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Divulgação

Palacete 10 de Julho é reaberto
O Palacete 10 de Julho está 

aberto à população para visitas a 
partir desta terça-feira (2). Além 
do restauro completo do pré-
dio, o local contempla o Centro 
de Memória ‘Barão Homem de 
Melo’.

Na segunda-feira (1º/12), a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba e seus parceiros (Novelis, Te-
naris, Sabesp e Cesp) fi zeram a 
inauguração do restauro do Pa-
lacete e do Centro de Memória, 
localizado no porão do edifício. 
Durante o evento, o prefeito elo-
giou as empresas responsáveis 
por investir no benefício e a Pau-
liceia, executora do restauro.

Moradores do Mantiqueira 
e do Pasin recebem ponte

Santa Cecília 
vence Jogos 
Interbairros

O Santa Cecília venceu a edi-
ção 2014 dos Jogos Interbairros, 
que reuniram mais de 400 partici-
pantes de 17 bairros da cidade. De 
acordo com a Secretaria de Espor-
tes, o objetivo para 2015 é aumen-
tar a participação dos bairros.

Centenas de moradores do Pa-
sin e do Mantiqueira acompanha-
ram a cerimônia de inauguração 
da ponte que liga os dois bairros 

na quinta-feira (27). Durante o 
evento, ‘Tonhão da Sara’, home-
nageado com o nome na ponte, 
disse que milhares de moradores 

serão benefi ciados com a obra. 
O prefeito de Pindamonhangaba 
destacou melhorias na mobilida-
de e infraestrutura aos bairros.

CERTIFICADOS 
DO NOSSO BAIRRO 
BENEFICIAM MAIS 
300 PESSOAS

BANDAS PODEM SE 
APRESENTAR NO 
SHOW GARAGEM

MAESTRO JOÃO CARLOS 
MARTINS SE APRESENTA 
NO SÁBADO

PÁGINA 3

ESPORTES 11

PÁGINA 5

Prefeito, demais autoridades e moradores durante o descerramento da fi ta

Prefeito agradeceu 
as empresas que 
contribuíram com o 
restauro do Palacete 
10 de Julho

Divulgação
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Já está disponível no 
site www.vestibulinho-
etec.com.br – e também 
na unidade em que o 
candidato pretende es-
tudar – a lista de locais 
do exame do processo 
seletivo das Etecs - Es-
colas Técnicas Estadu-
ais para o 1º semestre 
de 2015. A prova, que 
será realizada no do-
mingo (7), começa às 
13h30 e terá quatro ho-
ras de duração. Os por-
tões das escolas serão 
abertos às 12h30 e fe-
chados às 13h30. Após 
esse horário não será 
permitida a entrada.

Para fazer a prova, 
é preciso levar caneta 
esferográfica de tinta 

preta ou azul, lápis pre-
to nº 2, borracha, régua 
e o original de um dos 
seguintes documentos: 
Cédula de Identidade 
(RG); Cédula de Iden-
tidade de Estrangeiros 
(RNE) dentro da vali-
dade; Carteira Nacio-
nal de Habilitação com 
foto, dentro da valida-
de; documento expedido 
por ordens ou conselhos 
profissionais que, por 
lei federal, vale como 
documento de identi-
dade em todo o País 
(exemplo: OAB, Coren 
e Crea, entre outros); 
CTPS - Carteira de Tra-
balho e Previdência So-
cial ou passaporte brasi-
leiro dentro da validade.

Feira de artesanato no domingo

Celebrado ontem, o Dia Mundial de 
Luta Contra a Aids tem mobilizado o 
Poder Público, instituições privadas, 

especialmente de saúde, como laboratórios, 
clínicas, e indústrias química e farmacêutica, 
além de outras empresas, sociedade civil, as-
tros da música, dentre outros.

Eles buscam causas em comum, orientação, 
prevenção e tratamento em todo o mundo.

No Brasil, o Ministério da Saúde lançou os 
dados do Boletim Epidemiológico HIV-Aids 
2014. Também divulgou a campanha publi-
citária sobre o tema. A ação chama atenção 
para os 30 anos da luta contra a Aids no país.

Entre 1980 e junho de 2012, segundo da-
dos do Ministério, foram registrados 656.701 
casos de Aids no Brasil, média de 36 mil ca-
sos por ano. Em relação aos óbitos, são regis-
trados 11,5 mil por ano.

De acordo com o órgão, a epidemia brasi-
leira é concentrada nas populações em situ-
ação de vulnerabilidade (homens que fazem 
sexo com homens -HSH-, travestis, profis-
sionais do sexo e usuários de drogas).

Atualmente, o Ministério da Saúde estima 
que 530 mil pessoas vivam com a doença no 
país. Dessas, 135 mil não sabem ou nunca fi-
zeram o teste. O teste rápido é a principal es-
tratégia para o acesso ao diagnóstico.

Em Pindamonhangaba, os testes rápidos, 
não apenas para Aids, mas também para sífi-
lis, começaram ontem e fazem parte da Cam-
panha Fique Sabendo.

Se for descoberta a doença, de imediato, a 
pessoa é encaminhada para tratamento.

Portanto, não fique ‘com a pulga atrás da 
orelha’. Se tiver dúvida de que pode estar 
com Aids ou sífilis, faça o exame. Pois quanto 
mais cedo diagnosticada a doença, melhor.

E a APL – Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras realizou na sexta-
feira (28), Às 20 horas, no 
Museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina,  sua última ses-

são plenária solene deste 
ano. A Academia de Letras 
encerrará o ano com a ses-
são festiva de aniversário 
no próximo   dia 18, quan-
do a entidade comemora 52 
anos de existência. 

Oficina de POesia
A acadêmica, escritora  e professora Bete Guimarães será responsável pela Oficina de Poesia que acontece 

nesta terça-feira (2), às 20 horas, na sede da APL (Palacete Tiradentes – Largo São José).  Acadêmicos inte-
ressados em participar devem  confirmar pelo e-mail alberto.m.santiago@hotmail.com. 

aPL: última plenária solene  

A sessão
   
Após a composição da 

mesa e os procedimen-
tos de praxe, a cargo do 
secretário APL, Aércio 
Muassab,  o presidente 
APL Alberto Marcon-
des Santiago conside-
rou aberta a plenária 
e o grupo  ‘Só pra Re-
cordar’ animou a noite 
no Palacete do Viscon-
de com a boa música.                                                                                                         

Na sequência, a sessão, 
dedicada à Estrada de 
Ferro Campos do Jor-
dão, em homenagem ao 
primeiro centenário da-
quela ferrovia, constou 
da seguinte programa-
ção: palestra “A Estrada 
de Ferro Campos do Jor-
dão – Cem anos de Boas 
Lembranças”, pelo aca-
dêmico Edmar de Souza; 
apresentação do cordel 
“Um Caso de Amor na 

Parada Vovó Laurinda”, 
de autoria do acadêmi-
co Maurício Cavalhei-
ro, que na apresentação 
contou com a participa-
ção da acadêmica vice
-presidente APL, Juraci 
Faria; apresentação do 
livro “EFCJ da Saúde ao 
Turismo, um Século de 
Sonhos e Paixões”, de 
autoria dos acadêmicos 
Luiz Salgado Ribeiro e 
Suzana Lopes Salgado 

Ribeiro.
Compuseram a mesa: 

Acadêmico Edmar de 
Souza,  representante 
da EFCJ, Rita de Cássia; 
presidente APL Alber-
to Marcondes Santiago; 
representante do Rotary 
Club  Pindamonhangaba, 
professor Sillas Pucinelli; 
acadêmico jornalista Luiz 
Ribeiro; acadêmica his-
toriadora Suzana Lopes 
Salgado Ribeiro.

Acadêmicos presentes na última 
plenária de 2014

‘Só pra recordar’, a boa música também 
esteve presente As plenárias solenes são abertas à participação pública

Portal R3

Portal R3

Não fique na desconfiança

Teste para aids é 
rápido e gratuito

Será realizada no domingo 
(7), das 9 às 18 horas, no ginásio 
de esportes da Associação Atlé-
tica Ferroviária, a 23ª Feira de 
Artesanatos, A Arte do Povo em 
Nossas Mãos.  A entrada será 
franca.

Estarão presentes 110 arte-
sãos representando as seguintes 
cidades de São Paulo, Taubaté, 
São José dos Campos, Caçapava, 
Roseira, Praia Grande, Cunha, 
Lorena, Guaratinguetá, Rosei-
ra, Santo Antônio do Pinhal, 
Tremembé, Pindamonhangaba. 
Vão participar as instituições 
Apae, Lar São Vicente de Paulo, 
Grupo Espírita Paz e Luz, Casa 
de Apoio Sol Nascente, SOS, 
Projeto Cerâmica, Associação 
dos Deficientes Físicos, Casa 
Transitória Fabiano de Cristo, 
Pindamonhangaba.

No evento serão comercia-
lizados artesanatos em biscuit, 
bordados em geral, cestaria, bi-
juterias, cerâmicas, arte em ma-
deira, pintura em tecido, fuxico, 

tricô, crochê, arte com bam-
bu, arte em papel e reciclados. 
Também serão vendidos doces, 

bombons, tortas, salgados, lico-
res, embutidos exóticos, pão ca-
seiro, sequilhos e balas.

Etecs divulgam 
locais de exame

Apresentações durante a Feira
10h30 -  Ballet Cássia Ogata
14h30 -  CIA  de Dança Studio A
16 horas -   Cia Lago do Cisne
a realização e organização do evento é de ana maria braz Cavalcante com 

apoio: Visual Produções, Zero 12 propaganda e marketing, Center Print, associa-
ção atlética Ferroviária e Prefeitura de Pindamonhangaba.

brechó da apae 
funciona até sexta

A Apae - Associa-
ção de Pais e Amigos 
dos Excepcionais rea-
liza, até sexta-feira (5), 
um brechó com rou-
pas novas, seminovas 
e sapatos, com preços 

acessíveis. O bazar es-
tará aberto das 9 às 16 
horas e fica na sede da 
Apae, rua José Oliveira, 
55, Crispim. Mais infor-
mações pelo telefone 
3642-1900.
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Ponte do Pasin-Mantiqueira 
é entregue aos moradores

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba entregou a 
ponte denominada “To-
nhão da Sara”, que liga o 
Pasin ao Mantiqueira, aos 
moradores do bairro na 
quinta-feira (27).

escola do goiabal realiza 
‘ii dia da Família na escola’

MAriA FernAndA Munhoz
* * * 

A escola municipal “Profª 
Yvone Apparecida Arantes 
Corrêa”, do Goiabal, reali-
zou, na sexta-feira (28), o “ II 
Dia da Família na Escola”. O 
evento visou a integração de 
pais, alunos e equipe esco-
lar, promovendo atividades 
atrativas e prazerosas para 

que os pais pudessem par-
ticipar junto com os filhos e 
conhecer um pouco mais do 
dia-a-dia na escola.

O evento contou com a 
presença de parceiros da 
escola. Neste dia, a unidade 
esteve aberta à comunidade. 
Foram realizadas atividades 
nos períodos da manhã e da 
tarde, como alongamento e 

dança com Projeto Crescer, 
palestra e oficina culinária 
com a representante do Cpic, 
apresentação dos Agroquin-
tais, mostra de trabalhos com 
materiais reaproveitáveis, 
palestra sobre obesidade 
infantil, avaliações de saúde 
com equipe do PSF do bairro 
e apresentação do projeto 
Escolas Sustentáveis.

