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A chegada do Papai 
Noel e de seus duendes 
arrastou uma multidão 
em Pindamonhangaba no 
sábado (6) e em Moreira 
César no domingo (7).

O Bom Velhinho fi ca 
todos os dias em sua casa, 
na praça Monsenhor 
Marcondes, onde atende 
as crianças e recebe as 
cartinhas de Natal. 

Outras opções são 
as cantatas e shows de 
Natal, além do tradicional 
presépio na praça.

Papai Noel recebe crianças

Mais 800 crianças dizem não às drogas
O Proerd - Programa Educacional 

de Resistência às Drogas – formou 
mais 800 alunos na sexta-feira (5), 
chegando a 35.140 estudantes desde 

que o programa começou em Pinda 
há 15 anos. O evento foi marcado por 
homenagens aos cabos PM, Gonzaga 
e Celso, responsáveis pelo Proerd no 

município, juramento das crianças e 
premiação do concurso de melhor re-
dação sobre o tema.

CULTURA & LAZER 7

PÁGINA 6

JOÃO CARLOS 
MARTINS 
ABRILHANTA 
NATAL DE PINDA

CORAL EMOCIONA 
PÚBLICO NA 
MATRIZ

ALUNOS DO GURI 
FAZEM ENSAIO GERAL

FERRÔ E PRIMEIROS 
PASSOS DECIDEM SUB 12

APAE COMPLETA 44 
ANOS NO MUNICÍPIO

INSCRIÇÕES PARA 
SHOW DE GARAGEM 
ATÉ QUARTA

CIDADE COMBATE O 
PRECONCEITO

CORRIDA DE RUA 
PREMIA CAMPEÕES

2º CADERNO

Odirley Pereira

Meire Silva e 
sua fi lha Isis 

conversam 
com Papai 

Noel em 
Moreira César

Crianças durante homenagem aos cabos PMs 
responsáveis pelo programa na cidade
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Estrada de Ferro 
altera horário do 
Trem de Subúrbio Bazar foi 

sucesso

Um dos objetivos da APL- 
Academia Pindamonhanga-
bense de Letras é trabalhar 
pelo fl orescer das novas sa-
fras que representarão o ta-
lento literário  do município. 
Ação neste sentido será a 
criação de uma academia de 
letras destinada à juventude 

estudante local. Jovens inte-
ressados e autores de produ-
ções na poesia e na prosa se-
rão selecionados para ocupar 
uma entidade nos moldes da 
APL. O primeiro encontro 
ocorrido na sede da acade-
mia (Palacete Tiradentes) no 
dia 27 de novembro, contou 

a participação de, pelo me-
nos, 20 interessados. Alguns 
daqueles que integrarão a 
academia-mirim deverão ser 
apresentados aos membros 
da APL durante a sessão co-
memorativa ao aniversário 
da entidade no dia 18 de de-
zembro.

E o poeta, contista, cro-
nista e trovador ocupante 
da cadeira nº 30 de mem-
bros titulares da APL, 
Maurício Cavalheiro, está 
se especializando na lite-
ratura de cordel, gênero li-
terário popular escrito  na 
forma rimada e impresso 
em folhetos que remon-
ta ao século XVI. O mais 
recente trabalho do poeta 
foi sobre o Palacete Barão 
de Itapeva, o “Palacete 10 
de Julho”, construção do 
fi nal do século 19, consi-
derado exemplar da ar-
quitetura cafeeira do Vale 
do Paraíba e  tombado 
Condephaat – Conselho 
de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo, que 
foi reinaugurado pela pre-
feitura no dia 1º de de-
zembro último. Naquela 
oportunidade, ele decla-
mou seu cordel referente 
ao prédio e representou a 

Dois autores locais estarão 
com livros na ‘praça’ ainda 
este ano. ‘Poesia ao Vento’ é o 
título do quinto livro da poetisa  
Júlia Faria Carvalho. A apre-
sentação será feita na sessão 
festiva de aniversário da APL, 
no dia 18. As obras anteriores 
da autora são: ‘Simplesmen-
te Poesia (2008), ‘É preciso 
sonhar’ (2010), ‘Momentos 
Românticos (2012) e ‘Andori-
nhas na janela’ (2013). Já o 
outro autor é o estreante Dêner 
B. Lopes. Ele vem com a obra 
‘Cidades Mortas’, publicação da 
Chiado Editora. O lançamento 
está marcado para o dia 20 de 
dezembro, às 20h30, na Biblio-
teca Vereador Rômulo Campos 
D’Arace.  

APL criará academia-mirim de letras

Jovens estudantes estiveram reunidos com acadêmicos para a criação da 
academia-mirim de letras 

Poeta do cordel

Academia Pindamonhan-
gabense de Letras.   

Literatura de cordel 
na reinauguração do 
Palacete

Autores 
lançam livros 
antes do Natal 

contos.blogspot.com

Morre José Jacintho, o Jacaré do Sindicato
Faleceu na manha de segunda-

feira (8), José Jacintho Ribeiro Fi-
lho, o “Jacaré”, de 57 anos.

Conhecido como Jacaré do Sin-
dicato, ele participou da fundação 
da instituição em 1987. Entrou 
para a direção da entidade pouco 
tempo depois, em 1993. Durante 
nove anos, foi o representante do 
sindicato na FEM-CUT/SP - Fede-
ração dos Sindicatos Metalúrgicos 
da CUT em São Paulo, tendo con-
tribuído na negociação de muitas 
campanhas salariais.

Jacaré foi um sindicalista fun-
damental na luta da atual direção 
para restabelecer a democracia na 

entidade, em uma das eleições sin-
dicais mais difíceis do Brasil, em 
2009.

Recentemente, Jacaré atuava 
como assessor político do sindica-
to, uma referência de conhecimen-
to em questões trabalhistas para 
da direção da entidade. Nascido 
em Pinda, residia no Carangola. 
Ele se aposentou como técnico de 
inspeção na Confab Tubos, onde 
foi admitido em 1980.

Desde outubro vinha enfrentan-
do problemas de saúde. No dia 20 
de novembro seu quadro se agra-
vou e foi internado em uma UTI do 
hospital Santos Dumont, em São 
José dos Campos.

A pedido da família, o velório de 
Jacaré é realizado na sede da enti-
dade, que fi ca localizada à rua Sete 
de Setembro, 232/246, centro. O 
sepultamento acontece nesta ter-
ça-feira (9), às 10 horas, no Cemi-
tério Municipal.

A Estrada de Ferro Campos do 
Jordão informa que, para dar con-
tinuidade às obras de melhoria e 
manutenção de sua via ferroviária, 
na quarta-feira (10) e na sexta-feira 
(12) haverá alteração no funciona-
mento do Trem de Subúrbio – que 
parte da Estação Pindamonhanga-
ba, no centro da cidade, e vai até o 
Piracuama.

Nestes dias, o serviço funciona-
rá apenas nos seguintes horários 

e trajetos: Pinda até Piracuama, 
às 6h30 e às 16h15; Piracuama até 
Pinda, às 7h30 e às 17h10. Nos de-
mais horários o Trem de Subúrbio 
fará apenas o trajeto da Estação 
Expedicionária até a Estação Pira-
cuama, nos dois sentidos.

Todas as operações desse trecho 
acontecem normalmente nos ou-
tros dias da semana.

Mais informações pelo telefone 
(12) 3644-7408.

No sábado (6), o Centro 
Espírita Bezerra de Menezes 
promoveu um bazar benefi -
cente com diversos produtos 
de artesanato, confecciona-
do pelas voluntárias durante 
o ano todo. O evento foi um 
grande sucesso, mais da me-
tade das peças foram vendi-
das. A renda arrecadada será 
revertida na compra de cadei-
ras de roda, de banho, mule-
tas e materiais desse segmen-
to, que serão utilizados para 
empréstimo a pessoas caren-
tes.

Guilherme Moura

Nesta semana, a Receita Federal li-
bera consulta ao último lote de 
restituições do Imposto de Renda 

Pessoa Física 2014. Os contribuintes que não 
foram listados devem acessar o extrato da 
declaração para identifi car os motivos que o 
levaram à malha fi na. O documento fi ca dis-
ponível no e-CAC (Centro Virtual de Atendi-
mento).

A consulta também poderá ser feita pelo te-
lefone 146 ou por meio de tablets e smartpho-
nes com os sistemas iOS (Apple) ou Android.

Ser pego pelo ‘Leão’ é bastante comum. 
Não signifi ca que o contribuinte tenha feito 
algo de errado ou que tenha agido de má fé. 
A causa pode ser a simples digitação de um 
número de documento errado ou esquecer de 
declarar algo ou trocar os campos de preen-
chimento – por fi m você está na malha fi na.

Além da multa, tem é que acertar a ‘falha 
com o imposto’. Na página da Receita www.
receita.fazenda.gov.br há mais informações 
sobre os procedimentos a serem tomados.

Para solucionar o problema não precisa de 
advogado nem de contador. Na maioria dos 
casos, consertar o erro é bastante simples e 
rápido, mas se você sentir insegurança é me-
lhor procurar um contador porque ele já esta 
habituado com o processo.

Aos premiados no último lote - um verda-
deiro 14º salário - parabéns. Aproveite o di-
nheiro para quitar dividas e poupar, lembre-
se dos gastos com material escolar, IPVA, 
IPTU, festas de fi nal de ano, etc. Mas, por 
outro lado, pode obviamente se dar ao luxo 
neste fi nal de ano e gastar um pouquinho a 
mais. Afi nal de contas o dinheiro será depo-
sitado há 15 dias do Natal.

14º salário ou dor de cabeça?

Quem não estiver no 
último lote da restituição 

foi para malha fi na
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Testes rápidos de sífilis e HIV são 
realizados em Pindamonhangaba 

O objetivo deste trabalho é apresentar as bandas ao público 

Serviços de manutenção acontecem em toda a cidade
 

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

diversos bairros da cidade 
receberam serviços de manu-
tenção, entre os dias 27 de no-
vembro e 3 de dezembro. as 
ações são realizadas durante 
o ano todo, pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de obras e do 
dSM – departamento de Servi-
ços Municipais.

Foram feitas limpeza, capina 
e roçada nos seguintes locais: 
pátio da estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão, Creche Josefina 
Schmidt (Campo alegre), cen-
tro comunitário do ribeirão 
Grande, Jardim imperial, Pro-
jeto Cerâmica, rua Professora 
idalina César (Vila rica), escola 
municipal Manoel César ribei-
ro (Crispim), praça Monsenhor 
Marcondes (centro), creche 

MarCoS ViníCio Cuba
* * *

a população de Pindamo-
nhangaba teve a oportunidade 
de realizar testes de sífilis e HIV 
nas unidades de saúde ou no 
Setor de infectologia. no dia 1º 
de dezembro foi comemorado o 
dia Mundial de Combate à aids 
e a cidade organizou a campa-
nha “Fique Sabendo” até sábado 
(6), com os testes rápidos. em 
no máximo 30 minutos foi pos-
sível receber o diagnóstico.

a campanha foi desenvolvida 
em pontos estratégicos da cida-
de. na sexta-feira (5), a equipe 
da Secretaria de Saúde esteve na 
Prefeitura para fazer os exames 
de funcionários e população. 
Quem passou pelo local aprovou 
a iniciativa, pois, infelizmente, a 
falta de tempo não permite que 
muitos participem de campanhas 
preventivas.

estes testes rápidos são for-
necidos pelo departamento de 
dST, hiV e hepatites Virais do 
Ministério da Saúde e o objeti-
vo é fazer uma triagem, pois, há 
muitos indivíduos que convivem 
com estas doenças e não sabem.

