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Alunos do 
Liberdade 
terão quadra 
de esportes

Os alunos da escola mu-
nicipal José Gonçalves da 
Silva “Seu Juquinha”, no 
loteamento Liberdade, vão 
ganhar uma quadra de es-
portes, que está sendo cons-
truída dentro da unidade. A 
quadra terá 827m² de área 
total, três lances de arqui-
bancada nas duas laterais, 
iluminação e alambrado.

Campos Maia terá pista de skate

Festival 
da Melhor 
Idade abre 
inscrições

As inscrições para o 2º 
Festival da Melhor Idade 
estão abertas no “João do 
Pulo”, “Zito”, Araretama, 
Cidade Nova e Luis Caloi. 
Os interessados em partici-
par de uma das 14 modali-
dades do evento devem ter 
no mínimo 50 anos. 

Feste apresenta espetáculos de rua SAÚDE:
CIDADE 
COMBATE O 
CÂNCER DE 
PRÓSTATA
A campanha ‘Novem-

bro Azul’ de prevenção 
e combate ao câncer de 
próstata começa nesta 
segunda-feira (17), com 
uma palestra direcionada 
aos homens.

Durante o mês serão 
oferecidos serviços médi-
cos, odontológicos e ações 
coletivas para a popula-
ção masculina em todas 
as unidades de saúde.

PROMOTORAS LEGAIS 
FORMAM 4ª TURMA

GRUPO RELIGIOSO 
ACOLHE JOVENS

Além das apresentações adultas e in-
fantis no Teatro Galpão, o Feste – Festival 
Nacional de Teatro – de Pindamonhan-
gaba também tem encenações de rua no 
Bosque da Princesa. Dentre as atrações 

deste fi nal de semana está o espetáculo de 
rua – Mário e as Marias. A organização do 
Feste pede ao público que doe um brin-
quedo para ser destinado ao projeto Natal 
Solidário.
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Os skatistas de Pindamo-
nhangaba terão mais um lo-
cal para praticar o esporte 
com a construção da pista 
do Campos Maia, ao lado da 
avenida Abel Correia Gui-
marães. A pista terá o esti-
lo ‘Banks’ – semelhante a 
uma piscina cheia de curvas 
– como o esporte surgiu no 
início da década de 1960, na 
Califórnia, nos Estados Uni-
dos, no inverno, quando as 
piscinas fi cavam vazias e os 
jovens inventaram a moda-
lidade.

Esta semana, o prefeito 
foi ao local e frisou que os 
jovens poderão se divertir 
com a pista, que ainda deve-
rá revelar muitos talentos.

Cena da peça “Mário e as Marias”, que será apresentada no Bosque da Princesa

O prefeito visitou a obra e 
conversou com os trabalhadores 



Odirley PereiraditorialE
Pindamonhangaba 14 de noVembRo de 2014Tribuna do Norte2

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

www.tribunadonorte.net 
contato@tribunadonorte.net

TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEdiENtEFundação dr. João romeiro

João Paulo Ouverney

Som da
tErra

“... É PRECISO AMOR pra poder pulsar, é preciso 
paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir...” – 
Paula Fernandes

Destaque Da semana

Divulgação

Como a economia nacional não está com 
as pernas boas, o Governo Federal anun-
ciou, na quarta-feira (12), um acordo de 

prioridades com a CNI - Confederação Nacional 
da Indústria - em cinco áreas estratégicas para 
estimular a produtividade e a competitividade da 
indústria nacional. Para isso, serão criados cinco 
grupos de trabalho interministerial em conjunto 
com a CNI, a fim de elaborar medidas que pos-
sam ser adotadas no curto prazo, a partir do iní-
cio de 2015.

O plano foi anunciado pelos ministérios da 
Casa Civil, Mdic - Indústria e Comércio Exte-
rior, e pela CNI. A ideia é ter uma nova equipe 
de Governo para o trabalho ajudar a impulsionar 
a nova equipe econômica focada na competitivi-
dade.

Serão cinco grupos de trabalho interminis-
teriais, com participação de representantes da 
CNI: infraestrutura (subdividida em rodovias, 
ferrovias, portos, energia e mobilidade urbana); 
desburocratização tributária, comércio exterior, 
compras governamentais (nas áreas de saúde, 
educação e defesa) e inovação. Os temas foram 
escolhidos como prioritários a partir de uma 
agenda com 42 propostas entregues em junho 
pela CNI ao Governo.

A questão é ver se ficará no plano das ideias 
ou se sairá do papel. Todos têm acompanhado o 
esforço do Governo para reverter a situação eco-
nômica do país.

O prazo para a entrega dos trabalhos é o dia 15 
de dezembro – uma ótima data, pois daria tem-
po de analisar posteriormente, definir alterações 
e colocá-las em prática no início de 2015. O que 
pode atravancar o interesse do Governo, e deste 
modo de todo o país, é o recesso dos parlamen-
tares, que poderiam ter que votar em determina-
das mudanças que esta força tarefa irá propor.

Com isso, podemos ter a certeza de que este 
trabalho, infelizmente, não será colocado em 
prática no início de 2015. Agora é esperar.

Tem que sair do papel

governo monta força tarefa 
para salvar a economia

ALECRIM Pinda: 15/11 
(sábado) – Rock Mountain. Par-
anoid Eyes. Pink Floyd Cover. 
Estrada do Piracuama, km 4,5.

ARENA 101 Pinda:  15/11 
(sábado) – Diego & Leandro. 
28/11 (sexta) – João Neto & 
Frederico.  www.arena101.com.
br. Lista vip com Luzera – 9171-
8990 e 7811-9776.

BAR DO GAÚCHO Pinda: 
Estrada do Ribeirão Grande, 
bairro Cruz Pequena.

BAR DO SANTISTA Pinda: 
23/11 (domingo 18h) – Maristela 
Acústico. Som ao vivo  quarta e 
domingo, com ótimos artistas da 
cidade. Som ao vivo com ótimos 
artistas toda quarta-feira e do-
mingo.

CASARÃO ROSEIRA –
Toda quinta-feira, banda ao vivo 
e Djs Digão e Juninho com diver-
sos ritmos. Elas free até 23h.

CENTRO DE CONVIVÊN-
CIA do Idoso (CCI) Pinda – Bai-
le todo sábado às 19h. Idade a 
partir de 21 anos. Sócios não pa-
gam e não-sócios R$ 5.

CERVEJARIA DO GOR-
DO Lorena:  15/11 (sábado) – Pro-
jeto Verão 2015. Turma do Pagode. 
Via Dutra, divisa Guará/Lorena.

CLUBE DA VILA São 
Benedito realiza baile no Recinto 
São Vito (Moreira César) em no-
vembro: 16/11 (domingo 20h) – 
Banda Gold. 30/11 – Banda For-
rótima. Tel (12) 3642-2087.

CLUBE DO LAZER Tauba-
té:  DOMINGO 21h:  16/11 – Gil 
Brasil – Baile à Fantasia. 23 – 
Tropicalientes. 30 – Clave de 
Sol. QUARTA-FEIRA 21h: 19/11 
-  Voz de Ouro Bom Demais. 26 - 
Jorginho. Tel. 3633-5389 e 3011-
0400.

CLUBE DO VAQUEIRO 
Roseira:  15/11(sábado) – Banda 
Chapéu Brasil. Elas free até 0h

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé “Creix”:  15/11(sá-
bado) – Banda Alhpavale. 22 
– Chamego.com (Anjinho do 
Vale). 29 – Bruno & Hyago (baile 
com churrasco). Tel (12) 3674-
2413.

DECK ESPETINHOS 
Aparecida: 15/11 (sábado 20h) 
– Marcela Oliveira acompanha-
da por Marcelo Borracha. Rua 
Padre Victor Coelho de Almeida. 
Tel (12) 3108-1947.

ESTÂNCIA NATIVA Ca-
çapava:  14/11 (sexta) – Baile do 
Hawaii. Gustavo Lima e Grupo 

Melanina Branca. Desconto de 
R$ 10 no ingresso levando 1 kg 
de alimento.15/11 (sábado) – 
Bruno Araújo e Rafael Augusto. 

FERROVIÁRIA Pinda – 
Som ao vivo no deck da piscina 
SEXTA-FEIRA:  Associado em 
dia não paga e  pode retirar dois 
convites na secretaria. Não só-
cios: H R$ 10 e M vip até 23h30, 
e R$ 5 após esse horário.  31/10 – 
Nova Dimensão. NOVEMBRO: 
14/11 – César Barbosa e Banda. 
21 – Marcos Henrique. 28 – Bru-
no & Hyago. Tel (12) 2126-4444.

FERROVIÁRIA Pinda: 
29/11 (sábado) – Retrô Ferrô. 
Festa Brega. Banda The Cafonas 
e Djs Adriano K. Os ingressos são 
vendidos na Academia e Tesou-
raria do Clube, Netto Jeans e Co-
zzi Magazine. Informações 2126-
4444. Veja todos os detalhes no 
final desta coluna.

FERROVÍARIA Pinda: 
20/12 (sábado) – Baile de Con-
fraternização. Star Band Show. 
Seleções variadas e o melhor dos 
anos 60/70/80/90.

MANGUEIRÃO Pinda:  
14/11 (sexta) – Banda Gold. 
16/11 (domingo 20h) – André & 
Andresa. Agora tem baile tam-

bém aos domingos com banda ao 
vivo. Informações telefone (12) 
99708-2011.

MIX POTATO Pinda: 14/11 
(sexta 20h) – Neco, o melhor do 
rock acústico. Som ao vivo todo 
fim de semana com os melhores 
artistas. Rua dos Andradas, 393, 
em frente ao Banco Itaú.

MUNDI Taubaté: 13/11 
(quinta) – Talis e Welinton. 
15/11 (sábado) –Rodrigo & Santa 
Fé . Micareta Sertaneja.

MUTLEY Taubaté: 14/11 
(sexta) – Fiesta Cancun. Ban-
da Jungle Box; 15/11 (sábado) 
– Banda Serial Funkers. Tel 
98815-1652 e 3434-0800.

ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 
13/11 (quinta 20h) – Ensaio ao 
Vivo. Entrada free.14/11 (sexta 
23h) –  Muse Cover Brasil.15/11/
(sábado 23h30) – Jorge Bem 
Jor e Tim Maia Tributo. Banda 
16 Toneladas. R$ 15. 16/11 (do-
mingo 19h30) – Não informado.
PINDABAR Pinda:  QUARTA 
- Quartaneja.  QUINTA – Toda 
quinta videokê. Elas vip até 23h.  
14/11 (sexta) – Pagode ao vivo. 
Grupo Novo Sqma. SÁBADO – 
15/10 (13h) – Pagode com feijo-
ada.  20 h – Pagode. DOMINGO 

RETRÔ FER-
RÔ 2 - FESTA 
BREGA: 29/11 
(sábado 22h) 
- Banda The 
Cafonas apresen-
tando sucessos de 
Gretchen, Mamo-
nas Assassinas e 
outras bandas, e 
Djs Adriano K e 
Serginho.  Ingres-

– 16/11 (20h) – Conexão de 
Pagode. 8 horas de pagode e 
samba com três grupos: + Q 
Amigo, Nota Samba e Sandro 
Rogério e Banda (pagode 90).
SEGUNDA - 17/11  – Serta-
nejo.  Cerveja Itaipava a R$ 
1 a noite toda. Tel (12) 3645-
5805, 99142-0181 e 99163-
9001.

RANCHO SANTA FÉ 
Aparecida:  14/11 (sexta) – Fes-
ta à Fantasia. Nando & Rick. 
21/11 (sexta) – Cristiano Araú-
jo.Tel. (12) 3105-1663 e 8100-
9062.

RECANTO CAIPIRA 
Pinda, no Sindicato Rural:  
13/11 (quinta) – Washington 
dos Teclados.  15/11 (sába-
do) -  José Luiz (SJC). 20/11 
(quinta) Nova Dimensão. 
22/11 (sábado) – Alexandre 
Vilela.  Baile com as melho-
res bandas toda quinta e sába-
do. Tel. (12) 3648-4036 e 9775-
0389.

RESTAURANTE COL-
MÉIA Pinda: Almoço com 
música ao vivo todo domingo e 
bailes quartas-feiras. Telefone 
(12) 3652-2120.

sos limitados sendo vendidos com antecedência. Adquira o 
seu para não correr o risco de ficar de fora dessa super festa. 
No 1º lote são 500 ingressos – associado R$ 5 e não associa-
do R$ 15. No 2º lote o valor do associado permanece R$ 5 e 
não associado R$ 20. No 3º lote valores a serem definidos. 
À venda na Academia e Tesouraria do Clube, Netto Jeans 
e Cozzi Magazine. Informações (12) 2126-4444.Crédito – 
João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

Óbvio traz muse, tim maia e Jorge Ben Jor
A cervejaria Óbvio promove 

um super show nesta sexta-fei-
ra (14), com o cover do Muse 
– que está hoje entre as três 
melhores bandas do mundo. O 
cover dos britânicos  começa às 
23 horas, e promete contagiar 
os fãs com clássicos como Re-
sistance, Madness, Starlight, 
Uprising, Follow Me, Supre-
macy, Knigths os Cydonia, en-
tre outras. 

No sábado (15), a casa traz 
um Tributo a Jorge Ben Jor e 
Tim Maia, a partir das 23 ho-
ras.

A Óbvio fica na rua Pruden-
te de Moraes, 222, centro. Mais 
informações (12) 3648-4913

Sindicalistas concluem curso 
de formação da CUT

Sindicalistas da região (foto)
participaram em Pindamonhanga-
ba do quarto e último módulo do 
curso de Organização e Repre-
sentação Sindical de Base que 
ocorreu na terça-feira (11) e na 
quarta-feira (12).

O curso foi organizado pela 
subsede da CUT no Vale do Para-
íba para sindicatos de várias ca-
tegorias, incluindo metalúrgicos, 
vidreiros, papeleiros e agentes co-
munitários de saúde, e o tema do 
quarto módulo foi “CUT e a Co-
municação para Ação Sindical”. 
Outros módulos ocorreram em 
Taubaté e São José dos Campos.