MAriA FernAndA Munhoz
* * *

A equipe de Alimen-
tação escolar da Se-
cretaria de educação e 
Cultura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba reali-
zou, em novembro, visi-
ta técnica à propriedade 
do agricultor familiar 
Marcos Soares, um dos 
vencedores da Chamada 
Pública deste semestre, 
que fornecerá produtos 
para a alimentação esco-
lar municipal. o objetivo 
foi conhecer a produção 
de alimentos que serão 
adquiridos pela Prefeitu-
ra conforme o Programa 
nacional de Alimentação 
escolar.

o produtor de Pinda-
monhangaba recepcionou 
as 12 pessoas da equipe, 
explicou sobre as etapas 
do plantio, os cuidados 
com o solo e o preparo de 
substâncias naturais sem 
agrotóxicos para o comba-
te às pragas.

de acordo com a equi-
pe de nutricionistas e 
Técnicas em nutrição da 
Prefeitura, essa foi a pri-
meira visita de muitas 
que pretendem realizar no 
âmbito da agricultura fa-
miliar para interagir com 
os agricultores, conhecer 
a produção local e inserir 
esses produtos na alimen-
tação escolar.

Grupo conhece a área de plantio de alimentos 
que farão parte da merenda escolar

divulgação SeC

EquipE da prEfEitura 
rEaliza visita técnica

durante a cerimônia, 
que contou com mais de 
200 pessoas, o homena-
geado e seus familiares 
agradeceram à Adminis-
tração Municipal pela 
honra de receber uma 

obra com seu nome e 
destacou que a ponte é 
um grande benefício para 
milhares de pessoas.

o prefeito de Pinda-
monhangaba destacou 
que é mais uma conquis-

ta de todos. “A antiga 
ponte caiu com as chuvas 
e nós reconstruímos do 
zero, utilizamos concreto 
e estrutura metálica, co-
locamos asfalto, ilumina-
ção e sinalização – tudo 
para oferecer comodida-
de e segurança aos mora-
dores. Com isso, melho-

ramos a infraestrutura 
dos bairros e damos mais 
opções para mobilidade 
para todos”.

A ponte de 13,6 me-
tros de comprimento 
por 9,27 metros de lar-
gura foi liberada para a 
travessia de pedestres, e 
também para tráfego ve-

ículos de passeio, de car-
ga, de transporte escolar 
e público. estima-se que 
2 mil pessoas utilizem a 
ponte diariamente.

Vereadores, além de 
outras autoridades e pre-
sidentes de associação de 
bairro também participa-
ram do evento.

Mais de 200 pessoas compareceram à cerimônia de entrega da ponte Momento em que moradores descerram a placa de inauguração

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

AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

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

Vereador ricardo Piorino (centro) ParticiPou de 
reunião que definiu os detalhes da inauguração da 
o.a.B. em moreira césar

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

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

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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Vereador 
roderley 
miotto

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

Dando conti-
nuidade à sua luta 
incansável, na últi-
ma sexta-feira, dia 
21 de novembro, 
o presidente da 
Câmara de Pin-
damonhangaba , 
vereador Ricardo 
Piorino (PDT) es-
teve reunido com o 
Subprefeito de Mo-
reira César, Mano-
el Pereira Santos 
- “Mané”, o Secretário de Rela-
ções Institucionais, João Carlos 
Ribeiro Salgado, o Presidente 
da Fundação João Romeiro, Dr. 
Antonio Aziz Boulos e com o 
Presidente da 52ª Subsecção da 
O.A.B. de Pindamonhangaba, 
Dr. Marcel Afonso Barbosa Mo-
reira para acertarem os últimos 
detalhes, visando a inauguração 
da O.A.B. em Moreira César. 

O ato inaugural está con-
firmado para o dia 09 de de-
zembro, às 10 horas, no antigo 
prédio, onde estava instalado o 
2º Distrito Policial. Segundo o 
vereador, a população de todo 
o Distrito de Moreira César 
contará com o atendimento da 
O.A.B. – por meio do Convênio 
com a Defensoria Pública -, bem 
como a provável instalação do 
CEJUSC - Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cida-
dania - que tem como missão 
maior a busca da conciliação 
das causas e demandas. “Fico 
contente por participar de mais 
essa conquista para Moreira 
César, pois trata-se de um 
serviço de utilidade pública, 
que trará inúmeros benefícios 
para a população. Sabemos das 
dificuldades que os moradores 
tem para se deslocar até o centro 
de Pindamonhangaba. Isso vai 

O Vereador Roderley Miot-
to (PSDB) desde que iniciou 
seu mandato em 2013, encami-
nhou diversos Requerimentos 
ao Executivo solicitando me-
lhorias no bairro do Andrade, 
entre elas galerias de águas 
pluviais, construção de bocas 
de lobo e o recapeamento total 
das vias que estavam muito 
danificadas.

Em maio deste ano, as 
obras se iniciaram, mas o 
Vereador verificou que neste 
mês de novembro as máquinas 
que se encontravam no bairro 
para efetuar o recapeamento 
das ruas foram retiradas, e os 
moradores estão cobrando as 
melhorias prometidas.

“O prometido para o bairro 
foi o recapeamento total das 
vias, e este serviço não foi 
efetuado. Existem várias ruas 

O vereador Martim Cesar (DEM) solicitou ao Prefeito 
Vito Ardito, providências junto ao departamento com-
petente, para que sejam feitos estudos para construção 
de lombadas, na Estrada Municipal Professor Moacir de 
Almeida, no bairro Mandú, visando a redução da veloci-
dade dos veículos que trafegam pelo local, colocando a 
segurança dos moradores em risco.

Jardim Bela Vista
O vereador Martim Cesar solicitou ao Executivo provi-

dências junto ao departamento competente, para que seja 
feita a reposição do piso asfáltico da rua Abelardo Pinto 
(Piolim), no bairro Jardim Bela Vista, já que recentemente a 
referida via passou por obras de melhorias na rede de água 
pluvial, com isso o asfalto cedeu, colocando a segurança 
dos moradores e condutores de veículos que transitam pelo 
local em risco.

Ricardo Piorino acerta últimos 
detalhes com Executivo para 
inauguração da O.A.B. no Distrito

“Moreira César vai ser ConteMplada 
CoM uMa unidade da oaB”

gerar ganho de tempo, econo-
mia, comodidade, segurança e 
tranquilidade a todos os mora-
dores do Distrito. Sem contar 
que vamos eliminar as filas e 
desafogar a sede da O.A.B. do 
centro da cidade”, observou o 
vereador.

Ao final da reunião, Ricardo 
Piorino agradeceu ao Prefeito 
Vito Ardito, ao Subprefeito 
Mané e ao Presidente da O.A.B. 
de Pindamonhangaba, Dr. Mar-
cel, pelo empenho e dedicação 
para a idealização de mais uma 
conquista.

Cobertura/Feirantes/
Inauguração
Após muito empenho do 

vereador na luta pela finalização 
das obras de cobertura da Feira 
Livre, Ricardo Piorino informa 
que, em breve, marcará reunião 
com o Executivo para acertar 
os detalhes da inauguração do 
local, o mais rápido possível.

Segundo Piorino, “os fei-
rantes e frequentadores do local 
estavam expostos a uma série 
de problemas, sem a devida 
e necessária proteção, o que 
ocasionava diversos prejuízos, 
inclusive o perecimento dos 
alimentos, sem falar do mau as-
pecto que o local apresentava”, 
finalizou Ricardo.

Vereador Martim 
Cesar pede lombada 
no bairro Mandú

Vereador martim cesar

Roderley Miotto cobra 
informações sobre 
obras no Andrade

com terra e sem o asfalto e as 
máquinas foram deslocadas 
para outro bairro. Estamos 
em tempo de seca, onde não 
está ocorrendo chuva e esta 
situação esta prejudicando 
os moradores, principalmente 
crianças e idosos que residem 
no bairro. Espero que o Pre-
feito e o Secretário de Obras, 
revejam a situação e voltem 
ao bairro para terminar o re-
capeamento”, diz o Vereador.

Comprometimento
em obras 
O Vereador Roderley 

Miotto cobra mais com-
prometimento, por parte da 
Administração Municipal, 
principalmente no tocante às 
obras iniciadas, que sejam ter-
minadas, com inicio meio fim. 
“Existem várias obras pela 
cidade e podemos verificar que 

elas começam, e 
não são termina-
das; em seguida já 
se iniciam outras, 
é o caso das me-
lhorias nas proxi-
midades do sho-
pping e o bairro do 
Andrade. Espero 
que o Secretário 
de Obras esteja 
mais atento e faça 
as coisas aconte-
cerem da maneira 
correta”, desabafa 
o Vereador Roder-
ley Miotto.

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio (PR) apresentou, na 
sessão ordinária da Câmara, 
neste dia 24 de novembro, uma 
solicitação ao Prefeito para 
que sejam realizados estudos e 
adotadas as providências para 
a construção de um Centro 
Comunitário e uma Academia 
da Melhor Idade (AMI) no 
bairro Vila Suíça. 

A reivindicação atende ao 
pedido dos moradores da re-
gião, que relatam  não existir 
um centro comunitário ou um 
espaço público para que sejam 
realizadas reuniões e eventos 
de cunho público, particular 
ou religioso. De acordo com o 
vereador Dr. Marcos Aurélio, 
“esta solicitação se faz neces-
sária, visando o bem-estar da 
população, principalmente 
dos moradores deste bairro e 
das proximidades, que serão 
os grandes beneficiados com 
esta iniciativa”.

Dr. Marcos Aurélio 
solicita Centro Comunitário 
e AMI para Vila Suíça 

Cobertura da quadra
no Jardim Imperial
O vereador Dr. Marcos 

Aurélio também solicitou à 
Prefeitura, estudos e provi-
dências para a construção de 
uma cobertura na quadra de 
esportes do Jardim Imperial. 
Com a obra, os moradores 
do referido bairro terão mais 
comodidade para realizar as 
atividades físicas tais como 
futebol, voleibol, basquete-
bol e a quadra também poderá 
ser utilizada por crianças e 
adultos como local de en-
tretenimento. “A cobertura 
da quadra de esportes do 
Jardim Imperial proporcio-
nará uma proteção contra as 
intempéries da natureza, e 
isso trará maior comodidade 
aos moradores daquela região 
no momento da prática de 
esportes, lazer e entreteni-
mento”, enfatizou o vereador 
Dr. Marcos Aurélio.

Projetos são aprovados 
pelos vereadores e 
entidades recebem 

subvenção do Executivo

A 42ª Sessão Ordinária realizada nesta segunda-feira, dia 24 de novembro, no 
plenário da Câmara de Pindamonhangaba, foi muito produtiva e teve análise e a 
votação de 8 (oito) projetos, dos quais 7 (sete) foram aprovados e 1 (um) foi adiado.

Subvenção
Dois Projetos de Lei do Executivo foram incluídos na Ordem do Dia após 

as assinaturas regimentais e, ambos, foram aprovados por unanimidade dos votos 
em plenário. O PL nº 177/2014 autorizou a Prefeitura a conceder o valor de R$ 
35.075,68 ao Lar Santa Terezinha. O dinheiro será usado para ações de acolhimento 
aos idosos do município. O outro projeto – nº 178/2014 – permitiu ao Executivo a 
concessão de subvenção no montante de  R$ 14.000,00 à Casa Transitória Fabiano 
de Cristo para o projeto “Sustentando a Esperança 2014”.

Crédito junto a CEF
Ainda nas inclusões da Ordem do Dia, o plenário deliberou aprovar – por 10 

a  zero – o Projeto de Lei nº 176/2014, do Executivo, que “Autoriza o município 
a contratar operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal, na qualidade de 
agente financeiro”. Desta forma, a Prefeitura poderá contratar até o valor de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões) no âmbito do programa Pró-Transporte/Pavimentação 
e Qualificação de Vias Urbanas – PAC 2 – 3ª etapa. De acordo com mensagem 
do Executivo, o valor deverá ser utilizado para pavimentação e drenagem de vias 
urbanas no bairro São Benedito.

