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NUBLADO E PANCADAS DE CHUVA - 
MUITAS NUVENS

21º 28º
UV 12

PREVISÃO DO TEMPO

NOSSO BAIRRO 
ESTARÁ EM 
DOIS LUGARES 
SIMULTÂNEOS

PÁGINA 6

CONFIRA 
RELAÇÃO DOS 
NOVOS BOLSISTAS 
SELECIONADOS

PÁGINA 5

Pinda busca recursos no 
Ministério das Cidades

Castolira é campeão Regional

Crispim terá 
escola para 
600 alunos

As crianças do Crispim vão 
ganhar uma nova escola, que 
terá dois pavimentos, com 12 
salas de aula de 50m² cada, 
além de sala de informática, 
de leitura, de multiuso, almo-
xarifado, pátio coberto, dire-
toria, coordenação, secretaria, 
cozinha, refeitório e quadra 
coberta, sanitários, dentre ou-
tros. A unidade está em cons-
trução na rua Ceará, próximo 
à sede da Apae, e terá capaci-
dade para 600 estudantes.

PÁGINA 3

CIDADE TERÁ GINÁSIO 
DE BASQUETE

Homenagem 
às mulheres na 
Anhanguera

Diversas mulheres de Pin-
damonhangaba serão homena-
geadas nesta terça-feira (10) na 
faculdade Anhanguera. A ação 
faz parte da comemoração do 
Dia Internacional (8 de março) 
e ainda contará com a palestra 
‘Mulher Super Poderosa’ com 
Kátia Koch.

Para prestigiar o evento é 
preciso doar uma roupa usada 
(em bom estado) na entrada.

PÁGINA 2

Curso gratuito 
para fazer 
pães e bolos

A população de Pindamo-
nhangaba terá acesso a cur-
sos gratuitos para confecção 
de pões e bolos a partir desta 
quinta-feira (12), quando será 
inaugurada a Padaria Artesa-
nal no Cerâmica.

O projeto é virtude de uma 
parceria entre o Fundo Social 
de Solidariedade de Pindamo-
nhangaba, Prefeitura e Fundo 
Social de Solidariedade do Es-
tado.

PÁGINA 3

O prefeito de Pindamonhangaba partici-
pou da primeira reunião ordinária do Con-
sórcio de Desenvolvimento Integrado do 

Vale do Paraíba, realizada na sexta-feira (6), 
em Campos do Jordão. O chefe do Executi-
vo aproveitou o evento para discutir vários 

projetos de mobilidade urbana, saneamento 
básico, habitação e planejamento com o Mi-
nistro das Cidades, Gilberto Kassab.

PÁGINA 3

Prefeito e ministro das Cidades conversaram sobre projetos de infraestrutura para Pindamonhangaba

A CBB – Confederação Brasileira de Basquete e a Funvic – Fun-
dação Universitária Vida Cristã – assinaram convênio para a cons-
trução de um moderno ginásio de basquete em Pindamonhangaba. 
O edifício fi cará nas dependências do Campus Dutra da Instituição 
e será um dos mais modernos do país.

O Castolira conquistou a Copa Regional categoria 
Amador no domingo (8) após bater o Vila São José por 
3 a 1. A equipe fez história e venceu todos os jogos da 

competição, fato inédito em 18 edições. 
Agora o time visa manter a base e buscar 
reforços para a 1ª Divisão.
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Será?

medo de perder o pouco que temos

Emprega São Paulo/Mais 
Emprego oferece 456 
oportunidades no Vale

Comemoração ao dia da mulher

O Brasil está entrando em uma grande crise econômi-
ca, gerada por falta de planejamento, ausência de 
investimentos em infraestrutura, má gestão finan-

ceira e problemas políticos. Muito do que temos hoje com 
inflação e dólar nas alturas, encolhimento da economia, de-
semprego e tantos outros problemas que tiram o nosso do 
brasileiro, não existiriam, é bem verdade, se não existisse 
um embate político no país. Tanto na Câmara, quanto no 
Senado, quase nada de positivo para o País, referente a 
projetos econômicos, tem passado nesses primeiros me-
ses do ano. Portanto existe culpa do Governo Federal sim, 
e é muito grande, contudo não é o único responsável, pois 
têm os dedos do Legislativo neste imbróglio todo.

De qualquer maneira, para tentar ‘amenizar’ proble-
mas e ‘poupar’ recursos, o Governo fez algumas altera-
ções trabalhistas, como nos benefícios previdenciários.

Eis que, neste momento, paira uma grande dúvida 
na cabeça dos trabalhadores brasileiros: haverá perda 
de direitos trabalhistas?

Esse ponto de interrogação enorme vai assombrar a 
todos por um longo período.

Para tranquilizar a população ou apenas ganhar 
tempo (não sabemos ainda) o ministro do Trabalho e 
Emprego informou, na sexta-feira (6), que as medidas 
que alteram regras referentes a benefícios sociais não 
vão subtrair direitos dos trabalhadores.

Durante um debate em São Paulo, promovido pelo 
Fórum Nacional de Saúde do Trabalhador das Cen-
trais Sindicais, que também contou com a presença do 
ministro da Previdência Social, foram asseguradas as 
manutenções das conquistas trabalhistas.

Uma nova rodada de esclarecimentos para enti-
dades representativas dos trabalhadores está marca-
da para quarta-feira (11). É ótima oportunidade para 
prestarmos atenção na maneira como os ministros es-
tão conduzindo o processo.

De resto, só resta ao trabalhador lutar pelos seus di-
reitos e torcer para que o Governo continue dando aten-
ção às reivindicações sindicais e de entidades de classe.

Toniel e Josiel tocam no Rancho dos Cowboys

Vagas de emprego para mecânicos de tratores

A 18º edição do ‘Evento 
Mulher Destaque 2015’ será 
realizada nesta terça-feira 
(10), às 19 horas, na faculda-
de Anhanguera de Pinda. A 
Lupa - Agenciador de Negó-
cios - é a responsável pela 
ação e, para comemorar o 
Dia Internacional da Mulher, 
o tema será ‘Mulher Super 
Poderosa’ com a palestrante 
Kátia Koch.

Para participar e pres-
tigiar as palestras e home-
nagens é preciso doar uma 
roupa usada (em bom esta-
do) na entrada. Serão ho-
menageadas mulheres que 
se destacaram no decorrer 
do ano. Autoridades civis e 
militares vão acompanhar a 
cerimônia.

O evento tem o objetivo 
apoiar o grupo ‘TPM – Tempo 
para Mulheres’, que ajuda na 
autoestima das mulheres. 

ESTRada dE FERRo REaliza REunião 
CoM MoRadoRES do CERâMiCa

Na última quarta-feira (4), a 
EFCJ - Estrada de Ferro Campos 
de Jordão recebeu a visita de re-
presentantes dos moradores do 

bairro Cerâmica, para apresentar 
detalhes sobre as obras que vêm 
sendo realizadas ao longo do trecho 
que atende o Trem de Subúrbio.

A população do bairro pe-
diu para conhecer mais sobre 
como ficarão as paradas, no 
trecho que chega até o Piracu-
ama, após o término das obras. 
Eles foram recebidos pelo dire-
tor ferroviário da ‘estradinha’, 
Ayrton Camargo e Silva, e por 
membros da diretoria e da as-
sistência técnica da ferrovia. 
Durante o encontro, os mora-
dores assistiram a uma apre-
sentação sobre todas as ações 
e obras que estão sendo feitas 
desde 2011 e puderam tirar dú-
vidas, dar sugestões e entender 
as mudanças para a operação 
da ferrovia e para a segurança 
dos usuários.

Para agendar uma reunião 
com os responsáveis da EFCJ, 
basta entrar em contato pelo te-
lefone (12) 3644-7456.

A dupla Toniel e Josiel se apre-
senta na sexta-feira (13), a partir das 
21 horas, no Rancho dos Cowboys. 

Durante o evento, os músicos prome-
tem agitar o público com sucessos do 
ritmo sertanejo. A casa de shows fica 

na rodovia Caio Gomes Figueiredo, 
3805 (Chácara do Galvão) – 5  km 
após a ponte do Paraíba.

A unidade de Pindamonhan-
gaba do grupo Shark está contra-
tando mecânicos de tratores. Os 
interessados devem comparecer à 

empresa de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 16 horas, e procurar por 
Gilberto ou José Geraldo. Os cur-
rículos devem ser enviados para 

o seguinte endereço: rodovia Ve-
reador Abel Fabrício Dias, 2.221 
– Água Preta. Mais informações 
pelo telefone 3644-4240.

O programa Emprega 
São Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho, em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego, 
oferece nesta semana 456 

vagas de trabalho divididas 
entre as áreas de comércio, 
indústria, serviços, entre ou-
tras, para o Vale do Paraíba.

