Prazo para renovar bolsas
de estudo termina hoje

Divulgação

Os estudantes contemplados com bolsas de estudos do município de
Pindamonhangaba têm até hoje para fazer a renovação do benefício. O
recadastro é realizado no Departamento de Assistência Social, das 8 às 11
horas e das 13 às 16h30 (rua Euclides Figueiredo, 94, Alto Cardoso).
PÁGINA 5
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População pode ser divertir nas piscinas
Marcos Vinício Cuba

A população de Pindamonhangaba pode se divertir nas piscinas públicas da cidade a partir de
segunda-feira (12). Entre
os dias 12 e 16 de janeiro, o
projeto ‘Festival de Verão’
acontece no ‘João do Pulo’
e no Araretama; entre 19 e
23 será a vez do ‘Zito’ e do
Cidade Nova.
ESPORTES 10

PINDA É
DESTAQUE NA
GERAÇÃO DE
EMPREGOS DE
DEZEMBRO

Intenção do Festival de Verão é
garantir lazer e esporte à população

De acordo com relatório
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
– Pindamonhangaba obteve
saldo positivo na geração de
empregos divulgada em dezembro. O setor da indústria
de transformação foi um dos
destaques da cidade.

Araretama e Mantipê fazem
clássico na Copa Regional
Odirley Pereira

PÁGINA 3

CIDADE DEBATE
USO RACIONAL
DA ÁGUA
O programa de rádio ‘O
Prefeito e Você’ desta semana
debateu a questão da água no
Estado de São Paulo, as formas de economizar e os riscos
do consumo exagerado.

PÁGINA 6

COPA GUGA DE
FUTSAL COMEÇA
NA SEGUNDAFEIRA
A segunda edição da Copa
Guga de Futsal começa na segunda-feira (12), às 19 horas,
com duas partidas no Centro
Esportivo José Ely Miranda
‘Zito’. Antes, na sexta-feira
(9), às 19 horas, a Liga de
Futsal, a Secretaria de Esportes e clubes vão deﬁnir as
tabelas e algumas regras da
competição.

O jogo entre Araretama e
Mantipê é o mais aguardado da
primeira rodada da Copa Regional de futebol, que começa
neste domingo (11). Outros
jogos da primeira rodada serão: Vila São José X Cantareira;
Rodoviário X Unidos da Vila;
Castolira X Maricá; Real Esperança X Sapopemba; e Capituba
X Independência.

ESPORTES 10

Jornal dos Esportes da Difusora volta ao ar

Mulher completa 100 anos
Ana Camila Campos

Divulgação

ESPORTES 10
PREVISÃO DO TEMPO
SEXTA-FEIRA

22º
PREDOMÍNIO DE SOL NA
MAIOR PARTE DO PERÍODO

37º
UV 14
Fonte CPTEC/INPE

A rádio Difusora vai retomar
o programa Jornal dos Esportes nesta segunda-feira (12),
às 18 horas. O programa será
apresentado pelo jornalista
Bruno Lemes, que vai receber na reestreia membros da

Liga Pindamonhangabense de
Futebol, para comentar sobre
as competições da temporada
2015. Bruno Lemes disse que
está ansioso para ancorar um
dos programas mais tradicionais da região.

2º CADERNO
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Demorou para acontecer

Governo vai integrar ações de
segurança de estados do Sudeste

A

uniﬁcação das polícias é um assunto
que vem sendo debatido há pelo menos três décadas. Na realidade mais
importante que a junção delas é o compartilhamento de informações e as ações integradas.
Nesta mesma linha de raciocínio, o Governo Federal promoveu, na quarta-feira (7), uma
reunião com os quatro governadores e secretários de Segurança Pública dos estados da região
Sudeste.
A proposta é deﬁnir um planejamento operacional e uma atuação associada entre as forças federais e estaduais de Segurança Pública
no combate ao crime organizado.
A articulação com os representantes do Rio
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo é baseada nas ações já executadas em
quatro edições da Operação Brasil Integrado,
que propõem estratégias compartilhadas entre
as unidades da federação participantes e baseadas em dados de inteligência.
A ideia com o encontro é deﬁnir uma ação
concreta para o combate ao crime nos estados
onde está a maior parte da população do Brasil.
Deste modo, uma medida integrada, com planejamento comum e uma gestão coordenada
entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Espírito Santo poderá fazer o país enfrentar o
crime organizado de forma mais eﬁciente.
Chega a ser inconcebível isso não ter sido
feito antes. Parabéns ao Governo Federal pela
iniciativa.
Agora, esperamos que nos próximos dias, todos os secretários de Segurança Pública se reúnam com os comandantes da Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros, delegados-gerais da Polícia Civil e demais gestores da Segurança Pública para, em uma semana, apresentarem um
modelo para composição do grupo operacional
para deﬁnir as ações nos estados. O Governo
ainda determina total articulação das forças federais e Exército.
Ao que tudo indica, é uma ótima oportunidade para a Nação repensar a Segurança Pública.
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ARENA 101 Pinda: 10/1 (sábado) –Engenharia Engenharia
Sertaneja - 17/1 (sábado) – Festa Havaiana. Fernando & Fabiano.
Elas vip até 1h. Aniversariantes do
mês + 10 acompanhantes serão
vip. www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e
7811-9776.
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo quarta e domingo,
com ótimos artistas da cidade.
Porções, bebidas, a simpatia do
casal Zé Luiz e Lurdes. Som ao
vivo com ótimos artistas toda
quarta-feira e domingo.
CASARÃO ROSEIRA – Bailão
sertanejo/country toda quinta-feira. Banda Rodeio. Elas free até 1h.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo
sábado às 19h. Somente para pessoas a partir de 50 anos. Sócios
não pagam e não-sócios R$ 5.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 10/1 (sábado) – Summer
Reggae. Roots Rock Reggae. Onze
Vinte. Via Dutra, divisa Guará/Lorena.
CLUBE DA VILA São Bene-

Tribuna do Norte

Festa do Branco tem Luana Camarah
Divulgação

Neste sábado (10), o Paineiras
Country Club realiza a primeira festa
de 2015: a “White Party”, que vai celebrar a chegada do novo ano em alto
estilo, com muito requinte e música
boa. O som ﬁca por conta de Luana
Camarah e banda, que pretendem repetir o sucesso do ano anterior. Além
disso, quem dará o tom das pistas é
a DJ residente da boate Provocateur,
Cris Proença, considerada “rainha
do house nacional”. Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria do
clube, Padaria Santo Pani, Doceria
Sodiê e Loja Hering do Shopping
Pátio Pinda. Compra de camarote e
convite para estudantes (meia entrada) somente na secretaria do clube.
A entrada de menores de 18 anos é
proibida.

Arena realiza três
shows neste sábado
A casa de shows Arena 101
realiza, neste sábado (10), três
shows para animar os frequentadores. O grupo Nossamizade,
a dupla Tales & Talita e o Trio
Engenharia se apresentam a
partir das 23 horas. As mulheres entram de graça até a 1 hora

Divulgação

APL convoca
acadêmicos
Nesta segunda-feira (12),
às 19 horas, em sua sede no
Palacete Tiradentes (Praça
Barão do Rio Branco), a APL
- Academia Pindamonhangabense de Letras fará sua primeira reunião ordinária deste
ano. “Estarão em pauta assuntos e interesses que deﬁnirão
os rumos da Academia em
2015. A presença dos acadêmicos, quadros de efetivos e
de honorários, será necessária para que o encontro alcance o êxito desejado”, ressalta o
presidente da entidade, Alberto Marcondes Santiago.

Errata

Na matéria “Aluno de Pinda vence Olímpiada de Matemática” erramos ao informar que Wilson Prado
Ribeiro Junior concorreu no nível do
Ensino Médio. Quando participou da
OBMEP, Wilson cursava a 6ª série do
Ensino Fundamental.

João Paulo Ouverney

Fundação Dr. João Romeiro

Divulgação

e os aniversariantes do mês não
pagam, com direito a 10 acompanhantes. A casa de shows ﬁca
situada na Estrada Municipal
Antonio Marçon, 4.900, Dutra
KM 101. Para mais informações
acesse o site www.arena101.com.
br ou o telefone (12) 3424-7673.