Para o secretário de Formação 
do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba-CUT, Celso 
Antunes, o curso, que teve vagas 
limitadas, foi uma grande oportu-
nidade de aprimoramento, princi-
palmente para os mais novos.

“O sindicalista estuda bastante, 
ele precisa de muita bagagem para 
poder entender todo um contexto 
e conduzir uma negociação. Esse 
módulo é bem importante porque 
discutiu desde técnicas de oratória 
e a comunicação que ocorre dentro 
da fábrica até a comunicação fei-

ta pela grande mídia e que precisa 
passar por um amplo processo de 
regulação e democratização”, disse 
Celso. A Fasc – Faculdade Santa 

Cecília, cedeu gratuitamente o es-
paço para o sindicato. A empresa 
é conveniada e oferece aos sócios 
50% de desconto na mensalidade.

música sertaneja no arena 101
Sábado tem o melhor do 

sertanejo no Arena 101. O 
evento começa a partir das 
23 horas e terá duas grandes 
atrações: Newton e Willian, 

“balançando o Brasil”,  e Die-
go e Leandro, com o suces-
so “Namorando ou solteiro”. 
Mulheres são VIP até a uma 
da manhã.
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

A escola municipal 
José Gonçalves da 
Silva “Seu Juquinha”, 
no loteamento Liber-
dade, está receben-
do a construção de 
uma quadra polies-
portiva.

Localizada na área 
gramada dentro do 
terreno da escola, a 
quadra terá 827m² 
de área total, conten-
do três lances de ar-
quibancadas em suas 

duas laterais, será fe-
chada com alambra-
do e terá iluminação.

Na última sema-
na, o prefeito de 
P indamonhangaba 
esteve no local, vis-
toriando a obra. “A 
quadra levará mais 
uma opção para a 
prática de esportes 
e atividades de la-
zer dentro da esco-
la, proporcionando 
melhorias aos estu-
dantes da unidade”, 
observou.

Escola do Liberdade terá quadra poliesportiva

A quadra será 
utilizada pelos 
alunos da escola 
do Liberdade

MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

Após a realização das 
obras de galerias de águas 
pluviais, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba encer-
rou, na última semana, a 
pavimentação asfáltica do 
Distrito Empresarial da 
Água Preta, localizado em 
frente ao bairro Morumbi.

Os serviços foram fei-
tos pela Secretaria de 
Obras da Prefeitura, por 
meio do DOV – Departa-
mento de Obras e Viação, 
atendendo a pedidos da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico. Fo-
ram asfaltadas a rua 2 e a 
avenida Arthur dos San-
tos, também conhecida 
como avenida 1.

De acordo com infor-
mações do DOV, o ma-
terial atende os requi-
sitos necessários para 
receber transporte de 

JULIA VILLAR
***

Para divulgar os servi-
ços prestados à população 
de Pinda, o Grupo de Ora-
ção Parresia participou do 
programa ‘Prefeito e Você’, 
que recebeu membros da 
instituição e jovens parti-
cipantes para contar um 
pouco sobre o trabalho de 
transformação.

“Esta ideia de buscar os 
jovens nas ruas é excelente. 

Nos dia de hoje observa-
mos centenas de adoles-
centes perdidos e o Parre-
sia apareceu para dar uma 
oportunidade. Só tenho a 
agradecer a este grupo por 
orientar e informar os jo-
vens pindenses,” disse o 
prefeito.

O grupo
Criado em julho de 

2002, o Grupo de Oração 
Parresia começou a partir 
de um retiro para depen-

dentes químicos e tem 
como objetivo orientar e 
cuidar dos jovens da ci-
dade. Depois de um retiro 
espiritual, sentiram a ne-
cessidade de acompanhar 
os adolescentes que, por 
muitas vezes, se perdem 
no mundo das drogas e da 
violência. 

“O grupo começou em 
uma garagem no ‘Canti-
nho das Flores’, em Mo-
reira César, e teve uma re-

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Os profissionais 
da Secretaria de 
Saúde e Assistên-
cia Social, jun-
tamente com a 
responsável pela 
pasta, estão rea-
lizando reuniões 
com os moradores 
em diversos bair-
ros, com o obje-
tivo de esclarecer 
dúvidas e forne-
cer informações 
sobre os serviços 
prestados.  Nesta 
terça-feira (18) o 
encontro será com 
a comunidade do 
bairro Cidade Jar-

dim, às 19h30, no 
centro comunitá-
rio.

A secretária de 
Saúde e Assistên-
cia Social enfati-
za que estas reu-
niões são muito 
importantes para 
sanar as dúvidas 
da população que 
recebe informa-
ções sobre os tra-
tamentos. Assim, 
ficam sabendo 
porque o Sistema 
Único de Saúde 
trabalha com re-
ferências e  que 
para cada doença 
existe um serviço 
específico.

Saúde promove encontro 
com moradores no 
Cidade Jardim 

Divulgação
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Prefeitura finaliza asfalto no 
Distrito Empresarial da Água Preta

cargas. A área total as-
faltada é de 4.155,5m², 
com um investimento 
de R$ 75.324,29.

O prefeito de Pinda-
monhangaba esteve no 

local acompanhando o 
andamento das obras. 
“Todas essas melhorias 
são um investimento da 
Prefeitura para comple-
mentar a infraestrutura 

necessária para rece-
bermos novas empresas 
neste Distrito, gerando 
empregos e desenvolvi-
mento de nossa cidade”, 
afirmou.

Prefeito disse que obra melhora a infraestrutura do Distrito Empresarial

Grupo de oração Parresia é destaque no rádio
cepção muito boa. Todos 
receberam com muito ca-
rinho o grupo, e teve uma 
época que não cabiam 
mais dentro da garagem. 
A partir daí, fomos para 
a rua da Subprefeitura, 
que chegava a lotar e não 
ter passagem para quem 
trafegava por ali. Nosso 
foco inicial eram os de-
pendentes químicos, mas 
estendemos a todos os 
jovens, com outros sinto-
mas, seja de depressão, 
mau relacionamento em 
casa, entre vários outros”, 
conta João Felipe Araújo, 
coordenador de oração 
Parresia. 

Ser Parresia, segundo 
os integrantes, é um ide-
al. É ser louco, ousado e 
fazer tudo aquilo que as 
pessoas não têm coragem 
de fazer. Parresia é uma 
palavra de origem grega, 
que significa ser ousado, 
na realidade do grupo, fa-
zer o que todos têm von-
tade de fazer e não fazem 
por medo. Isso resume 
todo o porquê da existên-
cia do grupo. A ousadia foi 

criar o grupo e mantê-lo, 
mesmo sabendo das difi-
culdades de acompanhar 
pessoas com problemas. 
O padre Vitor Hugo, res-
ponsável por levar Deus 
a estes jovens, contou um 
pouco da tarefa deles em 
Pinda: “Procuramos evan-
gelizar, porque cuidar dos 
jovens hoje é uma tarefa 
muito árdua. O jovem está 
muito carente, revoltado e 
com tudo na mão. Nossa 
missão é orientar esses jo-
vens, mostrar o lado bom 
de todas as coisas, educá
-los, ensinar e direcionar 

para a igreja. Resgatar os 
que estão largados, aban-
donados e esquecidos, 
presos a vícios, doenças e 
a todos esses males desse 
tempo novo que estamos 
vivendo, levando-os a 
uma virada radical, a uma 
transformação de vida que 
só é possível pelo batismo 
no Espirito Santo.”

Os encontros acon-
tecem sempre às quar-
tas-feiras às 20 horas, na 
igreja Matriz de Moreira 
César. O grupo hoje tem 
uma frequência média de 
100 jovens por encontro.

Padre Vitor Hugo destacou trabalhos do Grupo de Oração Parresia

Prefeito conversou com grupo de participantes

Divulgação

Divulgação
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www.CAmArAPindA.sP.gov.br

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

e 3644-2281

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

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

Vereador dr. Marcos aurél io

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP
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Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

Vereador Professor osValdo (à dire ita) e o 
Vereador Magrão, na uBs da Vila são Benedito

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

Vereador MartiM cesar

Conside-
rando que uma 
das funções 
primordiais 
do vereador é 
fiscalizar, no 
último dia 31 
de outubro, 
sexta-fei ra ,  
os vereadores 
Professor Os-
valdo (PMDB) 
e Carlos Eduar-
do de Moura – Magrão (PPS), 
iniciaram o trabalho de fisca-
lização nas UBS - Unidades 
Básicas de Saúde - da Vila São 
Benedito e do bairro das Cam-
pinas. Eles estão realizando 
esse trabalho após os mesmos 
terem recebido diversas recla-
mações dos moradores.

Após visita “in loco”, eles 
protocolaram, em conjunto, os 
requerimentos nº 2.271/2014 
e 2.272/2014 endereçados à 
Secretaria da Saúde e ao Exe-
cutivo, elencando em relatório 
(com fotos) as irregularidades 
e problemas encontrados nas 
UBSs. Professor Osvaldo e 
Magrão solicitam que seja 
informado o prazo para sanar 
os problemas apresentados. 

Na UBS da Vila São Bene-
dito, os vereadores constataram 
a falta de médicos, a demora 
para marcação de exames 
com médicos especialistas no 
sistema,  falta de transcrição de 
receitas de medicamento con-
trolado, falta de medicamentos, 
como furosemida e enalapril 20 

Vereadores Professor 
Osvaldo e Magrão fiscalizam 
Postos de Saúde do município

mg. A coleta de sangue, que era 
realizada 3 (três) vezes por se-
mana foi reduzida para 1 (uma) 
vez. Também não se faz mais 
exame de curva glicêmica e as 
fiações da rede elétrica e rede 
de informática estão expostas.

No Campinas, os vere-
adores detectaram diversos 
problemas como: infiltrações 
no prédio, telhado comprome-
tido, banheiro para deficiente 
inutilizado, falta de sala de 
espera, banheiro com descar-
ga quebrada, sala de exames 
sem ventilação e mobiliário 
enferrujado e danificado. 
Diante de tantas reclamações, 
os vereadores Professor Os-
valdo e Magrão  irão fiscalizar 
outras UBSs para levar ao 
conhecimento do Executivo 
e da Secretaria de Saúde, os 
problemas existentes e, dentro 
de suas prerrogativas legais, 
cobrar que as irregularidades 
encontradas sejam sanadas no 
sentido que a população tenha 
um atendimento de digno e 
humanizado.

“Após diversAs reclAmAções de munícipes
por fAltA de médico, medicAmentos e estruturAs 

dAs uBss em estAdo de precAriedAde,
vereAdores iniciAm trABAlho de fiscAlizAção”

Vereador roderley Miotto
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Sempre atuante e partici-
pativo em prol da saúde e do 
bem estar dos munícipes, o 
vereador Dr. Marcos Aurélio 
Villardi (PR) continua apre-
sentando inúmeros pedidos 
à Prefeitura e aos demais 
órgãos competentes de Pin-
damonhangaba. Uma das 
solicitações diz respeito ao 
pedido para que sejam reali-
zados estudos e providências 
visando a instalação de uma 
“Creche do Idoso” na cidade. 

Outras reivindicações 
feitas foram: o pedido de 
construção de um Centro 
de Apoio aos Romeiros 
para acolher aos romeiros 
e turistas que passam pelos 
bairros Cruz Pequena, Cruz 
Grande e Colmeia em dire-
ção à Aparecida; reforma e 
manutenção na Academia da 
Melhor Idade e na quadra do 
Bom Sucesso; implantação 
de alambrados, construção 
de dois vestiários e de uma 
fossa séptica para rede esgoto 
no campo do bairro Ribeirão 
Grande. “Sempre temos que 

O Vereador Martim Cesar 
solicitou ao Prefeito Vito 
Ardito, providências junto 
ao departamento competente, 
para que sejam feitos estudos 
visando melhorias na sina-
lização horizontal em toda 
extensão da rua São João 
Bosco, principalmente na si-
nalização da ciclovia, pois há 
um grande fluxo de veículos 
que trafegam pela referida 
via, e muitos não respeitam 
a sinalização colocando em 
risco a segurança dos ciclistas 
que transitam pelo local.

Loteamento
Jardim Roseli
O Vereador Martim Ce-

sar solicitou ao Executivo 
providências junto ao de-
partamento competente, no 

Vereador Dr. Marcos 
Aurélio faz várias 
reivindicações ao Executivo

agir em prol da população”, 
enfatizou o vereador.

Ciclovia entre os bairros 
Mantiqueira e Taipas
O vereador Dr. Mar-

cos Aurélio também soli-
citou à Prefeitura, através 
de requerimento, estudos e 
providências para que seja 
construída uma ciclovia que 
ligará os bairros Taipas e 
Residencial Mantiqueira. A 
ciclovia proporcionará uma 
maior tranquilidade e segu-
rança tanto para os ciclistas 
quanto para os motoristas e 
pedestres que trafegam pela 
referida via, pois cada um 
deles poderá transitar em seu 
devido local, com a ajuda 
de sinalização adequada. “A 
construção dessa ciclovia ga-
rantirá uma maior segurança 
aos que transitam pelo local, 
além de reduzir o número de 
acidentes e oferecer melhores 
condições às pessoas que uti-
lizam a bicicleta como meio 
de transporte e lazer”, enfa-
tizou o vereador Dr. Marcos 
Aurélio.

Martim Cesar pede 
melhorias na sinalização da 
ciclovia na rua São João Bosco

sentido de que sejam feitas 
melhorias na calha da rua Ma-
ria Vera de Oliveira Faria, no 
Loteamento Jardim Roseli, 
precisamente na altura dos nº 
34 e nº 38, da citada via, pois 
ocorreu um rebaixamento do 
piso asfáltico, o qual vem 
dificultando o escoamento 
da água pluvial, que está 
empossando no local.