Os itens escolaridade e 
experiência para o preen-
chimento das vagas variam 
de acordo com a área de atu-
ação e com a empresa.

Para ter acesso às 
vagas basta acessar o 
site:  www.empregasao-
paulo.sp.gov.br criar login, 
senha e informar os dados 
solicitados. outra opção é 
comparecer ao PaT – Posto 
de atendimento ao Traba-
lhador – com Rg, CPF, PiS 
e Carteira de Trabalho.

o cadastramento do 
empregador também po-
derá ser feito através do 
site do Emprega São Paulo 
ou PaT. Para disponibilizar 
vagas através do sistema, 
é necessária a apresenta-
ção do CnPJ da empresa, 
razão social, endereço e o 
nome do solicitante.

Como se Cadastrar

ÁREa/ ESPECiFiCaçõES nº dE VagaS
Serviços   264
Comércio   142
indústria   23

ERRATA
na edição de quinta-feira (5) erramos o nome do concur-

so na chamada. o correto é miss beleza brasileira, onde a 
pindamonhangabense foi selecionada.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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A primeira reunião or-
dinária de 2015 realizada 
pelo Codivap - Consórcio 
de Desenvolvimento Inte-
grado do Vale do Paraíba, 
em Campos do Jordão, 
contou com a participação 
do ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab.

Os prefeitos conhece-
ram parte dos trabalhos 
do Ministério das Cida-
des. Segundo informações 
do ministro, sua pasta tem 
aproximadamente R$ 200 
bilhões para serem aplica-
dos em ações em todas as 
cidades do país, nos próxi-
mos 10 anos.

Além de Kassab, toda 
equipe esteve presente e 
seus representantes pu-
deram falar sobre mo-
bilidade urbana, sanea-

mento básico, habitação 
e planejamento urbano. 
Para o ministro, é muito 
importante que todos os 
municípios estejam aptos 
a receber os projetos dis-
poníveis. “Para isso, serão 
elaborados treinamentos 
aos prefeitos, para que 
suas equipes consigam 
viabilizar a execução de 
projetos que contribuam 
para a melhoria de suas 
cidades”, disse.

O presidente do Co-
divap e também prefeito 
de São Sebastião, Ernane 
Billoti Primazzi, salientou 
as vantagens do encon-
tro. “Juntos, podemos 
fortalecer nossa região e 
abrir a possibilidade de 
que novos recursos sejam 
enviados”.

Também o 2º vice-pre-
sidente do consórcio e 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, evidenciou o quanto 
foi importante a aproxi-
mação do ministério com 
as cidades que integram o 
Codivap, uma vez que isso 
pode contribuir para o su-
cesso de novos projetos.

Além do ministro, a 
comandante Eliane Ni-
koluk, responsável pelo 
gerenciamento de toda a 
Polícia Militar no Vale do 
Paraíba, fez uma presta-
ção de contas dos índi-
ces de 2014. “Toda região 
apresentou resultados de-
crescentes nos indicado-
res de ocorrências, o que 
demonstra a preocupação 
das administrações em 
planejar suas ações”.

Os moradores do 
Crispim receberão, em 
breve, mais uma escola 
municipal. As obras es-
tão em andamento, na 
rua Ceará, em terreno 
de 7.400m², próximo à 
sede da Apae.

A escola terá dois 
pavimentos, com 12 

salas de aula contendo 
50m² cada, além de 
sala de informática, 
almoxarifado, sala de 
leitura, sala multiu-
so, pátio coberto, di-
retoria, coordenação, 
secretaria, sanitários 
adaptados para pes-
soas com deficiência, 

cozinha, refeitório e 
quadra coberta com 
600m². O prédio 
terá um total de 
2.395,58m² de área 
construída.

A Prefeitura está 
investindo mais de 
R$ 4,8 milhões na 
obra, que terá capa-

cidade de atender 
até 600 alunos. Atu-
almente, existem no 
bairro as escolas An-
dré Franco Monto-
ro, na avenida Mon-
senhor João José de 
Azevedo, e Prof. Ma-
noel César Ribeiro, 
na rua 13 de Maio.

Pães e bolos podem 
ser fonte de renda 
para pindenses

Codivap discute 
recursos com 
Ministério 
das Cidades

Obras prosseguem na 
nova escola do Crispim

O FSS - Fundo Social 
de Solidariedade de Pin-
damonhangaba e a Pre-
feitura buscam firmar 
parcerias para que a po-
pulação possa participar 
de atividades de qualifica-
ção profissional. Por meio 
das ações, acontecerá a 
inauguração da Padaria 
Artesanal na comunidade 
Cerâmica, no bairro Man-
du. A solenidade será nes-
ta quinta-feira (12) e terá 
início às 17h30.

A produção de pães 
e bolos pode trazer uma 
fonte de renda aos pinden-
ses que irão fazer os cursos 
da Padaria Artesanal. As 
ações serão desenvolvidas 
no município por meio de 
parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo e Fun-
do Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo 
em três pólos: no Vale das 
Acácias, bairro das Campi-
nas e no Cerâmica.

De acordo com o coor-
denador do Fundo Social 
de Solidariedade de Pin-
damonhangaba, as vagas 
para os cursos nos polos 
do Vale das Acácias e Ce-
râmica estão esgotadas, 
ainda há algumas no bair-
ro das Campinas. As ma-
trículas podem ser feitas 
na sede do Fundo Social, 
ao lado do Palacete 10 de 
Julho. O atendimento é 
de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 11h30 e das 13 às 
16h30. É necessário apre-
sentar o RG e comprovan-
te de endereço.

O curso tem duração de 
três meses e os alunos irão 
aprender a produzir pães 
caseiros, bolos, roscas e 
dicas de receitas sobre 
alimentação saudável. Os 
conteúdos também serão 
sobre a higienização para 
evitar contaminações em 
unidades de alimentação e 
nutrição.

Divulgação
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Prefeito e ministro conversaram sobre parcerias entre Pinda e Governo Federal

Primeiro evento de 2015 ocorreu em Campos do Jordão

Escola, em fase de construção, terá 
capacidade para atender 600 alunos  
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teLefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
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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
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Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@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

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

Vereador

ricardo Piorino

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

Fale com o vereador:
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

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

Vereador roderley Miotto

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

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

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) fez uso da Tribuna 
na Sessão do dia 23 de feve-
reiro, para fazer cobranças 
junto a empresa de transporte 
público Viva Pinda. O vere-
ador fez dois Requerimentos 
verbais, sendo o primeiro 
pedindo o prazo para a ins-
talação de uma unidade na 
região central para a retirada 
de carteirinhas dos usuários 
idosos e também para a com-
pra dos cartões de passes, pois 
este tipo de serviço somente 
é feito na base do Distrito de 
Moreira César. De acordo 
com o vereador, ele fez este 
pedido pois em uma audiência 
pública, feita em 2013, a pró-
pria empresa se comprometeu 
em disponibilizar estes servi-
ços em sua base no centro; o 
outro Requerimento foi para 
que empresa Viva Pinda dis-

Professor Osvaldo cobra 
melhorias junto a empresa 
de transporte coletivo

ponibilize para os bairros do 
Martins, Pau D’álho e Anhan-
guera, vans ou micro-ônibus 
em diversos horários, para o 
transporte dos moradores que 
residem nestes bairros e tem 
que se locomover de 4 a 10 
quilômetros, para chegar aos 
pontos mais próximos. Esta 
mesma solicitação foi feita 
em abril de 2013, pelo vere-
ador Professor Osvaldo e até 
o momento não foi atendido.

O vereador Professor 
Osvaldo salienta que a em-
presa Viva Pinda não tomou 
nenhuma providência até 
o momento e que cerca de 
trinta moradores dos bairros 
afetados estiveram presentes 
na Sessão, para unir forças 
com ele, para fazer cobranças 
e exigir uma resposta de, em 
quanto tempo serão resolvi-
dos os problemas junto ao 
Executivo Municipal.

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

Vereador Professor osValdoVereador MartiM cesar

Durante essa semana, o 
vereador Ricardo Piorino 
(PDT) deu continuidade às 
reuniões que tem realizado nos 
bairros da cidade. Segundo 
Piorino, foram solicitadas pe-
las lideranças dos bairros Bela 
Vista/Vila Verde/Parque nas 
Nações melhorias na estrutura 
do “PSF  Nelson Naressi”, 
principalmente na aquisição 
de móveis e contratação de 
médicos; revisão no projeto de 
construção do Centro Espor-
tivo para melhor aproveitar o 
espaço, sem que ocorra uma 
perda significativa da área e re-
tirada de um “lixão” existente 
ao lado do prédio da Guarda 
Municipal.