InscrIções 
abertas para O 
shOw de GaraGem

estão abertas as inscrições 
para o Vi Show de garagem, 
edição que acontecerá no 
Largo do Quartel, dia 21, a 
partir das 14 horas. interessa-
dos devem enviar e-mail para 
juventudepinda@gmail.com.br 
até às 18 horas desta quarta-
feira (10).

o evento 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 sorte-
adas para a exibição. Cada 
uma permanecerá 50 minutos 
no palco.

os organizadores forne-
cem aos músicos o corpo da 
bateria, instrumentos pessoais 
são de responsabilidade dos 
integrantes das bandas.

municipal Yolanda immedia-
to Fryling (alto Cardoso), rua 
Pastor José Martins de Freitas 
(Morumbi), regional  Leste; 
área interna da uPa arareta-
ma, avenida nicanor ramos 
nogueira, escolas municipais 
elias bargis e Madalena Cal-
tabiano, Praças José ezequiel 
da Silva e São Miguel arcanjo, 
avenida alcides ramos no-
gueira em frente ao Shopping 
Pátio Pinda, campo de futebol, 
Posto Policial (araretama); rua 
José elias imediato (nova es-
perança), rua Célia Keiko ime-
diato (Cidade Jardim) e cantei-
ro central na entrada do bairro 
Cidade Jardim.

a equipe do setor rural tra-
balhou na manutenção da es-
trada Monte Tabor. Já a equipe 
de retirada de entulho esteve 
na Vila Prado, residencial au-

em menos de 30 minutos foi possível receber o dignóstico do teste que detecta o vírus hIV

rora, Maria Áurea, Morumbi, 
Água Preta, Castolira, Yassuda, 
Cidade nova, araretama, Jar-
dim Princesa e Cidade Jardim.

Pega-tudo
entre os dias 1º e 4 de de-

zembro, o Pega-tudo foi rea-
lizado no Cidade nova, com 
capina, varrição, limpeza geral 
e retirada de 50 viagens com o 
caminhão de entulho.

de 8 a 11 de dezembro, o 
Pega-tudo estará no Santa Ce-
cília, Chácaras reunidas e Ma-
ricá. durante esse período, os 
moradores do bairro devem 
retirar o entulho de seus quin-
tais e depositar na calçada para 
que a equipe da Prefeitura pos-
sa recolher. o Pega-tudo é um 
aliado da população contra a 
dengue, pois acaba com os cria-
douros do mosquito transmis-
sor da doença. serviço de capina e roçada no alto cardoso

divulgação dSM 

divulgação dSM 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@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

As s e s s o r i A d o V e r e A d o r Pr o f e s s o r er i C/CVP

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

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

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

Vereador Janio Lerario com o homenageado, expedito ricardo e a representante 
da diretoria regionaL de ensino, regina céLia BertoLino muniz

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

O vereador Janio Ardito Lerario 
(PSDB) presidiu na segunda-feira, 
dia 24 de novembro, no plenário da 
Câmara Municipal, a Sessão Solene 
em comemoração ao “Dia da Cons-
ciência Negra”. Além de conduzir 
o evento, Janio prestou justa home-
nagem ao senhor Expedito Ricardo, 
considerado uma das pessoas mais 
queridas pela comunidade negra 
da cidade. 

Expedito Ricardo nasceu no 
dia 7 de abril de 1946, em Pinda-
monhangaba. Casou-se com dona 
Benedita Leite Diniz Ricardo e 
tiveram três filhos - Elton, Gisilene 
e Deisilene - e dois netos - Breno 
e Isabelle. Iniciou sua vida profis-
sional no aos 7 anos trabalhando 
no campo, na colheita de tomates 
e serviços em geral. Sempre muito 
querido por sua dedicação e força 
de vontade em ajudar seus pais. 
Não era amante de futebol, mas 
seus amigos o consideravam o 
melhor lateral direito no time em 
que jogava. Por suas habilidades no 

Na comemoração do Dia da Consciência 
Negra, Janio Lerario faz homenagem 
ao senhor Expedito Ricardo

futebol foi convidado para trabalhar 
na Empresa EMEC Companhia de 
Terraplanagem na construção das 
alças de acesso no viaduto principal 
de entrada em Pindamonhangaba, 
obtendo pela primeira vez um 
emprego com carteira assinada. 
Depois foi convidado a trabalhar na 
Aísa, também por suas habilidades 
no futebol fazendo parte da equipe 
da empresa. 

Expedito Ricardo é muito bom 
e tornou-se muito querido pela 
comunidade onde mora por seu 
conhecimento e habilidades na pre-
paração de vários tipos de banhos, 
chás e compressas feitos com ervas 
variadas, obtendo bons resultados 
por quem fazia uso. 

O vereador Janio Lerario 
afirmou que “fiquei muito satis-
feito com a presença de todos que 
compareceram à Câmara para esta 
justa homenagem aos membros da 
Comunidade Negra da cidade, em 
especial, aos familiares e amigos do 
senhor Expedito Ricardo”.
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Vereador magrão apresenta garrafa contendo LarVas do mosquito da dengue, coLetada 
em residências do município; oBJetiVo é aLertar a popuLação soBre os focos em diVersos 
Locais da cidade

Vereador também presidiu a sessão solene que 
lembrou a data e prestou homenagens aos membros

da comunidade negra de pindamonhangaba

Usando a tribuna na últi-
ma segunda-feira, dia 1º, o 
vereador Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão (PPS) aler-
tou a população sobre o surto 
de Dengue que pode vir a 
ocorrer no próximo ano, caso 
o contrato com os “agentes 
de vetores temporários” não 
seja renovado pelo Executivo 
Municipal.

Magrão já havia feito 
requerimento à Secretaria de 
Saúde e Assistência Social, 
solicitando a renovação do 
contrato dos agentes tempo-
rários e, até o presente mo-
mento, aguarda uma posição 

Através da Emenda Modifi-
cativa nº 17/2014, de autoria do 
vereador Professor Eric (PR), 
ao Projeto de Lei nº 155/2014, 
que “Estima a Receita e Fixa a 
Despesa de Pindamonhangaba 
para o exercício de 2015”, foram 
aprovados, na última segunda 
feira, dia 1º de dezembro, recursos 
no valor de R$800.000,00 para a 
construção das galerias de águas 
pluviais no bairro Laerte Assump-
ção, no Distrito de Moreira César. 

Segundo o vereador Professor 
Eric, “essa é uma obra muito 
importante a ser realizada, pois 
por falta de galerias e bueiros, 
quando chove, muitas ruas ficam 
alagadas, impedindo a passagem 
dos pedestres e colocando em 
risco a população, que não sabe 
o que existe embaixo da água”. 

O vereador afirmou que re-
cebeu esta reclamação de muitos 
moradores, fato que motivou a 
criação desta Emenda. Agora, 
com os recursos alocados, cabe à 
Subprefeitura programar o início 
das obras para que, no menor 
tempo possível, se possa dar 

O vereador Felipe César – FC (PMDB) reitera solicitação ao 
Executivo pedindo a contratação de uma empresa especializada 
para realizar estudos visando a construção do segundo anel viário 
em Pindamonhangaba. Em sua justificativa o vereador alega 
que tendo em vista o crescimento do município nos últimos 
anos e o fluxo de veículos, há necessidade de novas rotas para 
o contorno e o acesso da cidade.

Banco de Leite
O vereador Felipe César enviou solicitação à Santa Casa 

de Pindamonhangaba, pedindo informações sobre o funciona-
mento do banco de Leite Materno de nossa cidade, bem como 
a quantidade do produto em estoque. O vereador disse que 
este é um trabalho muito importante para a saúde dos recém-
nascidos e tem que haver melhor divulgação do banco de leite 
em nosso município.

Acostamento na Estrada Jesus Antônio de Miranda
O vereador Felipe César – FC reitera ao Prefeito, que realize 

estudos visando a construção de acostamento na Estrada Jesus 
Antônio de Miranda, que dá acesso ao bairro Ribeirão Grande. 
De acordo com o vereador, é grande o número de romeiros que 
por ali passam, além de cavalos, ciclistas e carros em direção 
aquele bairro, o que faz daquela estrada um perigo enorme. 
“Esperamos que o Prefeito acate nossa sugestão”, afirmou 
Felipe César.

O vereador Toninho Far-
mácia do (PDT) agradece em 
nome de todos os moradores 
e frequentadores da Praça 
Dona Emília e da quadra de 
esportes localizadas no bair-
ro do Bosque, pela nova ilu-
minação que trouxe ao local 
uma maior segurança a todos 
que utilizam este espaço de 
lazer e praticas esportivas. 
“Faço um agradecimento à 
Administração, em especial 
na pessoa do Sr. Miguel e 
toda a sua equipe, pelo 
excelente trabalho re-
alizado na colocação 
de novas luminárias 
na praça”, destaca o 
vereador Toninho da 
Farmácia.

Pavimentação 
Asfáltica
O vereador To-

ninho Farmácia está 

Vereador Magrão 
alerta população sobre 
surto da Dengue

da Secretaria. Durante seu 
pronunciamento na sessão 
ordinária da última segunda-
feira, Magrão apresentou uma 
garrafa contendo larvas do 
mosquito da Dengue, que fo-
ram coletadas em residências 
do município. O objetivo foi 
alertar a população e, prin-
cipalmente, o Poder Público 
que há focos em diversos 
locais da cidade, bem como 
mostrar a importância do 
trabalho do Agente de Con-
trole de Vetores no combate 
aos criadouros dos mosquitos 
Aedes Egypty que transmite 
a dengue.

Toninho da Farmácia 
agradece por nova iluminação 
em Praça no bairro do Bosque

solicitando ao Executivo, 
a realização de obras de 
pavimentação asfáltica nas 
principais vias do bairro 
do Bosque. Ruas como a 
Dr. Eugênio Fortes Coelho, 
Padre Faustino Belote e 
Antônio Caetano Júnior, 
que necessitam de melhorias 
na pavimentação com certa 
urgência, por isso o vereador 
solicita que estas obras sejam 
realizadas o mais rápido 
possível.

Vereador toninho da 
farmácia agradece 

instaLação de noVas 
Luminárias na praça 

dona emíL ia

Vereador Professor 
Eric destina R$ 800 mil 
para Laerte Assumpção

mais conforto para a população. 
“Estamos trabalhando muito, 
em parceria com a Prefeitura, 
para o desenvolvimento de nossa 
cidade”, comemorou o vereador 
Professor Eric.

ESF Mantiqueira
Através do requerimento nº 

2433/2014,  o vereador Professor 
Eric (PR) solicitou ao Prefeito e 
à Secretária de Saúde, estudos e 
providências para construção de 
uma unidade de ESF (Estratégia 
da Saúde da Família), no bairro 
Mantiqueira, localizado no Dis-
trito de Moreira César.

 “Acompanhando o cresci-
mento expressivo da população 
do bairro, vimos a importância 
da construção dessa unidade 
no Mantiqueira pois considero 
o cuidado com a saúde como 
prioridade. Hoje, a população do 
Mantiqueira é atendida na Vila 
São Benedito, que fica distante. 
Com o atendimento no bairro 
iremos, com certeza, melhorar a 
qualidade de vida da população”, 
concluiu o vereador Professor 
Eric.