Agradecimento
O vereador Martim Cesar 

agradece ao Prefeito Vito 
Ardito Lerário, pelo atendi-
mento ao seu Requerimento 
nº 448/2014, apresentado na 
Sessão Ordinária do dia 07 
de março de 2014, referente 
a Reforma da Quadra Polies-
portiva Manoel César Ribeiro 
“Quadra Coberta”.

O Vereador Roderley 
Miotto (PSDB) quando ini-
ciou seu mandato recebeu 
vários pedidos de munícipes 
e atletas para que solicitasse 
ao Executivo melhorias, bem 
como a reforma da quadra de 
esportes “Prof. Manoel César 
Ribeiro – Quadra Coberta”.

O vereador desde o ano 
passado vem cobrando da 
Prefeitura e Secretaria de 
Esportes, informações com 
relação ao início das obras na 
quadra, já que a verba libe-
rada para tal serviço passou 
pela Casa de Leis em abril 
de 2013.

Roderley Miotto protoco-
lou o requerimento n° 9/13, 
no qual solicitava explicações 
sobre a demora e a previsão 

Roderley Miotto agradece 
inicio das obras para 
reforma da Quadra Coberta

para o seu início.
As obras já se iniciaram e 

o investimento total é de R$ 
1.180.006,29, que serão utili-
zadas nas melhorias na parte 
interna, como reforma dos 
vestiários, banheiros, salas de 
depósito e a troca do piso das 
áreas externas. Todo o telhado 
será removido e refeito. Na 
área externa será efetuada 
ampliação e a construção 
de um galpão nos fundos da 
quadra. “Quero mais uma vez 
agradecer ao Prefeito Vito 
Ardito, pelo início das obras, 
de extrema importância para 
nossa cidade e para o esporte, 
por se tratar ainda da primeira 
quadra coberta da cidade”, 
enfatiza o vereador Roderley 
Miotto.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

ORDEM DO DIA

41ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 17 de novembro de 2014,

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 165/2014, do Poder Executivo, que 

“Estabelece regras para o parcelamento do pagamento de 

créditos tributários e não tributários”.

Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014. 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino (PDT), está 
solicitando diversas informa-
ções em defesa do turismo de 
Pindamonhanbaga. Piorino 
apresentou o requerimento nº 
2.309/2014 em que solicita 
informações à EFCJ – Estrada 
de Ferro Campos do Jordão – 
sobre os horários de ida e volta 
dos bondinhos com destino 
ao bairro Piracuama e sobre a 
disponibilização de novos ho-
rários aos domingos. De acordo 
com Ricardo Piorino, diversos 
moradores do Piracuama o pro-
curaram para reclamar que só 
existe um horário disponível do 
bondinho às 10 horas da manhã. 
“Isso é um absurdo. As pessoas 
que moram no Piracuama, prin-
cipalmente aquelas que residem 
às margens da linha férrea, 
precisam se deslocar e só tem 
um horário. Isso é lamentável”, 
afirmou o vereador.

Ricardo Piorino também 
lembra que os munícipes que 
procuram Pindamonhangaba 
para usar o bondinho com 
destino ao bairro do Piracuama 
estão enfrentando dificuldades 
para fazer esse trajeto pela 

Ricardo Piorino solicita 
informações em defesa do 
turismo de Pindamonhangaba

“o turismo de pindAmonhAngABA
não pode ficAr pArAdo”

serra da Mantiqueira, pois não 
há outros horários disponíveis 
principalmente aos domingos. 
“O nosso turismo não pode ficar 
parado. Precisamos corrigir 
essa questão e dar condições 
para o desenvolvimento desta 
área”, afirmou Piorino.

Reserva do Trabiju
e Reino das Águas
Claras (Balneário)
Outra solicitação de Ricardo 

Piorino diz respeito a visitação 
da Reserva Florestal do Trabiju 
e Reino das Águas Claras (Bal-
neário). O vereador está cobran-
do informações da Secretaria 
de Governo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, porque até 
o presente momento ainda está 
proibida a visitação na Reserva 
Florestal do Trabiju e do Balne-
ário. “Precisamos saber o que 
está acontecendo porque essa 
Reserva possui uma fauna e uma 
flora muito ricas, que despertam 
o interesse de muitas pessoas. O 
fechamento do “Balneário” está 
prejudicando os comerciantes 
que desenvolvem atividades 
no local. Precisamos valorizar 
esses comerciantes e, também, o 
turismo nesta região”, finalizou 
o vereador.
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Codivap disCute transporte públiCo urbano

Campos Maia vai ganhar pista de skate

População deve 
economizar água 

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

os skatistas do bairro 
Campos Maia e região têm 
muito o que comemorar. 
a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
de um convênio com o 
Governo do estado, está 
construindo uma pista 
de skate na avenida abel 
Corrêa Guimarães. Com 

isso, a juventude e os es-
portistas do bairro terão 
um novo espaço para lazer 
e treinamento.

a pista de skate está 
sendo construída no es-
tilo “Banks” – semelhan-
te a uma piscina cheia de 
curvas – , com área de 350 
m². o investimento na 
obra é de cerca de r$ 200 
mil.

o prefeito de Pinda-
monhangaba esteve no 
local, nesta semana, para 
acompanhar o andamento 
das obras. “a pista de ska-
te será muito importante 
para a juventude da cida-
de, pois será mais um local 
para lazer e para a prática 
de esportes. Temos mui-
tos talentos no skate em 
nossa cidade e, com mais 

esse espaço, acredito que 
vamos descobrir outros 
jovens talentos”, avaliou.

além da pista de skate 
do Campos Maia, a Pre-
feitura inaugurou, neste 
ano, uma pista no Cidade 
Jardim. os centros espor-
tivos ‘João do Pulo’ e ‘zito’ 
também contam com es-
paço para a prática da mo-
dalidade.

CinTia CaMarGo
* * *

Com o objetivo de oferecer 
aos administradores municipais 
soluções para discutir o transpor-
te público urbano das cidades, o 
engenheiro marcos bicalho dos 
Santos esteve abordando esse 
assunto na reunião do Codivap - 
Consórcio de desenvolvimento in-
tegrado do vale do Paraíba, Litoral 
norte e mantiqueira, em Taubaté.

além disso, bicalho apontou 
sugestões para a diminuição dos 
custos e melhorias desse serviço.

nesta mesma reunião, foi 
apresentado um novo aplicati-
vo, que instalados em telefones, 
permitirá a integração entre 
munícipes e administrações, prin-
cipalmente no que diz respeito a 

encontrar soluções mais rápidas 
para os questionamentos.

o Codivap Turismo esteve 
presente ao encontro, solicitando 
maior participação das prefeitu-
ras participantes do consórcio, 
na busca pela revitalização desse 
setor no vale do Paraíba, Litoral 
norte e Serra da mantiqueira.

Para  o presidente do Codivap 
e prefeito de Pindamonhangaba, o 
encontro foi muito produtivo, pois 
trouxe para a reunião novas discus-
sões sobre questões importantes 
para as administrações municipais.

Segundo o presidente, o 
consórcio é uma oportunidade 
para que prefeitos, secretários e 
assessores discutam problemas 
comuns e encontrem as melhores 
soluções.

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

A região Sudeste e o Vale 
do Paraíba passam por 
uma crise hídrica sem pre-
cedentes. Os quatro grandes 
reservatórios que compõem 
o sistema da Bacia do rio 
Paraíba do Sul apresentam 
menos de 6% de volume útil 
médio.

De acordo com informa-
ções do diretor do Depar-
tamento de Licenciamento 
Ambiental da Prefeitura, 
não é descartada a possi-
bilidade de faltar água em 
todo o Vale do Paraíba, pois 
o volume de chuvas que vêm 
ocorrendo não está sendo 
suficiente sequer para impe-
dir a queda do volume nos 
reservatórios. “Aliás, em 
alguns municípios de nossa 
região já existem problemas 
de abastecimento de água, 
como é o exemplo de Cru-
zeiro e Redenção da Serra”, 
alertou. “Muitas represas e 
poços secaram, o plantio de 
arroz irrigado está preju-
dicado com a falta d’água 
e, em alguns lugares, até 
o rebanho bovino tem tido 
dificuldade de água para 
beber”, completou.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba tem recebido 
muitos pedidos de ajuda 
para abastecimento com 
caminhão pipa, atendendo 
os casos mais críticos. “A 
maior parte da população 
está ciente desta situa-
ção e vem economizando 

e racionando água, mas 
ainda observamos atitudes 
de desperdício, como lavar 
calçadas, lavar carros em 
casa ou nos postos de com-
bustíveis que oferecem este 
serviço, apesar da seca”, 
enumerou o diretor.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba vem fazendo 
sua parte. Desde o dia 10 
de outubro deste ano, a Se-
cretaria de Obras publicou 
uma circular suspendendo 
por tempo indeterminado 
a lavagem de veículos, 
visando minimizar os 
problemas da estiagem 
na região. Agora, está 
iniciando uma campanha 
para conscientizar a popu-
lação sobre a necessidade 
de utilizar a água racio-
nalmente.

“A previsão é que neste 
verão o índice de chuvas 
será insuficiente para 
encher as represas, por 
este motivo, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba pede a 
colaboração da população 
para economizar água, 
tomando banhos rápidos, 
abrindo e fechando a tor-
neira na hora de escovar 
os dentes e lavar a louça, 
não lavar calçadas e não 
lavar carros, a não ser por 
lavagem a seco”, solicitou 
o diretor. “É preciso uma 
mudança de consciência. Se 
cada um fizer a sua parte, 
teremos água para essa 
e as próximas gerações”, 
concluiu.

A população deve evitar o desperdício de água 
com lavagem de veículos

divulgação

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

a escola municipal “Professor 
Manoel César ribeiro”, no Cris-
pim, realizou a i Feira de Troca 
de Livros.

de acordo com a gestora da 
unidade, na ocasião, pais viven-
ciaram um momento especial de 
leitura e contação de histórias, 
além de ter a oportunidade de 
estar junto com seu filho trocan-
do livros e interagindo com ou-
tras pessoas dentro do ambiente 
escolar.

“ao longo de 2014, desenvol-
vemos vários projetos de leitura 
com o objetivo de desenvolver o 
gosto e prazer pela leitura, pro-
movendo o envolvimento de toda 
a comunidade escolar. as ações 
contribuíram na conscientização 
da importância e valorização da 
leitura na formação do cidadão 
consciente”, explicou a gestora 
da unidade.

a Secretaria de educação da 
Prefeitura lembra que a par-
ticipação da comunidade é de 
grande importância para o de-
senvolvimento das atividades 
dentro das unidades de ensino 
municipal.

Escola do Crispim realiza 
feira de troca de livros

Ao lado, livros que 
foram postos para 
a troca na escola. 

Acima, pais e filhos 
interagiram na leitura 

e contação de histórias

Além do transporte público, Codivap também discutiu a revitalização do turismo

divulgação SeC

divulgação

divulgação SeC



Pindamonhangaba 14 de novembro de 2014Tribuna do Norte6

OPORTUNIDADES
Sebrae orienta lojistas para 
lucrarem mais no Natal  

Pinda terá curso de 
Engenharia da Computação

Loja dE Rua

• Invista no visual. Decore o 
estabelecimento com enfeites 
natalinos;
• Deixe os produtos expostos 
nos locais com maior tráfego 
de clientes;
• Os artigos devem ficar na 
altura do olhar. O ideal é 
1,60m, o que corresponde 
à média da estatura do 
brasileiro;
• Invista na iluminação para 
o dia e para a noite. A luz 
certa favorece a mercadoria. 
A vitrine precisa ser bem 
iluminada e o reflexo do sol 
deve ser controlado.

DicaS para veNDer maiS No períoDo

Com o objetivo de auxiliar os 
lojistas a terem um maior rendi-
mento com as vendas de fim de 
ano, o Sebrae-SP preparou uma 
lista que dá várias dicas para que 
os comerciantes alcancem seus 
objetivos, obtendo lucros e satisfa-
zendo os clientes.

Com as orientações, lojistas e 
comerciantes em geral de Pinda-
monhangaba podem aproveitar o 
momento e obter mais lucro.

Um dos fatores que motivou 
a elaboração do material é que o 
Natal é considerado pelo comér-
cio varejista nacional como a data 
mais importante do calendário, 
responsável por cerca de 15% do 
movimento médio anual do vare-
jo, segundo a Associação Comer-
cial de São Paulo.

Por isso, é muito importante 
que o lojista exponha os produtos 
da melhor forma, determinando o 
cronograma de recebimentos de 
produtos, o que comprar para o 
período e como vender por faixa 
etária e sexo. 

É preciso aguçar os sentidos do 
consumidor: visão, tato, cheiro e 
paladar.  A vitrine, independente-
mente do formato do negócio (rua, 
shopping ou e-commerce), precisa 
saltar aos olhos e convidar o clien-
te para entrar ou navegar, no caso 
da home page do site.

“As datas comemorativas são 
fundamentais para que o comér-
cio seja aquecido, ajudam a im-
pulsionar os negócios e, conse-
quentemente, a economia do país. 
Dependendo da atividade, o fatu-
ramento do empresário pode até 
mesmo dobrar na época de Natal”, 
afirma o diretor-superintendente 
do Sebrae-SP, Bruno Caetano.

A palavra chave para aproveitar 
o período é planejamento. Resgate 
o histórico de vendas e relembre o 
desempenho dos anos anteriores: 
quais foram os produtos mais pro-
curados; o que encalhou; quais fo-
ram os horários de pico; como foi 
o preparo da loja; atendimento; 
quantos funcionários temporários 
contratou e se teve problema com 
troca de mercadorias.

“Quem quer vender mais pre-
cisa correr. A primeira parcela do 
13º salário está para ser paga em 
novembro, e o comerciante pre-
cisa atrair o consumidor para 
antecipar as compras de fim de 
ano. Bole atrativos para as pes-
soas comprarem agora”, observa 
Caetano.