“... PENSO QUE CUMPRIR A VIDA seja simplesmente compreender
a marcha e ir tocando em frente... como um velho boiadeiro levando a
boiada eu vou tocando os dias...” – Paula Fernandes

dito realiza bailes no Recinto São
Vito (Moreira César). Não divulgada agenda de janeiro. Tel (12)
3642-2087.
CLUBE DO LAZER Taubaté:
Bailes com as melhores bandas
todo DOMINGO e QUARTA-FEIRA
21h.Tel. 3633-5389 e 3011-0400.
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: 10/1 (sábado) – João Pedro
& Fabiano. Estrada Pinda-Roseira.
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé: 10/1 (sábado) – Noite do
Azul e Branco. Marrom e Banda.
Mesas R$ 10 e convites R$ 10. Na
compra de 4 convites até 6/1 paga
R$ 5 pela mesa. 17/1 – Banda Alphavale. 24/1 – Banda Chamego.
com. 31/1 – Bruno & Hyago. Tel
(12) 3674-2413.
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 9/1 (sexta) – Cristian Fernandes, e May & Karen. 10/1
(sábado) – Talis e Welinton. 30/1
(sexta) – Lucas Lucco.
FERROVIÁRIA Pinda – Som
ao vivo no deck da piscina SEXTA-FEIRA: Associado em dia não
paga e pode retirar dois convites
na secretaria. Não sócios: H R$ 10
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e M vip até 23h30, e R$ 5 após
esse horário. Tel (12) 2126-4444.
Programação janeiro - 9/1 – André
& Andresa. 16/1 – César Barbosa
e Banda.
FERROVIÁRIA Pinda: 24/1
(sábado) – Uma Noite no Hawaii, com a Banda Swinga Brasil e
Karlinhos Madureira, puxador de
samba carioca. Mesas e convites à
venda. Tel (12) 2126-4444.
HÍPICA PARAÍSO Taubaté:
Toda quinta-feira, artistas ao vivo
com muita modão sertaneja
MANGUEIRÃO Pinda: 9/1
(sexta 22h) – Bruno & Hyago.
16/1 (sexta) – Banda Gold. 23/1
(sexta) – Marrom e Banda. O responsável, Lúcio Paquinha, informa
que o baile domingo volta após
o Carnaval. Telefone (12) 997082011.
MIX POTATO Pinda: 9/1
(sexta 20h) – Marcela Oliveira.
Rua dos Andradas, 393, em frente
ao Banco Itaú.
MUNDI
Taubaté:
18/12
(quinta) – Tales e Welinton. 9/1
(sexta) – Warm Up. T4F. Matheus
Lima, Marcus Oliveira, Gustavo

Alck e Edu Reis.
MUTLEY Taubaté: 8/1 (sexta)
– Triplex. Festa do Branco. 10/1
(sábado) – Banda Áries. Tel (12)
3632-554.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
(quinta 20h) – Telão Rock n’roll.
Entrada free. Skol a R$ 3,50 a
lata. 9/1 (sexta 23h) – Smashin
Pumpkins Cover SP. 10/1 (sábado
20h30) – Cachaça Cubana MG
11/1 (domingo 20h) – Sunday Light. Telão Rock n’Roll. Sol, a R$
3,50.
ÓPERA MIX Pinda: 9/1 (sexta) – Banda 8 Segundos. 17/1
(sexta) - Mc Gui. Rua Luíza Marcondes de Oliveira, 286 (antiga
Vinil).
PAINEIRAS
COUNTRY
CLUB Pinda: 10/01 (sábado) –
White Party. Dj Cris Proença.
Luana Camarah e Banda. 31/01
(sábado) – Baile do Hawaii. Banda
Babado Novo. Tel (12) 3642-8599
/ 3522-5356
PINDABAR Pindamonhangaba: QUARTA –Quartaneja. QUINTA – Videokê. Elas vip até 23h.
9/1 (sexta) – Pagode ao vivo. Gru-

po NotaSamba. SÁBADO – 10/1
(13h) – Pagode com feijoada. 20
h – Pagode ao vivo. Grupo Sou do
Samba. SEGUNDA – Sertanejo.
Cerveja Itaipava a R$ 1 a noite
toda. Tel (12) 3645-5805, 991420181 e 99163-9001.
PLANETA PIZZA Moreira
César: 10/1 (sábado 21h) – Marcela Oliveira. Tel (12) 3637-3889
e 3637-5786. Al. Das Grevíleas,
689, Terra dos Ipês, Moreira
César.
RANCHO SANTA FÉ Apareci-

da: 9/1 (sexta) – Nando & Ricky.
Homem R$ 25 e mulher R$ 15.
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 8/1 (quinta) – Washington dos Teclados.
1001 (sábado) – Alexandre Vilela (SJC). Tel. (12) 3648-4036 e
9775-0389.
RESTAURANTE COLMÉIA
Pinda: Almoço com música ao
vivo todo domingo e som ao vivo
quartas-feiras com Yolanda Vinagre, Zé Bé Filho e Silvinho Vasques. Telefone (12) 3652-2120.

DESTAQUE DA SEMANA
ANA PAULA
ZARBIETII participa diariamente,
às 6h30, do programa Primeiras
Notícias da Rádio Metropolitana de Taubaté,
apresentado
pelo
radialista
Silvio Sanzone.
Ela aborda com
maestria temas
polêmicos
do
cotidiano, sendo
muito elogiada
pela desenvoltura e qualidade
do trabalho, e
tem
participação também no
Radar Noticioso

EXPEDIENTE

Arquivo pessoal

Ana Paula (à esq.) com equipe da Metropolitana
(Metrô de Guará) às 7h30, e às 5h no programa de
entrevistas da TV Vale Guará. Mas não é só isso. Bonita e simpática, ela é ótima dançarina, e acompanhada
do namorado Mário, dão shows de dança de salão nos
bailes da Ferroviária e outros clubes da região. Conheça
mais sobre ela e leia seus textos no face: https://www.
facebook.com/ana.zarbietti.1?ref=ts&fref=ts.
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CIDADE
Caged aponta saldo positivo na
geração de empregos em Pinda
Pindamonhangaba
tem tido saldos positivos
na geração de empregos.
De acordo com os dados
do Caged - Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados divulgados dia
31 de dezembro, a cidade
teve destaque com 129
novos postos de trabalho,
referentes ao mês de novembro.
Diversos
economistas salientam que fatores
como as eleições presidenciais e a Copa do Mundo
prejudicaram o desempenho da economia do país,
no entanto, a administração municipal de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem
buscado a recuperação de
empregos, com isto, evitou os desligamentos. A
cidade tem apostado nas

áreas de serviços e comércio.
Os dados de setembro,
por exemplo, apontaram
que em agosto Pinda gerou mais de 300 empregos. Na ocasião, o setor
com destaque foi o da indústria de transformação,
seguido pelo comércio.
O secretário de Desenvolvimento da Prefeitura
de Pindamonhangaba comenta que na microrregião em que o município
pertence, que é formada
por cidades como São
José dos Campos, Taubaté, Jacareí, entre outras,
o saldo foi de 415 e a geração de empregos em
Pinda representa mais de
40% deste número. Ele
salienta que a administração está se empenhando
para que novos postos de
trabalho sejam abertos.

Divulgação

A indústria foi um dos setores responsáveis pelo bom desempenho do município

Ambulantes podem trabalhar
durante eventos do carnaval
Os ambulantes poderão trabalhar durante as festividades
do carnaval “Caia na
Folia”. O primeiro
evento será o Festival
de Marchinhas, de 4 a
8 de fevereiro, na praça Padre João de Faria
Fialho, Largo do Quartel, a partir das 20 horas. No mesmo espaço,
acontecerão as matinês
e, também em fevereiro, a avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso se transformará na
Avenida do Samba.
As inscrições para o
serviço ambulante durante o Festival de Marchinhas serão feitas no
setor de Protocolo da
Prefeitura ou na Subprefeitura, em Moreira César, de 12 a 23 de janeiro.
Já para as matinês e carnaval na avenida, serão
de 12 a 30 de janeiro.
Para fazer a inscrição é necessário levar
cópias do RG, CPF e do
comprovante de endereço de residência no
município de Pindamonhangaba. O horá-

Maria Fernanda Munhoz

Festival de Marchinhas vai reunir vários artistas da região
rio de atendimento é das
8 às 17 horas, de segunda
a sexta-feira. A entrega
dos alvarás será entre os
dias 28 e 30.
O gerente de Fiscali-

zação de Posturas destaca que os ambulantes
não poderão trabalhar
com vasilhames de vidro
no local, somente latas;
barracas com tamanho

máximo de 4m2; será
permitida a venda de
salgados, doces, refrigerantes, água e sucos, com
relação a bebidas alcoólicas, somente cerveja.

Artistas podem
divulgar trabalhos
no Centro de
Memória Barão
Homem de Mello
Artistas podem divulgar os trabalhos em
novo espaço. Pindamonhangaba, cidade de
riqueza histórica, agora conta com o Centro
de Memória Barão Homem de Mello. Espaço
instalado no Palacete
10 de Julho (restaurado e entregue à população no início de dezembro de 2014), o Centro
de Memória está de
portas abertas para
dança, teatro, música,
fotograﬁa, artesanato,
artes plásticas, entre
outras manifestações
culturais.
De acordo com a
diretora do Departamento de Patrimônio
Histórico, todos estão
convidados a realizarem exposições, apresentações, ensaios e
quaisquer outras manifestações culturais e artísticas nos espaços do

Palacete 10 de Julho,
basta agendar com antecedência. Para manifestar o interesse é necessário enviar e-mail
para historico@pindamonhangaba.sp.gov.br.
“O Centro de Memória deve não só resgatar e salvaguardar a
história e a cultura da
região, como também
ser um espaço que divulgue e fortaleça a
produção atual”, frisa a
diretora e responsável
pela administração do
local.
A equipe que atua
no Palacete 10 de Julho
também convida a população para prestigiar
a programação especial
de janeiro. Os eventos
culturais serão realizados de segunda a sexta-feira, a partir das 18
horas. Os artistas que
desejarem poderão se
apresentar no local.