Outros projetos
O único projeto listado na Ordem do Dia foi o Veto n° 09/2014 – Comunica 

VETO ao Autógrafo n° 126/2014, que “Institui e inclui no calendário oficial do mu-
nicípio a SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO A FIBROMIALGIA, 
a ser comemorado anualmente na semana do dia 12 de maio, referente ao Projeto 
de Lei n° 151/2014, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão 
(PPS). O veto foi acatado por unanimidade.

Entretanto, o vereador Magrão reavaliou o projeto e, ao invés de Semana, 
alterou para DIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO A FIBROMIALGIA. 
Assim, o Projeto de Lei nº 179/2014 que “Institui e inclui no Calendário Oficial 
do Município o Dia Municipal de Conscientização a Fibromialgia a ser celebrado 
anualmente no dia 12 de maio” foi discutido pelos vereadores presentes e aprovado 
por unanimidade.

Ainda de autoria do vereador Magrão, o Projeto de Lei nº 128/2104 que 
“denomina a Ponte do Mantiqueira entre os bairros Mantiqueira e Pasin, no 
Distrito de Moreira César, de Tonhão da Sara” foi aprovado por 10 a zero pelos 
parlamentares. Antônio Marcondes dos Santos, o Tonhão da Sara, é comerciante 
e reside no bairro Taipas. Está em Pindamonhangaba há 55 anos e mesmo tendo 
nascido em Guaratinguetá é considerado um Pindamonhangabense nato. Em 
1988 foi eleito vereador pelo PDC tendo exercido seu mandato com dedicação, 
respeito e seriedade.

E o último projeto apreciado pelo plenário foi o PL nº 175/2014 que “Altera 
dispositivo da Lei nº 664/62, de 18 de dezembro de 1962, que cria a Academia 
Pindamonhangabense de Letras”. A alteração proposta está no artigo 6º que passou 
a ter a seguinte redação: “Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder espaço 
para a instalação e funcionamento da Academia Pindamonhangabense de Letras”.

Honraria
Durante a sessão ordinária e em respeito ao Requerimento nº 2.334/2014, 

de 10 de novembro de 2014, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Moura – 
Magrão (PPS), a aluna Júlia Costa Monteiro, da Escola Estadual “Profa. Ismênia 
Monteiro de Oliveira” recebeu o Diploma de “Honra ao Mérito”  por sua eleição 
como deputada mirim e por ser a vencedora do Projeto “Parlamento Jovem”, da 
Assembleia Legislativa de São Paulo com o Projeto de Lei nº 01/2014 que dispõe 
sobre “conservação e uso racional da água nas edificações públicas estaduais de 
São Paulo’’.

Vereadores Professor 
Osvaldo e Magrão fiscalizam 
Postos de Saúde do município

“após diversas reClaMações de MuníCipes por 
falta de MédiCo, MediCaMentos e estruturas das 

uBss eM estado de preCariedade, vereadores 
iniCiaM traBalho de fisCalização”

Vereador 
Professor 

osValdo (no 
centro) e 
Vereador 
magrão, 

na uBs do 
crisP im

Considerando que uma das 
funções primordiais do vereador é 
fiscalizar, no último dia 31 de outu-
bro, os vereadores Professor Osvaldo 
(PMDB) e Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão (PPS), deram continuidade 
no trabalho de fiscalização nas UBS 
- Unidades Básicas de Saúde – do 
bairro do Crispim e do bairro do 
Araretama. Eles estão realizando 
esse trabalho após os mesmos terem 
recebido diversas reclamações dos 
moradores.

Após visita “in loco”, eles pro-
tocolaram, em conjunto, os requeri-
mentos nº 2429/2014 e 2430/2014 
endereçados ao Sr. Prefeito Municipal 
com cópia à Secretaria da Saúde, 
elencando em relatório (com fotos) 
as irregularidades e problemas encon-
trados nas UBSs. Professor Osvaldo e 
Magrão solicitam que seja informado 
o prazo para sanar os problemas 
apresentados. 

Na UBS do Araretama, os verea-
dores constataram falta de água para 
consumo dos funcionários, maca para 
atendimento ginecológico quebrada, 
banheiro interditado, sala de espera 
sem condições para receber os usu-
ários, medicamentos entregues em 
quantidade muito inferior aos solici-
tados, sem espaço suficiente na rampa 

de acesso para cadeirantes, mobiliário 
em péssimo estado de conservação.

Na UBS do Crispim, os verea-
dores detectaram diversos problemas 
como: falta de atendente na recepção o 
que obriga as enfermeiras a ajudarem 
no atendimento, bebedouro quebrado, 
mobiliário todo enferrujado, consul-
tórios separados por divisórias não 
respeitando assim a privacidade no 
atendimento, diversas infiltrações, 
entulho como areia, pedra, madeiras 
e telhas aguardando para ser retirada 
desde o ano passado, duas das quatro 
portas da entrada estão quebradas, 
muita dificuldade de trabalho com 
marcação de consultas centralizadas, 
não conseguindo assim dar retorno ao 
paciente da data da consulta. Diante 
de tantas reclamações, os vereadores 
Professor Osvaldo e Magrão pediram 
também para sejam encaminhadas a 
listagem com o real número de atendi-
mento realizado por dia nas referidas 
UBSs e que continuarão à fiscaliza-
ção 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.

duas entidades soCiais deveM reCeBer reCursos 
da prefeitura; vereadores taMBéM aprovaraM 

projeto que perMite ao exeCutivo CeleBrar 
Convênio CoM a Caixa eConôMiCa federal para 

finanCiaMento de oBras na Cidade
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

O projeto Nosso Bair-
ro nos centros comunitá-
rios realizou, no dia 26, a 
formatura de 305 partici-
pantes das 18 oficinas gra-
tuitas, ministradas em 13 
bairros da cidade. A ceri-
mônia de formatura foi no 
Palacete Tiradentes, sede 
do Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura, com 
a participação do prefeito, 
subprefeito, secretários e 
diretores, além dos presi-
dentes das associações dos 
bairros contemplados.

O evento contou, ain-
da, com uma exposição 
dos trabalhos confeccio-
nados entre os dias 20 de 
outubro e 20 de novembro 
pelos alunos e monitores.

Iniciativa aprovada
A presidente da asso-

ciação de moradores do 
Ouro Verde, Jardim Cris-
tina, Jardim Imperial e 
Parque São Dimas, Leila 
Gomes Curcio, aprovou 
a ida dos cursos para seu 
bairro. “A iniciativa da 
Prefeitura foi excelen-
te. As pessoas precisam 
aprender alguma ativi-
dade, não só para ganho 
financeiro, mas para se 
sentir útil, ocupar a cabe-

ça. No meu bairro, todas 
as vagas foram ocupadas. 
Primeiro, a gente tinha a 
impressão de que os cur-
sos eram só para as pesso-
as que já tinham um dom 
artístico, mas depois per-
cebemos que todo mundo 
pode aprender, e isso é 
muito importante para a 
autoestima”, avaliou. Ela, 
mesma, participou dos 
cursos de patch apliquê e 
trançados com fitas e quer 
que a Prefeitura leve no-
vos cursos para seu bairro.

Também estiveram 
presentes os presidentes 
do Parque das Palmeiras, 
Mário Kiyome Yendo; 
Jardim Resende, Silvia 
Helena Silva; Vila São 
Paulo, Helder Souza Lima 
e também a dona Cida; 
Vila Rica, Ronaldo Pipas, 
e presidente do CCI Vila 
Rica, Luis Gonzaga; Cam-
pinas, José Maria Rodri-
gues. Todos aprovaram 
a realização dos cursos e 
esperam que a Prefeitura 
os contemple novamente, 
com outras oficinas.

Projeto de sucesso
Uma das alunas for-

mandas, Edilaine Gonçal-
ves da Silva, de 26 anos, 
fez os cursos de chinelos 
decorados e bijuterias, no 

Mais de 300 pessoas recebem certificados 
dos cursos nos centros comunitários

Os cursos oferecidos foram: artesanato com E.V.A., bijuteria, biscuit, 
boneca de pano, unhas decoradas, artesanato com cabaça, bordado ponto 
cruz, chinelos decorados, crochê, fuxico, macramês com sianinha, patch 
aplique, patchworks embutidos, pintura em tecido, reciclagem com papel, 
reciclagem com pet, tapetes com lycra e trançados com fitas.

CURSOS OFERECIDOS
Os cursos foram realizados nos centros comunitários dos bairros: Alto 

Cardoso, Araretama, Campos Maia, Cidade Nova, Cruz Pequena, Jardim 
Eloyna, Jardim Resende, Maricá, Ouro Verde, Santa Cecília, Vila Rica, Par-
que das Palmeiras e Vila São Paulo.

 

A formanda Edilaine Gonçalves da Silva contou que já está vendendo os produtos que aprendeu a fazer nos cursos

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Diversas ruas do lotea-
mento Azeredo, no Distri-
to de Moreira César, estão 
recebendo recapeamento 
de asfalto. No total, serão 
feitos 20 mil m² de pavi-
mentação, a serem con-
cluídos até o final deste 
ano.

De acordo com infor-
mações do DTA – Depar-

tamento Técnico Admi-
nistrativo – da Secretaria 
de Obras da Prefeitura, 
que cuida dos serviços 
terceirizados, antes de re-
ceber a pavimentação, as 
ruas tiveram a remoção 
de todo o antigo asfalto e, 
em seguida, foi realizada a 
melhoria da base para, só 
então, a aplicação do novo 
asfalto.

Na última semana, 

o prefeito de Pindamo-
nhangaba foi até o bairro 
e conversou com os mora-
dores, acompanhado pelo 
subprefeito de Moreira 
César. “O asfalto é uma 
melhoria aguardada pela 
população e vai beneficiar 
a todos que utilizam as 
ruas do bairro. Com a pa-
vimentação de qualidade, 
o trânsito vai ficar mais or-
ganizado e seguro”, disse.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Estão abertas as ins-
crições para o VI Show 
de Garagem, edição que 
acontecerá na praça Padre 
João de Faria Fialho, Lar-
go do Quartel, no próximo 
dia 21, a partir das 14 ho-
ras. Interessados devem 

enviar e-mail para juven-
tudepinda@gmail.com.br 
até às 18 horas do dia 10.

O Show de Garagem é 
promovido pelo Espaço 
Juventude com apoio da 
Prefeitura. As bandas se 
apresentam gratuitamente 
com o objetivo de mostrar 
seus trabalhos ao público. 

Dez bandas de rock serão 
sorteadas para a exibição. 
Cada uma permanecerá 50 
minutos no palco.

Os organizadores for-
necem aos músicos o 
corpo da bateria, instru-
mentos pessoais são de 
responsabilidade dos in-
tegrantes das bandas.

Ruas do Azeredo ganham 
recapeamento de asfalto

 Divulgação

Inscrições abertas para 
Show de Garagem

O objetivo deste trabalho é apresentar as bandas ao público 

O prefeito esteve no distrito e acompanhou o andamento dos serviços

centro comunitário do Vila 
Rica e  está vendendo seus 
produtos. “Estou muito 
animada, tenho oferecido 
para as pessoas e já estou 
vendendo. Pretendo ir para 
o litoral na próxima sema-
na, e levarei vários chinelos 
para vender por lá tam-

bém”, contou.
O prefeito de Pindamo-

nhangaba estava orgulho-
so do sucesso do projeto. 
“Acredito que a função da 
Prefeitura seja de ensinar 
as pessoas e dar oportuni-
dade para desenvolverem 
seu potencial. E o Proje-

to Nosso Bairro, tanto na 
tenda, quanto nos cen-
tros comunitários, cum-
pre esse papel. As pessoas 
já estão vendendo, todo 
mundo está aprendendo 
uma coisa nova. Fico mui-
to feliz”, afirmou.