Em 2015, a Funvic – Facul-
dade de Pindamonhangaba terá 
mais um curso: o de Engenharia 
da Computação.

Dando continuidade ao pro-
jeto de desenvolvimento da ins-
tituição, a proposta do curso foi 
aprovada e está inserida no Pro-
cesso Seletivo 2015 da Funvic. 
Esse era um curso muito procu-
rado e, por isso, a instituição de-
cidiu pela implantação. Agora, 
a faculdade oferece aos vestibu-
landos a possibilidade de esco-
lher entre 18 cursos nas áreas 

de Ciências Exatas, Humanas e 
Biológicas.

As inscrições podem ser fei-
tas através do site: www.fapi.
br, no Campus I –Rodovia Pre-
sidente Dutra, km 99 – Pinhão 
do Una ou no Campus II – Cen-
tro Clínico da Fapi – rua Mare-
chal Deodoro da Fonseca, 316, 
centro. 

O valor da inscrição é de R$ 
70. A prova será aplicada no dia 
29 de novembro (sábado), das 
14h30 às 18h30, no Campus I 
da faculdade (Dutra).

 Loja dE ShoPPing

• A concorrência está ao 
lado. O cliente sai da loja e 
a poucos passos encontra o 
concorrente;
• Busque um diferencial. 
Traga mercadorias de outros 
estados e misture com as 
peças que já costuma ter.
• Inove na vitrine. Mescle 
as peças tradicionais com as 
novas;
• Crie pontos focais. As lojas 
são pequenas, no geral têm 
60m2, então é preciso saber 
usar o pouco espaço que têm;
• Aposte na venda cruzada. 
Ofereça mix de produtos. 
Por exemplo: calça, blusa, 
sapato e bolsa ou, caso 
o ramo seja alimentação, 
bacalhau, azeite, azeitonas e 

vinho.  O freguês é induzido a 
comprar os quatro. Traga essa 
estratégia para o seu modelo 
de negócio.

E-CommERCE

• A home page também 
precisa estar no clima festivo. 
Uma diagramação atrativa 
e especial para a data é 
fundamental;
• A navegação precisa ajudar 
o cliente a ter detalhes do 
produto. Utilize o sistema 
de lupa (zoom) para o 
consumidor visualizar a peça. 
Ele substitui a necessidade do 
cliente tocar o produto;
• Transmita confiança.  Con-
trate o serviço de segurança 
e coloque testemunhais de 
quem já comprou;

• Respeite o prazo de entrega. 
Não se comprometa com uma 
data que não poderá cumprir.

PaRa oS tRêS modELoS

• Bom atendimento.  No 
caso da loja de rua e 
shopping não escolha o 
cliente pela aparência. Todos, 
independentemente do tipo 
físico ou da roupa que estão 
vestindo, precisam receber 
um atendimento impecável.  
No caso do site é preciso ter 
um espaço para o cliente 
conversar com alguém, seja 
por e-mail, chat ou telefone.
• Prepare o seu 
estabelecimento para 
o grande movimento. 
Agilidade e paciência serão 
fundamentais.

1 – CLaREza: não esconda nem mani-
pule o preço do produto e do frete para 
iludir os consumidores. Destaque todos 
os valores que fazem parte da compra;
2 – aCESSibiLidadE: Deixe o produto 
com fácil acesso, principalmente em lojas 
de autosserviço;
3 – dê atEnção: seja exclusivo ao seu 

cliente; ouça-o com cuidado e identifique 
suas necessidades;
4 – SinaLização: mercadorias bem 
sinalizadas vendem mais rápido;
5 – SoLuçõES: para o cliente não 
existe uma só saída; procure dar o 
máximo de opções;
6 – CRiatividadE: Monte kits por 

faixa etária e sexo, combinando vários 
produtos;
7 – aComPanhE SEu EStoquE: 
isso permite ajustes de curto prazo para 
aumentar as vendas;
8 – RECEbimEnto dE PRodutoS: 
faça um cronograma para não receber 
tudo em um só lote.

Estudantes conferem relação do vestibular da Funvic em 2013

Nancy Felipe

Às vésperas da liberação do 13º salário e da abertura de lojas à noite, Sebrae orienta comerciantes

Arquivo TN
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cidade
Pinda intensifica combate ao diabetes

Marcos Vinício cuba
* * *

o mês de novembro é dedicado à saú-
de do homem e Pindamonhangaba inicia 
nesta segunda-feira (17) mais uma cam-
panha de prevenção. a abertura do “no-
vembro azul” será no auditório da Pre-
feitura, às 14 horas, com uma palestra 
sobre prevenção e combate ao câncer de 
próstata. as ações são abertas ao público.

a palestra no auditório da Prefeitura 
será com o médico octávio bertti, médi-
co da sociedade brasileira de urologia, 

cirurgião urológico e médico urologista 
do centro de Especialidades Médicas da 
Prefeitura de Pindamonhangaba. Tam-
bém haverá depoimentos de superação e 
homenagens.

De acordo com a secretaria de saúde 
e assistência social, durante o mês de 
novembro serão disponibilizados servi-
ços médicos, odontológicos e ações cole-
tivas para a população masculina em to-
das as unidades de saúde, basta ir a mais 
próxima para conhecer a programação e 
se prevenir.

Marcos Vinício cuba
* * *

 nesta sexta-feira (14), 
encerram-se as ativida-
des referentes ao diabetes. 
Profissionais da Secretaria 
de saúde estarão na pra-
ça Monsenhor Marcondes, 
das 8 às 16 horas, reali-
zando testes de glicemia e 
orientações.

o tema da campanha 
deste ano é “a receita para 
uma vida saudável começa 
pelo café da manhã”. os 
trabalhos de prevenção e 
cuidados em relação ao dia-
betes tiveram início no dia 
10 e, na ocasião, os médicos 
das unidades de saúde par-
ticiparam de uma palestra. 
na quarta-feira (12), hou-
ve uma capacitação para 
as enfermeiras e na quin-
ta-feira (13) os moradores 
de Moreira césar puderam 
participar da campanha.

infelizmente, há mui-
tas pessoas que convivem 
com a doença e não sabem. 
o diagnóstico é muito im-
portante para o bem-estar 
do paciente, pois, a falta 
de controle pode ocasionar 
problemas sérios, como ce-
gueira e amputação.  

Este é o nono ano que 
o município promove es-
tas atividades em adesão à 
campanha nacional. o ob-
jetivo é detectar, orientar e 
educar as pessoas para pre-
venir e evitar as complica-
ções com o diabetes.

Maria FErnanDa Munhoz
* * * 

os bairros de Pindamo-
nhangaba recebem, ininter-
ruptamente, diversos serviços 
de manutenção por parte 
da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de obras e dSm 
– departamento de Serviços 
Municipais, beneficiando a 
população.

entre os dias 6 e 12 de 
novembro, foram realizados 
limpeza nos seguintes bairros: 
Jardim bela vista, Quadra 
Coberta, no talude a partir do 
Jardim Yassuda até o Cas-
tolira, além do chafariz da 
praça monsenhor marcondes, 
no centro. e ainda, limpeza 
e conserto de boca de lobo 
no Jardim Yassuda, limpeza, 
roçada e capina PSF Jardim 
Santa Cecília; limpeza, roçada 
e capina no ginásio de espor-
tes do bairro Cidade nova; 
roçada e limpeza na rotatória 

Campanha de saúde do homem começa na segunda-feira
Confira a programação Completa abaixo:

teste de glicemia é rápido e o resultado é obtido no mesmo instante

Divulgação

bairros da Cidade reCebem serviços de manutenção
da avenida Fortunato moreira 
(centro); roçada e limpeza 
na praça marechal humberto 
de alencar Castelo branco – 
Chácara da galega; roçada, 
capina e limpeza na Creche 
Yolanda immediato Fryling- 
bairro alto Cardoso; roçada e 

limpeza na Padre João de Fa-
ria Fialho (praça do Quartel); 
roçada na av. Francisco Lessa 
Junior; serviço de varrição na 
praça São miguel arcanjo e 
praça José ezequiel da Silva, 
ruas CdhU e nova esperança; 
serviço de capina no Cidade 

Jardim; nivelamento do Cam-
po de Futebol-Cidade Jardim; 
e limpeza e capina na escola 
municipal Francisco bicudo 
Lessa, também no Cidade 
Jardim.

a equipe do setor rural rea-
lizou a manutenção na estra-
da buraqueira, transporte de 
terra da Zodiac para a Creche 
da apae e serviço de máquina 
no antigo depósito de resídu-
os estrela.

os funcionários responsá-
veis pela retirada de entulho 
fizeram a limpeza e retirada 
de entulho do terreno av. 
Francisco Lessa Júnior (pro-
cesso 24788/14); limpeza e 
retirada de lixo na rotatória 
do Quatro milhas, próximo 
ao campo do vila rica e vila 
Prado ao lado do pesqueiro 
Santa Luzia.

e ainda, a limpeza e reti-
rada de entulho da Quadra 
Coberta, praça São Paulo, rua 

Padre anchieta – maria Áurea 
(processo 4502/14);  limpeza 
e retirada de entulho bairro 
araretama, limpeza e retirada 
no bairro  Lago azul e limpeza 
de uma casa abandonada na 
rua machado de assis – vila 
Prado (processo 25267/14).

pega-tudo
no período de 10 a 13 de 

novembro, o Pega-tudo pas-
sou pelo Santana e vila militar, 
com serviço de capina, varri-
ção, limpeza geral e retirada 
de 36 viagens de caminhão de 
entulho.

de 17 a 20 de novembro, 
o Pega-tudo estará do centro 
até o Tabaú, com serviço de 
capina, varrição, retirada de 
entulho e limpeza geral.

os moradores dessa região 
devem tirar o entulho de seus 
quintais e depositar na calça-
da para que a Prefeitura possa 
realizar a retirada, durante 
esse período.

roçada, capina e limpeza da Creche Yolanda immediato 
fryling, no alto Cardoso

Divulgação DsM 
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CULTURA & LAZER

Sexta-feira (14)
9h e 14h – Oficina Prática de Eutonia – com Luiz Otávio diSanti – 
Palacete Tiradentes
21h – Espetáculo Adulto – Musical – Casa Grande e Senzala (Os 
Ciclomáticos Cia de Teatro – Rio de Janeiro-RJ) – Teatro Galpão
Sábado (15)
10h – Espetáculo de Rua – Mário e as Marias (Cia Lúdicos de Tea-
tro Popular – São Bernardo do Campo-SP) – Bosque da Princesa
15h – Espetáculo de Rua – A Farsa do Advogado Pathelin (Rosa 
dos Ventos – Presidente Prudente-SP) – Bosque da Princesa
21h – Espetáculo Adulto – Comédia – A Igreja do Diabo (Cia Tea-
tral Boccaccione – Ribeirão Preto-SP) – Teatro Galpão
Domingo (16)
10h – Espetáculo de Rua – A Casa da Farinha de Gonzagão (Cia 
de Teatro da Investigação – Suzano-SP) – Bosque da Princesa
15h – Espetáculo de Rua – Otelo e a Loira de Veneza ou Panca-
dão da Traição (Cia Lona de Retalhos – Santo André-SP) – Bos-
que da Princesa
21h – Espetáculo Adulto – Comédia – Farsa da Boa Preguiça (Te-
atro Guará – PUC Goiás – Goiânia-GO) – Teatro Galpão
Segunda-feira (17)
15h – Espetáculo Infantil – O Mistério da Bomba H (Grupo Oriun-
do de Teatro – Belo Horizonte-MG) – Teatro Galpão
20h – Papo Vertical – O Espanto na Palavra Experimental do Tea-
tro – com Fábio Mendes – Palacete Tiradentes

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Em comemoração ao 
primeiro centenário da Es-
trada de Ferro Campos do 
Jordão, foi feita, na quin-
ta-feira (6), a premiação 
do Concurso Cultural em 
Fotografia, Desenho, Rap 
e Redação, promovido em 
parceria com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba. O 
evento aconteceu no Pala-
cete Visconde da Palmeira, 
sede do Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina.

A secretária de Educa-
ção e Cultura da Prefeitu-
ra representou o prefeito 

de Pindamonhangaba no 
evento, que contou, ain-
da, com a presença dos 
representantes dos depar-
tamentos de Cultura, de 
Patrimônio Histórico, de 
Educação e de Assistên-
cia Social. “Essa foi uma 
noite memorável de pre-
miação. Um dos alunos 
premiados disse ‘quem 
tem cultura tem currículo’ 
e é isso mesmo! É muito 
importante que as crian-
ças e os jovens entendam 
o valor da cultura em suas 
vidas. Essa iniciativa que 
a Prefeitura está apoiando 
para resgate da memória 
da Estrada de Ferro Cam-

pos do Jordão faz parte da 
memória e da história do 
povo de Pindamonhanga-
ba, além de ser um incen-
tivo para nossas crianças 
e jovens produzirem arte 
e cultura, para sua forma-
ção e para um futuro me-
lhor”, declarou. 

O diretor ferroviário da 
Estrada de Ferro Campos 
do Jordão, Ayrton Camar-
go e Silva lembrou da his-
tória da Ferrovia na cidade 
e das melhorias realiza-
das no ano do centenário. 
“Encerramos um ciclo de 
renovação da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão, 
vencendo grandes desa-

Feste é atração do final de semana

MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

O 37º Feste – Festival Nacional 
de Teatro – de Pindamonhangaba 
está sendo realizado com grande su-
cesso desde o domingo (9). Para o fi-
nal de semana, a cidade terá muitas 
peças de teatro, no Bosque da Prin-
cesa e no Espaço Cultural Teatro 

Galpão. A entrada é gratuita mas a 
coordenação do festival pede a do-
ação de um brinquedo novo para a 
campanha de natal do Fundo Social 
de Solidariedade.

Na segunda, terça e quarta-feira 
foram encenadas as peças infantis, 
com participação das escolas da ci-
dade e público em geral. As peças 

infantis retornam na próxima se-
gunda, terça e quarta da semana 
que vem.