Cidade inicia projeto de combate à dengue
Em 2014 a cidade registrou mais de 6 mil
notificações sobre dengue. Em 2015, o objetivo é manter o mosquito
longe da cidade e não

registrar casos da doença. A Prefeitura iniciará
um projeto de combate
ao Aedes aegypti. Será
um trabalho conjunto e
a participação da popu-

lação é essencial.
O projeto, denominado “Força Tarefa”, é
uma ação de conscientização e combate, evitando que as pessoas que já

sofreram com a dengue
venham a ser prejudicadas com outros tipos de
vírus da doença, pois há
outros sorotipos já presentes na região.

Na quarta-feira (14),
funcionários da Vigilância Epidemiológica
estarão na unidade de
saúde do bairro Castolira, às 8 horas, para

conversar e orientar os
moradores, alertando
que a maioria dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro das residências.
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SAMU e Creche do Idoso são as Vereador Martim
Professor Osvaldo comemora
principais metas do vereador
Cesar pede melhorias no implantação do NAP, Brinquedoteca
Dr. Marcos Aurélio para 2015 Loteamento Jardim Roseli e Projeto Casa Verde
O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) protocolou os requerimentos nº 1.278/2014 e nº
1.946/2014, ambos pedindo
a regularização dos projetos
NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que visa o apoio
para as crianças e adolescentes
que possuem dificuldades, deficiência de aprendizagem ou
transtornos de comportamento, realizando atendimentos
especializados nas áreas de
psicologia, fonoaudiologia e
pedagogia, ampliando assim
as potencialidades e as habilidades das crianças e
adolescentes.
O Educarte Brinquedoteca tem como objetivo resgatar os direitos
de brincar e possui um
amplo espaço lúdico,
onde crianças jovens,
adultos e idosos resgatam os valores da vida,
conhecendo a si mesmo
e também ao próximo,
desenvolvendo diálogos
construtivos, e o convívio social.
O Projeto Casa Verde
disponibiliza aos alunos,
professores e a população interessada, diversas oficinas que interagem com o uso
sustentável dos recursos, atividades culturais, preservação
da natureza, os fortes impactos
sobre o meio ambiente, e as
atividades para a descoberta
da natureza, resgatando assim
as boas práticas de reutilização dos materiais que estão
dispensados na natureza.
Em resposta aos requerimentos, foi enviado o ofício

lizados na rua Dr. Eloy Chaves,
nº 184 e nº 186, no bairro Alto
do Tabaú. De acordo com o vereador, os mesmos se encontram
abandonados e estão servindo
de depósitos de lixo e abrigos
para moradores de rua, colocando em risco a segurança dos
vizinhos dos referidos imóveis.
Avenida Antônio
Pinheiro Júnior
O vereador Martim Cesar
pediu à Administração providências junto ao departamento
competente, para que sejam
feitas melhorias na sinalização
horizontal em toda extensão da
avenida Dr. Antônio Pinheiro
Júnior. “A falta da sinalização
adequada está colocando em
risco a segurança de veículos
e pedestres que trafegam pelo
local”, destaca o vereador.

Ricardo Piorino retoma Roderley Miotto trabalha
maratona de visita aos por mais segurança para
bairros da cidade
Pindamonhangaba
C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Ricardo Piorino

Após encerrar mais um
mandato frente à Presidência do Poder Legislativo,
o vereador Ricardo Piorino (PDT), aproveitando
a maior disponibilidade
de tempo que passará a
ter, estará percorrendo os
bairros de nossa cidade, em
reuniões que estão sendo
agendadas com a finalidade
de estreitar ainda mais a
proximidade com a população, buscando informações
e reclamações, para que
possam ser solucionadas.

Segundo o vereador
Ricardo Piorino, é fundamental ouvir os munícipes
e estar presente em seus
bairros, para ter o exato
“termômetro” da realidade
enfrentada pela população.
“Nesta semana inicio as
visitas e estarei procurando
encaminhar as reivindicações apresentadas ao
Executivo para, juntos,
buscarmos soluções aos
problemas apontados”, observou o vereador Ricardo
Piorino.

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

O vereador Felipe César
(PMDB) assumiu no dia 1º de
janeiro a presidência da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba. Eleito em Sessão Extraordinária no ínicio de dezembro,
Felipe César e a nova Mesa
Diretora que vão conduzir os
trabalhos da Câmara no biênio
2015 – 2016.
Para os demais cargos da
Mesa foram eleitos: 1º Vice-presidente - vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS);
2º Vice-presidente - vereador
Roderley Miotto (PSDB); 1º
Secretário - Janio Ardito Lerario
(PSDB) e 2º Secretário - Ricardo
Piorino (PDT).
As Comissões Permanentes
ficaram assim compostas:
Comissão de Legislação,
Justiça e Redação: vereadores Cal (PTB), Janio
Lerario e Martim Cesar
(DEM).
Comissão de Finanças e Orçamento: vereadores Roderley Miotto,
Janio Lerario e Martim
Cesar.
Comissão de Obras,
Serviços Públicos, Assuntos Rurais, Ecologia

O
V e r e a d o r R o d e r l e y M i o tt o

C âm ara

Assistentes

Assessoria

de

de

publicado na página 10, do
jornal Tribuna do Norte, do
dia 17 de outubro de 2014.
“Acredito e muito que o
trabalho feito em conjunto
sempre trará resultados positivos, que beneficiará toda a
população. Agradeço a todos
os envolvidos nesta luta, para
que a nossa cidade melhore
cada vez mais”, enfatizou o
vereador Professor Osvaldo.

de

e Meio Ambiente: vereadores
Roderley Miotto, Magrão e
Martim Cesar.
Comissão de Educação,
Cultura, Turismo e Esportes:
vereadores Professor Eric (PR),
Professor Osvaldo (PMDB) e
Cal.
Comissão de Saúde e Assistência Social: vereadores Dr.
Marcos Aurélio (PR), Roderley
Miotto e Cal.
Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle: vereadores Magrão, Professor Eric e
Janio Lerario.
Comissão de Defesa dos
Direitos Humanos, Cidadania,
Segurança Pública e Direitos
da Mulher: vereadores Dr.
Marcos Aurélio, Magrão e Professor Eric.

pres i d en te d a

P in d am on h an g ab a ,

V eread or F eli p e C ésar

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

Vereador Professor Osvaldo

Felipe César – FC assume
a presidência da Câmara
de Pindamonhangaba

C o m u n i ca ç ã o /C VP

de

aumento do efetivo policial,
aumento das bases móveis
da cidade e atendimento da
Delegacia do Distrito de Moreira César 24 horas por dia.
Ainda no encontro, Roderley buscou detalhes a
respeito das ações da pasta,
desenvolvidas no Estado e
na cidade, obtendo assim
embasamento para discutir
o assunto Segurança na Audiência Pública ocorrida este
ano na Casa de Leis.
“Meu objetivo é me inteirar ainda mais a respeito das
ações que o Governo pode
pôr em prática, para diminuir os índices criminais em
Pindamonhangaba. Busco
sempre apoios fora da cidade
e ajuda com os Deputados,
para que verbas estaduais
venham para serem aplicadas na segurança pública de
nossa cidade”.

de

Assessoria

Atento às necessidades
da população, o vereador
Roderley Miotto (PSDB)
apresentou diversos Projetos de Lei para combater as
drogas e a violência, além de
estreitar parcerias e buscar
recursos para a área com a
Prefeitura e o Governo do
Estado.
O edil apresentou projetos
para a divulgação do Disque
Denúncia – 181 nos veículos
do Sistema de Transporte
Coletivo e para a exibição
obrigatória de vídeos educativos antidrogas em shows
e eventos culturais. O mais
recente projeto do vereador,
transformado em Lei pelo
Prefeito, obriga as agências
bancárias a bloquearem a
visão do atendimento nos
caixas, para evitar os olheiros
que dão dicas para o crime
da “saidinha de banco”.
Roderley Miotto
realocou cerca de R$
350 mil para a ampliação da Atividade
Delegada na cidade
neste ano, através de
uma Emenda ao Orçamento do ano passado.
O Parlamentar ainda esteve em uma reunião com o Secretário
de Segurança do Estado, Fernando Grella.
Na ocasião, cobrou
mais atenção com a
questão da segurança
local solicitando o