O vereador acrescentou 
ainda que os moradores de 
todos os bairros visitados 
têm reclamado do mato alto 
e de inúme-
ras lâmpadas 
queimadas nos 
postes das vias 
públicas (mato 
alto nas ad-
jacências da 
área de lazer no 
Jardim Maricá, 
bem como na 
praça principal 
do bairro Ma-
ria Áurea). “As 

O vereador Ro-
derley Miotto (PSDB) 
convida toda a popula-
ção pindamonhanga-
bense para participar 
da Audiência Pública 
no próximo dia 11 
de março de 2015 às 
19h00 no Plenário da 
Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba.

Na oportunidade os 
vereadores discutirão 
com a população o 
problema da ilumina-
ção pública em nosso 
município.

Lembrando que a Resolução 
n° 414 da ANEEL transferiu, das 
concessionárias de energia para 
os municípios, a responsabilidade 
de investir, manter e operar os 
serviços de iluminação pública.

Considerando que foi apro-
vada a Lei Complementar n° 
48/2014, que Institui a Contribui-
ção para Custeio da Iluminação 
no âmbito da cidade de Pindamo-
nhangaba, sendo que, mesmo an-
tes da referida cobrança repassada 
à população, nossa cidade já vinha 
enfrentando muitos problemas 
com a manutenção dos serviços.

O vereador Roderley Miotto 
afirmou que “está preocupado 
com as principais condutas e 
procedimentos a serem adotados 
em relação a transferência dos 
ativos de iluminação pública da 
união aos municípios, bem como 
a mão de obra e o pagamento dos 
custos”. Segundo o parlamentar, 
ainda persistem algumas dúvidas.  
“Existem vários locais sem ilu-
minação; com a iluminação pre-
cária e como será cobrado isso? 
Por metro quadrado? Por rua? 
Existem ruas que não possuem 
iluminação e outras que apenas 
a metade da rua tem a melhoria. 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Prefeito 
Vito Ardito providências 
junto ao departamento com-
petente, para que seja feito o 
recapeamento asfáltico em 
toda extensão da rua João 
Baptista Ortiz Monteiro, 
no Loteamento Residencial 
Jardim Rezende. Segundo o 
vereador, a referida via en-
contra-se toda esburacada, 
colocando em risco a seguran-
ça dos alunos que estudam na 
Escola Professor Wadie Milad 
e dos condutores de veículos 
que transitam pelo local.

Alagamento no 
Jardim Araretama
O vereador Martim Cesar 

reitera ao Poder Executivo 
providências junto ao depar-
tamento competente, para 
que sejam feitos estudos 
visando solucionar a falta de 
vazão da água pluvial, na rua 

Sempre atuante e par-
ticipativo, o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi 
(PR)  es teve  na  ú l t ima 
segunda-feira, dia 02 de 
março, reunido com as  
lideranças do Parque das 
Palmeiras para discutir 
diversos temas. O vereador 
esteve acompanhado de seu 
assessor Edmilson Géia e a 
reunião contou com lideran-
ças como o “Robertinho”, 
do Jardim Imperial e seu 
irmão e morador do bairro 
Parque das Palmeiras, Dou-
glas Catto.

Na oportunidade, ficou 
decidido que o parlamentar 
apresentará requerimento 
junto à EBCT – Empresa 
Brasileira de Correios e 
Telégrafos – e com cópia 
para Prefeitura, solicitan-
do que seja feito estudos e 

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Ricardo Piorino 
intensifica visitas aos 
bairros da cidade

“Essa sEmana EstivEmos rEunidos com as 
lidEranças dos bairros bEla vista/vila vErdE/ParquE 

das naçõEs, Jardim maricá, maria áurEa E FEital”
reclamações são pertinentes e 
refletem ainda na questão da 
segurança, o que tem causado 
muitas preocupações aos mu-
nícipes”, observou o vereador.

Ricardo Piorino também 
recebeu reclamações das li-
deranças do bairro do Feital 
acerca de inúmeros buracos na 
via pública, principalmente no 
cruzamento entre as ruas João 
Francisco da Silva e Darci 
Vieira Marcondes, onde o 
tráfego de veículos é intenso.

“Cruz Pequena”
Nesta última terça-feira o 

vereador esteve reunido com 
moradores do bairro Cruz 
Pequena, que reclamam da 
falta de serviços básicos e 
essenciais à comunidade, 
principalmente da falta de 
energia elétrica.

Roderley Miotto convida 
população para Audiência 
Pública sobre Iluminação Pública

E nesse caso, todas pessoas 
terão que pagar, mesmo sem 
terem a iluminação? São estes e 
outros questionamentos que não 
achamos respostas”, questiona 
o vereador.

Para o vereador, há cidades 
que o projeto de “Contribuição 
de Iluminação Pública” não foi 
aprovado e outros municípios 
alegam ser um projeto inconsti-
tucional. “Pindamonhangaba não 
está preparada para assumir esse 
serviço, levando em consideração 
que este é mais um tributo para os 
munícipes, que já possuem vários 
impostos municipais”, salientou.

Roderley Miotto frisa que 
“antes da transferência já es-
távamos enfrentando muitos 
problemas com a manutenção dos 
serviços de iluminação. Por isso, 
solicitei na Audiência Pública a 
presença do Prefeito Vito Ardito, 
vereadores, secretários munici-
pais de Administração, Obras, 
Planejamento e Jurídico, além de 
estender o convite aos prefeitos 
e vereadores das cidades da RM 
Vale e Serra da Mantiqueira, 
representantes do Codivap e da 
EDP Bandeirantes”. Sua presença 
é fundamental.

Vereador Dr. Marcos 
Aurélio cobra parceria 
entre Correios e Prefeitura

obJEtivo é solucionar ProblEmas com

as corrEsPondências no ParquE das PalmEiras 
E dar tranquilidadE aos moradorEs

projetos no intuito de fazer 
com que todas correspon-
dências cheguem de ma-
neira adequada a todos seus 
destinatários residentes do 
Parque das Palmeiras. 

Segundo o vereador, 
é preciso acertar essa si-
tuação, uma vez que os 
moradores não podem ficar 
sem receber suas correspon-
dências, pois isso compro-
mete todo o planejamento, 
especialmente,  no caso 
das contas. “Esse trabalho 
depende das parcerias da 
população com os Correios 
e a Prefeitura. Juntos, temos 
que solucionar esse crucial 
problema das correspon-
dências e dar tranquilidade 
e segurança aos moradores 
do Parque das Palmeiras”, 
observa o vereador Dr. Mar-
cos Aurélio Villardi.

robertinho do JardiM iMPerial, assessor edMilson Géia, Vereador dr. Marcos 
aurélio Villardi e o Morador do Parque das PalMeiras, douGlas catto

Martim Cesar pede 
melhorias para o 
Jardim Rezende

Moacir Gonçalves de Araújo, 
antiga rua 73, no Loteamento 
Jardim Araretama, pois com 
as chuvas intensas ocorre 
alagamentos, promovendo 
transtornos aos moradores do 
local e risco de transmissão 
de doenças.

Agradecimento
O vereador Martim Cesar, 

agradece ao Prefeito Vito 
Ardito Lerario, pelo aten-
dimento a sua Indicação nº 
193/2014, apresentada em 
Sessão Ordinária em 19 de 
maio de 2014, referente a co-
locação de grade de proteção 
na boca de lobo localizada na 
rua Rubião Júnior, mais preci-
samente na altura do nº 192, 
em frente ao ponto de ônibus 
das linhas Guaratinguetá e 
Taubaté.“Hoje o embarque e 
desembarque de passageiros 
ocorre com mais segurança”, 
comenta Martim Cesar.

Como consultar uma
 Lei no Portal da Câmara

diGite o teor da Pesquisa, 
nos caMPos que Você teM de 
inforMações a resPeito da lei, 
eM seGuida clique eM Pesquisar

abra o Portal da câMara: 
www.caMaraPinda.sP.GoV.br

eM seGuida, na aba do lado 
esquerdo, clique eM lei

o resultado aParecerá eM 
seGuida, coM detalhes sobre a 
lei Pesquisada e o arquiVo Para 
iMPressão
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Pinda beneficia alunos com 
bolsas de estudo universitário

Alunos de vários cur-
sos de graduação e tec-
nólogos estão receben-
do a oportunidade de 
concluir os estudos com 
bolsas oferecidas pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Este benefí-
cio é concedido por meio 
da Lei nº 5.509, de 28 de 
fevereiro de 2013. Para 
serem contemplados, os 
candidatos preenche-
ram as fichas de inscri-
ção nos dias 24 e 25 de 
janeiro.

Os profissionais do 
Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitu-
ra realizaram a triagem 
de todos os documentos 
entregues para conceder 
as bolsas. Em 2015 se-
rão oferecidas 160 bol-
sas, sendo que mais de 
70 delas são destinadas 
a novos contemplados 
pelo benefício.