A previsão da Prefeitu-

ra é retornar com os cur-
sos gratuitos nos centros 
comunitários em março 
de 2015. O Projeto Nosso 
Bairro é uma realização 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Governo e De-
partamento de Turismo.

Divulgação

Arquivo TN
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LICENÇA DA CETESB

ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP torna público que recebeu 
da CETESB a Licença Prévia N° 3001493 para Desinfestantes domissanitários, 
fabricação de à AVENIDA ALEXANDRINA DAS CHAGAS MOREIRA, 964, DISTR. 
IND. DUTRA, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB

INDÚSTRIAS QUÍMICAS LORENA LTDA EPP torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3004668, válida até 26/11/2016, 
para Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente à 
RUA UM ESQUINA COM RUA SEIS, S/N, FÁBRICA, DISTR IND, ROSEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 143/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 143/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços técnicos motociclísticos - manutenções preventivas e corretivas – de 
elétrica e mecânica, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos 
ou originais de fábrica, para Motocicletas de diversas marcas e modelos, pertencentes a esta 
municipalidade, por um período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação 
do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 
8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 284/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 284/14, que cuida de “Aquisição de medicamentos, para 
atender aos pacientes dos Programas Saúde da Mulher, infectologia, oftalmologia e medicamentos 
injetáveis”, a Autoridade Superior, considerando à análise do parecer da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, anexo aos autos, nega provimento à manifestação de recurso registrada em ata pela 
empresa HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., e considera a presente 
licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 331/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 331/14, que cuida de “Aquisição de cimento CP II e CP III 
para ser utilizado em diversas obras pela usina de asfalto, conforme solicitado pelo Departamento 
de Obras e Viação”, a Autoridade Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira, considera a 
presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas 
alterações.
Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 226/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 226/14, que cuida de “Aquisição de óleos automotivos, 
graxa, detergente, desengraxante, removedor, limpa pneu e silicone a ser aplicados nas viaturas e 
máquinas desta municipalidade, visando atender as necessidades de manutenção e conservação 
dos veículos pertencentes à frota municipal”, a Autoridade Superior, ante manifestação do 
Departamento de Finanças e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexos aos autos, 
nega provimento ao recurso interposto pela empresa Auto Posto Líder Guará (proc. ext. 30066 de 
20/10/14). E HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra, em favor das empresas 
(itens/lotes): Ferrarini Comércio de Peças para Tratores Ltda. (01 e 10); Lubvale Comercial Ltda. 
(02, 03, 09 e 14); Perfil Comercial Ltda. (04, 05, 06, 07 e 08). Itens imprósperos: 11, 12, 13, e 15.
Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 287/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 287/14, que cuida de “Aquisição de equipamentos de cozinha 
para atendimento as escolas da rede municipal de ensino, conforme Termo de Referência”, a 
Autoridade Superior, ante análise técnica da Secretaria de Educação e Cultura, anexo aos autos, 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da 
empresa (item/lote): Entek Equipamentos Taubaté Ltda. (02). Item deserto: 01. Itens imprósperos: 
03 e 04.
Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 323/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 323/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviço referente à decoração artística natalinas das casas de papai noel, do 
prédio da prefeitura, das ruas centrais e arvores de Natal”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (item/
lote): W. Maximiano Teatral ME (01).
Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 345/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 345/14, que cuida de “Aquisição de pó de café pelo 
período de 12 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (item/preço R$): Nutricionale Comércio de 
Alimentos Ltda. (01 – 4,38).
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

PREGÃO Nº 104/2014
Objeto: Aquisição de materiais para atender o programa de “Melhoramento Genético” desenvolvido 
pelo Departamento de Agricultura para atender a demanda de pedidos dos produtores rurais do 
município de Pindamonhangaba.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Caio Markman Ferraz EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2067/14 – Valor: R$ 7.873,00 – Data: 21/11/14.
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 302/2014
Objeto: Aquisição de mesa para tênis de mesa oficial, bolas para futebol de campo e para futebol de 
salão, visando atender às escolinhas de treinamento de alunos da Sejelp e eventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Alcides Barbosa Júnior & Cia. Ltda. ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2064/14 – Valor: R$ 8.274,00 – Data: 20/11/14.
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 171/2014
Contrato nº: 293/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Guimarães e Marques Suprimentos para Informática Ltda.
Objeto: Aquisição de impressoras.
Valor: R$ 5.268,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/10/14.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Diego Artur Marques Guimarães.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Contrato nº: 294/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. 
EPP.
Objeto: Aquisição de impressoras.
Valor: R$ 7.960,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/10/14.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa e Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Maria de Fátima Moutinho.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração e Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 295/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Office Vale Sistemas de Impressão Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de impressoras.
Valor: R$ 7.450,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/10/14.
Assina pela contratante: Domingos Geraldo Botan.
Assina pela contratada: Márcio Marques de Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Finanças.
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 273/2014
Contrato nº: 300/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Spread Teleinformática Ltda.
Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de acesso 
a solução integrada de colaboração de comunicação corporativa baseada em nuvem pelo 
período de 36 meses.
Valor: R$ 155.988,00.
Vigência: 36 (trinta e seis) meses.
Data de assinatura: 31/10/14.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: Arivaldo Costa de Araújo e Ana Lúcia Virgílio Botoni Ferraro.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração.
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 291/2014
Contrato nº: 290/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Paulo Fernandes Soluções Integradas para Escritórios Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em desmontagem de arquivo deslizante 
localizado no prédio sito a R. Emílio Ribas, 34 - Centro, e respectiva montagem no prédio sito 
a R. Fortunato Moreira, 173 - Centro.
Valor: R$ 7.620,00.
Vigência: 35 (trinta e cinco) dias.
Data de assinatura: 30/10/14.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Paulo César Fernandes da Silva.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 295/2014
Contrato nº: 307/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: C. T. Araújo Móveis ME.
Objeto: Aquisição de materiais permanentes (móveis) para o CAPS-Ad (centro de atenção 
álcool e drogas) recurso verba federal.
Valor: R$ 10.516,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 14/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Ricardo Silva Araújo.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 309/2014
Contrato nº: 296/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: A. P. de Oliveira Comércio de Móveis para Escritório ME.
Objeto: Aquisição de mobiliários corporativos para nova unidade de saúde do bairro Terra do 
Ipês II, incluindo montagem.
Valor: R$ 4.921,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/10/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Ariovaldo Pinto de Oliveira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 297/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Lunion Flex Comércio de Móveis e Equipamentos EIRELI.
Objeto: Aquisição de mobiliários corporativos para nova unidade de saúde do bairro Terra do 
Ipês II, incluindo montagem.
Valor: R$ 202.106,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/10/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Leandro Viguine Ferlin Dario.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 330/2014
Contrato nº: 305/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Maria de Lourdes de Souza Rezende ME.
Objeto: Aquisição de pizza para atender o departamento de cultura no feste – Festival Nacional 
de Teatro.
Valor: R$ 5.040,00.
Vigência: da assinatura do contrato até o dia 23 de novembro de 2014.
Data de assinatura: 13/11/14.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Carlos César Rezende.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Contrato nº: 305/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: José Mário Cândido Pereira Restaurante ME.
Objeto: Aquisição de refeições e refrigerantes para atender o departamento de cultura no feste 
– Festival Nacional de Teatro.
Valor: R$ 8.960,00.
Vigência: da assinatura do contrato até o dia 23 de novembro de 2014.
Data de assinatura: 13/11/14.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: José Mário Cândido Pereira.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Convocação para a  11ª Reunião Ordinária do CMDM – 2014.

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na 
data e local abaixo, para a realização da 11ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
• Leitura e Aprovação da Ata
• Confraternização de Final de ano
• Informes

Dia:  03/12/2014 (quarta-feira)
Horário:  15h (tolerância de 10min)
Duração:  Aproximadamente 2 horas
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Observação: 
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverão justificar 
a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br
 

Simone Braça
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 219/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) ISRAEL RODRIGUES RIBEIRO, 
responsável pelo imóvel situado a RUA ALBERTO TORRES DE ANDRADE , 360, bairro   MOMBAÇA 
I  , inscrito  no   município    sob a   sigla SO110514027000,  para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com 
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 232/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 232/14, referente à “Contratação 
de empresa especializada para efetuar serviços de manutenção corretiva em guindaste articulado 
Munck, modelo 640-18 e Remoção de guindaste articulado Munck 640-18 do chassis placa 
CDZ-4321 e montagem em outro chassi Chevrolet D-12000, Transferência de conjunto de 
bomba hidráulica e cardam com revisão,  Revisão e teste de carga,  Corte, dobra e solda para 
prolongamento do chassis em 800 mm e Corte, dobra e solda para fabricação de suporte do 
berço do guindaste pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços desta municipalidade”, com 
encerramento dia 15/12/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014. 

PREGÃO Nº 281/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 281/14, referente à “Aquisição 
de fechamento (lonas) e calhas para uso nas tendas 10×10 da Coordenadoria de Eventos”, com 
encerramento dia 16/12/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014. 

PREGÃO Nº 294/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 294/14, referente à “Aquisição de 
sacolas ecológicas (ecobag), para uso do Departamento de Turismo em feiras e eventos”, com 
encerramento dia 15/12/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014. 

PREGÃO Nº 304/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 304/14, referente à “Aquisição de 
caminhão pipa para atender o Departamento de Meio Ambiente”, com encerramento dia 16/12/14 
às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: 
(12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014. 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 368/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 368/14, referente à “Aquisição 
de móveis corporativos, para suprir as necessidades das unidades e departamento de saúde 
do município, incluindo montagem, por um período de (12) doze meses”, com encerramento dia 
15/12/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014. 

PREGÃO Nº 370/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 370/14, referente à “Aquisição de 
material para confecção de fraldas para atendimento a população em situação de vulnerabilidade 
social”, com encerramento dia 16/12/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível 
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço 
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

EDITAL Nº. 01/2015 – BOLSA DE ESTUDO

Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo de ensino técnico 
na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através da  Diretora do Departamento de Assistência 
Social da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Sra. Eliana Maria Galvão Wolff, no uso de 
suas atribuições e nos termos do Inciso IV do Artigo 2º da Lei nº 3.775 de 05 de março de 2001, 
resolve tornar públicos os critérios de inscrição e seleção de alunos para concessão de Bolsas de 
Estudo dos Cursos Técnicos de Administração e Segurança do Trabalho na Sociedade Civil de 
Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”, nas quantidades, a saber:

CURSO 
VAGAS 

DISPONÍVEIS 

Administração 15 

Segurança do Trabalho 21 

 

Poderá ocorrer alteração no nº de vagas disponíveis em razão de desistência ou reprovação as 
quais poderão ser supridas pelo presente Processo Seletivo, obedecida a classificação

As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos da taxa de matrícula 
e material pedagógico.
 Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de deficiências, as quais não possuam 
características que as impeçam de cumprir as exigências do curso.

1- DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba sito 
à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira 
César, no período 08/12 a 18/12/2014

2- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Poderão se inscrever os interessados que:

- possuírem Ensino Médio concluído ou estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio;
- residirem no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos (2012,2013 e 2014) - 
possuírem renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo vigente.

3- DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

:
3.1. –
 -  RG
- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos;
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso esteja cursando a 3ª série 
do Ensino Médio, ambos em escola pública;
- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, CPTS);
- Declaração de renda individual no caso de desempregado ou autônomo;
- Ficha de inscrição retirada no Protocolo, devidamente preenchida.

3.2. Os requerentes que não preencherem a ficha de inscrição de forma correta, completa 
e fidedigna, ou que não apresentarem toda a documentação necessária, terá seus pedidos 
indeferidos, automaticamente.

3.3. As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar sua condição no ato da inscrição, para 
fazer jus à vaga reservada, bem como, indicar a necessidade de prova ampliada e/ou acessibilidade.