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Assessoria

“Vereador estará reunido com as lideranças
para colher as reivindicações da comunidade”

de

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@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

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Assessoria

C o m u n i ca ç ã o /C VP

O vereador Martim Cesar
(DEM) enviou solicitação ao
Poder Executivo para providências junto ao departamento
competente, no sentido de que
sejam feitas melhorias na calha
da rua Maria Vera de Oliveira
Faria, no Loteamento Jardim
Roseli, mais precisamente na
altura dos nº 34 e nº 38, pois
ocorreu um rebaixamento do
piso asfáltico, o qual vem dificultando o escoamento da água
pluvial, que está empoçando
no local.
Segurança no
Alto do Tabaú
O vereador Martim Cesar
solicita ao Prefeito Vito Ardito
providências junto ao departamento competente, no sentido
de que sejam notificados os
proprietários dos imóveis loca-

nº 2.097/2014, do Poder
Executivo, explicando que
as instalações dos projetos
são nos seguintes bairros: o
NAP no Bela Vista, na rua
Inglaterra, 344 e no Pasin,
na avenida Polônia, 451; a
Brinquedoteca no Crispim
na rua Guaratinguetá, 555;
no Lessa, na rua Geraldo
Prates da Fonseca, 140 e o
ProjetoCasa Verde no bairro
da Vila São Benedito, na rua
Guilherme Nicoletti, 675.
O Decreto nº 5.119, de
09 de outubro de 2014, que
estabelece os projetos foi

de

de

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Martim Cesar

Assessoria

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

de

Assessoria

Assessoria

atividades físicas e recreativas.
“Com isso, as pessoas poderão
trabalhar tranquilas, sabendo
que seus entes queridos estão
em um lugar adequado e seguro
até o retorno do idoso ao lar,
no final da tarde”, afirmou o
vereador.
Ja o SAMU (Serviço de
Atendimento Médico de Urgência) completará este atendimento através de urgência
móvel. Segundo o vereador,
o SAMU é muito importante
porque atende rapidamente
o paciente no local em que
ele está, faz o socorro pré
hospitalar em casos de emergência e, desta forma, reduz o
número de óbitos, o tempo de
internação em hospitais e as
sequelas decorrentes da falta
de pronto-atendimento. “A
implantação do serviço será
mais uma conquista para a
população e para a melhoria da
saúde no município”, explicou
o vereador Dr. Marcos Aurélio.
C o m u n i ca ç ã o /C V P

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi(PR), após ter
conquistado o Pronto Socorro
Infantil e as UPAs (Unidade de
Pronto Atendimento) para nossa cidade e que, em breve, se
tornarão realidade e estarão em
funcionamento e a disposição
para melhor atender a saúde
da população, colocou como
principais metas para 2015 a
possibilidade de também conquistar a Creche do Idoso e o
SAMU. Ambos são projetos de
autoria do vereador Dr. Marcos Aurélio que vem lutando,
incansavelmente, em prol da
saúde da nossa comunidade.
Para ele, a Creche do Idoso
deverá contar com médicos,
enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e pessoas preparadas para atendimento,
convívio e higienização do
ambiente, sendo que o local
contará também com salas de
jogos, internet, refeitório e um
amplo espaço para algumas

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
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cotidiano
Prazo de renovação de bolsas
de estudo termina hoje
Divulgação

Renovação do benefício deve ser feita no Departamento de Assistência Social da Prefeitura

Ações sobre Mobilidade
Urbana começam terça-feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba convida a
população para participar das ações referentes
ao Plano de Mobilidade
Urbana, que são abertas
à comunidade e terão
início a partir de terça-feira (13). Os participantes
poderão fazer sugestões
para que o plano atenda as necessidade dos
munícipes.
Também na terçafeira será realizado um
encontro sobre a situação institucional e legal
vigente. Na ocasião,
haverá avaliação do
Plano Diretor. Esta ação
ocorrerá entre às 8h30 e
11 horas no auditório da
Prefeitura. Trata-se de
uma reunião técnica de
preparação do diagnóstico, também fazem parte
das ações as reuniões
participativas e as audiências públicas.
Os interessados em
contribuir com o plano,
mas não puderem marcar
presença nos encontros
poderão dar as sugestões
via internet, basta acessar o sitewww.pindamonhangaba.sp.gov.br e
clicar no banner com a
seguinte frase: “Participe
do Plano de Mobilidade
Urbana de Pindamonhangaba”. O prazo final para
encaminhar as sugestões
e propostas é até o dia 16
de março.
De acordo com as
informações da equipe
responsável pelas atividades, as audiências

públicas serão realizadas
no prédio da Câmara de
Vereadores, já os locais

dos encontros nos encontros nos bairros serão
definidos e divulgados em

breve. As demais atividades ocorrerão na sede da
Prefeitura.

Os munícipes contemplados com bolsas de
estudos têm até esta sexta-feira (9) para fazer a
renovação do benefício.
Os estudantes universitários receberam o auxílio
por meio da Lei Municipal
número 5.509, de 28 de
fevereiro de 2013. A renovação deve ser realizada
no Departamento de Assistência Social, das 8 às
11 horas e das 13 às 16h30.
O órgão está localizado na
rua Euclides Figueiredo,
94, Alto Cardoso.
De acordo com o edital publicado neste jornal,
para fazer a renovação da
bolsa universitária o estudante deve apresentar
comprovante de residência atual, comprovante de

renda de que ele permanece em núcleo familiar
com renda de R$ 658,85
por pessoa, Carteira de
Trabalho ou comprovante
de autônomo e o relatório
de notas de 2014.
Conforme o edital, o
estudante perderá o direito à renovação de bolsa se
tiver sido reprovado, não
atingir 75% de frequência
escolar e estiver com dependência de disciplinas.
O Departamento de Assistência Social divulgará,
neste mês, o edital para
inscrição de novas bolsas.
Isto será feito em breve e
a divulgação poderá ser
acompanhada neste periódico e também no site
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Telecentros
oferecem 900
vagas para
cursos gratuitos
Os moradores de
Pindamonhangaba
podem aproveitar a
oportunidade oferecida
pelos telecentros para
se qualificar. O município disponibilizará
900 vagas a partir de
segunda-feira (12) e
as matrículas poderão
ser feitas até dia 30; as
aulas terão início dia 2
de fevereiro.
Cursos disponíveis:
proshow, rotinas administrativas, planejamento de orçamento e
finanças pessoais, hardware, reinserção profissional, marketing
pessoal, informática e
HTML. Os cursos terão
duração de 160 horas
e serão desenvolvidos
em três meses. Todos

os alunos receberão
certificados.
As matrículas poderão ser realizadas diretamente nos telecentros
mediante apresentação
de RG e comprovante
de endereço.
O pré-cadastro
pode ser feito via internet pelo site www.
pindamonhangaba.
sp.gov.br.
As unidades dos
telecentros estão
instaladas no Feital,
Castolira, Araretama
(dois polos), Cícero
Prado, Jardim Regina, Campinas, Biblioteca do Sesi na praça
Emílio Ribas – São
Benedito, e no centro
comunitário do Ribeirão Grande.
Divulgação Equipe Telecentro

Telecentros oferecem cursos de informática
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ÁGUA
Tribuna do Norte

Textos: Júlia Villar

Cíntia Camargo

DICAS PARA
ECONOMIZA ÁGUA
• Escovar os dentes com a
torneira aberta durante cinco
minutos gasta 12 litros de água
em casa e 80 litros em apartamento. Mas, se a torneira for
aberta apenas para molhar a
escova de dente e se for utilizado
um copo de água para enxaguar
a boca, a economia é de 11,5
litros de água e de 79 litros em
apartamento.
Divulgação

• O mesmo vale para o barbear. Em cinco minutos gastamse 12 litros em casa e 80 litros
em apartamento. Abrindo a
torneira apenas para enxague,
pode-se economizar até 9 litros
de água em casa e 79 em apartamento.
Divulgação

Prefeito e representantes da Sabesp conversaram sobre a crise hídrica

• Lavar a louça com a torneira meia aberta durante 15
minutos consome 117 litros de
água em casa e 243 litros em
apartamentos. Com economia,
o consumo pode chegar a 20
litros. Por isso, ao lavar a louça,
limpe os restos de comida dos
pratos e panelas e só depois abra
a torneira para molhá-los. Com
a torneira fechada ensaboe toda
a louça e então abra a torneira
para enxaguar.
Divulgação

• Uma lavadora de roupas
com capacidade para cinco quilos
gasta 135 litros. O ideal é usá-la
com a capacidade total e, no máximo, três vezes por semana.
• A água do tanque ou máquina de lavar pode ser reaproveitada para lavar o quintal ou a
calçada.
Divulgação

• Ao molhar as plantas durante 10 minutos com a mangueira
aberta, o consumo de água pode
chegar a 186 litros. Para economizar, faça a rega de manhãzinha
ou à noite, o que reduz a perda
por evaporação. Use o regador
ou, em último caso, uma mangueira com esguicho-revólver, podendo chegar a uma economia de 96
litros de água.