Felipe César – FC reitera 
estudos para construção 
do segundo anel viário

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

Vereador 
feL ipe 
césar - fc

Cal agradece construção de 
banheiros e vestiários na quadra 
de esportes do Mantiqueira

O vereador José Carlos 
Gomes - Cal (PTB) agradece 
ao Prefeito Vito Ardito Lerario, 
à Subprefeitura de Moreira Cé-
sar, e às Secretarias de Obras, 
de Planejamento e de Esportes, 
que atenderam o Requerimento 
nº 1389/2014, de autoria do 
vereador, que solicitou a cons-
trução de banheiros e vestiários, 
como complementação da obra 
de construção da quadra cober-
ta do Mantiqueira, resultado 
de Convênio Federal por meio 
do FNDE - Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação, com investimento de 
R$ 536.998,42 (quinhentos e 
trinta e seis mil, novecentos e 
noventa e oito reais e quarenta 
e dois centavos), incluindo a 
contrapartida da Prefeitura, 
vujo projeto original não 

contemplava a construção dos 
referidos vestiários e banheiros.

Cal disse que a quadra está 
ficando bonita e que em breve 
deverá estar terminada e vai be-
neficiar a população do bairro 
Mantiqueira e região.

Enfeites natalinos em 
Moreira César
O vereador Cal também 

agradece a Administração pe-
los enfeites de natal que estão 
sendo colocados em vários 
pontos do Distrito de Moreira 
César, que com certeza deixará 
as pessoas mais alegres e com o 
espírito natalino mais intenso, 
além de também favorecer o 
comércio local, onde todos 
os estabelecimentos também 
estão colocando seus enfeites 
e com isso proporcionando 
maior movimento na região.

Vereador caL, no destaque, agradece construção de Banheiros e Vestiários na 
quadra do mantiqueira  e a coLocação de enfeites nataLinos no distrito de 
moreira césar



PINDAMONHANGABA 9 DE DEZEMBRO DE 2014

CIDADE
5Tribuna do Norte

AIANDRA ALVES MARIANO
***

Os gabaritos do Vesti-
bulinho da Etec - Escola 
Técnica Estadual do pri-
meiro semestre de 2015 já 
estão nos sites www.cen-
tropaulasouza.sp.gov.br 
e www.vestibulinhoetec.
com.br 

A prova aconteceu no 
domingo (7) e 2.417 can-
didatos se inscreveram 
para as 640 vagas ofe-
recidas em Pindamo-
nhangaba.

A concorrência foi 
grande para o Ensino Mé-
dio e para o curso técnico 
em Mecânica no período 
noturno. Ambos contam 
com uma média de 8,13 
candidatos por vaga.

O curso de Informática 
integrado do Ensino Mé-
dio também teve muitas 
inscrições. Para cada vaga, 
6,33 candidatos se inscre-
veram.

Classifi cação
No dia 13 de janeiro de 

2015 será divulgada na 
internet a lista de classi-
fi cação geral para quem 
se inscreveu nos Ensinos 
Médio, Técnico, Técnico 
Integrado ao Médio e no 
processo de avaliação e 

certifi cação de competên-
cias para acesso às vagas 
remanescentes do 2º mó-
dulo.

Os convocados devem 
fazer a matrícula nos dias 
15 e 16 de janeiro de 2015. 
A segunda lista de classifi -
cados será divulgada nos 
dias 19 e 20, quando deve-
rá ser efetuada a matrícula 
destes candidatos.            

Matrícula
Para efetivar a matrí-

cula, o candidato deverá 
apresentar: requerimento 
de matrícula – fornecido 
pela Etec; duas fotos 3x4 
recentes e iguais; cópia 
simples e apresentação do 
original ou autenticado em 
cartório de um dos seguin-
tes documentos: cédula de 
identidade (RG);  cédula 
de identidade de estran-
geiros (RNE); carteira na-
cional de habilitação  den-
tro da validade com foto; 
documento expedido por 
ordens ou conselhos pro-
fi ssionais (exemplo: OAB, 
Coren e Crea, entre ou-
tros); CPF; cópia simples 
com apresentação do  ori-
ginal do histórico escolar 
com certifi cado de conclu-
são do Ensino Médio regu-
lar ou equivalente (EJA/

Teatro recebe 
espetáculo de dança

Etec divulga gabarito das provas 
para cursos técnicos gratuitos

Enceja); ou documento 
original da declaração 
de conclusão do Ensi-
no Médio, assinada por 

agente escolar da escola 
de origem.

Para o candidato que 
fez o Enem - Exame Na-

cional do Ensino Médio 
– certificado ou decla-
ração de conclusão do 
Ensino Médio, expedido 

pelos institutos federais 
ou pela Secretaria de 
Educação do Estado cor-
respondente.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A Cia Cênica de Dança 
Mônica Alvarenga apre-
senta nesta terça-feira (9), 
às 20 horas, o espetácu-
lo “Danço Resisto, Logo 
Existo”. Os ingressos po-
dem ser adquiridos na bi-
lheteria do Espaço Cultural 
Teatro Galpão, localizado 
na avenida Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso, pró-
ximo à rotatória “João do 
Pulo”. Os interessados em 
adquirir o abadá podem 
encontrá-lo na malharia 
Karisma. A duração do es-
petáculo é de duas horas e 

a classifi cação é livre.
O espetáculo contempla 

o encerramento das ativi-
dades realizadas durante 
2014 e retrata as danças 
de resistência da cultura 
afro, como o lundu, jongo, 
congada, maracatú, entre 
outras. A concepção dra-
matúrgica é assinada pela 
historiadora Renata Flávia 
Pereira e direção artística 
de Mônica Alvarenga.

De acordo coma direto-
ra artística, a criação das 
coreografi as foi feita por 
um processo colaborativo 
e o público irá prestigiar 
um espetáculo com mais 

de 30 bailarinos com ida-
des entre três e 43 anos.

A equipe agradece a to-
dos os patrocinadores que 
tornaram possível a fi nali-
zação desta etapa: Rei do 
Mate, do Shopping Pátio 
Pinda; Quiosque Chopp 
Brahma, do Shopping Pá-
tio Pinda; Churrascaria 
Gramado, Cia da Dança, 
de Taubaté; Diniz Diniz 
Lavanderia, Artigos Re-
ligiosos OrumAye, Perfi l 
Provence Decorações, sa-
lão de beleza Afrodite e 
apoio de Delícias da Man-
tiqueira. Haverá sorteio 
de brindes para o público.

Divulgação

Marcos Vinício Cuba

Alunos da ‘Rubens 
Zamith’ recebem 
palestra sobre profi ssão

Os alunos do primeiro 
ano C do Ensino Médio 
da Escola Estadual Ru-
bens Zamith receberam, 
na sexta-feira (5), a pales-
tra de uma profi ssional da 
área do jornalismo.

A iniciativa surgiu a 
partir do professor de quí-
mica Giovani Monteiro, 
que fez o convite para que 
os alunos conhecessem 
um pouco mais do univer-
so da profi ssão e também 
soubessem da importância 
de agregar conhecimento 
em várias disciplinas e do 

que é preciso para seguir a 
carreira. Ele teve o desejo 
a partir da aluna Cristiane 
Trajano, uma aluna cadei-
rante, que sonha em se tor-
nar jornalista.

A jornalista abordou 
sua trajetória dentro da 
profi ssão e falou sobre 
os tipos de jornalismo e 
as carreiras que podem 
ser escolhidas: televisão, 
assessoria de imprensa, 
rádio, impresso dentre 
outras. Ela também co-
mentou sobre as cober-
turas que mais marcaram 

sua carreira até o momen-
to e o aprendizado agrega-
do a partir dessas experi-
ências.

Os alunos participaram 
com diversas perguntas, 
como por exemplo, qual 
o profi ssional referência 
em sua carreira e qual a 
cobertura que sonhava em 
realizar.

Ao fi nal, ela agradeceu 
a oportunidade e convi-
dou a todos os alunos para 
agendarem uma visita à 
redação da Tribuna do 
Norte.

Divulgação

Marcos Vinício Cuba

Gabarito também será exposto nas unidades da Escola Técnica Estadual

Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Galpão

Alunos aprovaram a iniciativa de conhecer mais sobre profi ssões
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Cerca de 100 alunos 
do Colégio Bom Jesus 
formaram um coral e 
cantaram diversas músi-
cas de natal na sexta-fei-
ra (5) no Santuário Ma-
riano Diocesano Nossa 
Senhora do Bom Sucesso 
– Igreja Matriz. O Auto 
de Natal encantou ao pú-
blico que assitiu a uma 
apresentação de aproxi-
madamente 80 minutos. 
Para a jornalista Fernan-
da M. S. R Santos, ver 
sua afilhada no altar foi 
emocionante. “As crian-
ças estavam lindas e eu 
fiquei comovida com a 
voz da minha afilhada”. 

Igual a ela, a professora 
aposentada Rute Lins da 
Silva também adorou a 
iniciativa. “Vi meu neto 
e seus amiguinhos can-
tando algumas das can-
ções que cantava para 
ele quando ainda era um 
bebê. Foi maravilhoso”.

O coral dos estudantes 
dedicou um momento aos 
Beatles e homenageou 
à memória da ex-aluna 
Amanda Santos – que fa-
leceu dia 23 de outubro 
vítima de meningite. Du-
rante o evento, os cole-
gas de sala de aula leram 
uma carta e cantaram um 
música dedicada a ela.

Há 44 anos, no dia 4 
de dezembro de 1970, na 
sala de seções da Câmara 
Municipal de Pindamo-
nhangaba realizava-se a 
reunião de fundação da 
Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais de 
Pindamonhangaba – Apae 
de Pindamonhangaba, so-
ciedade civil de caráter 
assistencial, sem intuitos 
lucrativos e com duração 
indeterminada. 

Filiada à Associação 
das Apaes do Estado de 
São Paulo e à Associação 
Nacional das Apaes, a 
Apae de Pindamonhanga-
ba tem ao longo dos anos 
contado com esmerado 
empenho de seus presi-

dentes e diretorias, assim 
como das equipes admi-
nistrativas, cumprir os 
ideais de seus  fundadores 
na missão de “Prevenir a 
deficiência, capacitar e in-
tegrar a pessoa com defici-
ência à sociedade”.

“Na busca de garantia 
dos direitos institucio-
nais e da promoção da 
melhoria da qualidade de 
vida aos nossos 213 defi-
cientes intelectuais e/ou 
múltiplos, hoje oferece-
mos atendimento em três 
áreas distintas: Educação 
(pré-escolar e escolariza-
ção até o 5º ano), Saúde 
e Assistência Social, con-
tando com profissionais 
especializados no atendi-

ANA CAMILA CAMPOS
***

Atividades culturais, de 
lazer, esportes e apresenta-
ções marcaram a edição da 
Virada Inclusiva em Pin-
damonhangaba. O evento 
aconteceu na manhã de 
sábado (6) e aconteceu por 
meio do CMPD - Conselho 
Municipal da Pessoa com 
Deficiência, que teve o 
apoio de uma serie de par-
ceiros, que fizeram parte, 
inclusive, da programação.

A iniciativa foi realizada 
em comemoração ao Dia 
Internacional das Pessoas 
com Deficiência, comemo-
rado no dia 3 de dezembro, 
como parte de uma progra-
mação realizada em todo o 
Estado de São Paulo. 

A virada inclusiva foi se-
diada na praça João Faria 
Fialho - Largo do Quartel, e 
teve início pela manhã com 
a caminhada inclusiva.

Auto de Natal encanta público 
e faz homenagens à aluna

Apae comemora 44 anos Virada Inclusiva atrai 
público em Pinda

Os presentes puderam 
prestigiar a exibição do co-
ral de libras “Mãos que En-
cantam” e de bandas locais; 
da capoeira da Apae – As-
sociação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais;  exibição 
do trabalho de equoterapia,  
basquete adaptado e de-
monstração de skate.