A professora Patrícia Campos de 
Oliveira levou seus filhos Frederico 
e Giovana para assistir “Expresso 
Caracol”, na quarta-feira (12). Ela 
contou que se lembrou de quando 
essa peça foi apresentada no Bos-

Prefeitura e Estrada de Ferro premiam 
vencedores de concurso cultural

fios, com a retomada de in-
vestimentos, recuperação 
das instalações, estrutura 
elétrica, contenção de en-
costas e dezenas de outras 
inovações aos passageiros, 
mas fundamentais para 
a ferrovia adentrar a essa 
jornada dos próximos 100 
anos”, enumerou.

Todos os vencedores re-
ceberão premiação das mãos 
do governador em evento 
marcado para o dia 22 de no-
vembro, quando será inau-
gurado o centro de memória 
da Estrada de Ferro Campos 
do Jordão e enterrada uma 
cápsula do tempo.

O Concurso de Foto-
grafia teve a parceria com 
a Fórmula Cultural. Os 
concursos de Redação e de 
Desenho contaram com o 
Departamento de Cultura 
e a Secretaria de Educação 
da Prefeitura e o Concur-
so de Rap foi realizado em 
parceria com a Assistência 
Social da Prefeitura e o 
projeto Coalizão.

A diretora do Departa-
mento de Patrimônio Histó-
rico destacou que a Estrada 
de Ferro Campos do Jordão 
é declarada patrimônio cul-
tural de Pindamonhangaba, 
de acordo com o Artigo 215 
da Lei Orgânica Municipal.

RAP
EE Aylton Falcão (Caic)
Dr. Demétrio Ivahy Badaró
 
Redação
Tema: “A importância da 
Estrada de Ferro Campos 
do Jordão para a nossa his-
tória”
1º lugar: Ellen Caroline Ribei-
ro de Oliveira - Escola “Prof. 
Orlando Pires”, 5º ano A
2º lugar: Camilla Paula de Oli-
veira - Escola “Profª Dulce Pe-
drosa Romeiro Guimarães”, 5º 
ano B
3º lugar: Jaqueline Aparecida 
Gregório dos Santos, “Prof. 
Orlando Pires”, 5º ano B

Fotografia
Categoria Profissional: André 
de Andrade
Amador: Flávia Iadeluca Broda
Conjunto (foto e texto): Wilma 
Claro Cortez
 
Desenho
1º lugar – AyaneRiuto Go-
mes – 4º ano A – Escola Maria 
Aparecida Arantes Vasques
2º lugar – Pedro Henrique Oli-
veira Viana – 4º ano A – Es-
cola Maria Aparecida Arantes 
Vasques
3º lugar – José Guilherme 
Borges da Fonseca - 4º ano 
A – Escola Maria Aparecida 
Arantes Vasques

que. Como não teve opor-
tunidade de ir na ocasião 
e a apresentação foi muito 
elogiada, resolveu ir agora 
ao teatro. E não se decep-
cionou. “A peça foi mara-
vilhosa. Valeu a pena vir, 
foi muito bom. O teatro 
traz aprendizado. Após a 
apresentação, as crianças 
fazem muitas perguntas 
e é uma oportunidade de 
interação com elas”, disse. 
Ao final do espetáculo, as 
crianças puderam subir 
no palco e fazer fotos com 
os atores.

Outras atrações
De sexta a domingo, se-

rão as peças adultas, às 21 
horas, no teatro; sábado e 
domingo, o Bosque recebe 
os espetáculos de rua, às 
10 e 15 horas.

Nesta sexta-feira (14), 
o Palacete Tiradentes se-
dia a oficina gratuita de 
Eutonia. O papo vertical, 
realizado nesta semana 

com o mesmo tema, retor-
na na segunda-feira (17), 
às 20 horas, no Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina, desta vez com o 
tema “O Espanto na Pala-
vra Experimental do Tea-
tro”, com Fábio Mendes. 
Entrada gratuita.

O Museu também está 
recebendo a exposição em 
homenagem aos 20 anos 
do espetáculo “A Barca 
do Inferno”, da Cia Cadê 
Otelo?. Figurinos, troféus, 
fotografias, cadernos de 
desenhos, fotos do proces-
so de criação e montagem, 
cartazes antigos e outros 
fazem parte da mostra. 
Vale a pena visitar, ainda 
mais se em companhia 
de alguém que assistiu ou 
participou do espetáculo, 
em 1994. De terça a sába-
do das 8 às 18 horas, e do-
mingos das 13 às 18 horas. 
Entrada gratuita.

Patrícia e os filhos Frederico e Giovana 
aprovaram “Expresso Caracol”

Espetáculo infantil “Expresso Caracol”

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda MunhozMaria Fernanda Munhoz Programação do final de semana

Público presente ao evento

Mesa de autoridades

Crianças premiadas em redação

Kiko Nogueira

Kiko Nogueira

Kiko Nogueira

Detalhe da exposição em homenagem à “Barca 
do Inferno”, no museu

Vencedores



Carreta fi ca presa 
no viaduto central
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Ana Camila Campos

Ana Camila Campos
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2º CADERNO

Promotoras 
Legais Populares 
formam 4ª turma

As formandas receberam e troca-
ram os anéis de tucum, simbolizando 
o intercâmbio de experiências. O 
signifi cado foi lido pelo mestre de 
cerimônias.

Signifi cado
O anel de tucum signifi ca adesão 

às causas populares, luta contra a 
opressão social e o desejo de um 
mundo mais justo, de humanos, 
direitos para todos. Tal signifi cado é 
originário da utilização do anel como 
aliança matrimonial pelos escravos, 
o que lhe conferiu, logo em seguida, 
a força de símbolo clandestino de 
resistência e libertação. De lá pra cá, 
a simbologia do anel permanece viva 
e continua permitindo que as pessoas 
identifi quem, umas nas outras, tais 
princípios de vida.

Este anel é feito a partir de uma 
palmeira da Amazônia. É sinal da alian-
ça com a causa indígena e com as cau-
sas populares. Quem carrega esse anel 
signifi ca que assumiu essas causas.

ANA CAMILA CAMPOS
***

A noite de quarta-feira 
(12) foi especial para 22 
mulheres, que junto com 
seus familiares e convida-
dos celebraram a conclu-
são no curso de Capacita-
ção de PLP’s – Promotoras 
Legais Populares.

Juntamente com as 
responsáveis pela iniciati-
va e algumas autoridades, 
a cerimônia foi realizada 
na sede da OAB – Ordem 
dos Advogados do Brasil. 
Após a abertura ofi cial e 
a execução dos hinos, a 
formanda e oradora da 
turma, Marcia Regina da 
Silva, proferiu seu dis-
curso, baseado em uma 
lembrança que entregou 
a todas as suas colegas: 
um saquinho contendo 
sementes de girassol, ba-
las, uma pedra, fi ta e uma 
mensagem. “Cada semen-
te, assim como nós, tem 
todo o potencial para de-
senvolver conhecimento. 
Precisamos transformar o 
conhecimento em sabedo-

ria e colocá-lo em prática. 
A sabedoria é a ação e isso 
está em nossas mãos”, 
destacou.

O homenageado da 
turma do ano de 2014 foi 
o juiz titular da 3ª Vara 
Civil, Hélio Aparecido 
Ferreira de Sena, escolhi-
do como paraninfo após 
ministrar às formandas 
uma aula sobre “Direito 
de Família”. Em sua fala, 
ele agradeceu a todos pela 
homenagem e disse que 
se orgulhava, porque era 
algo muito signifi cativo.

Sena discorreu sobre a 
trajetória da luta da mu-
lher na sociedade, e fa-
lou sobre a diferença de 
gênero que ainda existe 
fortemente. “Assim como 
o homem é diferente da 
mulher, ambos são iguais 
e carregam a sina da exis-
tência humana”. Ele ainda 
incentivou as presentes, 
afi rmando que “a pessoa é 
da altura daquilo que vê”.

Outra homenagem foi 
dedicada à Fátima, fun-
cionária da OAB e que 

durante todo o curso, pro-
porcionou às alunas um 
cuidado, arrumando o lo-
cal e servindo cafezinho.

Após a entrega dos cer-
tifi cados, o representan-
te da Defensoria Pública, 
Vilmar Douglas Pimenta 
parabenizou às formandas 
e disse que a iniciativa de 
Pinda foi inspiradora para 
outros municípios, onde 
o curso já foi implantado. 
“Desejo que vocês sejam 
um movimento popular. 
Se organizem, estudem 
juntas, sejam solidárias 
e apoiem o movimento”, 
aconselhou.

Maria Rosemeire Gou-
vêa, uma das organizado-
ras, falou sobre os sonhos 
e afi rmou que se elas che-
garam onde estão é porque 
sonharam um dia.  “Aqui 
vocês tiveram informações 
valiosíssimas para trans-
mitir. Aqui foi plantada 
uma semente que deve ser 
germinada pelo estudo e 
perseverança. Ser PLP é 
passar o conhecimento às 
pessoas”, concluiu.

COMPROMISSO DO ANEL DE TUCUM

Uma carreta fi cou 
presa ao tentar passar 
embaixo do viaduto no 
centro de Pinda.

Segundo informa-
ções de populares, a car-
reta entalou na rua Mar-
tins Cabral sentido rua 
Barão Homem de Melo 
e congestionou o trânsito 
no local. A fi ação dos pos-
tes foi rompida e a região 
fi cou sem energia elétri-
ca, telefonia e internet.

O contato de metal 

com os fi os ainda cau-
sos faíscas e explosões 
nos transformadores de 
energia.

Cerca de 90 minutos 
depois, com trabalhos 
do Corpo de Bombeiros, 
da Polícia Militar e EDP 
Bandeirante, a carreta 
foi removida e o sistema 
de energia e informação 
foi restabelecido.

A remoção foi acom-
panhada por agentes 
municipais de trânsito.

PolíciaEscola encerra trabalhos 
de 2014 com retrospectiva 

Durante o fi nal de se-
mana, os alunos do Colé-
gio Progressão realizaram 
uma espécie de “mostra”, 
na qual expuseram os tra-
balhos desenvolvidos em 
sala de aula ao longo do 
ano, sobre diversos temas 
– alguns deles, multidisci-
plinares.

Os estudantes do 9° 
ano do Ensino Fundamen-
tal realizaram um projeto 
para contar as histórias 
narradas nos livros lidos 
durante o período.

O aluno Miguel Lizar-
do, por exemplo, apresen-
tou o livro Cidades Mor-
tas, de Monteiro Lobato. 
Miguel disse que utilizou 
elementos para represen-
tar algumas caracterís-
ticas do livro e do autor. 

“Vim vestido com terno, 
que era uma das caracte-
rísticas do Monteiro Lo-
bato, ele sempre andava 
de terno. O livro fala da 
crise do café e então eu 
trouxe um  pacote de café 
para representar a crise”, 
explicou.

Além de ser uma ati-
vidade que estimulou a 
criatividade e participa-
ção dos alunos, a retros-
pectiva promoveu a in-
teração da escola com a 
família, pois muitos pais e 
familiares compareceram 
ao evento para prestigiar 
e até participar.

Durante a atividade 
de psicomotricidade, de-
senvolvida pelos profes-
sores de Educação Físi-
ca, Alexandra Oliveira e 

Douglas Cipriano, os pais 
interagiram com os fi lhos. 
A experiência foi aprova-
da por Daniel Machado, 
pai da aluna Maria Clara. 
”Eu achei bem bacana, um 
modo bem legal de inte-
ragir a criança com o pai”, 
avaliou.

A aluna Mariana Fi-
gueiredo do 7ª ano do En-
sino Fundamental apre-
sentou um projeto sobre 
compostagem. O objetivo 
da técnica é diminuir a 
quantidade de restos de 
alimentos que iriam para 
o lixo. Mariana explicou 
passo a passo.

“Primeiro você deve 
colocar o resto de alimen-
to em uma caixa, depois 
você coloca folhas secas 
ou serragem, água e mexe 

bastante. O processo deve 
ser feito todos os dias du-
rante três ou quatro me-
ses para chegar ao ponto 
de adubo natural”, rela-
tou.

“A gente fica muito 
satisfeito ao vê-los apre-
sentando, colocando 
em prática seus conhe-
cimentos e mostrando 
para os pais também, 
isso é muito legal”, des-
tacou a professora do 
Ensino Fundamental Ro-
berta Ramos.

A apresentação de 
uma música em Libras, a 
língua dos sinais, encer-
rou as exibições dos alu-
nos, que foram ensaiados 
pela professora-auxiliar 
Joice Ueta. Para ela, os 
alunos superaram a ex-
pectativa e sentiram-se 
ainda mais motivados 
com o trabalho. “Eles me 
pediram para ensaiar ou-
tra música. A reação do 
público deixou eles ain-
da mais empolgados”, 
contou a professora que 
também é tutora de uma 
aluna com deficiência 
auditiva.

Ao final, os alunos 
premiados na Olimpíada 
de Matemática do Polie-
dro e no Evento Estudan-
til do Poliedro nas cate-
gorias de Vídeo, Desenho 
e Redação receberam as 
premiações.

No bar, homens brigam 
por causa de cachaça

Dois homens brigaram 
em frente a um bar no Alto 
Cardoso na quarta-feira 
(12). A discussão começou 
quando um dos rapazes in-
geriu o copo de aguardente 
do outro. Como estavam 
aparentemente bêbados 

logo iniciaram uma troca de 
socos e pontapés. A briga só 
foi apartada quando outras 
pessoas que estavam no bar 
intervieram. Um dos brigões 
saiu ileso, o outro teve um 
corte na região dos olhos, 
mas continuou no bar.

Juiz titular da 3ª Vara Civil e formandas do projeto

Alunos 
criaram 
maquetes 
da cidade

Divulgação

Motorista não conseguiu evitar o incidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL

Portaria nº 01/2014  da Secretaria de Educação e Cultura, de 13 de  novembro  de 2014. 
Regulamenta o Processo de Remoção de Docentes.