Pinda debate uso
racional da água
A

região Sudeste e o Vale
do Paraíba passam por
uma crise hídrica sem
precedentes. A maior parte dos
reservatórios que compõem o
sistema das bacias dos rios responsáveis pela alimentação do
sistema de água no estado opera
em baixa.
Em Pindamonhangaba a situação não é tão grave devido ao
volume de água do Rio Paraíba
do Sul, contudo, a população
deve ﬁcar atenta o tempo todo e
não desperdiçar água.
Pensando em tirar as dúvidas sobre os problemas da região e para saber dos riscos que
a cidade corre, o programa “O
Prefeito e Você”, desta semana,
convidou membros da Sabesp
- Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo –
para discutir e conscientizar os
munícipes.
‘É um problema sério o que o
Estado de São Paulo está vivendo. Temos que nos conscientizar

para que a situação não saia do
nosso controle’, disse o prefeito.
Pindamonhangaba
Segundo o Engenheiro da Sabesp, Sérgio Roberto, os dados
da cidade, por enquanto, ainda
não são desesperadores: “Não
vejo um problema tão grande
por aqui. Felizmente possuímos
o Paraíba e um longo projeto da
nossa empresa para que pudéssemos controlar qualquer tipo
de situação. O rio nos dá um
grande suporte para aguentar
qualquer falta de água que nos
atinja. Ele é muito extenso, temos muita água, creio que essa
crise não vai chegar até nós.”,
disse.
Segundo especialistas, o
que vai evitar que fiquemos
sem água é conscientização.
O problema pode não estar na
nossa porta, porém, se o desperdício começar a ser exagerado, medidas poderão ser
tomadas. E a água pode nos
faltar.

• Lavar calçada com a mangueira é um hábito comum e que
traz grandes prejuízos. Em 15
minutos são perdidos 279 litros
de água. Por isso, deve-se usar a
vassoura para limpar a calçada e
o quintal.

• Lavar o carro durante 30
minutos com a mangueira não
muito aberta gasta 216 litros de
água. Com meia volta de abertura, o desperdício chega a 560
litros. Para reduzir, basta lavar
o carro somente uma vez por mês
com balde. Nesse caso, o consumo
é de apenas 40 litros.

Divulgação

As dicas de economia de água
valem para todos, mas é importante identiﬁcar como você e sua
família consomem água e onde
podem economizar. Para isso a
Sabesp disponibiliza um ‘Simulador de consumo’ disponível
em www.sabesp.com.br/CalandraWeb/animacoes/index.html

Ações do município
Desde dia 10 de outubro de
2014, a Secretaria de Obras suspendeu, por tempo indeterminado, a lavagem de veículos, visando minimizar os problemas
da estiagem na região. Agora,
está iniciando uma campanha
para conscientizar a população
sobre a necessidade de utilizar a
água racionalmente.
A previsão é que neste verão o
índice de chuvas será insuﬁciente para encher as represas, por
este motivo, a Prefeitura pede a
colaboração da população para
economizar água, tomando banhos rápidos, abrindo e fechando a torneira na hora de escovar
os dentes e lavar a louça, não lavar calçadas e não lavar carros, a
não ser por lavagem a seco.
Mesmo com todas as ações, a
Prefeitura de Pindamonhangaba ainda tem recebido pedidos
de ajuda para abastecimento
com caminhão pipa, atendendo
os casos mais críticos.
Divulgação

Medidas
simples no dia
a dia ajudam
a reduzir
consumo
Os vazamentos são
o maior vilão quando o
assunto é desperdício de
água. Por exemplo: uma
torneira gotejando desperdiça mais de 40 litros de
água por dia. Já se estiver
correndo um ﬁlete de água
de aproximadamente dois
milímetros o desperdício sobre para mais de 130 litros
por dia. Segundo a ONU
- Organização das Nações
Unidas, uma pessoa pode
viver normalmente com 110
litros por dia sem prejudicar higiene, alimentação e
outras atividades. O banho
vem na sequência no desperdício de agua. Em casas,
um banho de ducha de 15
minutos, com o registro
meio aberto, consome 135
litros. Se o banho durar cinco minutos, com o registro
fechado enquanto se ensaboa o corpo, o consumo cai
para 45 litros – economia
de 90 litros. Em apartamentos, os números são mais
alarmantes: um banho de
15 minutos consome 243
litros de água; reduzindo o
tempo para cinco minutos,
a economia pode chegar a
162 litros.
O vaso sanitário é a terceira maior fonte de gastos
de água. Uma bacia sanitária com válvula e tempo de
acionamento de 6 segundos
gasta de 10 a 14 litros por
descarga. Por isso, não se
deve utilizar o vaso sanitário como lixeira ou cinzeiro
e nunca acionar a descarga
à toa. É importante também consertar os vazamentos assim que eles forem
notados e manter a válvula
sempre regulada – ou o
consumo pode chegar a 30
litros de água por descarga.
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Ana Camila Campos
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Matriarca da
família Lopes
Chaves comemora
100 anos
ANA CAMILA CAMPOS
***
A próxima segundafeira (12) será um tanto
especial para a família
Lopes Chaves. Esse será o
dia em que Maria Santos
Pereira completará 100
anos. Com certeza, a data
é digna de comemoração,
aﬁnal, não são todos os

dias que as pessoas comemoram seu centésimo
aniversário. Para celebrar,
toda a família e amigos
vão se reunir em uma missa de Ação de Graças, que
acontecerá no Lar São Judas às 18 horas, com o padre Vicente, dos Sagrados
Corações. Algumas pessoas
virão de longe para presti-

giar a aniversariante e, inclusive, uma neta que mora
em Portugal e chega ao
Brasil nesta sexta-feira (9).
Em seguida, haverá
uma pequena festa para
cerca de 100 pessoas, em
um buffet. Para tanto, os
preparativos foram feitos com muita agilidade
e carinho. As ﬁlhas Bene-

dita Inêz Lopes Chaves e
Benedicta das Graças Lopes Chaves Rocha contam
que todas as pessoas que
foram convidadas estão
muito felizes em participar desse momento e que
a comemoração vai servir
como uma espécie de confraternização, reunindo a
família e as pessoas que

participaram de algum
episódio da vida de dona
Maria, além de comemorar a vida.
Quando
questionada
se é vaidosa, dona Maria
nega. Entretanto, tão logo,
as ﬁlhas a entregam: ela é
vaidosa, mais vaidosa que a
gente. Sempre foi. Por isso,
até roupa nova a quase cen-

tenária vai vestir no dia do
aniversário. “Não vamos
fazer algo formal, com traje
de gala, longo, brilho, nada.
Vamos fazer algo gostoso
para ela e para os convidados. Ela gosta muito de
branco, então compramos
uma camisa branca e ela
usará calça, para estar à
vontade”, explica Inêz.

Ana Camila Campos
Ana Camila Campos

DE FAMÍLIA
O pai de Maria também chegou aos cem anos e
as netas lembram que também ﬁzeram uma festa
para ele no ano de 1991. Tanto que, devido à loucura dos preparativos, o convite daquela época serviu
como modelo para o deste ano. “Todas as pessoas
da família do meu pai viveram bastante. 90 anos
ou mais”, conta Maria. Além da genética, as ﬁlhas
atribuem a longevidade da mãe à boa alimentação
e à vida regrada. E brincam: pessoas de capricórnio são muito determinadas e são pessoas de muita
força para o trabalho, tanto que vivem muito.

Ana Camila Campos

Os nomes dos ﬁlhos têm a ver com a devoção de Maria a São Benedito.
Na foto com ela, a ﬁlha Benedita Inêz

TRAJETÓRIA

Maria Santos Pereira nasceu em 12 de janeiro de 1915 na cidade de Sapucaí
Mirim, Sul de Minas Gerais. Filha única, seu pai era comerciante e ela veio para
Pindamonhangaba com seis anos. Ele abriu um comércio onde atualmente é sediada uma grande loja de calçados. Ela se casou aos 16 anos com Euclydes Lopes
Chaves e tiveram sete ﬁlhos, dos quais cinco ainda estão vivos (além de Inêz e Benedicta das Graças, Benedicta Sonia Lopes Rabello, Paulo Benedito Lopes Chaves
e Euclydes Benedito Lopes Chaves). Os nomes derivam da devoção de Maria a
São Benedito. Ela, que se considera bastante religiosa, também é devota de Nossa
Senhora Aparecida. O esposo faleceu em 1973, com 64 anos.

PAIXÕES

A quase centenária sempre gostou de trabalhos manuais, como tricô e crochê
e, até o ano passado, ela confeccionava algumas peças. Outra diversão é o corte
e costura. “Sempre ﬁz várias roupas minhas”, orgulha-se. Além disso, outra paixão incondicional é a sua companheira inseparável, a cadelinha poodle chamada
Sandy, que não sai de perto dela. Ela se considera uma pessoa feliz e diz que é
grata por tudo o que viveu. Que venham as comemorações!