Também estiveram pre-
sentes instituições como a 
Funvic – Faculdade de Pin-
damonhangaba, com aten-

mento de crianças, jovens, 
adultos e idosos. 

Para este atendimento 
contamos com prédio pró-
prio, quadra poliesportiva, 
piscina aquecida, marce-
naria, espaço de culinária, 
horta, espaço para terapia 
com cães conquistada ao 
longo destes anos, pelos 
esforços incansáveis de 
notórias pessoas, empre-
sas, órgãos governamen-
tais e sociedade em geral, 
através de doações, apoio 
financeiro e prestação de 
serviços”, destaca a presi-
dente da Instituição, Ma-
ria Giovana do Amaral.

Ela ainda continua, 
dizendo que a data é de 
grande comemoração, e 
parabeniza a todos, desde 
os profissionais, até alu-
nos e pais, que contribuem 
para que a Apae continue 
desenvolvendo seus traba-
lhos no Município. 

 “Parabéns Apae de 
Pindamonhangaba pelos 
profissionais que a com-
põe no trabalho diário, 
pelos pais que confiam 
em nossos serviços, pelos 
parceiros que nos apoiam 
e por todos que de alguma 
forma colaboram ou po-
dem vir a colaborar neste 
desafio diário e constan-
te, que tem como prêmio 
um simples  sorriso dos 
nossos “anjos especiais”, 
exemplos de vida em su-
peração, em respeito ao 
próximo e em solidarieda-
de”, conclui.

dimento preventivo de saúde 
e Secretarias – Municipal e 
Estadual – de Educação,que  
disponibilizaram o material 
pedagógico de inclusão. 

O evento:
Idealizado e coordena-

do pela Secretaria de Esta-
do dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, o evento 
é gerido pela Abaçai Orga-
nização Social de Cultura, 
conta com uma rede de 
parceiros e colaborado-
res voluntários de órgãos 
públicos, instituições e 
sociedade civil que orga-
nizaram diversas ativida-
des culturais esportivas e 
artísticas em uma grande 
celebração da diversida-
de humana. Uma extensa 
programação gratuita e 
acessível em todo o Esta-
do de São Paulo. A Orga-
nização das Nações Uni-
das propôs o tema para 
2014  - “Desenvolvimento 
Sustentável: a promessa 
da tecnologia”.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação

A iniciativa celebrou data internacional

Diversas atividades foram realizadas pelo CMPD

A instituição é filiada à Associação Nacional

Os alunos emocionaram à plateia presente Cerca de 100 alunos se apresentaram na noite

Foram cerca de 80 minutos de apresentação, na igreja MatrizO Auto de Natal marcou as comemorações natalinas do Bom Jesus



MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

P i n d a m o n h a n g a b a 
recebeu, no sábado (6), 
a exibição do projeto 
“Na Roda com o Maes-
tro – uma homenagem a 
Johann Sebastian Bach”, 
com a apresentação do 
maestro João Carlos Mar-
tins e a Camerata Bachia-
na. O evento foi realizado 
no Largo do Quartel, ain-
da com a luz do sol, e con-
tou com grande público, 
preenchendo as cadeiras 
existentes e ocupando o 
espaço da praça.

Antes do show, o ma-
estro contou sobre sua 
satisfação em estar nova-
mente na cidade. “Pinda-
monhangaba é referência 
no Vale e é sempre uma 
honra estar de volta com 
a nossa campanha de de-
mocratização da música, 
que já chegou a 11 milhões 
de pessoas”, afirmou.

Durante o evento, o pú-
blico pôde retirar um livro 
infantil do projeto, em que 

o maestro foi transforma-
do em personagem de 
histórias em quadrinhos, 
assim como o compositor 
Bach. Com isso, João Car-
los pretende chegar ainda 
mais próximo das pessoas 
para levar a música clás-
sica. “Esse livro é uma 
degustação para que as 
crianças entendam o uni-
verso fantástico da música 
clássica. Por conta disso, 
Maurício de Souza criou 
o personagem maestri-
nho Joca, que deverá ser 
lançado no ano que vem”, 
adiantou o maestro.

Público aprovou
O projeto já passou por 

diversas cidades do Estado 
de São Paulo e tem como 
objetivo ressaltar a impor-
tância da música como ins-
trumento de inclusão so-
cial. Além da homenagem 
a Bach, o programa incluiu 
obras conhecidas de Bee-
thoven, Mozart, Villa Lobos 
e Gardel. A Ave Maria de 
Gonoud /Bach emocionou o 
público, ao final. Mais uma 

vez, a plateia teve grande 
participação no show, ento-
ando “Trem das Onze”, de 
Adoniram Barbosa. O espe-
táculo foi aplaudido de pé 
em vários momentos.

Após deixar o palco, o 
maestro atendeu a todos os 
fãs, tirando fotos e encan-
tando por sua simplicidade.

“Fiquei muito emocio-
nada pela oportunidade de 
assistir uma apresentação 
tão linda em nossa cidade 
e também por poder tirar 
uma foto com o maestro. 
Ele é uma pessoa fantás-
tica, por sua história de 
vida e por atender a gente 
assim com tanta simplici-
dade e simpatia”, disse a 
professora Mônica Dobler.

“Normalmente o jovem 
não gosta muito desse tipo 
de música, mas eu e meus 
amigos viemos e gostamos 
muito. Agradeço à Prefei-
tura por nos proporcionar 
esse tipo de apresenta-
ção e espero que venham 
mais”, afirmou Lucas Ba-
lelio, de 24 anos.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

Desde sua inauguração, 
no dia 1º de dezembro, o 
Palacete 10 de Julho está 
aberto à população e tem 
recebido diversas ativi-
dades. Além dos eventos, 
o local pode ser visitado 
gratuitamente pela popu-
lação, que tem a oportuni-
dade de realizar um ‘tour’ 
por suas dependências 
agora restauradas.

Vale ressaltar que as 
manifestações artísticas e 
culturais são o destaque 
nessa nova fase do palace-
te. Durante a cerimônia de 
reabertura – que contou 
com a participação de di-
versas autoridades, entre 
elas, a superintendente do 
Iphan/SP, representando 
o Ministério da Cultura, 
e o secretário de Cultura 
do Estado, representando 
o Governo Estadual – fo-

ram feitas apresentações 
da Corporação Musical 
Euterpe, Acrópole Produ-
ções Musicais, Capoeira 
Dendê Maruô, declama-
ção com Maurício Cava-
lheiro da APL – Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras, além da participa-
ção dos personagens con-
tadora de histórias Livra 
e Rato Viscondo, com os 
atores Laila Gama e Ro-
drigo Francesco.
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João Carlos Martins e Camerata 
Bachiana emocionam público

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O público compareceu à apresentação no Largo do Quartel

O maestro foi acompanhado pela Camerata Bachiana

Palacete 10 de Julho reabre com diversas atividades

Camerata Jovem do Projeto Jataí integrou a programação das Cantatas 
de Natal na sexta-feira (5)

Programação 
continua

Já na terça-feira (2), o 
primeiro dia em que o pa-
lacete esteve aberto ao pú-
blico, foram realizadas vi-
sitas guiadas, finalizando 
com a capoeira do contra 
mestre Mandela.

De quinta-feira (4) a 
domingo (7), o Palacete 
participou da programa-
ção de Natal da Prefeitu-
ra, sediando as primeiras 
Cantatas de Natal. A pro-

gramação contou com co-
ral da Escola de Educação 
Infantil Balão Mágico, Co-
ral Madrugal In Cantum, 
Coral e Camerata Jovem 
do Projeto Jataí e Banda 
de Aprendizes da Corpo-
ração Musical Euterpe.

Para essa quarta-feira 
(10), a atração será às 14 
horas, com a cerimônia de 
doação do acervo pesso-
al de Athayde Marcondes 
para o Centro de Memó-
ria, por seu neto José Luiz 

Gândara Martins, com 
visita técnica ao arquivo 
histórico.

De acordo com a direto-
ra de Patrimônio Históri-
co da Prefeitura, diversos 
outros eventos estão pro-
gramados para enriquecer 
o mês de dezembro, no 
Palacete 10 de Julho. Até 
o final do ano, o prédio es-
tará aberto para visitação 
de segunda a sexta-feira, 
do meio-dia às 20 horas. 
Entrada gratuita.

Divulgação

Divulgação

Os personagens Livra e Viscondo estão sempre nos eventos do Patrimônio 
Histórico

CULTURA & LAZER
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Papai Noel chega em 
Pinda e Moreira César

 

População prestigia evento que marcou a chegada 
do “Bom Velhinho” e duendes na praça Monsenhor 
Marcondes, no centro da cidade, e na Praça do 
Cisas, no Distrito de Moreira César

Maria Fernanda Munhoz
* * *

Milhares de adultos e crian-
ças se emocionaram com a che-
gada do Papai noel no centro da 
cidade e no distrito de Moreira 
César, neste final de semana. No 
sábado (6), Papai noel, Mamãe 
noel e os duendes chegaram à 
praça Monsenhor Marcondes. 
no domingo (7), Papai noel e os 
duendes chegaram de carreata 
na Praça do Cisas, com saída da 
praça Cícero Prado, na Vila São 
Benedito, passando por diver-
sos bairros do distrito.

Sucesso no
centro da cidade

a praça Monsenhor Marcon-
des ficou lotada para recepcio-
nar Papai noel, Mamãe noel e 
os duendes. A chegada foi reali-
zada às 20 horas, no sábado (6), 
com muita animação.

Crianças e adultos fizeram 
fila em frente à casinha do Bom 
Velhinho para cumprimentar 
Papai Noel, tirar uma foto, fazer 
seu pedido de natal ou entregar 

FEsTA no DIsTRITo

TERÇA-FEIRA, 9

19h30 às 22h30 – Papai noel e duendes recebem as crianças na 
casinha da Praça monsenhor marcondes
 
QuARTA-FEIRA, 10

19h30 às 22h30 – Papai noel e duendes recebem as crianças na 
casinha da Praça monsenhor marcondes
 
QuInTA-FEIRA, 11

19h30 às 22h30 – Papai noel e duendes recebem as crianças na 
casinha da Praça monsenhor marcondes

20 às 22h – banda da alegria na Praça monsenhor marcondes

20h – Cantata de natal: Coral madrugal in Cantum no coreto da Praça 
monsenhor marcondes

20h – Projeto natal na Praça – banda daruê e Tarantino´s na Praça 
do Quartel

sExTA-FEIRA, 12

19h30 às 22h30 – Papai noel e duendes recebem as crianças na 
casinha da Praça monsenhor marcondes

20 às 22h – banda da alegria na Praça monsenhor marcondes

20h – Cantata de natal: Coral da igreja antioquia no coreto da Praça 
monsenhor marcondes

20h – Projeto natal na Praça – banda back n black na Praça do Quartel

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

Família inteira aproveitou para tirar fotos com o Papai noel e a Mamãe noel

Papai Noel e os duendes saí-
ram da praça Cícero Prado, na 
Vila São Benedito, às 19h30 de 
domingo (7). Eles passaram, 
em carro aberto, por diversos 
bairros do distrito, acenando 
para adultos e crianças que sa-
íram nas ruas para prestigiar 
a carreata.

Na Praça do Cisas, encon-
traram uma praça repleta de 
adultos e crianças que logo 
entraram em fila para visitar o 
Bom Velhinho em sua casinha. 
A noite foi completa ao som de 
César Barbosa e Banda.