4- DA SELEÇÃO

      4.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de Português, 
Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades.

     4.2. A avaliação será realizada no dia 21/12/2014, nas dependências do Colégio Comercial Dr. 
João Romeiro, localizado na Rua Senador Dino Bueno, 119 – Centro, com início às 9h e término 
às 12h.

    4.3. Os inscritos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado de acordo com a disponibilidade 
de turma do colégio, devendo indicar ainda, no ato da inscrição, primeira e segunda opções.

5- DA TRIAGEM SOCIAL

Após avaliação prevista no item 4. “da Seleção” os classificados  serão submetidos a uma triagem 
social realizada pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba, 
devendo atender os seguintes requisitos:

- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo;

- Não ser, no momento, beneficiário de outra bolsa de estudo;

- Não possuir outro curso técnico;

- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola.

6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS

6.1. O resultado classificatório será o de maior para a menor pontuação obtida na avaliação, 
observando ainda, a análise dos critérios da triagem social.

6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado na Secretaria do Colégio 
Comercial Dr. João Romeiro no dia 24/06/2014.
6.3. Do resultado caberá recurso no prazo máximo de 10 (dez) dias contado da publicação.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo com 
as normas deste Processo, bem como serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele 
prestadas.

7.2. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos cujas turmas iniciantes completem 
número mínimo de 20 (vinte) matriculas previstas para a viabilidade da sua efetiva abertura e 
autorização para início das atividades.

7.3. Caso o aluno beneficiário desista do curso após iniciadas as aula, a bolsa de estudo 
correspondente poderá se transferida para o classificado suplente até 30 (trinta) dias do início das 
aulas ou, decorrido este prazo, para classificado suplente que esteja 
regularmente matriculado no Colégio na mesma turma e curso do 
desistente ou, classificado suplente regularmente matriculado em curso distinto, obedecida à opção 
indicada na avaliação.

Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.

CRONOGRAMA:

Pindamonhangaba, 02 de Dezembro de 2014

ELIANA MARIA GALVÃO WOLFF
 Diretora do Departamento de Assistência Social   

Colégio Comercial   

Publicação 02/12/2014 e 
5/12/2014 

Período de inscrição 8/12/14 a 
19/12/14  

Prova 21/12/2014 

Resultado final / 
publicação 

09/01/2015 

Início das aulas 19/01/2015 

Vagas 
15 ADM 
21 SEG. 

TRABALHO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO N° 5.138, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014.
Autoriza o uso, pelos permissionários do serviço de táxi, da Bandeira II no período que 
especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica autorizado o uso pelos permissionários do serviço de táxis da Bandeira II 
durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, no período de 1º a 31 de dezembro de 2014.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de dezembro de 2013, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José Antônio Rodrigues Alves
Secretário de Obras e Serviços

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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VARIEDADES
7Tribuna do Norte

Pindamonhangaba re-
cebe um presente de natal 
no sábado (6), às 18 ho-
ras: um dos nomes mais 
respeitados no cenário 
musical, o maestro João 
Carlos Martins se apre-
senta, gratuitamente, no 
Largo do Quartel. A apre-
sentação integra o projeto 
“Na Roda com o Maes-
tro – uma Homenagem a 
Johann Sebastian Bach”.

O concerto é viabiliza-
do através do Proac, com 
patrocínio da Gerdau e 
apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Na 
ocasião, o maestro conta-
rá sua trajetória e tocará 
algumas peças ao piano, 
acompanhado de músicos 
da Camerata Bachiana.

O projeto já passou por 
diversas cidades do Es-
tado de São Paulo e tem 
como objetivo ressaltar 
a importância da músi-
ca como instrumento de 
inclusão social. Além da 
homenagem a Bach, o 
programa inclui obras co-
nhecidas de Beethoven, 
Mozart e Villa Lobos, que 
costumam emocionar o 
público.

Incentivo à leitura
“Na Roda com o Maes-

tro – Uma Homenagem a 
Johann Sebastian Bach” 
contempla também o in-
centivo à leitura. Além 
do espetáculo, o projeto 
conta com um livro in-
fanto-juvenil, que narra 
de forma simples e clara a 

biografia de um dos gran-
des compositores que já 
existiu, Johann Sebastian 
Bach. Utilizando muitas 
ilustrações, o livro traz 
ainda algumas de suas 
principais composições e 
conta também um pouco 
sobre a trajetória do ma-
estro João Carlos Martins, 
considerado um dos maio-
res intérpretes de Bach.

Serão distribuídos ao 
público no dia do concerto 
mil exemplares do livro do 
projeto. Os interessados 
devem imprimir antecipa-
damente o vale-livro pelo 
site www.dcolor.art.br/in-
gressos desde o dia 27 de 
novembro, para trocar no 
dia da apresentação, total-
mente gratuita.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Com a chegada do 
mês de dezembro, o 
fluxo de veículos no 
centro da cidade se in-
tensifica. Por isso, a 
Prefeitura, por meio do 
Departamento de Trân-
sito, a Polícia Militar 
e a Acip – Associação 
Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba 
– se reuniram, em no-
vembro, para realizar 
as definições quanto ao 
trânsito no centro du-
rante as festividades de 
Natal.

Ficou definido que 
as ruas do centro não 
serão fechadas por 
completo, possibilitan-
do o fluxo de veículos de 
maneira contínua. Con-
tudo, o Departamento 
de Trânsito lembra que 
nesta época o tráfego 

tanto de veículos quan-
to de pedestres é mui-
to intenso, por isso, as 
operações de trânsito 
serão organizadas pe-
los agentes municipais 
e pela Polícia Militar e, 
se necessário, serão fei-
tas intervenções priori-
zando a segurança dos 
pedestres.

O comandante da 
Polícia Militar, capitão 
Warley Miyake, desta-
cou que haverá reforço 
no policiamento, lem-
brando que é sempre 
importante redobrar a 
atenção no uso de bolsas 
e telefones celulares.

O Departamento de 
Trânsito recomenda 
que os motoristas utili-
zem os bolsões de esta-
cionamento ao redor do 
centro e evitem dirigir 
nesta região durante 
esse período. 

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O Espaço Juventude 
da Prefeitura convida a 
população para conferir 
as atividades que serão 
oferecidas na praça Pa-
dre João de Faria Fialho, 
Largo do Quartel, a par-
tir desta quinta-feira (4). 
Pela primeira vez, será 
realizado o evento “Show 
de Natal na Praça”, com 
bandas da cidade. Have-
rá apresentação de rock, 
MPB, Pop e Samba.

Esta atividade tem 
como propósito apresen-
tar as bandas do municí-
pio à população, revelando 
talentos. De acordo com a 
coordenadora do Espaço 
Juventude, Pinda é uma 
cidade com jovens de po-
tencial artístico e merecem 
oportunidade para expor 

Natal de 
Pinda terá 
João Carlos 
Martins no 
dia 6

Trânsito será intenso 
no centro da cidade

Espaço Juventude 
organiza show na praça

seus trabalhos.
Programação

Na quinta-feira, Chevy 
(estilo sertanejo); na sex-
ta-feira (5), Controlador 

de Máquinas; domingo 
(7), BRW; dia 11, Daruê 
e Tarantino’s; dia 12, Tri-
buto AC/DC; dia 13, Ma-
theus Linder e FDP; dia 

14, Thales Mendonça; 
dia 18, Malévola; e dia 
19, Samba do Fumaça. A 
apresentação do dia 20 
está em definição.

Maestro já foi considerado o melhor interprete de Bach do mundo

Atividade tem como propósito apresentar as bandas do município à população

Fernando Mucci

Marcos Vinício Cuba

A “Árvore Solidária”, instalada na entra-
da principal do Shopping Pátio Pinda é uma 
parceria entre o estabelecimento, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba e a Funvic - Fa-
culdade de Pindamonhangaba.

Nela estão disponíveis os nomes e as 
fotos de algumas crianças atendidas pela 
Apae - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais, que podem ser apadrinhadas 
neste Natal. A árvore ficará disponível até o 
dia 14 de dezembro.

Para participar, basta escolher um dos 
cartões da árvore e se comprometer a 
doar um kit composto por roupa, calça-
do, um brinquedo e uma caixa de cho-
colate – na descrição de cada criança 
consta o tamanho do vestuário. No pri-
meiro fim de semana da iniciativa, mais 
de 50 alunos já foram apadrinhados. O 
objetivo da ação é levar um Natal mais 
alegre e divertido para as crianças aten-
didas pela Apae.

Árvore Solidária é instalada no shopping
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Pindamonhangaba tem 
um grande potencial tu-
rístico e muitos produtos 
ainda estão em desen-
volvimento. De olho nes-
sa potencialidade, o De-
partamento de Turismo 
da Prefeitura auxilia as 
empresas e propriedades 
que querem se preparar 
para receber turistas, com 
apoio do Sebrae.

No último mês, foram 
visitadas novas proprieda-
de e locais que procuraram 
o Departamento de Turis-
mo e desejam se formatar 
para receber visitantes. 
Representantes do depar-
tamento e do Sebrae esti-
veram nos locais para uma 
primeira reunião, cujo 
diagnóstico será divulgado 

em janeiro, para eless pos-
sam se adequar.

A visitação foi realiza-
da no Sítio Recanto Ló-
tus, localizado na estrada 
municipal José Cândido 
Pereira, na Cruz Grande; 
Sítio Ânima, na estrada 
municipal Irineu Alves 
Vieira, no Ribeirão Gran-
de; Restaurante do Pai-
zão, na estrada municipal 
Pinhão do Una; e no Or-
quidário Feiticeira, na es-
trada municipal José Pe-
reira Lopes, Goiabal.

Orientação turística
“Queremos conhecer 

esses e outros locais para 
orientar e trazê-lo com a 
gente para que sejam pro-
dutos turísticos formata-
dos, que possam ser mais 
uma opção dentro de Pin-
damonhangaba. O melhor 

é que os empreendedores 
da cidade estão se cons-
cientizando e estão pro-
curando o departamento 
para receber as orienta-
ções, e nós estamos à dis-
posição para recebê-los”, 
afirmou a diretora de 
Turismo da Prefeitura, 
lembrando que os locais 
turísticos serão incluídos 
tanto no projeto Conheça 
Pindamonhangaba, como 
também serão oferecidos 
nas feiras de turismo que 
o departamento participa 
levando o nome da cidade.

“Comercialmente, exis-
timos há 12 anos, na pro-
dução de orquídeas para 
atacadistas em Santa Isa-
bel, Arujá, Mogi das Cru-
zes e outros locais. Temos 
7 mil m² de estufa e atu-
almente realizamos tam-

Palacete 10 de Julho é aberto a visitas

Cidade terá novos 
produtos turísticos

Maria Fernanda Munhoz

bém cursos voltados para 
o interessado em apren-
der a cultivar”, explicou 
Luis Alberto Roubaud, 
proprietário do Orquidá-
rio Feiticeira. “A orien-
tação do Departamento 
de Turismo e, agora, do 

Sebrae, são importantes 
para começarmos a rece-
ber turistas”, afirmou.

Locais turísticos
Atualmente, os pon-

tos turísticos preparados 
para receber visitantes, em 
Pindamonhangaba, são: 

Bosque da Princesa, Mu-
seu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina, Fazenda Nova 
Gokula, Sítio Algodão Doce 
de Caprinocultura, projeto 
Cerâmica e Estrada de Fer-
ro Campos do Jordão.

MARIA FERNANDA MUNHOZ em janeiro, para eless pos

Orquidário Feiticeira, um dos locais que está se preparando para receber turistas

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

 O Palacete 10 de Julho 
estará aberto à população 
a partir desta terça-fei-
ra (2). Além do restauro 
completo do prédio, o lo-
cal também contempla o 
Centro de Memória “Ba-
rão Homem de Melo”, lo-
calizado no porão do Pala-
cete.