Ana Camila Campos

O pai de Maria também chegou aos 100 anos

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

Os preparativos da festa foram feitos com muito carinho. Acima, o convite e as lembrancinhas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5141, de 24 de novembro de 2014.

Dispõe sobre a abertura de crédito.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de
suas
atribuições legais e nos termos da Lei nº 5600, de 17 de dezembro de 2013, artigo 4º,

DECRETA:
Art.
1° - Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do Município de

um



 428.000,00
 

 
 
Pindamonhangaba
crédito
no
valor
de R$
(Quatrocentos
e Vinte
e Oito
Mil

Reais),
para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
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HOMEM É EXECUTADO NA
ESTRADA ANHANGUERA
O corpo de um homem foi encontrado, na quinta-feira (8),
dentro de um rio na região da
Pedreira Anhanguera, no bairro Bonsucesso. De acordo com a

polícia, a vítima foi assassinada
com três tiros.
O corpo foi encaminhado ao IML
– Instituto Médico Legal – e a Polícia Civil está investigando o caso.
Saulo Fernandes/Vale News





















Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2014
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social
de Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Saúde (COMUS)
Edital de Convocação – ELEIÇOES DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente Edital, nos termos da lei 2533
de 21 de maio de 1991, e suas alterações,
que cria o Conselho Municipal de Saúde de
Pindamonhangaba – COMUS, convocamos
os representantes dos Prestadores de
Serviço – SUS, com ou sem ﬁns lucrativos,
dos Trabalhadores de Saúde e dos Usuários
de serviços SUS, indicados por entidades
legalmente constituídas e reconhecidas
como: Sociedades Amigos de Bairro,
Associações em geral, Sindicatos de
trabalhadores e outras entidades que não
tenham vínculos ﬁnanceiros com o Executivo
para participarem da eleição do Colegiado
que irá compor o Conselho Municipal de
Saúde no triênio 2015 – 2018.
Cada
entidade
representante
dos
Usuários, Prestadores de Serviço – SUS e
Trabalhadores de Saúde poderão indicar até
03 (três) membros para se inscreverem como
candidatos à Conselheiro de Saúde.
As inscrições serão realizadas na sala do
COMUS, anexo à Secretaria de Saúde à
Rua Major José dos Santos Moreira, 570, 1º
andar – Centro – Pindamonhangaba – SP, no
horário das 8:00 as 12:00 horas e das 14:00
as 17:00 de segunda a sexta-feira, no período
de 12 a 23 de janeiro de 2015.
Para efetuar as inscrições o candidato deverá
apresentar um Oﬁcio em papel timbrado
da Entidade/Empresa, assinado por um
representante legal com a devida indicação e
ﬁcha de inscrição devidamente preenchida na
sala do COMUS mediante documento com foto.
Os Trabalhadores de Saúde deverão
apresentar documento da Unidade com sua
indicação juntamente com a ﬁcha de inscrição
preenchida na sala do COMUS.
As inscrições estarão abertas no período de
12 a 23 de Janeiro de 2015, não havendo
prorrogação do prazo.
O COMUS terá a formação partidária dentro
das prerrogativas legais, com um total de 16
membros titulares assim distribuídos:
I – 02 (dois) representantes do Governo
Municipal, sendo um deles o Secretário de
Saúde;
II – 02 (dois) representantes dos Prestadores
de Serviço de Saúde SUS conveniados, com
ou sem ﬁns lucrativos;
III – 04 (quatro) representantes dos
Trabalhadores da Saúde;
IV – 08 (oito) representantes dos usuários
indicados por entidade legalmente constituída
e reconhecida.
Cada membro titular terá 02 (dois) membros
suplentes representantes nos termos de
legislação pertinente.
As eleições para os seguimentos realizar-seão nas seguintes datas:
Segmento Usuários: dia 03 (três) de fevereiro
de 2015, chamada única, às 18:00 horas no
prédio do Centro de especialidades Médicas
(CEM) à Rua Frederico Machado, 179,
Centro.
Segmento dos Trabalhadores de Saúde: dias
02 (dois) e 03 (três) de fevereiro de 2015,
nas próprias Unidades de Saúde de forma
itinerante.
Segmento Prestadores de Serviço de Saúde:
dia 03 (três) de fevereiro de 2015, das 15:00
horas as 17:00 horas na Secretaria Municipal
de Saúde e Assistência Social à rua major
José dos santos Moreira, 570.
As eleições serão conduzidas pela Comissão
Eleitoral conforme Portaria Geral 4353 de 19
de Dezembro de 2014 como segue.
Presidente: Veraniza do Prado
1º Secretário: Edwin Camargo
2º Secretário: Helena Maciel Pereira
Mobilização e Comunicação: Irene Ribeiro e
Alessandra Aparecida Beraldo
Apoio Administrativo: Antonio Leandro dos
santos e Joel dos Reis Batista
Após a apuração de cada segmento no dia
03 (três) de fevereiro de 2015, a Comissão
Eleitoral do COMUS apresentará o novo
Colegiado para a formação do Conselho
Municipal de Saúde de Pindamonhangaba,
e será encaminhado ao jurídico para a
elaboração de Portaria de nomeação dos
membros eleitos.
As dúvidas e esclarecimentos deverão ser
encaminhados a Comissão Eleitoral, através
dos telefones: (12) 3644-5969/(12) 36445964.
Email: cmspinda@bol.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 141/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 141/14,
que cuida de “Aquisição de produtos
perecíveis para o projeto rica mistura e para
o projeto cozinha saudável”, 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, 29 de dezembro de 2014.
PREGÃO Nº. 382/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 382/14,
que cuida de “Aquisição de utensílios e
materiais de higienização para as novas
unidades de Saúde do Município de Pindamonhangaba”, 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, 29 de dezembro de 2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL N.º 4.361, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2014
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e em conformidade com o
art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações,
R E S O L V E:
1- CONSTITUIR a Comissão Especial para
análise da inscrição em Registro Cadastral
(CRC).
2- A Comissão será integrada pelos senhores:
- ANDREZZA DE OLIVEIRA LUCIO –
Encarregada de Setor – Departamento de
Licitações e Compras
- MARCIA RODRIGUES ORTIZ FERRE
PEREIRA – Oﬁcial de Administração Departamento de Licitações e Compras
- MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço
– Departamento de Licitações e Compras
- RAQUEL LEMES – Oﬁcial de Administração
- Departamento de Licitações e Compras
- REGIANE FERREIRA DE CARVALHO
LUCIO – Diretora do Departamento de
Licitações e Compras – Secretaria de
Finanças
3- O prazo de investidura dos membros da
Comissão será de 01 (um) ano.
4 – Esta portaria entra na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de
janeiro de 2015.
Pindamonhangaba, de 29 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 29 de dezembro de
2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL N.º 4.360, DE
29 DE DEZEMBRO DE 2014
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o art.
51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
R E S O L V E:
1- CONSTITUIR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO para abertura e julgamento de Concorrência Pública, Tomada de Preços, Carta Convite e Leilão.
2- A Comissão Permanente será integrada
pelos senhores:
PRESIDENTE:
a) REGIANE FERREIRA DE CARVALHO LÚCIO– Diretora do Departamento de Licitações
e Compras
MEMBROS:
b) ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA
JUNIOR – Oﬁcial de Administração - Departamento de Licitações e Compras
c) ANDREZZA DE OLIVEIRA LUCIO – Encarregada de Setor – Departamento de Licitações e Compras
d) LUCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor – Departamento de Licitações
e Compras
e) MARCIA RODRIGUES ORTIZ FERRE PEREIRA – Oﬁcial de Administração - Departamento de Licitações e Compras
f) MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Compras
g) RAQUEL LEMES – Oﬁcial de Administração - Departamento de Licitações e Compras
E, ainda, pelos Diretores dos demais Departamentos da Prefeitura ou pelos servidores
por ele designado.
3- O prazo de investidura dos membros da
Comissão será de 01 (um) ano, vedada a
recondução da totalidade de seus membros
para a mesma comissão no período subseqüente, conforme §4º do art. 51, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
4- A Comissão Permanente de Licitação deverá atuar com no mínimo 3 (três) membros,
sendo que os servidores qualiﬁcados são pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
5 – Esta portaria entra em vigor nesta data,
produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.
Pindamonhangaba, 29 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 29 de dezembro de
2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

LICENÇA DA CETESB
ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A. torna público que recebeu da CETESB a Licença
Prévia Nº 3001483 e requereu à CETESB a Licença de Instalação para fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano, sito à Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, 3400, Bairro Água
Preta, Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A. torna público que recebeu da CETESB a Licença
Prévia Nº 3001484 e requereu à CETESB a Licença de Instalação para fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano, sito à Avenida Arthur dos Santos, Quadra A, Lote 1, Loteamento
Industrial Água Preta Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
A EMPRESA CERIBELLI & MADI LTDA. torna publico que requereu na
CETESB, a Renovação da Licença de Operação, situada a Rua Japão Nº
105-Parque das Nações - Pindamonhangaba - SP.