Para concorrer, exis-
tem vários critérios, e o 
edital para inscrição es-
teve disponível no site 
www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br e foi publi-
cado no jornal Tribuna 
do Norte. Mais de 200 
interessados procura-
ram o Colégio Comercial 

Dr. João Romeiro para 
se candidatar. A classi-
ficação está disponível 

nesta edição e também 
no site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Em 2014 foram bene-
ficiados alunos dos cur-
sos de Administração, 

Design, Direito, Edu-
cação Física, Enferma-
gem, Engenharia Quí-

mica, Engenharia Civil, 
Jornalismo, Publicida-
de e Serviço Social.

Mais de 200 interessados procuraram o Colégio Comercial Dr. João Romeiro para se candidatar

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Rua EUCLIDES FIGUEIREDO,92 – CARDOSO 

TELEFONE : 3643 1607

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Departamento de Assistência Social 

   INSCRIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO UNIVERSITÁRIAS 2015. 

          A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 5.509, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013 E DECRETO 4.497, DE 6 DE MARÇO DE 2013, TORNA 
PÚBLICO O RESULTADO DAS INSCRIÇÕES DAS BOLSAS DE ESTUDOS DE ENSINO 
SUPERIOR REFERENTE AO EDITAL 01/2015. 

ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA ANHANGUERA PEDAGOGIA 
ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA SELVA UNINTER PEDAGOGIA 
ADRILLENE ALVES MARCONDES UNITAU PUBLICIDADE E PROPAGANDA
ALAIDE ALVES MONTEIRO ANHANGUERA CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
ALESSANDRA REGINA ROSA DA SILVA JULIO UNITAU RECURSOS HUMANOS 
ALEX MIGUEL BASTOS DE FREITAS UNISAL DIREITO 
AMANDA CAROLINA DE OLIVEIRA FUNVIC ENFERMAGEM 
AMANDA PATRÍCIA DE LIMA UNISAL DIREITO 
ANA JULIA PEREIRA DA SILVA UNISAL DIREITO 
ANA KARINA PEREIRA CARVALHO FUNVIC RECURSOS HUMANOS 
ANANDA KELLY DE MEDEIROS UNIP ENG. CONTROLE AUTOMAÇÃO
ANDRÉ LUÍS DAS DORES DE SOUZA ANHANGUERA ENFERMAGEM 
ANDREA DIAS LOUZADA FUNVIC RECURSOS HUMANOS 
ANDREA REGINA ALVES PEREIRA SANTOS FUNVIC ENFERMAGEM 
ANGELA MARIA XAVIER FREIRE ANHANGUERA SERVIÇO SOCIAL 
ARIELA PAES DOS SANTOS UNISAL PSICOLOGIA 
BÁRBARA FILETO FUNVIC RECURSOS HUMANOS 
BENEDITO DE OLIVEIRA JULIO UNITAU RECURSOS HUMANOS 
BRUNA OLIMPIO VIEIRA UNISAL ADMINISTRAÇÃO 
BRUNO RENE DA SILVA PORTOLAN FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 
CARLOS EDUARDO APARECIDO REZENDE FUNVIC EDUCAÇÃO FÍSICA 
CAROLINA MARANINI RODRIGUES UNITAU ENFERMAGEM 
CASSIANA MARIA DA SILVA ALCANTARA ANHANGUERA PEDAGOGIA 
CILENE DOS SANTOS SOUZA SILVA FUNVIC PEDAGOGIA 
DAIANE SUELLEN DA SILVA ANHANGUERA PEDAGOGIA 
DANIEL EVELING NOGUEIRA FUNVIC EDUCAÇÃO FÍSICA 
EDILAINE DE FATIMA AUGUSTO DOS SANTOS FUNVIC FISIOTERAPIA 
ELAINE CRISTINA FERREIRA ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO 
ELIANE DE CARVALHO SANTOS UNITAU PEDAGOGIA 
ERIKA GISELLE MARIN MOREIRA ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO 
FABIANA PAULA DE SOUZA LINO FUNVIC FARMÁCIA 
GABRIELI OLIVEIRA GABRIEL FARIA DE CASTRO ANHANGUERA PEDAGOGIA 
GERALDA MONTEIRO E SILVA UNINTER PEDAGOGIA 
GRAZIELA REGINA AMARAL DOS SANTOS FUNVIC ENFERMAGEM 
ISABEL DE CÁSSIA RAMOS ANHANGUERA SERVIÇO SOCIAL 
ISADORA KAROLYNNE COSTA SANTOS UNITAU COMÉRCIO EXTERIOR 
IVETE RIBEIRO THOMAZ  UNISAL DIREITO 

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Rua EUCLIDES FIGUEIREDO,92 – CARDOSO 

TELEFONE : 3643 1607

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Departamento de Assistência Social 

JACSON DA SILVA LUIZ UNITAU ADMINISTRAÇÃO 
JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS MOREIRA UNINTER PEDAGOGIA 
JÉSSICA GRAZIELLE BERALDO UNITAU PSICOLOGIA 
JORGE LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR ANHANGUERA ENG. MECÂNICA 
JOYCE SANTOS DE SOUZA FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 
JULIANA RAMOS FERREIRA ANHANGUERA PEDAGOGIA 
LAÍS APARECIDA MOREIRA ANHANGUERA PEDAGOGIA 
LARISSA SANTOS LOMAR UNITAU ARQUIT E URBANISMO 
LUCIANA PEREIRA LUSTOSA FUNVIC FISIOTERAPIA 
MARÍLIA DIAS PEREIRA CORREARD ANHANGUERA SERVIÇO SOCIAL 
MATHEUS PEREIRA DA SILVA UNITAU ENG. MECÂNICA 
MAYARA PEREIRA FLORIANO UNITAU DIREITO 
MEIRE DOS SANTOS ROCHA ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO 
MICHELE REIS DE OLIVEIRA ANHANGUERA PEDAGOGIA 
MIRIAN PEREIRA COSTA ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO 
MÔNICA APARECIDA PROLUNGATI GREGÓRIO ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO 
MÔNICA BORGES  ANHANGUERA LETRAS 
NADINE MOURÃO BROCA UNIP PEDAGOGIA 
NATÁLIA FERNANDES DE PAULA UNITAU CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
NAYARA JANAINA DOS SANTOS UNISAL PSICOLOGIA 
NEUSA MARIA DOS SANTOS PEIXOTO ANHANGUERA PEDAGOGIA 
RACHEL ROSA DOS SANTOS FRANÇA ANHANGUERA PEDAGOGIA 
RAFAELA APARECIDA DA SILVA UNITAU PEDAGOGIA 
RAFAELLA COSTA GOMES UNISAL PSICOLOGIA 
RENATA GRACIELA GOMES DO CARMO UNITAU DIREITO 
ROBSON APARECIDO CAMARGO UNITAU GESTÃO DE PROCESSO IND. 
ROSA HELENA BATISTA UNOPAR SERVIÇO SOCIAL 
ROSANE DE SOUZA RABELO ANHANGUERA PEDAGOGIA 
ROSELY BICUDO RAMOS UNINTER PEDAGOGIA 
SAMMY DAVID BATISTA CESAR FUNVIC EDUCAÇÃO FÍSICA 
SIRLENE MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA UNINTER PEDAGOGIA 
SOLANGE INÊS VALÉRIO ANHANGUERA LETRAS 
STEFANE CRISTIANE MARIA DOS SANTOS  ANHANGUERA ADMINISTRAÇÃO 
TALITA CRISTINA MOLITERNO MENDONÇA ANHANGUERA GESTAO PUBLICA 
TAMIRES APARECIDA CAUSSO UNITAU ENG. CIVIL 
TUANY DOS SANTOS MARIANO FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 
UEIDE TEIXEIRA DA SILVA FILHO FUNVIC EDUCAÇÃO FÍSICA 
VANIA ADRIANE CUBA UNINTER PEDAGOGIA 
VERONICA LEANDRO CUBA UNITAU TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA
YEDA MACEDO ANHANGUERA PEDAGOGIA 

CARLOS ADRIANO FERREIRA ALVES 
                         DIRETOR EM EXERCÍCIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 
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O Programa Nosso 
Bairro inova: a partir do 
dia 16 de março estará, ao 
mesmo tempo, nos bair-
ros: Vila Rica e Jardim Re-
gina. E tem mais novida-
des. Além das oficinas de 
qualificação em artesana-
to, o programa virá junto 
com a Escola da Beleza e 
os programas: Ativaidade 
e Crescendo no Esporte.

As inscrições serão 
realizadas na sexta-feira 
(13) e no sábado (14), das 
14 às 17 horas, gratuita-
mente, nos locais em que 
serão ministradas as au-
las. No Vila Rica, será em 
frente à praça; no Jardim 
Regina, ao lado do centro 
comunitário. 