Durante o mês de de-
zembro, a visitação ao Pa-
lacete 10 de Julho será do 
meio-dia às 20 horas, de 
segunda a sexta-feira, de 
acordo com o protocolo 
dos órgãos regulamenta-
dores do patrimônio his-
tórico, pela ordem em que 
foi feito o restauro.

Já na primeira sema-
na, algumas atividades 
estão programadas para 
receber a população. As 
visitas guiadas serão até5 
de dezembro, às 15 e às 17 
horas. Nesta terça (2), às 
18h30, será realizada uma 
apresentação cultural de 
Roda de Capoeira, com o 
grupo do contra mestre 

Mandela.
Haverá duas entradas: 

pela rua Deputado Claro 
César e pela rua Rui Barbo-
sa. Com o restauro, o pré-
dio recebeu elevador e ago-
ra tem acessibilidade total. 
A entrada será gratuita.

Processo
derestauração

Por ser um prédio tom-
bado pelo Condephaat, o 
palacete tem a capacidade 
de receber até 100kg por 
m2 de uma só vez. Dessa 
forma, a entrega oficial 
das obras foi realizada 
na segunda-feira (1º/12), 
em evento fechado, com 
número limitado de con-
vidados devido à capaci-
dade do prédio. Trata-se 
de uma formalidade téc-
nica, quando a Pauliceia 
Arquitetura e Restauro 
devolveu, oficialmente, 
o prédio para a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
embora alguns detalhes 
finais do restauro ainda 
ficarão a cargo da empre-
sa, por conta das oficinas 
de Educação Patrimonial, 

também integrantes do 
projeto aprovado.

Durante os sete anos 
de obra, a Pauliceia, como 
Proponente perante o Mi-
nistério da Cultura, foi 
responsável pelo edifício, 
que passou por rigoroso e 
criterioso processo de res-
tauração.

O restauro teve patrocí-
nio das empresas Novelis, 
Tenaris, Sabesp e Cesp, 
por meio da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura, 
também conhecida como 
lei Rouanet, que possibi-
lita empresas e cidadãos 
aplicarem uma parte do 
Imposto de Renda devido 
em ações culturais.

De acordo com a lei 
nº 5479, de 4 de dezem-
bro de 2012, o Centro de 
Memória “Barão Homem 
de Melo” será vinculado 
ao Departamento de Pa-
trimônio Histórico, da 
Secretaria de Educação e 
Cultura da Prefeitura, que 
também estará sediado 
no palacete. O centro de 
memória abrigará toda a 

O Palacete 10 de 
Julho, construído na 
segunda metade do sé-
culo XIX para ser resi-
dência dos Barões de 
Itapeva foi elevado à 
categoria de Patrimônio 
Histórico ao ser tomba-
do pelo Condephaat – 
Processo nº 7864/69, 
por constituir um exem-
plar da arquitetura da 
nobreza cafeeira do 
Vale do Paraíba. Em 
1929, foi desapropriado 
e ocupado pela Prefei-
tura até o ano de 2007, 
com o início das obras 
de restauração.

documentação pertencen-
te aos arquivos históricos 
“Athayde Marcondes” e 
“Waldomiro Benedito de 
Abreu”, que atualmente se 
encontram no Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-
na, e contam com acervo 
datado a partir de 1701.
Investimento dos pa-

trocinadores
A obra de restauração 

e adaptação do Palace-
te 10 de Julho em Centro 

de Memória obteve junto 
ao Ministério da Cultura, 
através da Lei Rouanet, a 
pré-qualificação em três 
Fases:

1ª Fase – Pronac 
065654 – R$ 870.000,00 
- Patrocinada exclusiva-
mente pela Novelis.

2ª Fase – Pro-
nac 073290 – R$ 
4.210.490,00 - Patroci-
nada pela Tenaris, com o 
valor de R$ 2.610.490,00; 
Sabesp, com o valor de 

R$900.000,00; e pela 
Novelis, com o valor de R$ 
700.000,00.

3ª Fase – Pronac 
107203 – R$ 3.312.252,22, 
captados até o momento 
R$ 2.506.731,00 - Patro-
cinada pela Sabesp, com o 
valor de R$ 1.000.000,00; 
pela Tenaris, com o va-
lor de R$ 689.930,00; 
pela Novelis, com o valor 
de R$ 396.801,00 e pela 
Cesp, com o valor de R$ 
200.000,00.

A Roda de Ca-
poeira recebeu, na 
quarta-feira (26), da 
Organização das Na-
ções Unidas para a 
Educação, a Ciência 
e a Cultura, o título de 
Patrimônio Cultural 
Imaterial da Humani-
dade, após votação 
durante a 9ª sessão 
do Comitê Intergover-
namental para a Sal-
vaguarda do Patrimô-
nio Imaterial.

Para homenagear 
a data, celebrar essa 
conquista de uma 
manifestação cultural 
que era símbolo da 

resistência da mão 
escrava no Brasil, o 
Palacete10 de Julho 
e o Centro de Memó-
ria receberão apre-
sentação cultural de 
capoeira. “Uma das 
funções do Palacete e 
do Centro de Memó-
rias é resgatar a his-
tória local e por isso 
celebraremos essa 
conquista de dentro 
de um prédio da nobi-
liarquia local, que foi 
construído pela mão 
de obra escrava”, ex-
plicou a diretora de 
Patrimônio Histórico 
da Prefeitura.

PATRIMÔNIO CULTURALPATRIMÔNIO 
HISTÓRICO

Prefeito e 
representantes 
de empresas 
conversam sobre 
o restauro

Momento do descerramento da placa

Divulgação

Divulgação
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Mais de 
400 pessoas 
participam 
do Kairós 
Sertajeno

Conselho de desenvolvimento 
da rm do Vale discute mineração

O jornal Tribuna do 
Norte recebeu a visita de 
um grupo de alunos da 
Rede Municipal de Ensi-
no de Tremembé na sex-
ta-feira (28). Eles fazem 
parte do projeto Impren-
sa Mirim, que desenvolve 
atividades de comunica-
ção, trabalhadas em ofi-
cinas de rádio, fotografia, 
cobertura de eventos nas 
escolas e na Secretaria de 
Educação, assim como 
elaboração de conteúdos 
para o jornal da Educa-

ção.
O projeto é composto 

por estudantes do Progra-
ma Mais Educação - uma 
estratégia do Governo Fe-
deral para a implementa-
ção da educação integral 
no país, estendendo a per-
manência do alunos de 5 
para 7 horas, oferecendo 
diversas atividades den-
tro e fora da escola.

Durante a visita, os 
alunos conheceram as 
dependências do jornal, 
as salas de diagramação, 

redação, revisão e edição. 
Eles também receberam 
orientações da equipe da 
Tribuna do Norte, que 
explicou passo a passo 
os procedimentos de dis-
cussão de pauta, coleta e 
apuração da informação, 
reportagem, edição, revi-
são e diagramação.

A visita foi acompa-
nhada pelo coordenador 
do programa, Victor Na-
rezi, e pela estagiária de 
comunicação social da 
secretaria de Educação, 

Elen Cristina.
Além da Imprensa Mi-

rim, os estudantes apren-
dem e se divertem com 
as oficinas de artesanato, 
ginástica rítmica, banda, 
hip-hop, arte visual e cor-
poral, teatro, horta na es-
cola, história em quadri-
nhos, jardinagem, judô, 
capoeira, atividades de 
esportes, que vem incen-
tivando a formação de jo-
vens atletas e equipes que 
competem em Tremembé 
e cidades da região.

Cerca de 400 pessoas 
de Pindamonhangaba e 
região participaram do 
1º Kairós Sertanejo no 
domingo (30) – uma 
cavalgada em louvor a 
Nossa Senhora das Gra-
ças, celebrada na festa 
da igreja no bairro Pi-
nhão do Borba.

A cavalgada começou 
no anel viário e seguiu 
por 14 km até a igreja. 
Antes do percurso, o pa-
dre Antonio Gonçalves, 
da Paróquia do Santana, 
abençoou os participantes 
e rezou ao lado da imagem 
de Nossa Senhora.

O trajeto foi puxado 
por uma bandeira da 
Canção Nova, que apoia 
o evento e enviou o mis-
sionário Paulo Eleotério 
(Paulinho), personalida-
de da música sertaneja 
de raiz com inspiração 
religiosa, para apresen-
tar o Kairós Sertanejo. 
Em seguida, vieram o 
caminhão de som do 
Sindicato dos Metalúr-
gicos e uma caminhone-
te com imagem da santa, 
na sequência o grupo de 
charretes e, por fim, os 
cavaleiros e amazonas.

De acordo com Je-
ferson Carlos de Olivei-
ra, o Jefinho, o evento 
foi muito emocionan-
te pelo cunho religioso 

ComuniCado

Informamos que na edição do dia 28 de outubro, utili-
zamos fotografias de arquivo do jornal sobre cavalgada para 
ilustrar a matéria sobre o Kairós Sertanejo. Em uma das ima-
gens apareceu o senhor Douglas Lara Teixeira, que não parti-
cipou e nem possui ligação com o evento.

AIANDRA ALVES MARIANO
O Conselho de De-

senvolvimento da Re-
gião Metropolitana 
do Vale do Paraíba se 
reuniu, na segunda-fei-
ra (1º/12), em Pinda-
monhangaba para um 
workshop especial sobre 
mineração na região.

O evento contou com 
a presença do subsecre-
tário de mineração da 
Secretaria de Energia, 
José Fernando Bruno, e 
representantes de diver-
sas prefeituras da RM.

A reunião começou 
às 13 horas, com a pa-
lestra “Licenciamento 
e Outorga Mineral”, 
ministrada pela enge-
nheira Rosália Maria 
Gomes.

Em seguida, os pre-

sentes discutiram a 
“Gestão Minerária para 
o Vale do Paraíba”, sob 
a coordenação do geó-
grafo do IPT – Instituto 
de Pesquisas Tecnoló-
gicas, Carlos Tadeu de 
Carvalho Gamba.

Durante o encon-
tro, a palestrante Zu-
leica Maria de Lisboa 
Perez destacou a im-
portância estratégica 
de Pindamonhanga-
ba na mineração. “No 
último levantamento 
feito, em 2011, Pin-
da e Tremembé eram 
as cidades que con-
tavam com reservas 
minerais disponíveis”, 
afirmou.

Último assunto a ser 
abordado, o “Uso Futu-
ro de Áreas Mineradas” 
foi discorrido pelo sub-
secretário José Fernan-
do Bruno.

A reunião terminou 
no final da tarde, após 
o debate final, mediado 
pela Subsecretaria de 
Mineração.

Outro tema discutido foi 
“Licenciamento Ambiental 
para Mineração”, ministra-
do pela coordenadora de 
Planejamento Ambiental da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Zuleica Maria de 
Lisboa Perez.

Tribuna recebe alunos de Tremembé

Evento reuniu famílias e crianças, que cavalgaram cerca de 14km até a igreja no Pinhão do Borba

Padre Antonio Gonçalves e Paulo Eleotério

Representantes de várias cidades participaram

Visita teve a presença dos alunos Vera Maria, Gabriela Oliveira, Ana Caroline, Ana Clara, Giovana 
Azevedo, Bruna Kameda, Gabrielly Mariano, Vinicius Naresi e Cristian Vieira

Odirley Pereira

Aiandra Alves Mariano

Odirley Pereira Paulo Flauzino

e bastante divertido. 
“Resgatamos a tradição 
das cavalgadas porque 
foi bastante gratificante, 
muitas famílias, crian-
ças, não houve inciden-
tes e nem consumo de 
bebida alcoólica. Tinha 
muita gente de Pinda-
monhangaba e da re-
gião e o tempo colabo-
rou porque não teve sol 
e nem chuva e o clima 
estava ameno”.