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, Secretária de Educação e Cultura, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei nº 5318, de 21 de dezembro de 2011, que dispõe sobre 
organização, estruturação, plano de empregos públicos, carreira e remuneração dos professores 
do Magistério Público do Município de Pindamonhangaba,
 
RESOLVE:
Estabelecer disposições sobre a remoção de docentes da Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba para o ano letivo de 2015 e disciplinar as providências que seguem:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Cabe à Secretaria de Educação e Cultura tomar as providências necessárias à divulgação, 
à execução, ao acompanhamento e à avaliação das normas que orientam o processo de que trata 
esta Portaria.
Art. 2º Compete à Secretária de Educação e Cultura tomar as providências necessárias para o 
correto cumprimento desta Portaria, coordenando e orientando o processo de remoção de docentes 
conforme tempo de serviço computado pela Diretoria de Gestão Educacional e em consonância 
com o artigo 41 da Lei Municipal 5318/2011.

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 3º  O processo de remoção para exercício docente em 2015, obedecerá os procedimentos 
disciplinados, conforme segue:
I-	 A	 lista	classificatória	dos	docentes	da	Rede	Municipal	de	Ensino	será	publicada	dia	
21/11/2014,	no	site	oficial	da	Prefeitura	Municipal,	www.pindamonhangaba.sp.gov.br,		e	no	Jornal	
Tribuna do Norte. 
II-	 As	 vagas	 iniciais,	 definidas	 como	 classes	 vagas	 ou	 novas	 de	Educação	 Infantil	 ou	
Ensino Fundamental retratam  a situação existente na Unidade Escolar com data base de 
31/10/2014.
III- A publicação da quantidade de vagas iniciais por unidades de ensino, será divulgada 
no		dia	21/11/2014,	no	site	oficial	da	Prefeitura	Municipal	e	no	Jornal	Tribuna	do	Norte.
IV- A inscrição dos docentes efetivos, com classe livre atribuída em 2014, interessados 
na	remoção	será	feita	junto	aos	gestores	de	unidade	escolar	em	formulário	próprio,	nos	dias	24	e	
25/11/2014.
V- A entrega das inscrições, pelo gestor de unidade responsável pela unidade escolar,  
para o processo de remoção, no  dia 25/11/2014 até às 14 horas, na sede da Secretaria de 
Educação e Cultura, sito a Avenida Fortunato Moreira, 173, Centro, nesta.
VI-	 Após	análise,		as	inscrições	poderão	ser	indeferidas	caso	se	verifiquem	equívocos	ou	
inconsistência nos dados.
VII-	 A	 publicação	 das	 inscrições	 indeferidas,	 será	 no	 dia	 28/11/2014	 no	 site	 oficial	 do	
munícipio	e	no	Jornal	Tribuna	do	Norte.
VIII- O recurso referente ao indeferimento da inscrição deve ser interposto no prazo de dois 
dias	úteis	após	sua	divulgação,	 tendo	a	Secretária	de	Educação	e	Cultura	o	mesmo	prazo	para	
decisão.
IX- A publicação das vagas potenciais, ou seja,  as que surgirem em decorrência da 
remoção	efetiva	dos	docentes	que	concretizarem	o	ato	da		remoção	no	site	oficial	da	Prefeitura	
Municipal	e	no	Jornal	Tribuna	do	Norte,	no	dia	05/12	/2014.

X- A indicação, apenas pelos docentes inscritos no processo de remoção, em formulário 
próprio	 de	 até	 3	 (três)	 opções	 que	 	 poderão	 ser	 tanto	 para	 as	 vagas	 iniciais	 quanto	 para	 as	
potenciais. Formulário este que será entregue até o dia 09/12/2014 às 14 horas para o gestor 
responsável pela  unidade escolar o qual entregará à Secretaria de Educação e Cultura, nesta 
mesma data.
XI- O docente efetivo com classe atribuída no exercício de 2014, que não efetuar as 
opções tanto para as vagas iniciais e/ou para as potenciais terá sua remoção anulada.
XII- A publicação do resultado do processo de remoção será feita dia 11/12/2014, divulgada 
no	site	oficial	do	munícipio	e	no	jornal	Tribuna	do	Norte.
§1º Não serão recebidas inscrições ou apontamentos de opções fora das datas previstas nesta 
Portaria.
§2º O docente efetivo com classe atribuída no exercício de 2014 ao fazer sua inscrição para o 
processo de remoção estará abdicando de sua lotação atual,  caso venha a concretizar o ato de 
remoção. 
§3º	Após	realizadas	as	inscrições	e	indicadas	as	opções	para	o	processo	de	remoção,	não	será	
permitida a desistência pelo docente.

DA CONVOCAÇÃO
Art. 4º Estão sujeitos ao processo de remoção de classes todos os docentes efetivos com classe 
livre atribuída no exercício de 2014 da Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba, que 
optarem por participar.

DA CLASSIFICAÇÃO
Art.	5º		A	classificação	dos	docentes	que	atuam	na	Rede	Municipal,	de	acordo	com	o	art.	41	da	Lei	
Municipal 5318/2011, será feita obedecendo aos seguintes critérios:
I-	 Classificação	atual:	pontuação	gerada	com	base	na	nota	do	concurso	de	ingresso	do	
docente, acrescida dos pontos obtidos com base no tempo de serviço, no período de 01/11/2013 à 
31/10/2014.
II-	 Assiduidade:	pontuação	gerada	a	partir	da	contagem	de	dias	do	ano	civil	(01	ponto	por	
dia),	descontadas	as	faltas	justificadas	e	injustificadas.

DA REMOÇÃO  
Art. 6º O docente removido em 12/12/2014, participará da atribuição de classes, para exercício em 
2015, na nova unidade escolar, a ser realizada no dia 15/12/2014  às 18 horas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º Os termos desta Portaria Municipal deverão ser amplamente divulgados.
Art. 8º Os recursos referentes ao resultado do processo de remoção de docentes devem ser 
interpostos	no	prazo	de	dois	dias	úteis	após	a	sua	publicação	a	realizar-se	em	12/12/2014,	tendo	a	
Secretária de Educação e Cultura  o mesmo prazo para decisão.
Art. 9º Os casos omissos serão decididos pela Secretária de Educação e Cultura, que poderá 
solicitar	informações	e	pareceres	da	Secretaria	de		Assuntos	Jurídicos	na	solução.
Art. 10 As decisões contidas nesta Portaria prestam-se para o processo de remoção  de docentes 
para o ano letivo de 2015.
Art.	11	Esta	Portaria	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	ficando	revogadas	as	disposições	
em contrário.
Pindamonhangaba,   13  de novembro de 2014.  

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL

Portaria nº 02/2014  da Secretaria de Educação e Cultura, de 13 de novembro  de 2014.
  Disciplina o Processo de Atribuição de Classes.

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, Secretária de Educação e Cultura, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei nº 5318, de 21 de dezembro de 2011, que dispõe 
sobre organização, estruturação, plano de empregos públicos, carreira e remuneração dos 
professores do Magistério Público do Município de Pindamonhangaba,
 
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as disposições sobre a atribuição de classes da Rede Municipal de 
Ensino de Pindamonhangaba para o ano letivo de 2015 e disciplinar as providências que 
seguem:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Cabe à Secretaria de Educação e Cultura tomar as providências necessárias à 
divulgação, à execução, ao acompanhamento e à avaliação das normas que orientam o 
processo de que trata esta Portaria.

Art. 3º Compete à Secretária de Educação e Cultura tomar as providências necessárias para 
o correto cumprimento desta Portaria, coordenando e orientando o processo de atribuição 
de classes conforme tempo de serviço computado pela Diretoria de Gestão Educacional e 
em consonância com o artigo 41 da Lei Municipal 5318/2011.

Art.  4º  A atribuição de classes para 2015 ocorrerá em três fases de acordo com o art. 37 
da Lei Municipal 5318/2011:

I- Primeira fase: na sede de exercício do docente, nas unidades municipais de Educação 
Infantil  e Ensino Fundamental;
II-	Segunda	fase:	na	Secretaria	de	Educação	e	Cultura,	no	caso	dos	Projetos	Pedagógicos		
Especiais;
III- Terceira fase: na Secretaria de Educação e Cultura, no caso de classes de Educação 
Infantil e de Ensino Fundamental, se ainda houver classes vagas ou novas classes,  não 
atribuídas na primeira fase.
Art.	 5º	Após	 apuração	 das	 classes	 não	 atribuídas	 no	 âmbito	 das	 unidades	 escolares,	 o	
Departamento de Gestão Educacional efetivará a terceira fase da atribuição para os 
docentes efetivos a quem ainda não tenha sido atribuída nenhuma classe, com base na 
classificação	por	eles	apresentada.

Parágrafo único.  Concluído o processo de atribuição o saldo de classes  citado no artigo 
anterior, na sequência , obrigatoriamente, serão atribuídas aos docentes efetivos sem 
classe,	seguindo	com	rigor	a	ordem	de	classificação.	
Art. 6º Conforme lei 5318/2011, os docentes efetivos sem classe para os quais não houver 
classe vaga, terão atribuída uma sede de controle de frequência para o ano de 2015. 
Parágrafo	 único	 -	 Esta	 atribuição	 também	 obedecerá	 rigorosamente	 a	 classificação	 e	
ficarão	a	disposição	da	Secretaria	de	Educação	e	Cultura	,	para:

I- Substituição de docentes em casos de faltas, licenças ou afastamentos: na sede 
de controle de frequência ou nas escolas e creches da Rede Municipal;
II- Atividades correlatas a docência, de acordo com o Anexo V da lei 5318/11.

Art. 7º Serão atribuídas em caráter de substituição para todos os docentes da Rede 
Municipal, no início do ano letivo de 2015 as salas consideradas de afastamentos para:

I-	 	Para	suporte	pedagógico,
II-	 	Para	Projetos	Pedagógicos	Especiais,	
III-  Para afastamentos prolongados do titular da classe

DA CONVOCAÇÃO

Art. 8º Estão sujeitos ao processo de atribuição de classes todos os docentes da Rede 
Municipal de Ensino de Pindamonhangaba, com classe livre atribuída no exercício de 2014.

§ 1º O docente,  caso impossibilitado de participar pessoalmente da atribuição de classe,  
poderá	outorgar	procuração	específica	para	tal	fim	desde	que	o	procurador	seja	maior	e	não	
seja funcionário público, exceto no caso de cônjuge ou parente até segundo grau. 

§	 2º	 O	 professor	 readaptado	 em	 caráter	 definitivo	 está	 dispensado	 da	 participação	 no	
processo de atribuição de classes.

Art. 9º Os docentes que não comparecerem no ato de atribuição de classes, da 1ª e 3ª fase,  
terão sua atribuição feita compulsoriamente.

DA CLASSIFICAÇÃO

Art.	10	A	classificação	dos	docentes,		de	acordo	com	o	art.	41	da	Lei	Municipal	5318/2011	
será feita obedecendo aos seguintes critérios:

I-	 Classificação	 atual:	 pontuação	 gerada	 com	 base	 na	 nota	 do	 concurso	 de	
ingresso do docente, acrescida dos pontos obtidos com base no tempo de serviço, nos 
casos de docentes que atuam na Rede Municipal;
II-	 Assiduidade:	pontuação	gerada	a	partir	da	contagem	de	dias	do	ano	civil	 (01	
ponto	por	dia),	descontadas	as	faltas	justificadas	e	injustificadas.

DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES

Art. 12 A primeira fase da atribuição de classes ocorrerá no dia 15/12/2014 às 18 horas na 
sede  de exercício de cada docente. 
§ 1º Será respeitada a sede de exercício dos docentes, sendo que cada Gestor de Unidade 
de	Educação	Básica	atribuirá	as	classes	de	acordo	com	a	classificação	dos	docentes	dentro	
da unidade.
§ 2º O docente removido em 12/12/2014, participará da atribuição de classes na nova 
unidade escolar, para exercício em 2015, que será realizada no dia 15/12/2014 às 18 horas.

Art.	13	A	segunda	fase	da	atribuição,	para	os	Projetos	Pedagógicos	Especiais,	 	ocorrerá	
no dia 18/12/2014, a partir das  18 horas,   na sede da Secretaria de Educação, sito a  Rua 
Fortunato Moreira, 173- Centro Pindamonhangaba- SP.

Parágrafo único. O não comparecimento caracterizará desistência do inscrito.

Art. 14 A terceira fase da atribuição de classes, se ainda houver classes livres ou vagas para 
Educação Infantil e Ensino Fundamental para professores que não tiveram aulas atribuídas 
na 1ª. Fase, ocorrerá no dia 18/12/2014 às  19 hs, na sede da Secretaria de Educação, sito 
a  Rua Fortunato Moreira, 173- Centro Pindamonhangaba-SP

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  15 As classes serão atribuídas de acordo com a necessidade da Secretaria de 
Educação	 e	Cultura	 e	 das	 unidades	 de	 ensino,	 não	 sendo	 admitidas	mudanças	 após	 a	
assinatura de ata.

Art. 16  Os recursos referentes ao  processo de atribuição de classes devem ser interpostos 
no	prazo	de	até	dois	dias	úteis	após	a	sua	concretização,	tendo	a	Secretária	de	Educação	
e Cultura o mesmo prazo para decisão.

Art. 17 Os casos omissos serão decididos pela Secretária de Educação e Cultura, que 
poderá	solicitar	informações	e	pareceres	da	Secretaria	de		Assuntos	Jurídicos	na	solução.

Art.	18	Todo	o	processo	de	atribuição	de	classes	será	registrado	em	ata	própria	que	deverá	
ser lavrada e assinada  durante todas as etapas do referido processo.

Art. 19   Os docentes  que forem se afastar para funções de Gestores Regionais de Educação 
Básica,	 Gestores	 de	 Unidade	 de	 Educação	 Básica	 	 e	Assessores	 Lúdico	 Pedagógicos	
poderão retornar à classe que lhes foi  atribuída em qualquer época do ano letivo.