A moradora do Mantiquei-
ra, Carla Cristina Dantas, 
levou a filha Kauane, de três 
anos, para ver o Papai Noel 
pela primeira vez em sua vida. 
“Achei a festa bem legal, com a 
decoração muito bonita. Gos-
tei da Prefeitura ter trazido 
o evento aqui para Moreira 

porque as crianças acreditam 
e é bom ver a alegria delas”, 
disse.

A moradora do Vale das 
Acácias, Meire Silva, também 
levou sua filha, Ísis, de quatro 
anos, para conversar com 
o Bom Velhinho. A menina, 
inclusive, bateu ‘altos papos’ 
com Papai Noel, pedindo toda 
a sua lista de presentes. “Estou 
muito contente, o evento está 
sendo bem organizado e bo-
nito. Minha filha acredita em 
Papai Noel e eu vou mantendo 
porque acho muito importante 
ter essa magia. Ela está ado-
rando”, afirmou.

Papai Noel e os duendes 
retornam para a Praça do 
Cisas no domingo (13), a 
partir das 20 horas. No palco, 
haverá show com a Banda 
Faroeste, para animar ainda 
mais a festa. 

A pequena Kauane viu Papai noel pela primeira vez
Duendes levam alegria com músicas natalinas

sua cartinha pessoalmente. Os 
duendes cantaram diversas mú-
sicas natalinas, fazendo a noite 
ficar ainda mais bonita.

Papai noel e os duendes es-
tarão na casinha até o dia 23 de 
dezembro, das 19h30 às 22h30, 
para conversar com as crianças.

Grande público lotou a praça Monsenhor Marcondes para recepcionar o ‘Bom Velhinho’

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

divulgação

divulgação

Papai noel 
conversou com 

as crianças 
da Vila são 

Benedito antes 
da carreata 
até a Praça 

do Cisas

Maria Fernanda Munhoz
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Odirley Pereira

Cerca de 30 alunos 
do projeto Guri fi zeram 
apresentações musicais, na 
sexta-feira (5), na Igreja As-
sembleia de Deus – Minis-
tério Belem (Tabaú) – um 
dos polos do Guri em Pin-
damonhangaba. Os jovens 
músicos demonstraram aos 
pais e convidados parte do 
que aprenderam no ano de 
2014.

Parte das canções, tan-
to pop, rock, MPB e obras 
eruditas foram regidas 
pelo maestro Alberto Ca-
margo.

Para Jéssica Siqueira, 
que utilizou o violão, tocar 
para sua mãe Felícia e sua 
madrinha Ana Maria foi 
emocionante. “Fiquei ner-
vosa, apreensiva, mas deu 
tudo certo. A música toca 
meu coração e foi um dia 
especial”.

Iguais a ela, Katiele Pe-
reira, Mateus Rossi e João 
Lucas, também adoraram 
a apresentação. “Nós nos 
soltamos e a apresentação 
saiu muito bem. Claro que 
a gente tem que melhorar 
muito, mas isso já é um 
bom começo”.

Polícia 
alerta alunos 
sobre perigo 
das drogas 

ODIRLEY PEREIRA
***

Oitocentos alunos de 
25 escolas de Pindamo-
nhangaba participaram 
da formatura do Proerd 
- Programa Educacional 
de Resistência às Drogas 
– na sexta-feira (5), no 
ginásio Tobias Salgado 
(Ferroviária).

O programa é promo-
vido pela PM – Polícia Mi-
litar - nas escolas públicas 
e particulares, com alunos 
de 10 a 11 anos do 5º ano 
do Ensino Fundamental 
I, para o esclarecimento e 
atuação frente aos perigos 
oferecidos pelas drogas lí-
citas e ilícitas.

Na ocasião, foram cer-
tifi cados estudantes do 
Araretama, Cidade Jar-
dim, Bela Vista, Ouro Ver-
de, Alto Cardoso, Maria 
Áurea, Lessa, Vila Rica, 
Mombaça, Vila Prado, 
São Judas, Castolira, Mo-
rumbi, Crispim, Bosque, 
Boa Vista, Bom Sucesso 
e Ribeirão Grande, alcan-
çando 100% da Rede Mu-
nicipal, além de escolas 
particulares.

Durante a cerimônia, 
alunos de várias escolas 
homenagearam os cabos 

da PM Celso e Gonzaga 
– responsáveis por coor-
denar o Proerd em Pinda-
monhangaba.

Para Celso, “fazer parte 
do Proerd é uma missão 
de vida. Assim como te-
nho minha missão como 
policial, como pai de fa-
mília, também tenho esta 
missão com as crianças no 
programa. Isso é essencial 
porque estes alunos estão 
passando por uma fase de 
transição muito impor-
tante na vida deles. Eles 
têm que estar preparados 
e alertas para o perigo das 
drogas, porque agora vão 
para o Ensino Médio e 
encontrarão pessoas mais 
velhas e estarão mais pro-
pensos às pressões desta 
fase da vida”.

Para Gonzaga, o im-
portante é ensinar, orien-
tar e conscientizar os alu-
nos. “Temos que prevenir 
essas crianças do perigo 
do mundo das drogas e 
com isso amenizar a vio-
lência social. Orientamos 
os alunos porque agora a 
decisão é deles e quando 
estiverem diante de uma 
determinada situação, sa-
berão o modo correto de 
agir”.

Ele também pediu a co-
operação dos pais no pro-
cesso. “Eles têm que vigiar 
e manter o diálogo com os 
fi lhos, para afastá-los do pe-
rigo das ruas e das drogas”.

Assim como o policial, 
a Secretaria de Educação 
do município destacou 
a importância dos pais. 
“Cabe a todos nós este 
compromisso de combate 
às drogas, ao Poder Públi-

co, à sociedade e aos pais. 
Que os pais mantenham 
o contato com os fi lhos e 
os conduzam ao caminho 
do bem. E que os alunos 
guardem os ensinamen-
tos do Proerd por toda a 
vida”.

O tenente João Pau-
lo, comandante da PM, 
ressaltou a resistência às 
drogas e a participação 
dos pais na vida dos fi lhos.

CONCURSO DE REDAÇÃO

Ao fi nal da cerimônia, houve a premiação dos alunos 
que criaram as melhores redações sobre o tema.

1º LUGAR
ALUNA: MARIA ISABELA ALVES SOUZA - 5º B
ESCOLA: ESCOLA PROFª. JULIETA REALE VIEIRA

2º LUGAR
ALUNO: BÁRBARA LEME GALHARDO - 5º A
ESCOLA: ESCOLA DR. ANDRÉ FRANCO MONTORO

3º LUGAR
ALUNA: JULIANA OLIVEIRA PIORINI - 5º A
ESCOLA: COLÉGIO EMÍLIO RIBAS “ANGLO”
 
4º LUGAR
ALUNO: ANNA CLARA PIORINO SOBRINHO - 5º A
ESCOLA: COLÉGIO PROGRESSÃO

5º LUGAR
ALUNA: REBECA SILVA FELIPE DOS SANTOS - 5º 
ESCOLA: ESCOLA ÂNGELO PAZ
 
6º LUGAR
ALUNA: KAMILY VITÓRIA SILVA PEREIRA - 5º B
ESCOLA: ESCOLA PROF ORLANDO PIRES

15 ANOS DO 
PROERD E DO DARE

A sexta colocada, Kamily fi cou emocionada com 
a premiação (medalha, diploma, troféu e bicicleta). 
Sem conter as lágrimas, ao lado da professora Vanes-
sa Camargo Coelho, a jovem disse “que não deve-
mos usar as drogas para não estragarmos as nossas 
vidas”.

Para a vencedora, Maria Isabela, “as drogas só le-
vam para o mal e não queremos isso para ninguém”. 
Maria Isabela dividiu a conquista do prêmio com a 
professora Solange Pessotti e com a mãe Cleonice 
Alves de Souza.

A cerimônia mar-
cou os 15 anos do 
Proerd em Pindamo-
nhangaba, que che-
gou a 35.140 alunos 
formados. O evento 

também comemorou 
os 15 anos do masco-
te Dare – um imenso 
leão PM – que dança 
e faz a alegria dos 
estudantes.

Alunos do Guri fazem apresentação

Odirley PereiraOdirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley PereiraOdirley Pereira

Alunos juram 
combater iniciativas 
ligadas ao tráfi co e ao 
consumo de drogas

PM Celso é homenageado pelos estudantes Maria Isabel recebe elogios pela redação

Jéssica Siqueira Katiele Pereira, Mateus Rossi e João Lucas

Alunos tocaram diversas músicas famosas e da cultura pop
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DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE PINDAMONHANGABA
EE PRO. WILSON PIRES CESAR

Licitação de Cantina Escolar  
A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da E.E.Prof. Wilson Pires Cesar sita na 
Rua José Maria Monteiro, nº 160, em Pindamonhangaba, torna pública a Abertura do Processo de 
Licitação para a administração dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos 
interessados que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, no período de 08 /12/2014 
a 12//12/2014  no horário das  08:00 às 18:00  horas, mediante a comprovação do recolhimento de 
R$ 40,28 (quarenta reais e vinte e oito centavos), correspondente a 2 (duas) UFESP`s, em nome 
da APM junto ao Banco do Brasil, agência nº 6536-6, conta corrente nº 1104-5, sem devolução.  
As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local até o dia 
.15/ 12/ 2014 às 18:00 horas. A abertura dos envelopes contendo as propostas será realizada em 
sessão pública no dia 17/ 12/ 2014 às 18:30.horas, nas dependências da escola, pela Comissão 
Julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM.   
Pindamonhangaba,02 de dezembro de 2014.

Renata Flávia Pereira -Diretor Executivo da APM
 RG:29.104.167-x

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação

Controle SEOB-13/2014
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Paulo Francisco Ferreira Costa, 
responsável pelo imóvel localizado na Estrada Municipal Eduardo Francisco Lourenço, nº 1151,1155 
E 1156, Bairro Mandú, para que tome ciência do Termo de Embargo nº 037/2014 e do Auto de 
Infração e Imposição de Multa nº 362, em função de obra sendo executada sem projeto aprovado 
junto à Prefeitura Municipal, infringindo assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo 
como prazo para recurso 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação, em atendimento e 
conformidade com o artigo 209º da Lei Complementar nº 9 de 16/12/2008.