Para se inscrever, o in-
teressado deve levar duas 
garrafas descartáveis e 
poderá, ainda, participar 
de uma tarde da beleza, 
que oferecerá corte de ca-
belo, unhas decoradas e 
massagem rápida, gratui-

tos, nos dois dias de ins-
crições.

No Vila Rica, serão 20 
opções em oficinas e no Jar-
dim Regina, 15. Em ambos 
locais, as aulas podem ser 
de segunda a quinta-feira, 
dependendo da modalidade 
escolhida. Serão realizadas 
atividades nos períodos da 
manhã, tarde e noite.

Entre as opções estão: 
bijuteria, pintura em teci-
do, patchwork embutido, 
massoterapia, corte de 
cabelo, unhas decoradas, 
jazz e balé infantil, dança 
do ventre, modalidades 
esportivas, entre outras.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba organiza o 
Programa Nosso Bairro e 
acrescentou mais estes três 
cursos à iniciativa, para le-
var às comunidades aten-
didas ações de lazer, qua-
lificação e esportes, para 
pessoas de todas as idades, 
abrangendo um número 
maior de participantes.

Representantes das 
seis cidades da região que 
receberão a programação 
do Circuito Sesc de Artes 
em 2015 participaram da 
primeira reunião conjun-
ta de planejamento para a 
realização do evento.

O Circuito promove a 
circulação de espetáculos e 
intervenções artísticas por 
diversas cidades do Estado 
de São Paulo. A programa-
ção é gratuita, voltada para 

todas as idades e ocorre 
em espaços públicos, rea-
lizada pelo Sesc/São Paulo 
em parceria com as prefei-
turas e sindicatos dos co-
mércios locais.

Em 2015, cidades como 
Pindamonhangaba, Tre-
membé, Guaratinguetá, 
São Bento do Sapucaí, 
Cruzeiro e Redenção da 
Serra receberão a progra-
mação por um dia, no pe-
ríodo de 8 a 10 de maio.

Durante a reunião, re-
alizada na quinta-feira 
(4), foram apresentadas 
e discutidas as providên-
cias técnicas e estruturais 
necessárias para a orga-
nização do evento. Re-
presentaram o município 
a assessora do Departa-
mento de Cultura da Pre-
feitura e o presidente do 
Sindicado do Comércio 
Varejista, Antônio Cozzi 
Junior.

As mulheres da coope-
rativa “Pinda Recicla para 
o Futuro” participaram de 
uma homenagem na últi-
ma sexta-feira (6). A so-
lenidade foi em comemo-
ração ao Dia Mundial dos 
Catadores, comemorado 
em 1º de março, e Dia In-
ternacional da Mulher, 8 
de março. As ações ocor-
reram no Recinto São Vito, 
em Moreira César, com um 
almoço e tarde da beleza.

O evento contou com 
a presença do subpre-
feito de Moreira César, 
presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Mulher, representante 
da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social e pro-
fissional que atua no Pro-
grama Nosso Bairro.

A homenagem foi rea-
lizada pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Programa Nosso 

Bairro, Departamento de 
Assistência Social, e Fun-
do Social de Solidarieda-
de, com o apoio da paró-
quia São Vicente de Paulo.

Além do momento da 
beleza, o público recebeu 
informações sobre os di-
reitos da mulher e tam-
bém puderam esclarecer 
dúvidas com os profissio-
nais da Prefeitura e com 
a presidente do Conselho 
da Mulher, Simone Braça.

‘Nosso Bairro’ inova e realiza 
duas edições simultâneas

mulheres de cooperativa 
recebem homenagem

Pindamonhangaba se 
prepara para receber 
Circuito Sesc de artes

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Aulas de pintura estão entre as mais procuradas do programa

Ao final do ‘Nosso Bairro’, os participantes receberão certificados.

Primeira reunião técnica sobre o Circuito Sesc de Artes
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Pinda terá ginásio de basquete
A CBB - Confederação Brasi-

leira de Basquete - e a Funvic - 
Fundação Universitária Cristã – 
assinaram na quarta-feira (4), o 
contrato de parceria para a cons-
trução do Centro de Treinamen-
to da modalidade, em Pindamo-
nhangaba. O projeto orçado em 
mais de R$ 50 milhões foi apro-
vado pelo Ministério do Esporte 
para captação dos recursos via 
Lei de Incentivo. O contrato en-
tre as partes têm duração de 25 
anos, podendo ser prorrogado. 
As informações constam no site 
oficial da confederação.

Com o contrato assinado, 
CBB e Funvic passam agora 
para a fase de captação dos re-
cursos e parceiros. “A conta está 
aberta. O projeto foi aprovado 
em duas etapas. A primeira é de 
R$ 26 milhões. Quando atingir-
mos 20% desse valor poderemos 
iniciar a implantação do proje-
to. Já temos algumas conversas 
com vários parceiros e muitos 
aguardavam somente essa assi-
natura”, afirmou Palhari.

Centro de Treinamento
O terreno para o CT foi ce-

dido pela instituição paulista e 
tem uma área de 30 mil m². Ele 
será composto por quatro giná-
sios, um hotel, academia, prédio 
administrativo, entre outros. 
Pelo projeto, o primeiro módulo 
a ser construído engloba os gi-
násios, o hotel e a academia.

nova gokula sedia curso de agricultura orgânica
AiAndrA Alves MAriAno

* * *
A fazenda nova Gokula, no 

bairro ribeirão Grande, em 
Pindamonhangaba, vai se-
diar, a partir desta terça-feira 
(10), o curso ABC da Agricul-
tura orgânica, com o enge-
nheiro agrônomo colombia-
no Jairo restrepo rivera.

naturalizado brasileiro, 
rivera vai ministrar aulas 
teóricas e práticas, em qua-
tro dias de curso, falando 
sobre os processos de tran-
sição da agricultura con-
vencional para a orgânica, 
um curso teórico-prático.

ele vai abordar temas 
importantes como remine-
ralização dos solos e rege-
neração da vida dos solos, 
captura de microrganismos 
do lugar, multiplicação e 
silagem, compostos orgâ-
nicos fermentados, biofer-
tilizante de abóbora, caldos 
quentes e frios, e cromato-
grafia de Pfeiffer.

interessados ainda po-
dem fazer a inscrição. o 
curso completo, incluindo 
alimentação no local custa 
r$ 440 e as aulas seguem 
até sexta-feira (13).

durante os quatro dias 
do curso, as refeições para 
os participantes será pro-
duzida organicamente.

Mais informações e deta-
lhes para inscrições e hos-
pedagem no local podem ser 
solicitadas através do email 
bandhu.jps@gmail.com.

AIAndRA ALvEs MARIAnO
* * *

na última quinta-fei-
ra (5), o Festival da Lua 
Dourada, que marcou 
o início do ano védi-
co, atraiu cerca de 200 
pessoas para a Fazenda 
nova gokula.

O evento teve o 
objetivo de comemorar 
o começo do Ano novo 
Védico e os 50 anos da 
chegada do mantra hare 
Krishna, ao Ocidente. 

A programação contou 
com canto de mantras, 
cerimônia litúrgica, pa-
lestra, além de banquete 
com iguarias do cardápio 
lacto-vegetariano. 

O ponto alto da festa 
foi o banho das deidades, 
quando elas foram retira-
das do altar e banhadas 
com água, mel e iogurte, 
uma referência aos reis 

antigos da Índia, que 
passavam pelo mesmo 
processo de purificação. 
Esse ritual é muito im-
portante e é realizado, 
normalmente, duas vezes 
por ano.

O festival teve entrada 
franca e abriu, oficial-
mente, a programação 
nacional das comemo-
rações pelos 50 anos 
da iSKCOn - Sociedade 
internacional para Cons-
ciência de Krishna no 
brasil.

A iSKCOn hoje é uma 
confederação mundial de 
mais de 400 templos, 100 
restaurantes vegetaria-
nos, mais de 100 milhões 
de membros no mundo, 
mais de 10 mil no brasil, 
e uma grande variedade 
de projetos comunitá-
rios e sustentavelmente 
corretos. 

Festival da Lua 
Dourada atrai 
200 pessoas 
para fazenda

Curso completo, incluindo alimentação no local custa R$ 440

“Um CT proporciona um in-
tercâmbio entre atletas e trei-
nadores. Eles convivem e con-
versam sobre basquete o tempo 
todo. Podem trocar ideias sobre 
problemas e soluções na parte fí-
sica, técnica, tática. É um ganho 
muito grande para as seleções 
Brasileiras. Também facilita a lo-
gística. no CT, temos ginásio para 
treino, alojamento, local para ali-

mentação no mesmo lugar”, disse 
o diretor técnico da CBB, vander-
lei Mazzuchini Junior.