LICENÇA DA CETESB

SK TECH EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE INJEÇÃO PLÁSTICA LTDA. torna
público que requereu da CETESB a Renovação da Licença de Operação para
Artefatos de material plástico, reforçados ou não com ﬁbra de vidro, para uso na à
AV INDEPENDÊNCIA, 941, CAMPINAS, PINDAMONHANGABA/SP.

Estrada da Pedreira, próximo ao local onde o corpo foi encontrado

CÃMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
P O R T A R I A Nº 001/2015
Atribui competência ao CONTADOR de movimentações bancárias no Banco do Brasil S/A.
Vereador FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, por
esta Portaria RESOLVE:
Art. 1º – Atribuir ao Contador desta Casa de Leis, nomeado por concurso público
em 01/02/2011, a gerir as contas bancárias da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, CNPJ nº 53327359/0001-34, sempre em conjunto com o Presidente desta
Casa de Leis.
Art. 2º – Para exercício da competência que lhe é atribuída o servidor poderá emitir
cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, solicitar saldos, extratos e
comprovantes, requisitar talonário de cheques, retirar cheques devolvidos, sustar/
contra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações ﬁnanceiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques – conta corrente, efetuar saques – poupança, efetuar pagamentos por meio eletrônico,
efetuar transferência por meio eletrônico, liberar arquivos de pagamentos no GER.
Financeiro/ASSP, solicitar saldos/extratos, solicitar saldos/extratos de investimento,
efetuar transferência p/ mesma titularidade - meio eletrônico, encerrar conta de depósito, bem como praticar todos os atos necessários à gestão/movimentação da conta
bancária, inclusive de forma eletrônica.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2015.
Vereador Felipe Francisco César Costa
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL N.º 4.362, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso da competência prevista no inciso II do artigo 30 da Constituição Federal, bem como das atribuições
de que trata a Lei Orgânica do Município e
para cumprir o disposto no artigo 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, com observância do disposto na Lei Federal nº 10.520, de
17 de Julho de 2002 e o Decreto Municipal
nº 4.211 de 20 de setembro de 2005,
R E S O L V E:
1 - DESIGNAR como Pregoeiros os seguintes servidores:
a) ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA
JUNIOR – Oﬁcial de Administração - Departamento de Licitações e Compras
b) ANDREZZA DE OLIVEIRA LÚCIO –
Encarregada de Setor ¬– Departamento de
Licitações e Compras
c) DENIS DE OLIVEIRA DA SILVA – Auxiliar
de Escritório – Departamento de Licitações
e Compras
d) LUCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor ¬– Departamento de
Licitações e Compras
e) MARCIA RODRIGUES ORTIZ FERRE PEREIRA– Oﬁcial de Administração ¬– Departamento de Licitações e Compras
f) MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Compras
g) MILTON MONTEIRO – Chefe de Serviço –
Departamento de Licitações e Compras
h) RAQUEL LEMES – Oﬁcial de Administração - Departamento de Licitações e Compras
i) REGIANE FERREIRA DE CARVALHO
LUCIO – Diretora do Departamento de
Licitações e Compras
2- A Equipe de Apoio será composta:
2.1- Pelos servidores do Departamento de
Licitação e Compras:
a) ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA
JUNIOR – Oﬁcial de Administração
b) ANDREZZA DE OLIVEIRA LUCIO – Encarregada de Setor
c) DENIS DE OLIVEIRA DA SILVA – Auxiliar
de Escritório
d) LÚCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor
e) MARCIA RODRIGUES ORTIZ FERRE
PEREIRA – Oﬁcial de Administração
f) MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço
g) MILTON MONTEIRO – Chefe de Serviço
h) RAQUEL LEMES – Oﬁcial de Administração
i) REGIANE FERREIRA DE CARVALHO
LUCIO – Diretora do Departamento de
Licitações e Compras
2.2- Pelos Diretores dos demais Departamentos da Prefeitura ou pelos servidores por
eles designados.
3- Ficará a cargo do Diretor do Departamento de Licitações e Compras a convocação do
Pregoeiro e Equipe de Apoio que irão atuar
na sessão pública do Pregão.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos a 1º de
janeiro de 2015.
Pindamonhangaba, de 29 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 29 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 264/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 264/14, que cuida de “Aquisição de utensílios
de cozinha para atendimento às escolas da rede municipal de ensino, conforme
Termo de Referência”, a Autoridade Superior, com base na análise técnica da
Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento
licitatório supra, em favor das empresas (itens/lotes): Orozimbo de Oliveira Pinto
ME (01, 02, 03, 22, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 39, 40, 42, 46, 50, 57 e 58); Paulo César
Marana Transportes EPP (04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e
59); Matheus Forte ME (12 e 27). Itens imprósperos: 38 e 45.
Pindamonhangaba, 30 de dezembro de 2014.
PREGÃO Nº. 339/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 339/14, que cuida de “Aquisição de equipamentos para ﬁsioterapia”, a Autoridade Superior, considerando análise da Secretaria
de Saúde e Assistência Social e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexos aos autos, nega provimento à manifestação de recurso registrada em ata pela
empresa Luiz C. de Melo Souza Lorena ME; e HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor das empresas(itens/lotes): Biosantec Comércio de
Artigos Hospitalares Ltda. (01, 05, 09 e 11); Luiz C. de Melo Souza Lorena ME (02,
03, 08 e 10); Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME (04 e 06).
Item impróspero: 07.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.
PREGÃO Nº. 389/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 389/14, que cuida de “Aquisição de insumos
laboratoriais”, a Autoridade Superior, considerando análise técnica da Secretaria de
Saúde e Assistência Social; e HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório
supra em favor das empresas(itens/lotes): CQC Tecnologia em Sistemas Diagnósticos (10, 11, 12 e 13); Specialab Produtos de Laboratórios Ltda. EPP (01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09, 14 e 15).
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.
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VARIEDADES
Empresário Antonio Cozzi participa de
feira internacional de varejo
O empresário Antonio Cozzi Junior, de Pindamonhangaba, é uma das 150 pessoas do Estado que participam, até 18 de janeiro, da 104ª Retail’s Big Show,
em Nova Iorque. Referência por antecipar tendências
do varejo mundial, o evento considerado o maior do
mundo no segmento, é promovido anualmente pela
NRF – National Retail Federation há mais de um século.
A iniciativa resulta de uma parceria do Sebrae-SP
com a Facesp - Federação das Associações Comerciais
do Estado de São Paulo e com a ACSP - Associação
Comercial de São Paulo. Na viagem, ainda estão previstas visitas técnicas ao varejo americano em Nova
Iorque e às principais empresas de tecnologia no Vale

do Silício.
“Com a previsão de que 2015 será um ano difícil para a economia brasileira, os empresários terão a
oportunidade de observar e trazer ao País o que há de
mais moderno e inovador sobre as tendências e soluções das boas práticas de varejo em nível global como
competitividade, diferenciais de mercado e soluções
práticas”, afirma o diretor técnico do Sebrae-SP, Ivan
Hussni.
Entre os temas que serão apresentados na NRF estão o perfil do novo consumidor, vendas online versus
PDV, fidelização do cliente, influência das mídias sociais e palestras e workshops – liderados por especialistas em varejo do mundo inteiro.

Divulgação

Divulgação

Acima, paletra sobre tendências do varejo; à direita, Antonio Cozzi Junior

Grupo de Pinda participa de
evento internacional de hip hop
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Pindamonhangaba
será representada em
evento internacional neste final de semana. O grupo Instintos Urbanos, do
projeto Saindo das Ruas
- patrocinado pela Tenaris Confab e coordenado pelo professor Carlos
Magno, marcará presença
no Circuito Hip Hop Internacional Brasil - Etapa
São Sebastião.
Professores e alunos do
projeto Saindo das Ruas
ensaiam para representar o município. O grupo
Instintos Urbanos atuará
com os dançarinos: Gabriel Byel, Juliano, Beatriz
Maynara, Wilnen, Marcela
Nunes e Gabriel Bissoli. O
grupo que representará
Pinda é formado por quatro professores do projeto
e dois alunos.
Eles agradecem à Tenaris Confab, que patrocina o projeto Saindo
das Ruas, à Prefeitura
de Pindamonhangaba, à

Divulgação

Grupo Instintos Urbanos vai representar Pinda no evento
academia Tayoba, por ter
cedido o espaço para treinos, e também a todos os
alunos do projeto e amigos que estão na torcida
e apoio.
De acordo com um dos
integrantes, eles competirão na categoria adulto
e a etapa vale vaga para
o Mundial, em San Diego,

Califórnia, em 2016. Na
primeira fase serão nove
grupos; na segunda, que
acontecerá no domingo,
participam o campeão e o
vice da etapa de sábado e
os campeões e vices das
etapas anteriores.
Os dançarinos terão
dois minutos para apresentar a coreografia. Os

componentes do jurí avaliarão: sincronismo, musicalidade, carisma, técnica,
variedade de estilos, entre
outros quesitos. O corpo
de júri será formado por:
MargheritaVasselli, da Itália; JaJaLeviner, USA; Girese Zimmer, Marcelo Cirino,
Nelson Triunfo e Cláudio
Franzen, Brasil.