ARQuITETO LuIS PAuLO MENDES NuNES

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 093/2014

A Prefeitura comunica que no PP nº. 93/14, que cuida de “Aquisição de aparelho de ar condicionado 
aplicação nas salas da telefonista Sub Prefeitura Moreira César, administração e projeto Horta 
alimento da Secretaria de Governo”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): Esper & Florêncio 
Assistência e Serviços Ltda. EPP (01, 02 e 04). Item fracassado: 03
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 344/2014

A Prefeitura comunica que no PP nº. 344/14, que cuida de “Aquisições de veículos de passageiros 
zero quilometro para compor a frota do Município de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor das 
empresas (itens/lotes): Total Comércio e Serviços de Veículos Ltda. (03); Volkswagem do Brasil 
Indústria de Veículos Automotores Ltda. (01 e 02).
Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 346/2014

A Prefeitura comunica que no PP nº. 346/14, que cuida de “Aquisição de medicamentos 
fitoterápicos através de farmácia especializada em manipulação, preparo e fornecimento de cremes 
fitoterápicos para uso nas salas de curativos das unidades básicas de saúde e programa de Saúde 
da Família do Município”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): Nova Natural Farmácia de 
Manipulgação e Homeopatia Ltda. ME (01 e 02).
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 347/2014

A Prefeitura comunica que no PP nº. 347/14, que cuida de “Aquisição de nebulizador para uso 
da equipe de controle de vetores”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (item/lote): Noroeste Comercial 
de Suprimentos Ltda. ME (01).
Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2014.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 114/2014

A Prefeitura comunica que no PP nº. 114/14, que cuida de “Aquisição e instalados de motores 
elétricos com polia e fiação (cabeamento), atendendo o contrato de repasse nº 0371942-24/2011, 
através de Convenio firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, 
atendendo o sistema de irrigação Polder Pinda IV”, a Autoridade Superior, face à manifestação do 
Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e 
suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 343/2014

A Prefeitura comunica que no PP nº. 343/14, que cuida de “Aquisição de autoclave, escada 
extensiva, maca divã, braçadeira para injeção, carrinho de anestesia e carro maca avançado”, 
a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação 
DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 360/2014

A Prefeitura comunica que no PP nº. 360/14, que cuida de “Aquisição de cama hospitalar que melhor 
atenderá as necessidades da beneficiária Ligia Mara”, a Autoridade Superior, face à manifestação 
do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 
e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2014.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 251/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 251/14, que cuida de “Aquisição de compressor de ar”, 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, 01 de dezembro de 2014.
PREGÃO Nº. 334/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 251/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em serviços de manutenção preventiva e de manutenção corretiva pelo período de 12 meses, 
com fornecimento de peças quando necessário para os refrigeradores, freezers, fogões e fornos 
instalados nas unidades escolares e projetos da Secretaria de Educação e Cultura do município 
de Pindamonhangaba, conforme Termo de Referência”, 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, 01 de dezembro de 2014.
PREGÃO Nº. 335/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 335/14, que cuida de “Aquisição de 22 refeições diárias 
ininterruptas sendo 11 no almoço e 11 no jantar pelo período de 12 meses para o corpo de 
bombeiros de Pindamonhangaba.”, 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, 02 de dezembro de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 292/2014 de “Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de manutenção de trocador de calor com reposição de peças para 
as piscinas dos Centros Esportivos da Sejelp”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 31/10/2014: 

ATA nº 194/2014 Empresa: JOMARI PISCINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS EM FIBRA 
DE VIDRO LTDA EPP 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

CONSUMO
ESTIMADO

ANUAL 

01 UNID. 004.016 - Revisão de trocador de calor com 
substituição de condensador. 
UN: Uni 

JOMARI 5.700,00 12 

02 UNID. 004.016 - Revisão de trocador de calor com 
substituição de compressor. 
UN: Uni 

JOMARI 4.990,00 15 

03 UNID. 004.016 - Revisão de trocador de calor com 
manutenção de componentes eletrônicos e 
filtro selador. 
UN: Uni 

JOMARI 2.640,00 40 

04 UNID. 004.016 - Revisão de trocador de calor com 
limpeza, higienização, troca de filtro e 
reposição de gás. 
UN: Uni 

JOMARI 1.900,00 40 

Pindamonhangaba, 8 de dezembro de 2014. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 286/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 286/2014 de “Aquisição de lanches para atender a 
SEC em cursos, oficinas e reuniões”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinada em 26/11/2014: 

ATA nº 218/2014 Empresa: TOTIS – X LTDA – ME  
ITEM UNID. 

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR

UNITÁRIO 
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO

ANUAL 

01 UNID. 01.005.001.002295-LANCHE 
PÃO FRANCÊS COM APROX. 50GR.COM 
01 FATIA DE PRESUNTO COM APROX. 
15G E UMA FATIA DE QUEIJO TIPO 
MUSSARELA COM APROX. 15G 

SANTANA 1,74 9.000 

02 UNID. 01.005.001.002295-LANCHE TIPO III 
PÃO TIPO NAZARÉ COM PESO 
APROXIMADO DE 50 GRAMAS COM 
UMA FATIA DE PEITO DE PERU DE 
APROXIMADAMENTE 15G E UMA 
FATIA DE QUEIJO MUSSARELA OU 
PRATO DE 15 GRAMAS CADA FATIA. 

SANTANA 1,74 9.000 

Pindamonhangaba, 8 de dezembro de 2014. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 246/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 246/2014 de “Aquisição de insumos para atender aos 
programas de diabetes municipal”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, 
com validade de 12 meses, assinada em 10/11/2014: 

ATA nº 200/2014 Empresa: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

CONSUMO
ESTIMADO

ANUAL 

06 Unid. 
1.002.012.000987 SERINGA 
DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50UI E 
AGULHA DE DIMENSÕES:(8 X 0,3 E 9,5-
0,33 MM) ESTÉRIL DE PLÁSTICO, 
ATÓXICA, INC 

SERinga dESCaRTÁVEL,CaPaCidadE dE 50Ui 
E agULha dE dimEnSÕES:(8 X 0,3 E 9,5-0,33 
mm) ESTÉRiL dE PLÁSTiCo, aTÓXiCa , 
inCoLoR Com RESiSTÊnCia mECÂniCa, 
CoRPo CiLindRiCo, ESCaLa Em gRaVaÇÃo 
indELEVEL, dE 0 a 50Ui Com diViSÕES dE 1 
Em 1 UnidadE, Com agULha hiPodÉRmiCa 
aCoPLada no CoRPo da SERinga 
(monobLoCo),EXTREmidadE PRoXimaL do 
ÊmboLo Com PiSTÃo dE VEdaÇÃo dE 
boRRaCha aTÓXiCa, aPiRogÊniCa, 
ConFECCionada Em aÇo inoXidÁVEL , 
SiLiConiZada, niVELada ,PoLida 
,CiLindRiCa , RETa , oCa, biSEL 
TRiFaCETado, aFiada, Com CanhÃo 
TRanSLÚCido, PRoVida dE PRoTEToR QUE 
PERmiTa PERFEiTa adaPTaÇÃo do CanhÃo. 

ULTRa FinE 

bd 

0,3900 500.000 

07 Unid. 
1.002.012.000992 SERINGA 
DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 100UI E 
AGULHA DE DIMENSÕES: (8 X 0,3 E 9,5-
0,33 MM) ESTÉRIL DE PLÁSTICO, 
ATÓXICA, IN 

SERinga dESCaRTÁVEL,CaPaCidadE dE 
100Ui E agULha dE dimEnSÕES:(8 X 0,3 E 
9,5-0,33mm) ESTÉRiL dE PLÁSTiCo, aTÓXiCa 
, inCoLoR Com RESiSTÊnCia mECÂniCa, 
CoRPo CiLindRiCo, ESCaLa Em gRaVaÇÃo 
indELEVEL, dE 0 a 100Ui Com diViSÕES dE 
2 Em 2 UnidadES, Com agULha 
hiPodÉRmiCa aCoPLada no CoRPo da 
SERinga (monobLoCo),EXTREmidadE 
PRoXimaL do ÊmboLo Com PiSTÃo dE 
VEdaÇÃo dE boRRaCha aTÓXiCa, 
aPiRogÊniCa, ConFECCionada Em aÇo 
inoXidÁVEL, SiLiConiZada, niVELada 
,PoLida ,CiLindRiCa, RETa , oCa, biSEL 
TRiFaCETado, aFiada, Com CanhÃo 
TRanSLÚCido, PRoVida dE PRoTEToR QUE 
PERmiTa PERFEiTa adaPTaÇÃo do CanhÃo. 

ULTRa FinE 

bd 

0,2210 400.000 

ATA nº 201/2014 Empresa: EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

CONSUMO
ESTIMADO

ANUAL 
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05 Unid. 1.002.012.000993 LANCETA PARA 
PUNÇÃO DIGITAL, COM DISPOSITIVO DE 
SEGURANÇA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, 
PARA UTILIZAÇÃO ÚNICA, COM 
DIAMETRO
LanCETa PaRa PUnÇÃo digiTaL, Com 
diSPoSiTiVo dE SEgURanÇa, dESCaRTÁVEL 
E ESTÉRiL, PaRa UTiLiZaÇÃo ÚniCa, Com 
diamETRo EnTRE 25g E 28g, E 
PRoFUndidadE EnTRE 1,8mm E 2,0mm, Em 
aÇo inoX E biSEL TRiFaCETado, ESTÉRiL E 
dESCaRTaVEL. EmbaLagEm RESiSTEnTE QUE 
gaRanTa a inTEgRidadE do PRodUTo aTÉ 
o momEnTo do USo, TRaZEndo 
EXTERnamEnTE dadoS dE FabRiCaÇÃo, 
ESTERiLiZaÇÃo E PRoCEdEnCia. 

LERnaPhaRm-
LoRiS

0,1780 140.000 

ATA nº 203/2014 Empresa: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
ITEM UNID. 

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR

UNITÁRIO 
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO

ANUAL 

04 Unid. 1.002.012.000984 LANCETA DESCARTAVEL 
PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX, BISEL 
TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM 
CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MA 
LanCETa dESCaRTaVEL PaRa PUnÇÃo digiTaL Em 
aÇo inoX, biSEL TRiFaCETado EmbUTido 
FiRmEmEnTE Em CoRPo PLÁSTiCo oU oUTRo 
maTERiaL ComPaTÍVEL, Com TamPa PRoTEToRa 
dE FÁCiL REmoÇÃo E QUE PRoTEJa a LanCETa 
aPÓS o USo, ESTÉRiL E dESCaRTaVEL PaRa o USo 
Em LanCETadoR ComPaTiVEL. EmbaLagEm 
RESiSTEnTE QUE gaRanTa ainTEgRidadE do 
PRodUTo aTÉ o momEnTo do USo, TRaZEndo 
EXTERnamEnTE dadoS dE FabRiCaÇÃo, 
ESTERiLiZaÇÃo E PRoCEdEnCia. obSERVaÇÃo: 
SERÁ EXigido ConFoRmE ConTRaTo CEdER 2.000 
(doiS miL) LanCETadoRES, ComPaTiVEiS Com aS 
LanCETaS, aLÉm dE gaRanTia, manUTEnÇÃo, 
manUaL Em LingUa PoRTUgUESa do aPaRELho 
oFERECido. 

g-Tech 0,0445 400.000 

* Publicar 01 Vez 
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03 Unid. 
1.002.012.014615 FITA COM AREA 
REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO 
QUANTITATIVA DE GLICEMIA CAPILAR, 
UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA 
COM METODO  

FiTa Com aREa REagEnTE PaRa VERiFiCaÇÃo 
QUanTiTaTiVa dE gLiCEmia CaPiLaR, 
UTiLiZando mETodoLogia EnZimaTiCa Com 
mETodo dE LEiTURa aTRaVES dE bioSSEnSoR 
amPERomETRiCo, Em moniToR PoRTaTiL dE 
CaLibRagEm FÁCiL E RÁPida. o mÉTodo dE 
anÁLiSE dEVE aPRESEnTaR LinEaRidadE na 
FaiXa dE 20 a 500mg/dL, Com TEmPo dE 
LEiTURa do TESTE dE no mÁXimo 5 (CinCo) 
SEgUndoS, Com indiCaÇÃo QUE LEVE À 
REPETiÇÃo do TESTE QUando nECESSÁRio. 
amoSTRa dE SangUE ToTaL obTida PoR 
PUnÇÃo dE PoLPa digiTaL Com VoLUmE 
mÁXimo dE (Um) miCRoLiTRo, aPLiCada 
diRETamEnTE na TiRa REaTiVa. EmbaLadaS 
Em FRaSCoS oU CaiXaS Com 25 oU 50 TiRaS 
dE aCoRdo Com a PRaXE do FabRiCanTE dE 
modo a aSSEgURaR PRoTEÇÃo do PRodUTo 
aTÉ o momEnTo dE SUa UTiLiZaÇÃo E 
TRaZEndo EXTERnamEnTE oS dadoS dE 
idEnTiFiCaÇÃo, PRoCEdÊnCia, nÚmERo dE 
LoTE, daTa dE FabRiCaÇÃo E/oU PRaZo dE 
VaLidadE E nÚmERo dE REgiSTRo no 
miniSTÉRio da SaÚdE. obSERVaÇÃo: SERÁ 
EXigido ConFoRmE ConTRaTo (TERmo dE 
REFEREnCia) CEdER 2.000 (doiS miL) 
moniToRES noVoS ComPaTiVEiS Com aS FiTaS 
REagEnTES, aComPanhadoS dE PiLhaS E/oU 
baTERiaS, aLÉm dE gaRanTia, manUTEnÇÃo, 
manUaL E SoFTWaRE Em LingUa PoRTUgUESa 
do aPaRELho oFERECido. 