Art. 20- As decisões contidas nesta Portaria prestam-se para o processo de atribuição de 
classes para o ano letivo de 2015.
Parágrafo	 único.	 	 Será	 obedecida	 a	 classificação	 resultante	 do	 presente	 processo	 de	
atribuição, para eventuais necessidades de suprir vagas no ano letivo de 2015, sendo 
supridas	pelos	docentes	efetivos	sem	classe,	seguindo	com	rigor	a	ordem	de	classificação.	

Art. 21  Os termos desta Portaria serão amplamente divulgados.

Art. 22  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2014.   
                   

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.135, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº 5.726, de 11 de novembro de 2014,

DECRETA:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
especial	no	valor	de		R$	300.000,00	(trezentos	mil	 reais),	na	Secretaria	de	Educação	e	Cultura,	
no	Departamento	Pedagógico/Ensino	Fundamental,	 referente	ao	 termo	de	compromisso	PAR	nº	
201401749/2014	firmado	com	o	Ministério	da	Educação	–	Fundo	Nacional	de	Desenvolvimento	da	
Educação	para	aquisição	de	02	(dois)	ônibus	escolares.	A	classificação	orçamentária	será:

12.00  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31	 	 Departamento	Pedagógico/	Ensino	Fundamental	
1 025  Equipamentos em Geral
12	361	0013.5	 4.4.90.52	–	Equipamentos	e	Material	Permanente								R$						300.000,00

Art. 2º O crédito adicional aberto pelo art. 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo Ministério 
da Educação- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  11  de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado	e	publicado	na	Secretaria	de	Assuntos	Jurídicos	em	11	de	novembro	de	2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.725, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
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 Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 
42	 da	 Lei	 4320/64,	 um	 crédito	 adicional	 especial	 no	 valor	 de	 R$258.000,00	 (duzentos	
e	 cinquenta	 e	 oito	mil	 reais),	 na	Secretaria	 de	Governo	 e	 Integração,	 no	Departamento	
de	Administração	do	Parque	da	Juventude,	 referente	ao	 repasse	do	convênio	Siconv	nº	
792941/2013	–	SNJ/SG/PR.		A	classificação	orçamentária	será:

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.60	 Departamento	da	Administração	do	Parque	da	Juventude
1025  Equipamentos em Geral
27.813.0017.5	 4.4.90.52–	Equipamentos	e	Material	Permanente									R$			30.000,00

2015		 	 Manutenção	do	Parque	da	Juventude
27.813.0017.5	 3.3.90.30–		Material	de	Consumo																			 						R$			30.000,00
27.813.0017.5	 3.3.90.39	–	Outros	Serv.	Terceiros	P.	Jurídica	 						R$				42.000,00

2019   Manutenção de Folha de Pagamento
04.122.0004.5	 3.1.90.11–		Vencimentos	e	Vant.	Fixas-	P.	Civil					 					R$		119.000,00
04.122.0004.5	 3.1.90.13	–	Obrigações	Patronais				 																													R$			37.000,00

Art. 2º O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pela 
Secretaria	Nacional	da	Juventude.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  04  de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
                   Secretário de Finanças 
Registrada	e	Publicada	na	Secretaria	de	Assuntos	Jurídicos,	em	04	de	novembro	de	2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.726, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
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 Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da	Lei	4320/64,	um	crédito	adicional	especial	no	valor	de		R$	300.000,00	(trezentos	mil	reais),	na	
Secretaria	de	Educação	e	Cultura,	no	Departamento	Pedagógico/Ensino	Fundamental,	referente	
ao	 termo	 de	 compromisso	 PAR	 nº	 201401749/2014	 firmado	 com	 o	 Ministério	 da	 Educação	 –	
Fundo	Nacional	de	Desenvolvimento	da	Educação	para	aquisição	de	02	(dois)	ônibus	escolares.	A	
classificação	orçamentária	será:

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31	 Departamento	Pedagógico/	Ensino	Fundamental	
1 025  Equipamentos em Geral
12	361	0013.5	 4.4.90.52	–	Equipamentos	e	Material	Permanente								R$						300.000,00

Art. 2º O crédito adicional aberto pelo art. 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo Ministério 
da Educação- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  11  de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada	e	publicada	na	Secretaria	de	Assuntos	Jurídicos	em	11	de	novembro	de	2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 4.321, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA o Sr Antonio Carlos Bertoni Alvares, para o emprego de provimento em comissão de 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, a partir de 17 de novembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de novembro 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	novembro	de	2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº4.320, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve EXONERAR, a Sra. Sandra Nogueira Mathias, do emprego de 
provimento em comissão de Diretor do Departamento de Licenciamentos, a partir de 14 de 
novembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada	e	Publicada	na	Secretaria	de	Assuntos	Jurídicos,	em		12	de	novembro	de	2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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 E  D  I  T  A  L

O Presidente da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão, Jose Benedito 
Cardoso, pelo presente, de conformidade com os ESTATUTOS da entidade, leva ao conhecimento 
de todos os seus associados que à partir desta data acham-se abertas as INSCRIÇÕES de 
CHAPAS, para concorrerem às próximas ELEIÇÕES DE DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO 
FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO, para o BIÊNIO de 2015/2016, ELEIÇÕES essas que 
serão realizadas no dia 10 de dezembro  do corrente ano, devendo as referidas CHAPAS serem 
apresentadas até o dia 28 de novembro de 2014 e constarem o seguinte:
DIRETORIA EXECUTIVA
Será composta de: Presidente, Vice-Presidente, 1º Tesoureiro e 1º secretário;
Denominação da Chapa;
Nome por extenso e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos nomes.
CONSELHO FISCAL
Será composto de 03 (Três) Membros Titulares e 02 (dois) Membros Suplentes;
Denominação da Chapa;
Nome por  extenso  e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos nomes.
CONSELHO DELIBERATIVO
Será composto de 04 (quatro) Membros Titulares e 02 (dois) Membros Suplentes;
Denominação da Chapa;
Nome por extenso e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos nomes.
As CHAPAS completas digitadas, com as respectivas assinaturas dos Senhores concorrentes, 
acompanhadas de oficio dirigido à União dos Ferroviários da EFCJ, deverão ser entregues 
na Secretaria da entidade em sua sede social à Rua Dr. Campos Salles, nº 203, Centro, 
Pindamonhangaba, SP, até o dia 28 de novembro de 2014 para apreciação e registro.

Obs. Somente poderão ser candidatos e TER direito a VOTO os associados QUITES com a 
entidade.
Este EDITAL deverá ser afixado nos locais de maior acesso nas Dependências da Ferrovia, para 
conhecimento de todos.
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

Jose Benedito Cardoso  -  Presidente da UFEFCJ
                                                                                                                                                      

União dos Ferroviários 2 col por 7 cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
                       DESPACHOS 

PREGÃO Nº 179/2014
Contrato nº 278/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma 
completa de balão de betoneira com reparação ou troca de itens relacionados no termo 
de referência.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Tamel Máquinas de Terraplanagem Ltda.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves
Assina pela contratada: Jean Carlos dos Santos
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 65.500,00
Data de assinatura: 14/10/2014.

PREGÃO Nº 200/2014
Contrato nº 279/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de urografia 
excretora e uretrocistografia.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: Charles Ghelfond
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 41.040,00
Data de assinatura: 14/10/2014.

PREGÃO Nº 231/2014
Contrato nº 264/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura 
securitária para veículos oficiais pertencentes à frota da Subprefeitura de Moreira César, 
com abrangência nacional.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S/A.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos
Assina pela contratada: Paulo Roberto Martins
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 11.936,00
Data de assinatura: 22/09/2014.

PREGÃO Nº 253/2014
Contrato nº 263/2014
Objeto: Aquisição de sulfite A4 branco para atender às secretarias da Administração, 
Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Real Distribuidora de Artigos de Informática EIRELI.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa; Maria Aparecida Pedroso Ronha Pena; 
Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Alan Cantanhede Marrara
Vigência: 06 meses
Valor: R$ 213.672,00
Data de assinatura: 23/09/2014.

 PREGÃO Nº 254/2014
Contrato nº 247/2014
Objeto: Aquisição de ar condicionado para nova unidade de saúde do bairro Terra dos Ipês 
II, pronto atendimento infantil e novo centro de fisioterapia.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: A B Dalfré ME.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Bocaiuva Dalfre
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 872,00
Data de assinatura: 16/09/2014.
Contrato nº 248/2014
Objeto: Aquisição de ar condicionado para nova unidade de saúde do bairro Terra dos Ipês 
II, pronto atendimento infantil e novo centro de fisioterapia.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: DLT Prado ME.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Diva Luisa Torquato Prado
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 19.245,60
Data de assinatura: 16/09/2014.
Contrato nº 249/2014
Objeto: Aquisição de ar condicionado para nova unidade de saúde do bairro Terra dos Ipês 
II, pronto atendimento infantil e novo centro de fisioterapia.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Tiziano Giordano Pravato
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 79.145,00
Data de assinatura: 16/09/2014.

PREGÃO Nº 262/2014
Contrato nº 283/2014
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para a nova unidade de pronto atendimento infantil.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Comercial Licitop Ltda.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Bocaiuva Dalfre
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 6.310,74
Data de assinatura: 20/10/2014.
Contrato nº 284/2014
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para a nova unidade de pronto atendimento infantil.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Entek Equipamentos Taubaté Ltda. EPP.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Rita de Cássia Moreira da Silva Cortez
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 2.160,00
Data de assinatura: 20/10/2014.

 PREGÃO Nº 268/2014
Contrato nº 279/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cobertura 
securitária para os veículos pertencentes à frota municipal. Aplicação: trator de esteiras, 
marca New Holland, modelo d140, diesel, chassi nº. CALN140BVDDC14004, ano/modelo 
2013/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S/A.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Ricardo Mouscofsque
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 10.000,00
Data de assinatura: 14/10/2014.

PREGÃO Nº 278/2014
Contrato nº 285/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de coffee break, para 
atender a necessidade do Departamento de Turismo.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Maria de Lourdes de Souza Rezende ME.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Carlos Cesar Rezende
Vigência: 03 meses
Valor: R$ 12.965,25
Data de assinatura: 22/10/2014.

PREGÃO Nº 303/2014
Contrato nº 298/2014
Objeto: Aquisição de insumos laboratoriais para coleta.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Mauricio Martins Cañas
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 385.000,00

Cria 2 col por 13 cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

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

Dia  21/11/2014 às 14:00 horas

AJUDANTE

21º CINTIA MARA DA SILVA KRUTLI
RUA BENEDITO BICUDO SIQUEIRA, 355 – LAERTE ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-740

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DESPACHOS

PREGÃO Nº. 216/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 216/14, que cuida de “aquisição de computadores, 
notebooks, TVs LED, impressoras multifuncionais e roteadores para os telecentros”, a 
autoridade superior, considerando a manifestação do Departamento de Informática (memo 
270/14-DEI), parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, e que cabe à Administração 
rever os seus atos, determina a Anulação da homologação do item 02, com fulcro na súmula 
nº. 473 do Supremo Trribunal Federal e no artigo 49 da lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações, ficando o item fracassado.
Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 311/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 311/14, que cuida de “aquisição de materiais para 
instalação de grades em escolas da rede municipal de educação, pertencentes à região 
de Moreira César, conforme documentação anexa”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor das empresas 
(itens/lotes): AÇOS PINDA COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA (02, 03, 
10, 11, 12, 13); SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA EPP (01, 04, 05, 06, 0, 08, 09, 17); 
Itens imprósperos (14, 15); Item deserto (16).
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 317/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 317/14, que cuida de “aquisição de material de 
serralheria. Aplicação nas obras e manutenções diversas no distrito de Moreira César e 
ferragens e ferramentas para uso dos funcionários da subprefeitura de Moreira César”, 
a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório supra, em favor das empresas (itens/lotes): D L ISHIZUKA ME (05, 07, 08, 14, 
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 48, 49): DEZOTTI COMÉRCIO DE 
FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA ME (04, 12, 24, 36, 37, 39, 40, 41, 52, 53); MARTINI 
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA (01, 03, 06, 09, 11, 13, 19, 23, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 
51); SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA EPP (02, 10, 15, 16, 17, 18).
Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 319/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 319/14, que cuida de “aquisição de materiais 
odontológicos para as unidades odontológicas vinculadas às unidades de saúde”, a 
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório supra, em favor das empresas (itens/lotes): ALEXANDRE A DE SOUZA ME (06, 
08, 09, 11, 14); BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 
EIRELI (01, 02, 03, 13, 15); E C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP (05, 07, 10, 12); 
Item impróspero (04).
Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2014.
 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 322/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 322/14, que cuida de “aquisição de medicamentos 
constantes na RENAME (Ralação Nacional de Medicamentos Essenciais) para 
especialidades para atender às necessidades do município”, fica a presente licitação 
FRACASSADA.
Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2014.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2014 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 125/2014 de “Aquisição de camiseta para atenderá a 
programação referente ao calendário do ano de 2014 do Departamento de Assistência 
Social”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, 
assinadas em 31/10/2014: 

 
ATA nº 197/2014 Empresa: FABIANO NADOTI MOLINA - ME 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 PC 

1.011.002.015084 CAMISETA - COR 
BRANCA, CONFECCIONADA EM 

MALHA 302/1 
Camiseta - Cor branca, confeccionada em 

malha 302/1, gramatura 165g, 100% algodão, 
bordado no lado esquerdo, do logotipo do 

Município de Pindamonhangaba, conforme 
cor pantone: preto (hexachrome black c), 

branco (trans White), verde (802c), marrom 
(7531c), amarelo (803c) e azul (292c). 

Tamanhos P/M/G/GG/EXGG. Especificação: 
1330 camisetas brancas em malha, manga 

curta, com logo frente e costas. 
 