Academia de
dança promove
workshop de
verão
AIANDRA ALVES MARIANO
***
A Academia Ateliê Cênico de Dança,
promove, a partir da
próxima semana, o
workshop de verão,
com aulas de teatro,
dança de rua, dança
do ventre, ritmos brasileiros, além de recreação infantil.
As aulas de dança
de rua terão a participação do dançarino
Jeff, de Taubaté, que
se apresentou em Las
Vegas em 2014.
Essa é a segunda
edição da ação, que
oferece certificado a
todos os participantes.
As aulas começam na
segunda-feira (12) e o

workshop vai até o dia
28. O primeiro curso
será de dança de rua.
A recreação será
para crianças de 3
a 11 anos e as aulas
serão para pessoas a
partir de 11 anos, dependendo da modalidade.
As inscrições vão
até o dia 10 (sábado) e podem ser feitas pelo email mon i c s d a n c e @ ya h o o.
com.br ou pelo watsapp 12 991320836.
As vagas são limitadas.
O Ateliê Cênico
de Dança fica na rua
Francisco Glicério, 45,
atrás do Batalhão Borba Gato.

Polícia
Acidente de trânsito deixa um ferido

Grávida é agredida pelo companheiro

Um acidente foi registrado na tarde da última quarta-feira (6), na avenida Dr.
Antonio Pinheiro Junior no bairro Jardim Cristina.
Um carro transitava pela avenida e ao se aproximar da rotatória que da acesso ao Sítio 4 Milhas colidiu com uma bicicleta que estava na contramão.
O ciclista foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro da cidade sem apresentar ferimentos graves.

Uma mulher foi agredida pelo seu companheiro na noite da última quarta-feira (6), no bairro Feital.
A vítima, 21 anos, morava a cinco anos com o agressor e após discutirem ele
a agrediu com socos no rosto e chutes na perna, provocando ferimentos leves.
A mulher esta grávida de três meses. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher.
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FUTEBOL
Confira os jogos
deste domingo
(11) pela 1ª rodada
dos campeonatos

Festival de Verão nas
piscinas públicas
Crianças, jovens e adultos
podem se divertir nas piscinas
dos Centros Esportivos José Ely
Miranda, “Zito”, João Carlos de
Oliveira, “João do Pulo”, Rita
Eni Cândido, “Ritoca” no Araretama, e da Cidade Nova com
o projeto Festival de Verão, desenvolvido pela Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer.
De 12 a 16 de janeiro o projeto será desenvolvido nas piscinas do Araretama e “João do
Pulo”; entre os dias 19 e 23, no
“Zito” e na Cidade Nova. O horário será das 14 às 18 horas.
Será necessário o uso de traje
de banho: biquíni, maiô, sunga
ou shorts tactel. Também é recomendado fazer o uso de protetor
solar. A equipe da Secretaria de
Esportes solicita que os interessados apresentem um documento para realizar a inscrição.

COPA REGIONAL
DE FUTEBOL AMADOR
GRUPO A

Divulgação

GRUPO B
Unidos do Castolira X Maricá
Horário: 10 horas
Local: Santa Cecília
Real Esperança X Sapopemba
Horário: 10 horas
Local: Azeredo
Capituba X Independência
Horário: 10 horas
Local: Aﬁzp
COPA REGIONAL SUB 17
Ouro Verde X Fluminense
Horário: 8h30
Local: Santa Cecília

Uso das piscinas requer traje adequado: biquíni, maiô, sunga ou shorts tactel

TABELA DA 2ª COPA GUGA DE FUTSAL
SERÁ DEFINIDA NA SEXTA-FEIRA
A Liga Pindamonhangabense
de Futsal deﬁne nesta sexta-feira
(9) a tabela e o regulamento da
segunda edição da Copa Guga de
Futsal. A reunião, que vai tratar
desses e outros detalhes da competição, acontece às 19 horas, no
Centro Esportivo José Ely Miranda ‘Zito’, em Moreira César, e é
aberta a todos os times cidade.
De acordo com o presidente da
instituição, Benedito José Coelho, o Pintado, todas as decisões
serão tomadas em conjunto com
a Liga de Arbitragem, que ele
também preside, com a Secretaria
de Esportes e com os clubes. “Já
realizamos na quarta-feira (7)
uma reunião preliminar com 26

Vila São José X Cantareira
Horário: 10 horas
Local: Vila São José
Araretama X Mantipê
Horário: 10 horas
Local: Jardim Resende
Rodoviário X Unidos da Vila
Horário: 10 horas
Local: Bosque (Estrela)

Odirley Pereira

Benedito Coelho, o Pintado
equipes e agora devemos bater o
martelo com todas as normas e
deﬁnição de tabela”.

Segundo Pintado, cerca de 32
times devem participar da Copa
Guga. “Serão três categorias, sub
14, principal, e sênior 35 e acredito que tenhamos um número elevado de equipes, pois é um torneio
que desperta grande interesse de
todos os clubes e atletas”.
Pintado destacou o rigor com
o cumprimento das regras. “O sucesso das nossas competições está
ligado ao comando, à disciplina
e à transparência. Com essas
três características conseguimos
fazer um campeonato organizado
em todos os âmbitos esportivos,
sociais e culturais”.
Ele também alertou os dirigentes, atletas e torcedores sobre

a violência. “Esse é um ponto que
temos que ﬁcar muito atentos,
tanto dentro como fora de quadra.
Briga e indisciplina vão causar
a desclassiﬁcação da equipe e o
banimento do jogador, técnico e
dirigente. Isso vale para o torneio
em Moreira e para o que for disputado em Pinda também”.
Abertura
A abertura da Copa Guga
acontece na segunda-feira (12),
às 19 horas, no Zito. O jogo inicial
começa às 20 horas e haverá rodada dupla no dia. Na terça-feira
(13) serão seis partidas – duas
de cada categoria. Na próxima
edição, a Tribuna trará a tabela
do torneio.

Sodipe X Independente
Horário: 8h30
Local: Jardim Resende
Independência X C. Jardim
Horário: 8h30
Local: João do Pulo
Aparecida X Tamandaré
Horário: 8h30
Local: Azeredo
COPA GIBA SENIOR 50
(COPA FLAMENGUINHO)
Maricá X Esplanada Taubaté
Horário: 8h30
Local: Quirinão
C. Alegre X Borracharia Chafariz
Horário: 10 horas
Local: Quirinão
Flamenguinho X Santos
Horário: 8h30
Local: Veri Assoni
Flamengo X Independente
Horário: 10 horas
Local: Veri Assoni
Aﬁzp X São Cristóvão
Horário: 8h30
Local: Aﬁzp

Copa Regional começa com clássico da cidade
Odirley Pereira

Competição começa
domingo com a participação
de 12 equipes de
Pindamonhangaba e região

Com organização da
Liga de Futebol de Pindamonhangaba, a Copa Regional de Futebol Amador
tem seu início marcado
para domingo (11), com a
participação de 12 equipes
de Pindamonhangaba e
região.
Foram formados dois
grupos de seis times em
cada, que na primeira fase jogarão dentro
da fase em turno único,
classificando-se os quatro primeiros de cada
grupo para a fase seguinte, com jogos no sistema
de mata-mata.
O confronto de maior
destaque da rodada será
entre o Araratema e Mantipê, que jogam às 10 horas,
no Jardim Resende. O Araretama é o atual campeão
da 1ª Divisão e o Mantipê
tem grandes reforços para
esta temporada.

FORMAÇÃO
DOS GRUPOS:

Grupo A: Araretama
(Pinda), Cantareira (Pinda), Vila São José (Pinda), Unidos da Vila (São
José dos Campos), Mantipê (Pinda) e Rodoviário
(Taubaté).
Grupo B: Sapopemba
(Pinda), Capituba (Guaratinguetá), Maricá (Pinda),
Real Esperança/Sport Elite (Pinda), Independência (Taubaté) e Unidos do
Castolira (Pinda).

Sub 17 e Sênior 50
Também neste domingo, tem o início da Copa
Regional Sub 17 de 2015
e a Copa Giba Sênior 50
(Copa Flamenguinho). A
primeira começa o campeonato com oito clubes e
a segunda com 10, respectivamente.