onE ToUCh 
ULTRa – 
LiFESCan

JohnSon & 
JohnSon 

0,3700 1.100.000 

ATA nº 202/2014 Empresa: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

CONSUMO
ESTIMADO

ANUAL 

01 Unid. 1.002.012.000988 AGULHA DESCARTÁVEL
PARA (SISTEMA DE APLICAÇÃO 
REUTILIZÁVEL DE INSULINA OU CANETA) 
DE DIMENSÕES: (0,5 X 0,25 MM A 0,6 X 0 
agULha dESCaRTÁVEL PaRa (SiSTEma dE 
aPLiCaÇÃo REUTiLiZÁVEL dE inSULina oU 
CanETa) dE dimEnSÕES: (0,5 X 0,25 mm a 0,6 X 
0,3 mm) ConFECCionada Em aÇo inoXidÁVEL, 
SiLiConiZada, niVELada, PoLida, CiLÍndRiCa, 
RETa, oCa, biSEL TRiFaCETado, aFiada, Com 
ComPaTibiLidadE Com TodoS oS SiSTEmaS dE 
aPLiCaÇÃo dE inSULina (CanETaS). EmbaLada 
Em maTERiaL QUE PRomoVa baRREiRa 
miCRobiana E abERTURa aSSÉPTiCa. 

WELLion 0,3000 22.000 

02 Unid. 1.002.012.000989 AGULHA DESCARTÁVEL
PARA (SISTEMA DE APLICAÇÃO 
REUTILIZÁVEL DE INSULINA OU CANETA) 
DE DIMENSÕES: (0,8 X 0,25 MM A 0,8 X 0 
agULha dESCaRTÁVEL PaRa (SiSTEma dE 
aPLiCaÇÃo
REUTiLiZÁVEL dE inSULina oU CanETa) dE 
dimEnSÕES: (0,8 X 0,25 mm a 0,8 X 0,3 mm) 
ConFECCionada Em aÇo inoXidÁVEL, 
SiLiConiZada, niVELada, PoLida, CiLÍndRiCa, 
RETa, oCa, biSEL TRiFaCETado, aFiada, Com 
ComPaTibiLidadE Com TodoS oS SiSTEmaS dE 
aPLiCaÇÃo dE inSULina (CanETaS). EmbaLada 
Em maTERiaL QUE PRomoVa baRREiRa 
miCRobiana E abERTURa aSSÉPTiCa 

WELLion 0,2970 22.000 
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03 Unid. 
1.002.012.014615 FITA COM AREA 
REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO 
QUANTITATIVA DE GLICEMIA CAPILAR, 
UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA 
COM METODO  

FiTa Com aREa REagEnTE PaRa VERiFiCaÇÃo 
QUanTiTaTiVa dE gLiCEmia CaPiLaR, 
UTiLiZando mETodoLogia EnZimaTiCa Com 
mETodo dE LEiTURa aTRaVES dE bioSSEnSoR 
amPERomETRiCo, Em moniToR PoRTaTiL dE 
CaLibRagEm FÁCiL E RÁPida. o mÉTodo dE 
anÁLiSE dEVE aPRESEnTaR LinEaRidadE na 
FaiXa dE 20 a 500mg/dL, Com TEmPo dE 
LEiTURa do TESTE dE no mÁXimo 5 (CinCo) 
SEgUndoS, Com indiCaÇÃo QUE LEVE À 
REPETiÇÃo do TESTE QUando nECESSÁRio. 
amoSTRa dE SangUE ToTaL obTida PoR 
PUnÇÃo dE PoLPa digiTaL Com VoLUmE 
mÁXimo dE (Um) miCRoLiTRo, aPLiCada 
diRETamEnTE na TiRa REaTiVa. EmbaLadaS 
Em FRaSCoS oU CaiXaS Com 25 oU 50 TiRaS 
dE aCoRdo Com a PRaXE do FabRiCanTE dE 
modo a aSSEgURaR PRoTEÇÃo do PRodUTo 
aTÉ o momEnTo dE SUa UTiLiZaÇÃo E 
TRaZEndo EXTERnamEnTE oS dadoS dE 
idEnTiFiCaÇÃo, PRoCEdÊnCia, nÚmERo dE 
LoTE, daTa dE FabRiCaÇÃo E/oU PRaZo dE 
VaLidadE E nÚmERo dE REgiSTRo no 
miniSTÉRio da SaÚdE. obSERVaÇÃo: SERÁ 
EXigido ConFoRmE ConTRaTo (TERmo dE 
REFEREnCia) CEdER 2.000 (doiS miL) 
moniToRES noVoS ComPaTiVEiS Com aS FiTaS 
REagEnTES, aComPanhadoS dE PiLhaS E/oU 
baTERiaS, aLÉm dE gaRanTia, manUTEnÇÃo, 
manUaL E SoFTWaRE Em LingUa PoRTUgUESa 
do aPaRELho oFERECido. 

onE ToUCh 
ULTRa – 
LiFESCan

JohnSon & 
JohnSon 

0,3700 1.100.000 

ATA nº 202/2014 Empresa: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

CONSUMO
ESTIMADO

ANUAL 

01 Unid. 1.002.012.000988 AGULHA DESCARTÁVEL
PARA (SISTEMA DE APLICAÇÃO 
REUTILIZÁVEL DE INSULINA OU CANETA) 
DE DIMENSÕES: (0,5 X 0,25 MM A 0,6 X 0 
agULha dESCaRTÁVEL PaRa (SiSTEma dE 
aPLiCaÇÃo REUTiLiZÁVEL dE inSULina oU 
CanETa) dE dimEnSÕES: (0,5 X 0,25 mm a 0,6 X 
0,3 mm) ConFECCionada Em aÇo inoXidÁVEL, 
SiLiConiZada, niVELada, PoLida, CiLÍndRiCa, 
RETa, oCa, biSEL TRiFaCETado, aFiada, Com 
ComPaTibiLidadE Com TodoS oS SiSTEmaS dE 
aPLiCaÇÃo dE inSULina (CanETaS). EmbaLada 
Em maTERiaL QUE PRomoVa baRREiRa 
miCRobiana E abERTURa aSSÉPTiCa. 

WELLion 0,3000 22.000 

02 Unid. 1.002.012.000989 AGULHA DESCARTÁVEL
PARA (SISTEMA DE APLICAÇÃO 
REUTILIZÁVEL DE INSULINA OU CANETA) 
DE DIMENSÕES: (0,8 X 0,25 MM A 0,8 X 0 
agULha dESCaRTÁVEL PaRa (SiSTEma dE 
aPLiCaÇÃo
REUTiLiZÁVEL dE inSULina oU CanETa) dE 
dimEnSÕES: (0,8 X 0,25 mm a 0,8 X 0,3 mm) 
ConFECCionada Em aÇo inoXidÁVEL, 
SiLiConiZada, niVELada, PoLida, CiLÍndRiCa, 
RETa, oCa, biSEL TRiFaCETado, aFiada, Com 
ComPaTibiLidadE Com TodoS oS SiSTEmaS dE 
aPLiCaÇÃo dE inSULina (CanETaS). EmbaLada 
Em maTERiaL QUE PRomoVa baRREiRa 
miCRobiana E abERTURa aSSÉPTiCa 

WELLion 0,2970 22.000 

Pindamonhangaba, 8 de dezembro de 2014.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO

PROCESSO Nº0008509-26.2012.8.26.0445

O(A) Doutor(a) HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por este Juízo se processa uma ação de USUCAPIÃO, requerida por INDALECIO 
LOPES GARCIA FILHO e SILVANA HESPANHOL LOPES GARCIA, tendo por objeto um imóvel 
sito à Rua Soldado Roberto Marcondes, nº412, Campo Alegre, em Pindamonhangaba/SP, que 
se confronta com Eduardo Correa; Izaltino Escócio; Guilherme José Gama Pestana e Luiz Alves 
Pacheco, com área de 510,98m², composto de construção de um prédio n°412 com 235,30m². 
Descrições minuciosas encontram-se nos autos, à disposição de qualquer interessado. Os autores 
adquiriram 390m² do imóvel em 1989, destacada de área maior da matrícula nº17062, através 
de Proposta para Compra de Imóvel firmada com Aurélia de Hoyo Pestanaf, viuva-meeira de 
Godofredo Pestana. E adquiriram 123,64m² do imóvel, correspondente ao terreno de fundos, 
área destacada da área maior da matrícula nº17055 em 1994, através de Escritura Pública de 
Compra e Venda firmada com Mario Amadei e s/mr Celeste Wanda da Gama Pestana Amadei. A 
Escritura Pública não pode ser levada a registro uma vez que foi efetivada venda de parte ideal 
que não corresponde a qualquer das áreas desmembradas da matrícula. Alegam os autores serem 
possuidores do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 23 anos no caso da 
1ª área e há 18 anos no caso da 2ª área. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias, 
contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.
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COMUNICADO
O Sitio Ogapora sito a estrada Municipal do Pinhão do Borba em Pindamonhangaba, 
declara que o Sr. ADRIANO HENRIQUE DA SILVA, portador da carteira de trabalho 
nº 0078836 série 00419 - SP está ausente de seu emprego desde o período da tarde 
do dia 06 de novembro de 2014 confi gurando assim o abandono de emprego de 
acordo com as leis trabalhistas vigente no país.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOÃO 
PAULO RIBEIRO SOUZA, REQUERIDO POR HELLEN CRISTINE RIBEIRO SOUZA - PROCESSO 
Nº0007615-21.2010.8.26.0445.

O(A) Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível do Foro de 
Pindamonhangaba, Comarca de de Pindamonhangaba do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
23/04/2014 16:25:33, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOÃO PAULO RIBEIRO SOUZA, CPF 417.488.538-
99, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) 
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a).  Hellen Cristine Ribeiro Souza. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afi xado na forma da lei. Nada mais. Dado e 
passado na cidade de Pindamonhangaba em 01 de dezembro de 2014.

