Mônica, irmã de Ka-
mily e Kayke, ela mora no 
Ipê I. Começou a praticar 
o esporte aos oito anos e 
foi meio que por acaso. 
Ela gostava de virar ‘es-
trela’ na rua. A professora 
Dani a observou e a convi-
dou para fazer o esporte, 
desde aquele momento 
a modalidade virou uma 
paixão. Nascida em 30 de 
setembro de 2001, ela é 
persistente e comprometi-
da naquilo que faz e ama. 
Tem em seu currículo 12 
medalhas de ouro, 11 de 
prata e nove de bronze.

Cidade ganha destaque nacional 
com ginástica rítmica

 www.vinimarins.com.br

 www.vinimarins.com.br
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População está convidada a participar das atividades

Prefeito incentivou as atletas da cidade

Bruna Rocha comemora as vitórias

Os pais de Beatriz 
Júlia ficaram 
orgulhosos

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A pindense Bruna Ro-
cha conquistou o ouro no 
Torneio Nacional, promo-
vido pela Confederação 
Brasileira de Ginástica, em 
São Luís, no Maranhão.

Ela venceu as provas 
com bola e maças e inte-
grou o conjunto adulto 
com três bolas e duas fitas 
e ficou em 3º lugar. Bru-
na revela que no dia da 
apresentação de conjunto 
ventava muito, isso atra-
palhou o manejo com as 
fitas e os lançamentos.

Além de Bruna, outras 
ginastas de Pinda coloca-
ram a cidade no pódio, evi-
denciando a potência da 

GR do município. O con-
junto adulto, formado por 
Bruna, Maria Angélica, 
Luana, Mariana, Eduarda, 
Duda, ficou em 3º lugar. O 
conjunto juvenil, integrado 
por Paola, Maria Eduarda, 
Isabela, Isabelle, Bianca e 
Letícia ficou em 12º.

Pinda pode ter orgu-
lho das representantes da 
casa. Beatriz Júlia partici-
pou da competição na ca-
tegoria juvenil e ficou em 
2º na prova com fita, 6º 
em bola e na classificação 
geral em 2º. Lavínia tam-
bém destacou-se entre as 
ginastas do país, ficando 
em 6º no geral.

Antes de participar do 
Nacional, as pindenses se 

destacaram no Torneio 
Regional, em Aparecida. 

O próximo desafio será 
a Copa de Conjuntos, nes-
te sábado (25), em Campi-
nas. Depois, Bruna Rocha 
e Maria Angélica, com a 
técnica Simone Rosa, vão 
representar o Estado no 
Brasileiro Universitário.

O prefeito de Pinda-
monhangaba elogiou as 
atletas. “O resultado deles 
confirma o quanto é im-
portante oferecer esporte 
à toda população”, disse. 
Ele ainda confirmou que 
a administração vai con-
tinuar a desenvolver o 
trabalho de levar cada vez 
mais práticas esportivas 
aos munícipes da cidade.

Divulgação