Após duas horas de 
cavalgada, os partici-
pantes do Kairós che-
garam à igreja, onde 
foi servido um almo-
ço. “Vendemos mais 
de 500 pratos e a ren-
da foi revertida para a 
igreja. Estamos muito 
satisfeitos e já pensa-
mos em fazer a segunda 
edição”, disse Jefinho, 
que agradeceu o apoio 
da Prefeitura, por meio 
do Departamento de 
Trânsito, do Sindicato 
dos Metalúrgicos e da 
Polícia Militar.

Organizador Jefinho

Odirley Pereira
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CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, 
convocados a comparecer à 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia 
e local abaixo discriminados: 
Dia:   04/12/2014 (quinta - feira)
Horário:   14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista: aproximadamente, 2 horas
Local:  ACCI Vila Rica 
Av. Abel Correa Guimarães, 1451 - Vila Rica – Fone: 3645.6841
Pauta: 
I. Leitura e aprovação de ata
II. Conferência Municipal – 2015 
III. Calendário de Reuniões Ordinárias – 2015
IV. Avaliação anual
a. Atividades do Conselho e das Entidades registradas
V. Confraternização
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:   
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com

Patricia Campos - Presidente do Conselho Municipal do Idoso

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  09/12/2014 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

117º ANDREA SANTOS MOURA
RUA HOMERO DE PAULA MATTOS, 300 – PQ. SÃO CRITOVÃO
TAUBATÉ – SP
CEP 12053-140

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA A 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 11ª Reunião Ordinária de 2014, 
a realizar - se:

Dia:   11/12/2014 
Horário:  9h (nove horas)
Local:  OAB – CASA DO ADVOGADO 
   Rua Dr. Gregório Costa, 249 – Centro – 3642.4234 
Pauta:
• Leitura de ata 
• Avaliação da II Virada Inclusiva
• Avaliação das atividades de 2014
• Calendário de reuniões ordinárias 2015
• Esclarecimentos e informes

Andrea Campos Sales Martins - Presidenta
CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba
Tel.: OAB - 12 3642-5398 - mpd@pindamonhangaba.sp.gov.br

CMPD - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE PINDAMONHANGABA
Rua Euclides Figueiredo, nº 94, Centro, Pindamonhangaba - SP

Cep: 12420-060 – Fones: (12) 3643-1607 e 3643-1609
E-mail: cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br  e  conselhospinda@gmail.com

LICENÇA DA CETESB

A BIG VALLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP torna 
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação Simplificada 
N° 3000076, válida até 27/11/2017, para Pipoca de micro-ondas; fabricação de à 
RUA ORLANDO FERREIRA, 29, MARICÁ, PINDAMONHANGABA/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ExTRAORDINÁRIA
 A Associação dos amigos dos Bairros das Campinas, Shangrilá e Solo Rico de 
Pindamonhangaba - SP, conforme disposto no artigo 16ª do Estatuto Social, CONVOCA 
seus associados para a assembleia Geral Extraordinária a ocorrer no dia 14 de dezembro 
de 2014, as 10h00 no Campo de futebol do Bela vista na Rua Estrada Municipal do Goiabal, 
Bairro das Campinas, para eleição de seus membros diretores,para o biênio 2015/2016, 
observado o parágrafo único, do artigo 6º, do Estatuto. As inscrições das chapas deverão 
ser entregues no endereço Rua Luiz César Ferreira nº 78 Bairro das Campinas até as 
20 horas do dia 10 de dezembro de 2014 conforme disposto na alínea “b”, artigo 26, do 
estatuto.
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2014.
Comissão - José Maria Rodrigues, João Donizete dos Santos, Maria Davina dos 
Santos,Maria Aparecida Trindade, Luciana aparecida dos Santos Rodrigues.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 225/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sra. MARA TATIANA CAROLINO LEITE, 
responsável pelo imóvel situado a RUA FRANCISCO ADEMAR FONSECA, bairro VILA SUIÇA, 
inscrito no município sob a sigla SE01.05.003.000, Quadra “H” Lote 07, para que efetue a limpeza 
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 381/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 381/14, referente à “Aquisição 
de mobiliários escolar para atender as unidades de ensino e prédios da Secretaria de Educação 
e Cultura”, com encerramento dia 12/12/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível 
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço 
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2014. 

Na tarde do último do-
mingo (30), um homem 
ficou ferido após reagir a 
um assalto em um posto 
de gasolina no bairro Ci-
dade Nova.

Segundo informações 
da polícia, quatro homens 
(dois maiores e dois meno-
res), um deles armado de 
revólver, chegaram ao pos-
to GNV e renderam o fren-
tista, anunciando o assalto.

Um agente penitenciá-
rio que estava abastecen-
do seu veículo percebeu a 
ação dos criminosos e ao 
tentar detê-los deixou sua 
arma cair e entrou em luta 
corporal, sendo atingido 
por dois disparos na altu-
ra do ombro.

Ao atirar no agente, um 
dos bandidos foi alvejado 
com um tiro na barriga 
pelo próprio comparsa.

Os bandidos fugiram 
em um Escort azul, levan-
do apenas a arma do agen-

Homem bate carro 
e é flagrado 
alcoolizado  

Embriagado, um mo-
torista, 21 anos, saiu de 
um churrasco e perdeu o 
controle do seu veículo.  
O carro bateu em um bar-
ranco quando fazia uma 
curva no bairro Vale das 

Uma residência do 
bairro Alto Cardoso foi 
alvo de um bandido na 

madrugada do último 
domingo (30). O crime 
ocorreu à 150 metros 

da delegacia.
Segundo informações 

dos moradores, uma bi-

discussão acaba 
em tiro em casa 

de sHow no 
bairro una

Por volta das 3 horas 
de domingo (30), dois ra-
pazes discutiram em uma 
casa de show que funciona 
as margens da rod. Presi-
dente Dutra. Um deles, 
de 24 anos, foi vítima de 

Três homens ficaram 
feridos, um deles em esta-
do grave, após um capota-
mento de veículo na ma-
nhã do último sábado (29) 
na via Dutra.  De acordo 
com a PRF - Polícia Rodo-
viária Federal, o acidente 
aconteceu por volta das 7 
horas, na altura do km 98, 
sentido Rio de Janeiro.

A causa do acidente é ig-
norada, mas há informações 
de que o motorista perdeu o 
controle do carro e capatou 

Um veículo Corsa e 
uma bicicleta colidiram 
na madrugada do último 
domingo (30), no bairro 
Santa Cecília. A motoris-
ta informou que foi muito 
rápido o momento que o 

Colisão deixa um ferido 
no Santa Cecília

ciclista, 17 anos, cruzou a 
frente do carro, por isso, 
não conseguiu evitar o 
choque. O ciclista foi con-
duzido ao Pronto-Socorro 
local pelo Corpo de Bom-
beiros.

álcool causa acidente
Acácias, Distrito de Mo-
reira César. A Polícia Mi-
litar compareceu ao local 
e conduziu o motorista até 
o plantão policial. Ele foi 
autuado em flagrante por 
dirigir embriagado, mas 
liberado após pagamento 
de fiança de R$ 730, pre-
vista no Código de Trânsi-
to Brasileiro.

acidente deixa feridos no 
trecho de Pinda na dutra

no canteiro lateral da rodo-
via. Uma das vítimas, com 
ferimentos leves, foi encami-
nhada para o Pronto-Socor-
ro da cidade. As outras duas, 
com ferimentos moderado e 
grave, respectivamente, fo-
ram levadas ao Hospital Re-
gional, em Taubaté. 

A PRF informou que o 
acidente não causou con-
gestionamentos no local. 
Por volta das 10 horas, o 
veículo já havia sido reti-
rado da lateral da pista.

Tentativa de homicídio 
em casa de shows

tentativa de homicídio, 
sendo atingido com um 
tiro na cabeça. Socorrido, 
não corre risco de morte. 
O autor do disparo não foi 
localizado até o momento.

O inquérito policial 
pode acionar os respon-
sáveis pela casa de show, 
já que é deles a responsa-
bilidade pela segurança 
no local.

Bandido desastrado 
atira em comparsa

embriaguez deiXa 
dois feridos

Outro caso de embria-
guez no volante: este acon-
teceu por volta das 22 ho-
ras e o motorista, 57 anos, 
foi causador de um aciden-
te com duas vítimas, um 
homem, 41, e uma mulher 
de 22 anos. Na presença 
de policiais militares, ele 
apresentava voz estranha, 

odor etílico (cheiro de be-
bida) e coordenação mo-
tora prejudicada. Além de 
provocar as colisões, fugiu 
do local, mas foi seguido 
por uma das vítimas que 
informou sua localização 
à polícia. Levado ao Plan-
tão Policial, foi autuado em 
flagrante e, após pagamen-
to de fiança, foi liberado e 
responderá em liberdade 
pelos crimes cometidos.

ladrão do alto cardoso 
entra em mais uma casa

maior parte dos assaltos são cometidos por motociclistas

Modelo furtado é semelhante ao da fotografia

te. Dois deles foram presos 
no Pronto-Socorro de Tre-
membé, quando buscavam 
cuidados médicos. O indi-

víduo baleado está sob es-
colta da polícia até que re-
ceba alta médica. A polícia 
está no encalço dos outros 

dois criminosos.
Não há informações so-

bre o estado de saúde do 
agente penitenciário.

cicleta foi levada depois 
do ladrão pular o portão. 
Eles contaram que por 
volta das 4 horas perce-
beram um movimento es-
tranho e logo em seguida 
um homem desconhecido 
bateu palmas em fren-
te à casa, insistindo para 
alguém sair, porém, os 
moradores ficaram com 
receio e permaneceram 
dentro da casa.

No domingo à tarde, 
sentiram falta da bicicle-
ta e o segurança de um 
supermercado entrou em 
contato dizendo que ele 
os chamou de madruga-
da, pois viu o bandido 
entrando. Segundo a tes-
temunha, o ladrão é co-
nhecido da vizinhança. 
No domingo, à noite, teria 
roubado um engradado 
de cerveja do supermer-
cado Semar.

Divulgação
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Santa Cecília vence Interbairros

Crispim campeão 
de futsal no Tabaú

Durante as competições 
do Interbairros, o truco e 
o dominó tiveram disputa 

acirrada. Os confrontos 
aconteceram na sala de 

práticas esportivas do ginásio 
do ‘João do Pulo’, onde as 

equipes se organizaram 
e conquistaram pontos 

para seus bairros. Os três 
primeiros colocados do truco 
foram: 1º Cidade Jardim; 2º 
Santa Cecília; 3º Mombaça. 

No dominó, o bairro campeão 
foi Castolira e o Goiabal ficou 

com o vice-campeonato.

Opinião do presidente de 
bairro do Santa Cecília

Para Rogério, presidente da 
Sociedade Amigos do Bairro San-
ta Cecília, a competição foi bem 
organizada e proporcionou aos 
atletas e moradores dos bairros 
momentos de confraternização 
e lazer, fazendo com que as pes-
soas se unissem para defender a 
comunidade. Ele também pro-
meteu uma equipe ainda melhor 
em 2015. 

Após o término da competi-
ção, o secretário de Juventude, 

Esportes e Lazer, comentou que 
o evento foi uma grande festa 
aberta a todos os bairros de 
Pinda e que o mais importante 
foi a ausência de incidentes. Ele 
espera que na próxima edição 
participem mais bairros tradi-
cionais, como Araretama, Vale 
das Acácias, Pasin, Vila São 
Benedito, Cidade Nova.