“Queremos tornar realida-
de um sonho acalentado por 
diversas administrações da 

CBB. no Centro de Treina-
mento teremos a oportunida-
de de treinar nossas seleções 
com mais tempo. Um CT é 
sempre um produto de quali-
dade que faz a modalidade se 
tornar ainda mais forte. Agra-
decemos o envolvimento da 
Funvic porque sem ela esse 
projeto não seria possível”, 
afirmou o presidente da CBB, 
Carlos nunes.

Estiveram presentes na 
sede da entidade, no Rio de 
Janeiro, o presidente da Fun-
dação, professor Luis Otávio 
Palhari, e o gerente de proje-
tos Matheus Moreira, que foi 
quem iniciou a aproximação 
entre as duas instituições a 
formatação da parceria. de 
acordo com Palhari, o perfil 
da instituição é o envolvimen-
to com o esporte, sobretudo 
em equipe. E que o vôlei e o 
basquete são o segundo espor-
te da família brasileira.

“Temos um time de vôlei 
e faltava o basquete. Temos 
quatro pilares de sustentação 
e um deles é a responsabili-
dade social com o trabalho no 
esporte. Temos uma história 
relacionada a isso. nas pri-
meiras conversas descobri-
mos esse sonho da CBB de ter 
um CT. será um legado para 
a modalidade”, disse o presi-
dente Palhari. 

Acima, reunião técnica 
entre Funvic e CBB; ao 
lado, assinatura entre 

presidentes 

divulgação

divulgação
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2015 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 006/2015 de “Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de locação, transporte, instalação, retirada e sucção de dejetos de 
banheiros químicos e locação de pias portáteis, para eventos do município de 
Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 26/02/2015: 

ATA nº 015/2015 Empresa: STP – SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA ME 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 diária 039.174 - PrESTaçÃo dE SErViçoS Para
rEaLiZaçÃo dE EVEnToS – banhEiroS QUÍmiCoS 
TiPo STandard banhEiro QUÍmio TiPo 
STandarT
Un: diária 

Polyjohn 145,00 900 

02 diária 039.175 - PrESTaçÃo dE SErViçoS Para
rEaLiZaçÃo dE EVEnToS – banhEiroS QUÍmiCoS 
TiPo LUXo banhEiro QUÍmiCo TiPo LUXo 
Un: diária 

Polyjohn 200,00 30 

03 diária 039.176 - PrESTaçÃo dE SErViçoS Para
rEaLiZaçÃo dE EVEnToS – banhEiroS QUÍmiCoS 
TiPo PorTadorES dE nECESSidadES ESPECiaiS 
banhEiro QUÍmiCo TiPo PnE 
Un: diÁria 

Polyjohn 227,00 250 

04 diária 039.177 - PrESTaçÃo dE SErViçoS Para
rEaLiZaçÃo dE EVEnToS - Pia PorTÁTiL Para 
higiEniZaçÃo daS mÃoS;  
Un: diÁria 

Polyjohn 150,00 30 

Pindamonhangaba, 9 de março de 2015.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 161/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 161/14, que cuida de “Contratação empresa especializada 
para prestar serviços de inventário físico do ativo imobilizado para atender à obrigatoriedade das 
normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público (NBCASP) NBC T 16.9, Portaria STN 
406/11”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Integrade Soluções Informática, Controle 
Patrimonial e Avaliações ME (01).
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2015.
PREGÃO Nº. 350/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 350/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
para execução de serviço de adequação, instalação de rede estruturada e central telefônica, com 
fornecimento de materiais e mão de obra e aquisição de central PABX com terminal digital, e Swicth 
24 portas para o prédio do pronto atendimento infantil”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): 
José Cláudio de Godoi Pinda ME (01).
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2015.
PREGÃO Nº. 372/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 372/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de refeições para os Servidores Plantonistas do PSF (Programa Saúde da 
Família) do Araretama e Servidores Plantonistas do Setor de Transporte, Campanhas de Vacinas e 
em Campanhas Educativas, Pacientes Atendidos no CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) e 
servidores plantonistas do pronto atendimento de Moreira Cesar pelo período de 12 (doze) meses”, 
a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório 
supra em favor da empresa (item/lote): Felipe Moiano César & Cia. Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
PREGÃO Nº. 005/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 05/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviço em conserto, montagem e desmontagem de pneus da frota da 
Subprefeitura de Moreira César”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Claudenilson Aloisio 
Portela ME (01).
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.

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 classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

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

Dia 17/03/2015 às 14:00 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 3

14º SOLANGE DE OLIVEIRA
RUA JACAREÍ, 133 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-140

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

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

Dia 17/03/2015 às 14:00 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 7

15º JULIANA SANTA ROSA DE ALMEIDA
RUA JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, 171 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-250

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

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

Dia 17/03/2015 às 14:00 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 9

1º BRUNA DE SOUZA
AVENIDA FORTUNATO MOREIRA, 687 – SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-090

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 classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última 
eleição
Observação: os candidatos que justificaram 
a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo 
masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme 
exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de 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 filhos e 
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 
0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos 
de 6 a 14 anos).

Dia 16/03/2015 às 14:00 horas

AUXILIAR DE CLASSE

19º SANDRA REGINA GONÇALVES 
DE OLIVEIRA
AVENIDA DR. ANTONIO PINHEIRO JUNIOR, 
830 – JD. CRISTINA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-010

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 classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última 
eleição
Observação: os candidatos que justificaram 
a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo 
masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme 
exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de 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 filhos e 
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 
0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos 
de 6 a 14 anos).

Dia 16/03/2015 às 14:00 horas

AUXILIAR DE CLASSE

20º SILVANA BENTO LEMES DA SILVA
RUA BENEDITO DARCI MONTEIRO, 205 – 
ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-110

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 classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última 
eleição
Observação: os candidatos que justificaram 
a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo 
masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de 
curso específico, 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 filhos e 
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 
0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos 
de 6 a 14 anos).
Dia  17/03/2015 às 15:00 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
24º ANA PAULA DA SILVA SANTOS
RUA DAS VIOLETAS, 368 – VALE DAS 
ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-350

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 classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso específico, 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 filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  17/03/2015 às 15:00 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

25º MARCIA APARECIDA GONÇALVES ROCHA
RUA MACHADO DE ASSIS, 155 – VILA PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-480

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

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

Dia  17/03/2015 às 16:00 horas

ENFERMEIRO

5º KARINA VILELA MARCONDES DE SOUZA
AV. DR. JOÃO BAPTISTA ORTIZ MONTEIRO, 710 – APTO. 12 – BONFIM
TAUBATÉ – SP
CEP 12040-250

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

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

Dia  17/03/2015  às 15:30 horas

FISCAL SANITÁRIO

9º MELISSA DE ALMEIDA PACCA ROSÁRIO
RUA BARÃO DE LESSA, 205 – CENTRO
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12400-380

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, o 
candidato nominado a seguir, munido da 
seguinte documentação, em original e cópia:

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

Dia 16/03/2015 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO

114º SIMONE DE ARAÚJO KOGA
RUA CAPITÃO BERNARDO SANCHES 
PIMENTA, 158 – CHÁCARA GUISARD
TAUBATÉ – SP
CEP 12040-859

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, o 
candidato nominado a seguir, munido da 
seguinte documentação, em original e cópia:

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

Dia 16/03/2015 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO

115º MONICA CRISTINA DE SOUZA 
MONTEIRO
RUA PINHEIRO DA SILVA, 168 – JD. BOA 
VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-020

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, o 
candidato nominado a seguir, munido da 
seguinte documentação, em original e cópia:

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

Dia 16/03/2015 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO

116º EMILIA SACHETTO VILALTA
RUA NAIR BIONDI MIGOTTO, 186 – JARDIM 
DE ALAH
TAUBATÉ – SP
CEP 12032-080

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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em destaque
O poeta 

e músico 
Walter Leme 
comemorou 

mais um ano de 
vida no sábado 
(7). Parentes e 

amigos desejam 
felicidades e 

muita saúde.

O Dia Internacional das 
Mulheres (8 de março) foi 
de comemoração em dobro 
para a delegada municipal de 
contabilidade, Denise Monteiro. 
Ela completou mais um ano 
de vida ao lado de amigos e 
familiares.

O assistente da Associação de 
Arbitragem de Pindamonhangaba, 
Rodnei Munhoz, é o aniversariante 
de terça-feira (10). Muita saúde e 
felicidades são os desejos de todos 
que o amam.

O jornalista Julio Teberga vai 
assoprar as velinhas na quarta-feira 
(11). Ao lado de amigos e parentes, ele 
comemora mais um ano de vida com 
seu visual ao estilo mexicano. Muitas 
alegrias e sucesso são os votos da 
esposa e da fi lha.