MOLINA 
UNIFORMES 15,20 1.330 

ATA nº 198/2014 Empresa: MILITARY DEFENSE EIRELI - EPP 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 PC 
1.011.001.008564 CAMISETA 

600 camisetas em malha, manga curta, na cor 
rosa com logo frente e costas. 

MILITARY 
DEFENSE 15,70 600 

03 PC 
1.011.002.004556 CAMISETA 

Camisetas coloridas, em malha, manga curta, 
com logo frente e costas. 

MILITARY 
DEFENSE 16,00 30 

04 UNID. 

1.011.002.015705 CAMISETA DE MALHA 
PV, MANGA CURTA, COR AZUL 
ROYAL, TAMANHOS EXTRA G 

100 camisetas azuis em malha manga curta 
com logo frente e costas. 

MILITARY 
DEFENSE 16,00 100 

05 UNID. 

1.016.001.006868 CAMISETA 
120 camisetas brancas em malha manga curta 

sem logo. 
 

MILITARY 
DEFENSE 9,60 120 

 
Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2014. 

 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Deinter 1 - São José dos Campos
Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté
Processo DGP nº 2931/2014
Concorrência nº 002/2014
Encontra-se aberta na Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté, a licitação, do tipo menor preço, 
na modalidade Concorrência, tendo por objeto a contratação da execução da obra de construção, 
com fornecimento de materiais e mão-de-obra, do prédio que abrigará a sede do 2º Distrito Policial 
de Pindamonhangaba, cuja área situa-se na Avenida Manoel Teixeira de Souza, s/n, Moreira César, 
Pindamonhangaba/SP,  conforme Projeto Básico/Executivo que integra o Edital como Anexo I. A 
sessão pública será realizada na sede da Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté, situada na 
Rua Benedito Cursino dos Santos, 168, Bom Conselho, iniciando-se no dia 28/11/2014, às 11hs. 
Maiores informações poderão ser obtidas na UGE – Unidade Gestora Executora 180285, através 
do telefone: (12) 3633-4833 ou e-mail: uge.taubate@policiacivil.sp.gov.br . 

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS (AS) DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO DE 2015

Edital de publicação

Eu, José Fernandes Ribeiro, Presidente do COMUS (Conselho Municipal de Saúde) de 
Pindamonhangaba faço saber que haverá Eleição de Conselheiros (as) Municipais de Saúde, de 
20 a 22 de janeiro de 2015, no auditório do CEM (Centro de Especialidades Médicas), 2º andar, às 
19 horas, localizado na Rua Frederico Machado, 179, Centro, para início de mandato (2015/2018) 
de novos Conselheiros (as) em 14 de fevereiro de 2015. O período de inscrição será de 05 a 
16 de janeiro, com a Comissão Organizadora deste evento, pelo e-mail cmspinda@bol.com.br, 
pelo telefone 3644-5969 ou na sala do Conselho junto a Secretaria de Saúde. Assim, convoca os 
representantes das entidades civis, como Associação Comercial, Igrejas, Sociedade Amigos de 
Bairro, Sindicatos, Pastorais, Profissionais de Saúde e Prestadores de Serviços no Setor de Saúde, 
para participar.
Via de regra, cada entidade tem direito de indicar 3 (três) representantes, os candidatos deverão 
residir ou trabalhar em Pindamonhangaba. Os atuais Conselheiros (as) podem concorrer à eleição 
para mais um mandato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.132, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 5.725, de 04 de novembro de 2014,

D E C R E T A:
Art. 1º  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
especial no valor de R$258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais), na Secretaria 
de Governo e Integração, no Departamento de Administração do Parque da Juventude, 
referente ao repasse do convênio Siconv nº 792941/2013 – SNJ/SG/PR.  A classificação 
orçamentária será:

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.60 Departamento da Administração do Parque da Juventude
1025  Equipamentos em Geral
27.813.0017.5 4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente        R$   30.000,00

2015   Manutenção do Parque da Juventude
27.813.0017.5 3.3.90.30–  Material de Consumo                        R$   30.000,00
27.813.0017.5 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica               R$  42.000,00

2019   Manutenção de Folha de Pagamento
04.122.0004.5 3.1.90.11–  Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil         R$  119.000,00
04.122.0004.5 3.1.90.13 – Obrigações Patronais                           R$   37.000,00

Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pela 
Secretaria Nacional da Juventude.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba,  04  de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
                                                            Secretário de Finanças 
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de novembro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº4.319, DE 12DE NOVEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve EXONERAR o Sr. Antonio Cruz da Silva, do emprego de provimento 
em comissão de Chefe do Setor de Operação e Fiscalização do Trânsito, a partir de 14 de 
novembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em  12 de novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Pinda na final do Paulista de Malha
O time de malha da Ferroviária/

Sejelp venceu no último dia 9, as duas 
partidas contra Jacareí, na casa do 
adversário, e está na final do Paulista. 
Após ter vencido nos seus domínios, 
Pindamonhangaba precisava apenas 
de um ponto em Jacareí, mas mostrou 
sua força e ganhou as duas partidas, 
assim fechando a semifinal em 12 x 0.

No primeiro duelo Pinda come-
çou surpreendendo o adversário e 

nos primeiros três lances de jogo o 
grupo estava à frente do placar, o 
que desestabilizou Jacareí. O placar 
final foi 184 x 160.

Com a vitória Pinda havia garan-
tido a vaga na final, e mesmo assim 
continuou com garra. Na segunda 
partida, mesmo estando atrás do pla-
car quase o tempo inteiro, nos últimos 
dois lances os atletas se superaram e 
espetacularmente viraram a partida, 

garantindo a vitória em 172 x 162.
A outra semifinal disputada entre 

Taubaté e Vila Manchester (São Pau-
lo) terminou empatada em 6 x 6 e o 
finalista será conhecido no domingo 
(16), depois do jogo em campo neu-
tro na cidade de Mogi das Cruzes. 

O primeiro jogo da grande final 
acontece em Pindamonhangaba, na 
raia da Ferroviária no domingo dia 
23 de novembro às 9 horas. 

João Paulo Ouverney

Equipe de malha da Ferroviária/Sejelp



Festival da Melhor Idade está com 
inscrições abertas Marcos Vinício Cuba

PINDAMONHANGABA 14 DE NOVEMBRO DE 2014SEXTA-FEIRA

Tribuna do Norte
ESPORTES

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Os moradores que têm 
no mínimo 50 anos po-
dem se inscrever no 2º 
Festival da Melhor Idade. 
As modalidades disponí-
veis são: bola ao cesto, bo-
cha, buraco, caminhada, 
chute ao gol, damas, dança 

de salão, dominó, natação, 
peteca, tênis de mesa, tru-
co, voleibol adaptado e xa-
drez. Para garantir a vaga 
basta ir munido de  RG em 
uma das seguintes unida-
des esportivas: “João do 
Pulo”, “Zito”, Araretama, 
Cidade Nova e Luis Caloi. 

As atividades terão 

início na sexta-feira (21) 
e seguirão até o dia 5 de 
dezembro, quando acon-
tecerá a dança salão no 
clube da Ferroviária. A 
abertura será no Centro 
Esportivo “João do Pulo” 
e contará com apresenta-
ções. Confi ra a programa-
ção completa abaixo.

‘Juca Moreira’ e ‘Eloyna’ 
recebem partidas do Interbairros

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Os Jogos Interbair-
ros começaram a ser 
disputados na quinta-
feira (13), no ginásio 
Alto Tabaú. Hoje, várias 
partidas de futsal serão 
realizadas no Juca Mo-
reira e no Jardim Eloy-
na.

São 15 equipes, di-
vididas em quatro gru-
pos. No A estão: Mom-
baça, Ouro Verde, Beta, 
Castolira. O B é forma-

Data Local  Horário Jogo

14/11 Juca Moreira 19h30 Jardim São Paulo x Crispim
14/11 Juca Moreira 20h15 Ouro Verde x Beta
14/11 Juca Moreira 21h C. Jardim x Feital/Vista Alegre
 
Data Local  Horário Jogo
14/11 Jardim Eloyna 19h30 Jardim Eloyna x Pq. Nações
14/11 Jardim Eloyna 20h15 Santa Cecília x Campinas
14/11 Jardim Eloyna 21h Goiabal x Jardim Regina
 
Data Local  Horário Jogo
18/11 Alto Tabaú 19h Beta x Mombaça
18/11 Alto Tabaú 19h45 Jard.Regina x Cidade Jardim
18/11 Alto Tabaú 20h30 Pq. das Nações x Pd. Rodolfo
18/11 Alto Tabaú 21h15 Campinas x Jar. São Paulo 

Confi ra os jogos da 
semana pelo Salonão

Nadadores com defi ciência entre melhores do Brasil

do por Cidade Jardim, 
Goiabal, Jardim Regina 
e Feital/Vista Alegre. O 
grupo C é integrado por: 
Jardim São Paulo, Santa 
Cecília, Campinas e Cris-
pim. O grupo  D tem: Pa-
dre Rodolfo, Jardim Eloy-
na e Parque das Nações.

Nesta  sexta-feira (21), 

haverá jogo de voleibol 
entre Mombaça e San-
ta Cecília, às 19 horas, 
no ginásio Juca Morei-
ra. As competições de 
truco, damas e dominó 
estão marcadas para os 
dias 25 e 27, no salão de 
ginástica no “João do 
Pulo”.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Dois nadadores com 
defi ciência que começa-
ram a fazer este esporte 
em 2009, têm obtido bons 
resultados. Sérgio Hen-
rique de Matos Ribeiro e 
João Leone Viterbo Ribei-
ro levam o nome de Pinda 
ao Circuito Caixa neste fi -
nal de semana, em Forta-
leza. Sérgio destaca que a 
maior difi culdade do atle-
ta com defi ciência é fora 
de água, com o preconcei-
to e a discriminação. Am-
bos também estão se pre-

parando para representar 
Pinda nos Jogos Abertos, 
que serão em Bauru.

Sérgio, que é cadeiran-
te, fez treinamentos fortes 
e a expectativa é a melhor 
possível. Ele fará as pro-
vas de 200, 100 e 50 me-
tros livres. Este é o sexto 
ano que vai à competição 
e pretende melhorar o 
tempo. “Eu escolhi este 
esporte primeiramente 
para ocupar o tempo ocio-
so, em segundo, por causa 
da saúde e porque eu gos-
to muito. Moro aqui há 42 
anos e me sinto orgulhoso 

em representar a cidade”, 
comenta.

João é cego e conta que 
os melhores resultados 
no Circuito Caixa foram 
nos 100 metros peito e 
nos 200 medley. Este ano 
ele fará quatro provas: 50 
e 100 metros livres, 100 
metros peito e 200 me-
dley. “Fico mais disposto 
para treinar. Eu e o Sergi-
nho treinamos de segunda 
a sexta-feira na piscina e   
musculação três vezes por 
semana, também faço um 
segundo tempo de natação 
em outro lugar”, fi naliza.

Sexta-feira (14) – Alto Tabaú
Projeto Viva Lorena X Ouro Verde A
Horário: 19h30
Categoria: Sub 16
Agenor X Santa Luzia 
Horário: 20h30
Categoria: Sub 18
Sexta-feira (14) – Cidade Nova
Sejelp/Zito X Dragões
Horário: 20h15
Categoria: Sub 12 

Andrea Guerrero

.

Data Horário Modalidade Categoria Local 
21/11
sexta-feira 18h Abertura Show CE João Pulo 

     22/11         
sábado 

 7h Caminhada  B (a partir de 70 anos - de 1944, 
1943) Pista CE João do Pulo 

8h Caminhada  A (de 50 a 69 anos - de 1945 a 
1964) 

10h Tênis de mesa única 
Salão de ginástica - João do 

Pulo

10h Truco única 
Salão de ginástica - João do 

Pulo

14h Voleibol Adaptado 
Feminino única Ginásio CE João do Pulo  

17h Voleibol Adaptado 
Masculino única Ginásio CE João do Pulo  

14h Buraco única 
Salão de ginástica - João do 

Pulo

14h Damas única 
Salão de ginástica - João do 

Pulo
      23/11  
domingo   8h Peteca única Ginásio João do Pulo 

27/11 19h Bocha única CCI Vila Rica 
28/11 19h Bocha única CCI Vila Rica 

29/11
sábado 

8h Xadrez 
única 

Salão de ginástica - João do 
Pulo

9h Natação A  (a partir de 70 anos - de 1944, 
1943) Piscina do João do Pulo 

9h Natação B (de 50 a 69 anos - de 1945 à 
1964) 

10h Dominó única 
Salão de ginástica - João do 

Pulo

    14h Bola ao Cesto única Ginásio CE João do Pulo  

    15h Chute a gol única Ginásio CE João do Pulo  

5/12 sexta-
feira 19h  Baile Workshop de Dança de Salão Clube AA Ferroviária 

 

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

Os skatistas de Pin-
damonhangaba e região 

PINDA SEDIA CORRIDA DE SKATE NESTE DOMINGO

Terceira edição da corrida de skate ‘Push Race’ será neste domingo

Arquivo TN

podem participar da 3ª 
Corrida Push Race, neste 
domingo (16), na praça do 
Cruzeiro, a partir das 14 

horas. Esta atividade recebe 
o apoio da Prefeitura por 
meio do Espaço Juventude e 
devem participar competi-

dores iniciantes e experien-
tes.

A Push Race, também 
chamada de “Corrida 
Maluca”, é uma atividade 
democrática, pois, permite 
a participação de skatistas 
de todas as idades. A prova 
não exige habilidade e sim 
velocidade nas remadas. As 
inscrições podem ser feitas 
no dia da prova ou ante-
cipadamente na Life Core, 
localizada na travessa Mar-
quês do Herval, 82, centro.

A segunda edição contou 
com a participação de mais 
de 50 skatistas, quando 
Everton Cristian Souza da 
Silva, o Magrinho, sagrou-
se bicampeão dos 2 km race 
e campeão do sprint race.

Este ano serão oferecidas 14 modalidades no evento

Competição no Ceará 
vai reunir os principais 
atletas do país