LICENÇA DA CETESB
GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA torna público que 
RECEBEU DA CETESB A LICENÇA DE OPERAÇÃO PROVISÓRIA DE Nº. 
03004633, sito à Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, 4.320, Bairro Água Preta, 
PINDAMONHANGABA-SP/SP

LICENÇA DA CETESB
CONFAB INDUSTRIAL S.A. torna público que recebeu da CETESB a Licença 
Prévia e de Instalação N° 3000758 e requereu a Licença de Operação para o 
laboratório de corrosão, sito à Avenida Gastão Vidigal Neto, 450, Cidade Nova, 
Pindamonhangaba/SP. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000490-70.2008.8.26.0445

O(A) Doutor(a) HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, 
do Foro de Pindamonhangaba,da Comarca de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) VICTOR HENRIQUE PAIXÃO MOSQUE, R: Mauro Araujo Albuquerque, 40, 
Conjunto Habitacional Terra do – CEP:12443-730, Pindamonhangaba-SP, CPF:371.214.418-02, 
RG: 427033809, que lhe foi proposta uma ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA por parte de BANCO FINASA S/A, alegando em síntese: que a requerente fi rmou com 
o requerido, em 17/07/2007, Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em garantia, 
no prazo de 42 (quarenta e dois meses), vencendo a primeira em 17/08/2007 e que a requerente 
deixou de cumprir as obrigações pactuadas desde 17/10/2007. Tal crédito destinou-se à aquisição 
de um veículo da marca Honda, modelo CG Titan KS, cor preta, ano/modelo 2007/2007, placa 
BYS8349, chassi 9C2KC08107R215519. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma 
da Lei, sendo este Fórum localizado na Alcides Ramos Nogueira, 780, Mombaça – CEP:12421-010, 
FONE:(12) 3643-1602, Pindamonhangaba-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 363/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 363/14, que cuida de “Aquisição de cestas complementares 
de alimentação”, a Autoridade Superior, considerando à análise da Secretaria de Administração 
e o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexos aos autos, nega provimento ao recurso 
da empresa Comercial João Afonso Ltda., através do processo externo 34057 de 28/11/2014, e 
HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Guin 
Comércio e Representação Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 08 de dezembro de 2014.

ATO N° 28, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014.

Prorroga os trabalhos da  Comissão Especial de Inquérito,

constituída  pelo  Ato  n°  23/2014, para  apurar  indícios  de

irregularidades  administrativas  cometidas  pelo  Vereador

Professor Eric de Oliveira.

VEREADOR RICARDO PIORINO,   Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de

Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:

Art. 1º Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de Inquérito,

constituída  pelo  Ato  n°  23/2014,  para  apurar  indícios  de  irregularidades  administrativas

cometidas pelo Vereador Professor Eric de Oliveira, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 09

de dezembro de 2014.

          Art. 2º -  Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2014.

  

Vereador RICARDO PIORINO

Presidente

Publicada no Departamento Legislativo

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250

Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 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 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 5

Dia  16/12/2014 às 14 horas

10º POLLYANA GUIMARÃES
RUA AGOSTINHO SAN MARTIN FILHO, 176 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-065

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 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 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso específi co, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).

Dia  16/12/2014 às 14:30 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

22º MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA DE SOUZA
RUA ODILON FERREIRA, 104 – VILA SÃO PAULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-602

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Tribuna do Norte
ESPORTES

RESULTADOS 
DO FUTEBOLPrefeitura oferece ‘Festival 

de Verão’ nas quatro piscinas
MARCOS VINÍCIO CUBA

* * *
A Secretaria de Juventude, 

Esportes e Lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba vai ofe-
recer o 2º Festival de Verão, 
nas quatro piscinas públicas e 
a população poderá se divertir. 
Quem participou da primeira 
edição, aprovou a iniciativa. 

O festival começa no sábado 
(13) no “João do Pulo” e no Ara-
retama. No domingo (14) é a vez 
do “Zito” e Cidade Nova. Nos 
dias 20 e 21 as pessoas podem 
curtir novamente, sendo no dia 
20 em Moreira César e na Cida-
de Nova, e no dia 21 no “João do 
Pulo” e no Araretama. Crianças, 
jovens e adultos poderão usar as 
piscinas a partir das 14 horas.

A equipe da Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer solici-
ta aos interessados que utilizem 
trajes de banho, tais como: bi-
quínis, maiôs ou sungas. Tam-
bém recomenda a aplicação do 
protetor solar 30 minutos antes 
de entrar na água.

Prefeitura premia campeões do Circuito Corrida de Rua
MARCOS VINÍCIO CUBA

* * *
Terminou no domingo (7) o 

Circuito Corrida de Rua de Pin-
damonhangaba e a Prefeitura 
premiou os campeões. O even-
to contou com cinco etapas e a 
última aconteceu em Moreira 
César. Os atletas percorreram 
um percurso de 5,8km. A festa 
começou às 17 horas com o “Dia 
do Brincar”. As atividades fo-
ram desenvolvidas na praça do 
Cisas.

O atleta Robson Karlos de 
Oliveira e Silva conquistou o 
campeonato do Circuito na ca-
tegoria adulta, com 200 pon-
tos, e no feminino Tamires 
Fonseca dos Santos foi a me-
lhor, com 185 pontos. Ao todo, 
foram entregues mais de 60 
troféus. Esta competição con-
tou com representantes da ci-
dade e região.

Para Arone Lúcia Gomes de 
Paula, que participou de três 
etapas, é um prazer marcar pre-
sença na prova e receber o cari-
nho das pessoas. “Infelizmente 
não consegui participar de to-
das as etapas e fi quei em tercei-

CLASSIFICAÇÃO DOS 
TRÊS PRIMEIROS LUGARES 
DE CADA CATEGORIA

PRÉ-MIRIM MASCULINO
1º Pedro Lucas Salgado
2º Guilherme F. Ferreira
3º Ítalo R. Mariano

MIRIM MASCULINO
1º Vandriel de O. Matias
2º Thales Vinícius Costa
3º Matheus Gabriel da Silva

INFANTIL MASCULINO
1º João Gabriel Augusto
2º João Marcos Antunes
3º Breno de Assis Ribeiro

JUVENIL MASCULINO
1º Ewerton Lucio Coelho Vasconcelos
2º Nobelino Tavares da Silva Neto
3º Gustavo dos Santos

ADULTO MASCULINO
1º Robson Karlos de Oliveira e Silva
2º Thiago da Silva Florentino
3º Thiago Camilo Gomes da Conceição

MÁSTER MASCULINO
1º Anderson Fernando de Carvalho
2º Francisco de Paula Pereira
3º Alberto Rodrigues Sophia

VETERANO 1 MASCULINO
1º Odair Ferreira dos Santos
2º Flávio Rogério Gomes Ribas
3º José Luiz Rosa dos Santos

VETERANO 2 MASCULINO
1º Claudionor Mota de Santana
2º Luiz Henrique Antonio
3º Joaquim Braz de Souza

VETERANÍSSIMO 1 MASCULINO
1º Adão da Silva Vilela
2º Antonio Jorge dos Santos
3º Pedro Tadeu Pereira

VETERANÍSSIMO 2 MASCULINO
1º Eugênio Rodrigues
2º Benedito Roberto dos Santos

DEFICIENTE VISUAL
1º Adail Alves 

PRÉ-MIRIM FEMININO
1º Giovana M. Miranda
2º Ana Luiza Santos
3º Maria Lais Macruz

MIRIM FEMININO
1º Kathelyn Rocha Veloso
2º Marcelle P, de O. Pereira
3º Gabriela de S. Sophia

INFANTIL FEMININO
1º Isabela Silva de Assis

JUVENIL FEMININO
1º Samanta Balbino Rezende
2º Ana Flávia F. Matos
3º Thais Gonçalves Vaz

ADULTO FEMININO
1º Tamires Fonseca dos Santos
2º Erika dos Santos Lemes
3º Arone Lúcia Gomes de Paula

MÁSTER FEMININO
1º Elisangela Aparecida Domingues
2º Leandra A. Cossete
3º Andréia F. Santos

VETERANO 1 FEMININO
1º Simone Cabral dos Santos
2º Marly Alves de Souza
3º Patrícia Aparecida Agostinho

VETERANO 2 FEMININO
1º Maria Lúcia Vilela
2º Edna Mariano dos Santos
3º Leônidas de Castro

VETERANÍSSIMO 1 FEMININO
1º Maria Angélica Salgado
2º Norma Juliano
3º Lourdes Cardoso

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

O 2º Festival da Melhor 
Idade chegou ao fi m na sexta-
feira (5) no ginásio da Ferro-
viária, onde o público apro-
veitou, se divertiu e aprendeu 
passos de samba, rock e forró. 
Maria Nazaré da Costa e Bra-
ga abrilhantaram a noite com 
uma apresentação de valsa.

O evento teve início dia 21 
de novembro e ofereceu 14 mo-
dalidades esportivas para que 
as pessoas a partir de 50 anos 
de idade pudessem se divertir.

Maria Nazaré comenta que 
achou o festival ótimo e espera 
que continue. Ela levou os fa-
miliares para o encerramento 
e acrescentou que fi cou muito 
feliz. Ela parabenizou todos os 
atletas que participaram da 
ação desde o dia 21.

“Foi um evento bonito e 
mostrou que a Secretaria de 
Juventude, Esportes e Lazer 
tem respeito pela Melhor Ida-
de. Parabenizo todos os atletas 
e os amigos e familiares que os 
apoiaram”, fi naliza o secretá-
rio da pasta.

As piscinas do Festival de Verão serão abertas a partir das 14 horas

FERROVIÁRIA E 
PRIMEIROS PASSOS 
DECIDEM SUB 12

A decisão do Salonão sub 12 
acontece nesta terça-feira (9), às 20 
horas, entre Ferroviária e Crianças 
Primeiros Passos A, no ginásio de 
esportes Tobias Salgado. Antes, às 
19h30, haverá a disputa pelo tercei-
ro lugar entre Crianças Primeiros 
Passos B e Sejelp/Araretama.

O presidente da Liga Pindamo-
nhangabense de Futsal, Benedito 
José Coelho, o Pintado, ressaltou que 
os jogos devem ser equilibrados. “Te-
mos notado um nível técnico muito 
bom neste ano e as partidas fi nais 
devem ser emocionantes”.

FESTIVAL É 
ENCERRADO COM 
NOITE DE BAILE

ro lugar na classifi cação geral”, 
revela.

As famílias também marca-
ram presença no Circuito. Maria 
Lúcia Vilela diz que compete nas 
corridas de Pinda há cinco anos, 
e sempre foi muito legal. “Eu le-
vava o meu marido às corridas 

e via as mulheres chegando (na 
linha de chegada) e pensava ‘eu 
também aguento’ e um dia deci-
di correr e até hoje participo. Eu 
não treino porque trabalho mui-
to”, conta a campeã da categoria 
Veterano 2.

Ademir Luciano Vilela desta-

ca que a corrida virou um hobby 
de família. Ele começou a trei-
nar para emagrecer e pela pri-
meira vez competiu. Ele afi rma 
que o percurso foi bem interes-
sante e que conseguiu concluir 
a prova tranquilamente, apesar 
do calor.

Os atletas percorreram um percurso de 5,8km

Divulgação

Divulgação

SUB 9

Sábado (6)
Santos 0 x 0 São Paulo
PS Gerezim 0 x 3 Ferroviária
Jd. Regina 0 x 5 Terra dos Ipês
 
SÊNIOR 35

Domingo (7)
Cidade Nova 2 x 2 Bela Vista
Jd. Rezende 0 x 0 Ferroviária
Independente 1 x 10 Pindense
Afi zp 0 x 5 Jd Cristina

Folga: Terra dos Ipês
 
COPA GUGA 

(Quartas de fi nais - Jogo de Ida)
Domingo (7)
Sapopemba 2 x 1 União R8
100 Nome 0 x 1 Santa Cruz
Taipas 0 x 3 Vila São José
Ipê II 1 x 0 Mantipê

COPA GIBA SÊNIOR 50

Domingo (7)
Campo Alegre 1 x 3 Independente
Flamengo 2 x 2 Maricá
Chafariz 0 x 2 Esplanada ST