O escoteiro 
Ismar Rodrigues 
Steca completa, 
na quarta-feira 
(11), mais um ano 
de vida. Todos 
os membros do 
grupo Itapeva, 
sua família 
e amigos 
parabenizam o 
seu ‘chefe’ pela 
data. 

No próximo domingo (15) a 
estudante Andreza Santos comemora 
mais um ano. Toda a sua família e 
colegas de escola desejam um super 
ano para ela.

Cleide Gonçalves assopra mais uma vela nesta 
quarta-feira (11). A escoteira apaixonada por 
animais é parabenizada por todos seus amigos e 
parentes queridos.

A cowgirl Larissa Pires comemora 
seus 16 aninhos no próximo sábado (14). 
Os seus amigos e sua família lhe desejam 
muita felicidade neste seu aniversário.

Em Tocantinópolis, o pequeno Lucas recebeu, no domingo (8), o 
carinho do irmão Matheus, do papai Eurico, da irmã Isabela, da 
mamãe Luciana, da irmã Carolina e da tia Maureny. Parabéns!

No domingo (8), Nilton Cardoso 
comemorou aniversário ao lado 
da esposa Adriana (foto) e da fi lha 
Veridiana, que desejaram muitas 
felicidades a ele.

Graciana Aparecida apaga as 
velinhas na quinta-feira (12). Seus 
familiares e amigos querem muito 
sucesso e saúde.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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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, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

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

Dia 16/03/2015 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

118º MARIANE ZANOTTI
RUA ALEXANDRE MUASSAB, 202 – BOSQUE DA PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-380

119º POLLINE SOUZA DA SILVA
RUA PROFESSOR CARLOS ALBERTO A. C. PINTO, 10 – ITAGACABA
CRUZEIRO – SP
CEP 12730-420

120º VANIA CANDIDA BATISTA MARQUES
RUA MANOEL MACHADO, 540 – CENTRO
LAVRINHAS – SP
CEP 12760-000

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, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

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

Dia 16/03/2015 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

117º NARA REGINA BARBOSA DE ABREU SANTOS
RUA SALVADOR DE FARIA ALBERNAZ, 213 – IMACULADA
TAUBATÉ – SP
CEP 12082-730

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 354/2014

A Prefeitura comunica que no PP nº. 354/14, que cuida de “Aquisição de equipamento odontológico 
completo para as unidades de saúde”, a Autoridade Superior, face à manifestação da Secretaria 
de Saúde e Assistência Social e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, dá provimento a 
manifestação constada em ata pela empresa Dabi Atlante S/A Indústria Médico Odontológica, 
desclassificando a empresa Betaniamed Comercial Eireli EPP por não atender as especificações 
do edital. Sendo assim, fica a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 
8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 369/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 369/14, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços, com profissional devidamente cadastrado e regular no 
CRMV, com fornecimento de material e mão-de-obra na especialidade veterinária, para realização 
de cirurgia de castração de felinos e caninos pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade 
Superior, considerando o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexo aos autos, nega 
provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa: Cia. de Rodeios Novo Sacramento 
S/C Ltda. (proc. ext. 5.153 de 12/02/15), mantendo assim sua inabilitação. Dê-se prosseguimento 
ao processo licitatório e seus devidos procedimentos.
Pindamonhangaba, 03 de março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.758, DE 03 DE MARÇO DE 2015.
Denomina de RUA PRIMAVERA  a Rua 2 do Residencial Alessandra, no Bairro Andrade.
(Projeto de Lei nº 184/2014, de autoria do Vereador Antonio Alves da Silva)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°  Fica denominada de RUA PRIMAVERA a Rua 2 do Residencial Alessandra, no Bairro 
Andrade.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de março de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.759, DE 03 DE MARÇO DE 2015.
Denomina de JOSÉ MARIA DA SILVA o Prédio do Departamento de Serviços Municipais – DSM, 
localizado no Bairro do Bosque.
(Projeto de Lei nº 09/2015, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerario)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°  Fica denominado de JOSÉ MARIA DA SILVA o Prédio do Departamento de Serviços 
Municipais – DSM, localizado no Bairro do Bosque.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de março de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  4.387 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve CESSAR a designação do Sr. Diego Thomaz de Oliveira para o cargo de Assessor 
Técnico de Meio Ambiente, a partir de 05 de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de janeiro 
de 2015.
Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.394 , DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve CESSAR a designação da Profª. Márcia Cristina Moreira Fialho da Silva, para a 
função de Gestora de Atividades Esportivas, a partir de 31 de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro 
de 2015.
Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 11 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.416, DE 03 DE MARÇO DE 2015.
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento na Lei Federal nº 9.394/96 e Indicação CEE 04/99 do Conselho Estadual de Educação,
RESOLVE:
¬
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da Unidade Educacional de Educação Infantil, “ESCOLA 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL ART KIDS - LTDA”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.467.964/0001-72, 
situada na Rua Coronel José Francisco nº 396, Bosque da Princesa, Pindamonhangaba/SP, tendo 
como representantes legais as Sras. Juliana Cristina de Oliveira Castro e Luana Souza Barbosa.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de março de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 026/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). ANDREA SILVA DO NASCIMENTO, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Eduardo da Silva Neto s/nº.  Bairro Mombaça, inscrito no 
município sob a sigla SO110905021000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 
07 dias a contar da data desta publicação, e atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32o da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1o da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1o item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

Tipo de Processo nº: 0501184-69.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Nome da Parte Passiva Principal<< Campo excluído do banco de dados >>

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)(S) 
EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por 
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, 
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena 
de ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PAU-
BRASIL,Nº 2560, BAIRRO GOIABAL, PINDAMONHANGABA-SP em PENHORA. Decorrido o 
prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  do prazo para 
interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do 
prazo deste Edital.

Executado: Natanael Martins dos Santos Leal
Documentos da Executada: CPF: 40066979889, RG: 46223324
Execução Fiscal nº: 0501184-69.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 06/01/2011/02/01/2012 E 13/01/2013(respectivamente).
Nº Divida 60362/2010-13203/2011 e 4222028/2012
Valor da Dívida: R$ 957,35 (1311/2014).

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 20 de fevereiro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

 Processo nº: 0501026-14.2014.8.26.0445-PROC.910/14
 Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)(S) 
EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por 
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, 
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena 
de ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) 0l (Um) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 
FRANCISCO MUHLBAUER, Nº70, CADASTRADO NA PREFEITURA MUNICIPAL SOB Nº 
SO230416007000 em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, 
bem como INTIMADO(A)(S)  do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, 
iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.

Executado: Vilma Leonardo dos Santos
Documentos da Executada: CPF: 02288189827
Execução Fiscal nº: 0501026-14.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 07/01/2010-06/01/2011-12/01/2013(respectivamente)
Nº Divida 41860/2009-44711/2010-4202164/2012.Nº CERTIDÃO 12429/2010-6919/2011-
13931/2013.
Valor da Dívida: R$ 817,26(13/11/2014).

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 20 de fevereiro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA
 Processo nº: 0501072-03.2014.8.26.0445-PROC.954/14.
 Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido 
com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) 
Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. 
Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais 
nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 
9º da Lei 6.830/80, sob pena de ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) 
0l (Um) IMÓVEL SITUADO NA RUA DALVA DE OLIVEIRA, 41, BELA VISTA, COM 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL SO 210809008000,em PENHORA. Decorrido o prazo, fica 
convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  do prazo para 
interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o 
decurso do prazo deste Edital.
Executado: Edson Arantes
Documentos da Executada: CPF: 24710507864
Execução Fiscal nº: 0501072-03.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição:08/01/2010- 06/01/2011-02/01/2012 E 12/01/2013(respectivamente)
Nº Divida 40050/2009-71445/2010-15380/2011-4203831/2012 E Nº CERTIDÃO 
22463/2010-25812/2011-20972/2012 E 15598/2013(REF. A IMPOSTO PREDIAL)
Valor da Dívida: R$ 1.274,21 (13/11/2014).
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 20 de 
fevereiro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

O condutor de um veí-
culo Saveiro perdeu a di-
reção do automóvel e caiu 
em uma ribanceira na es-
trada Jesus Antônio de 
Miranda, que dá acesso ao 
Ribeirão Grande, no últi-
mo domingo (8). 

De acordo com uma 
testemunha, o motorista 

motorista cai 
em barranco no 
ribeirão grande

perdeu o controle, quase 
atingiu seu veículo, coli-
diu com uma placa da es-
trada e caiu no barranco. 