Após o término dos jogos de 
todas as modalidades a classifi-
cação ficou a seguinte:

O Santa Cecília foi o cam-
peão geral dos Jogos In-
terbairros 2014, que termi-
naram na sexta-feira (28). 
De acordo com a Secretaria 
de Esportes, cerca de 400 
pessoas participaram direta-
mente da competição e, em 
média, outras 500 pessoas 
torceram pelos atletas de 
sua comunidade. Dezessete 
bairros se inscreveram para 
participar dos jogos: Aze-

redo, bairro das Campinas, 
Beta, Castolira, Cidade Jar-
dim, Crispim, Feital, Goiabal, 
Jardim Eloyna, Jardim Regi-
na, Jardim São Paulo, Mom-
baça, Ouro Verde, Padre 
Rodolfo, Parque das Nações, 
Santa Cecília e Vista Alegre.

Dentre as modalidades 
praticadas, as principais 
foram: atletismo, tênis de 
mesa, truco, damas e o tra-
dicional futsal.

1º lugar – SANTA CECÍLIA                                                      81

2º lugar – CASTOLIRA                                                           73

3º lugar – OURO VERDE                                                         47

4º lugar – MOMBAÇA                                                             37

5º lugar – CIDADE JARDIM                                                     31

6º lugar – GOIABAL                                                               29

7º lugar – BETA                                                                     17

8º lugar – CRISPIM                                                                14

9º lugar – BAIRRO DAS CAMPINAS                                          10

10 º lugar – JARDIM ELOYNA                                                   8

11º lugar – JARDIM REGINA                                                     6

12º lugar – PADRE RODOLFO/AZEREDO                                    2

13º lugar – PARQUE DAS NAÇÕES                                            2

14º lugar – JARDIM SÃO PAULO                                               0

15º lugar - FEITAL / VISTA ALEGRE                                           0

CLASSIFICAÇÃO

Equipe do Santa Cecília com o troféu do Interbairros

O Crispim não se intimi-
dou com a torcida do Cas-
tolira, que lotou o ginásio 
do Tabaú, e bateu o adver-
sário por 2 a 0 (dois Allan 
David) na final do futsal 
na sexta-feira (28). A ter-
ceira colocação ficou com 
o bairro das Campinas.

Festival de judô movimenta 
crianças da Iniciação Esportiva

As crianças e adolescentes 
das escolinhas de Iniciação Es-
portiva da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
tiveram o desempenho avaliado 
em festival que reuniu mais de 
3.800 atletas, entre 7 e 17 anos, 
que participam das atividades 
durante todo o ano em diversas 
modalidades. No sábado (29), 

Os alunos fizeram apresentações para serem avaliados

o ginásio do Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”, recebeu os alunos e 
familiares. Mais de 150 crianças 
e adolescentes participaram do 
evento.

Esta modalidade conta 
com a capacidade técnica do 
professor Celso Manzano, que 
possui grande experiência 
neste esporte e contribui com a 

aprendizagem das crianças e 
adolescentes.

 A Secretaria de Juventude 
Esportes e Lazer atende em 
torno de 9.300 pessoas entre 
crianças e adolescentes da 
iniciação esportiva, equipes de 
pré-treinamento, equipes de 
treinamento, aulas de ginásti-
ca e alongamento nos bairros e 
centros esportivos, hidroginás-
tica para adultos e pessoas da 
melhor idade, além das equipes 
de treinamento para os Jogos 
Regionais do Idoso e Jogos 
Abertos do Idoso.

A Secretaria conta ain-
da com dois projetos sociais 
esportivos acontecendo em 
Moreira César, o Proje-
to Atletismo Cidadania e o 
Programa Atleta do Futuro, 
sendo o segundo em parceria 
com o Sesi. Os responsáveis 
pela Secretaria de Esportes 
estão buscando novos projetos 
esportivos para atender ainda 
mais pessoas do município 
criando oportunidades de prá-
tica esportiva para todos.

Divulgação

ESCOLAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA

Torcedores do Castolira que acompanharam a derrota para o Crispim

Cidade Jardim vence no truco; Castolira leva o dominó
Divulgação
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ESPORTES

RESULTADOS 
DO FUTEBOL

SUB 9

São Paulo 0 x 8 Terra dos Ipês
Ferroviária 7 x 0 Jardim Regina
Santos 0 x 0 PS Gerezim
Etna 4 x 0 União do Ipê
São Paulo 4 x 1 Sejelp Zito

Folga - Terra dos Ipês

SÊNIOR 35

Pindense 3 x 2 Cidade Nova
Jardim Cristina 2 x 0 Independente
Ferroviária 6 x 2 Afi zp
Tipês 1 x 0 Unidos do J. Rezende

COPA RURAL

Unidos do Bonsucesso 7 
(campeão) x 2 Piracuama

COPA GUGA

Mantipê 0 x 0 Cícero Prado *
Vila São José 3 x 0 Jardim Regina
Mantipê 2 x 0 Sapopemba *
União R8 2 x 1 Sapopemba
Santa Cruz 1 x 1 100 Nome
Vila São José 3 x 1 Taipas
Mantipê 2 x 1 Ipê II

COPA GIBA (sênior 50)

Independente 1 x 5 Esplanada S.T.
Santos 1 x 2 Maricá
Flamenguinho 1 x 2 Campo Alegre
Flamenguinho RBS 1 x 1 Afi zp

Equipe de atletismo é 
premiada em torneio

MAIS DE 150 PESSOAS PARTICIPAM DA 1ª CORRIDA E CAMINHADA DA APAE

O “Programa Esporte é Saúde, Cami-
nhada é Vida”, realizado pela Secretaria 
de Juventude, Esportes e Lazer, iniciado 
em 19 de novembro, tem como intuito 
orientar as pessoas que querem ou já 
praticam a atividade regularmente, bus-
cando condicionamento físico e qualida-
de de vida.

Inicialmente, cinco pontos foram 
escolhidos como os principais espaços 
de caminhada: avenida Adhemar César 
Ribeiro, em Moreira César (próximo ao 
Recinto São Vito); Bosque da Princesa; 
avenida Manoel César Ribeiro (próxi-
mo a entrada do Parque da Cidade); 
avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso 
(próximo à rotatória do ‘João do Pulo’) 
e a avenida Francisco Lessa Junior 
(próximo ao Shopping). Uma tenda da 
Prefeitura é instalada no local e pro-
fi ssionais da área esportiva fazem as 
entrevistas e avaliações.

Este programa consiste na avaliação 
física por meio de análise do índice de 
massa corporal e indica o peso e o índice 
de massa corporal ideal aos praticantes. 
Além disso, é feita uma orientação de 
exercícios de alongamentos que auxiliam 
os munícipes antes e após as caminha-
das. Um folder com orientações nutricio-
nais também é distribuído para que as 
pessoas possam melhorar a qualidade 

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

A equipe pré-mirim de atle-
tismo da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer da Pre-
feitura de Pinda se destacou no 
Torneio Estadual realizado no 
último fi nal de semana, sendo 
premiada em várias provas. A 
competição ocorreu no Centro 
Olímpico, em São Paulo.

Gisele Dubsky sagrou-se 
campeã no lançamento do mar-
telo e arremesso do peso; Mar-
cos Leal fi cou com o título de 
campeão do salto em altura, no 
revezamento 4x60m, e tercei-
ro nos 60 metros sobre barrei-
ras; Matheus Estevão foi cam-
peão nos 800m e revezamento 
4x60m; Matheus Gabriel, cam-
peão do revezamento 4x60m; 
Raul Denis, campeão no reve-
zamento 4x60m; Gabriela Cou-
to, campeã no lançamento do 
dardo.

Além destes resultados, Pin-
da teve destaque com mais com-

petidores. Ana Luzia Silva foi 
fi nalista dos 60m, quarta no re-
vezamento 4x60m; Stefane Má-
ximo, fi nalista dos 60m, quarta 

no revezamento 4x60m; Sarinha 
Cristina, quarta no revezamento 
4x60m; Ludimila LS, quarta no 
revezamento 4x60m e oitava 

no salto em distância; Marcel-
le, quarta nos 2.000m marcha 
e, Maria Fernanda, sétima nos 
60m sobre barreiras.

Com muita disposição, atletas e aman-
tes da corrida aproveitaram o último dia 
do mês de novembro para fazer aquilo que 
mais gostam. E o melhor: por uma boa 
causa – ajudar a Apae – Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais, que em parceria 
com a Ultra Eventos Esportivos e SportsEli-
te, promoveram a “1ª Corrida e Caminhada 
da Apae”.

O evento contou com um percurso de 3 
quilômetros para a caminhada e 5 para a 
corrida, que além de asfalto teve um peque-
no trecho em estrada de terra.

De acordo com a equipe da Apae, o 
evento foi muito bom. Foram 150 inscritos, 
fora os que foram ao local somente para 
abrilhantar, levando grupos de corrida.

Vale destacar que havia inscritos de 
cinco a 75 anos, o que revela que esse estilo 

de esporte abrange todas as idades.
O slogan da iniciativa foi “Prevenindo 

a Defi ciência”, pois o objetivo é divulgar a 
prevenção da defi ciência, além de fomentar 
o esporte e a prática de exercício físico na 
cidade.

“Só posso dizer que esse evento,‘novo’ 
no calendário da Apae de Pinda trouxe um 
resultado muito bom e que a 2ª Corrida e 
caminhada da Apae Pinda já está sendo or-
ganizada para 2015. Pretendemos começar 
as inscrições já em janeiro”, conclui Márcia 
Silva, responsável pelo telemarketing da 
instituição.

Pindamonhangaba está 
promovendo o 2º Festival da 
Melhor Idade, direcionado 
a pessoas com idade a partir 
de 50 anos. No último sába-
do (29), na sala de práticas 
esportivas do ginásio João 
Carlos de Oliveira, foram re-
alizadas as  competições da 
modalidade jogos de mesa. 
Este evento teve início dia 
21 de novembro, organizado 
pelo Departamento de Lazer 
da Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer. Pelo menos 
200 pessoas participaram dos 
jogos de damas, dominó e xa-
drez, além das diversas provas 
de natação que ocorreram na 
piscina do mesmo ginásio.

Pessoas de todas as re-
giões da cidade comparece-
ram ao evento, fazendo do 
sábado um dia de prática de 
esportes, lazer e socialização.
No período da tarde, bola ao 
cesto, chute ao gol e outras 
atividades levaram as pesso-
as da melhor idade para mais 
interatividade esportiva.

População elogia ações 
do Festival da Melhor Idade

Segundo José Roberto, 
morador do Parque São Do-
mingos, que participou das 
atividades da manhã de sá-
bado, “estas ações auxiliam 
na saúde física e mental, fa-
zendo com que as pessoas 
com mais de 50 anos tenham 
mais qualidade de vida, além 
do convívio social que é mui-
to importante”.

O 2º Festival da Melhor 
Idade prossegue sexta-feira 

(5), com baile no ginásio da 
Ferroviária, a partir das 18 
horas. As pessoas da faixa 
etária acima de 50 anos, mo-
radoras de Pindamonhan-
gaba, podem comparecer 
e participar,    a entrada é 
gratuita. Mais informações, 
entrar em contato com o 
Departamento de Lazer da 
Secretaria de Esportes de 
Pindamonhangaba pelo te-
lefone 3648-2248.

Coreografi a em festa de abertura do festival

Pinda incentiva caminhada

da alimentação diária e obter os resulta-
dos necessários.

O programa esteve presente na 
avenida Adhemar César Ribeiro e no 
Bosque  da Princesa. Foram atendidas 
mais de 160 pessoas. Após 30 dias, a 
tenda com os profi ssionais responsáveis 
retorna ao local para verifi car a evo-
lução das pessoas avaliadas e passar 
novas orientações. 

Programa é relizado pela Sejelp

Evento contou com um percurso 
de 3km para a caminhada e 5km 

para a corrida
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Foram premiados atletas de atletismo de Pindamonhangaba em diversas provas

* Jogos que foram continuados