Acompanhado de duas 
mulheres, o condutor de 
aproximadamente 55 anos 
possuía sinais de embria-
guez, mas ninguém saiu 
ferido. 
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Trabalhadores da Confab 
protestam contra demissões

PINDAMONHANGABA 10 DE MARÇO DE 2015Tribuna do Norte

CIMC – CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE MOREIRA CÉSAR 

Em conformidade com o Estatuto, fi cam convocados todos os associados da CONVIVÊNCIA DE 
IDOSOS DE MOREIRA CÉSAR – CIMC para a Assembleia Geral, que se realizará no dia 19 de 
março, às 15 horas, no Recinto São Vito, sito à Praça da Matriz n° 28, em Moreira César.
Na pauta, Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio de 20 de março de 
2015 até 19 de março de 2017.
Os interessados em participar deste Pleito Eleitoral terão prazo até dia 13 de março do corrente 
ano, às 15 horas, para inscrever suas chapas, no endereço acima citado.

Moreira César, 04 de Março de 2015.

Maria Iranilda Santos Pinda – Presidente 

COMUNICADO
A empresa COMÉRCIO E INDÚSTRIA PRINCESA DO NORTE LTDA. situada em 
Pindamonhangaba/SP, à Rua Estados Unidos, nº. 310, Bairro Parque das Nações, 
Inscrição Estadual nº. 528.008.473-110 e CNPJ nº 48.401.251/0001-04, comunica o 
extravio das notas fi scais modelo 1, nota fi scal fatura série 8 nº 57 à 70 não usadas 
- AIDF nº.540821427714.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
                         

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) Doutor(a) Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor 
de Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da 
Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre 
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especifi cados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens sufi cientes para satisfação do 
débito.

Executada: C S Bueno Equip. e Serv. Industriais Ltda Me
Documentos da Executada:  Nenhuma informação disponível
Execução Fiscal nº: 0510857-28.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00002417
Valor da Dívida: R$2.056,90

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2014.

LICENÇADA CETESB
ANIDROL PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. torna público que 
requereu da Cetesb, Ag Taubaté, a Licença Prévia e de Instalação, para fabricação 
de produtos farmoquimicos, sito a Av. Arthur dos Santos, lote 3 quadra “B” - 
Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

 Processo nº: 0501201-08.2014.8.26.0445-PROC.1078/14
 Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)(S) 
EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por 
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, 
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especifi cados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de 
ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) 0l (Um) IMÓVEL LOCALIZDO NA RUA  FIRBIVI 
DU TARIM Bº 237, BAIRRO CAMPINAS, PINDAMONHANGABA/SP em PENHORA. Decorrido o 
prazo, fi ca convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  do prazo para 
interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do 
prazo deste Edital.

Executado: Mario Morando
Documentos da Executada: CPF: 000.996.198-49, OAB: 10786/SP, RG: 1.621.361
Execução Fiscal nº: 0501201-08.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 06/01/2011 E 12/01/2013(respectivamente)
Nº Divida42087/2010 E 4207356/2012 E Nº CERTIDÃO 2364/2011 E 19123/2013.
Valor da Dívida: R$ 861,14(13/11/2014).

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 20 de fevereiro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

 Processo nº: 0501389-98.2014.8.26.0445
 Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)
(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por 
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, 
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especifi cados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena 
de ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) 0l (Um) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 
MONTEIRO DE GODOY, Nº 99M BOSQUE DA PRINCESA, CADASTRADO NA PREFEITURA 
MUNICIPAL  SOB Nº NO11.16.05.026.002 , em PENHORA. Decorrido o prazo, fi ca convertido o 
ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  do prazo para interposição de embargos, 
que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.

Executado: Liudmila Carvalho Christoff
Documentos da Executada: CPF: 01712097610, RG: 15969615
Execução Fiscal nº: 0501389-98.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 06/01/2011/ 02/01/2012 E 13/01/2013(respectivamente)
Nº Divida 56494/2010-4046/2011 E 4211937/2012 E CERTIDÃO Nº 10402/2011-4832/2012 E 
23704/2013.
Valor da Dívida: R$ 1.098,46(13/11/2014).

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 20 de fevereiro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

 Processo nº: 0501811-73.2014.8.26.0445
 Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na 
forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 
30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) 
executado(a)(s) relacionado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO 
do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu 
inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especifi cados, juros de mora, correção 
monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de ser convertido o ARRESTO 
efetuado sobre o(a)(s) 0l (Um) IMÓVEL LOCALIZDO NA RUA ANA ANDRADE VILLELA, 
386,  CRISPIM, NESTA (ANTIGAMENTE ENUMERADO COMO 381)em PENHORA. 
Decorrido o prazo, fi ca convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  
do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem 
após o decurso do prazo deste Edital.

Executado: Jose Avelino Barbosa Xavier
Documentos da Executada: CPF: 51558254820
Execução Fiscal nº: 0501811-73.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 16/02/2011/02/01/2012 E 13/01/2013(respectivamente)
Nº Divida 48339/2010-4870/2011 E 4219700/2012.
Valor da Dívida: R$ 757,55(13/11/2014).

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 20 de fevereiro de 
2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.417, DE 03 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve NOMEAR a Sra. Elisete Gonçalves para o emprego de provimento em comissão de Diretor 
do Departamento de Governo a partir de 04 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de março de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em  03 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.418, DE 06 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Carlos Adriano Ferreira Alves, assistente social, para substituir a 
Sra. Eliana Maria Galvão Wolff, Diretora do Departamento de Assistência Social, durante o período 
em que a mesma encontrar-se em férias, de 23 de fevereiro a 14 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de fevereiro 
de 2015.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.395, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve Designar o Prof. Luís Carlos Lúcio para a função de Gestor de Atividades Esportivas, 
a partir de 31 de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro 
de 2015.
Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 11 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.401, DE 25 DE  FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Rosangela Gonçalves e Silva, Diretora do Departamento de 
Gestão Educacional, para substituir a Sra. Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, Secretária de 
Educação e Cultura, durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 23 de fevereiro 
a 27 de fevereiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de fevereiro 
de 2015.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 25 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Rampas melhoram 
acesso de pedestres

Para facilitar a mo-
bilidade e acessibili-
dade dos munícipes, a 
Secretaria de Obras da 
Prefeitura está inves-
tindo na construção 

de rampas e escadas 
em pontos de ônibus 
na avenida Nossa Se-
nhora do Bom Suces-
so, em travessias para 
pedestres em frente ao 

shopping e em frente 
a um residencial. Na 
foto, rampa e escada 
em frente à Faculdade 
Anhanguera, que rece-
berá pintura.

Guilherme Moura

Os metalúrgicos que 
trabalham no refeitório 
da Tenaris Confab fi ze-
ram um dia de greve na 
segunda-feira (9), em 
protesto à decisão da 
empresa de terceirizar 
os restaurantes. De acor-
do com a CUT - Sindica-
to dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba – a 
medida envolve 30 fun-
cionários nas duas uni-
dades: Confab Tubos e 
Equipamentos.

Na Confab Tubos, 
desde as 7 horas os fun-
cionários fi caram de bra-
ços cruzados dentro do 
refeitório. Junto a eles, a 
direção de base da CUT 
está tentando negocia-
ção. 

De acordo com o di-
rigente sindical Luciano 
da Silva, a associação 
não foi informada da de-

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR 

PINDAMONHANGABA-SP
CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA 2015
Ficam as senhoras conselheiras e os 

senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, 
convocados a comparecer, na data e local 
abaixo, para a realização da “1ª Reunião 

Ordinária de 2015” , cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
Agendamento de visitas às escolas e 
preenchimento do relatório de visitas (check 
list);

Análise dos documento entregues pelo antigo 
CAE;
Parecer sobre a prestação de contas PNAE – 
prazo fi nal 31 de março/2015;
Entrega dos Crachás;
Demais assuntos pertinentes

Dia: 12/03/2015 (quinta-feira)
Horário: 17h30 (dezessete horas e trinta 
minutos) 
Local: Secretaria de Educação: Endereço: 
Av. Fortunato Moreira, n.  173, Centro 
Pindamonhangaba/SP - CEP: 12400-400.

Mara Cristina Bolson Lopes 
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não 
puderem comparecer que comuniquem seus 
suplentes e justifi quem suas faltas.

Trabalhadores protestam contra demissões

cisão. A instituição ain-
da afi rma que a empresa 
bloqueou os cartões de 
entrada dos dirigentes 
sindicais da outra uni-
dade, a Confab Equipa-
mentos.  

A possibilidade de pa-
ralisação com o setor da 
produção não está des-
cartada.

O OUTRO LADO
Em nota, a assessoria 

da Tenaris confi rmou a 
terceirização dos refei-
tórios de suas unidades 
em Pinda. De acordo 
com a indústria, “a fase 
de adaptação e transição 
acontece durante março, 
período em que a em-
presa analisará possibili-
dades de aproveitamen-
to dos profi ssionais que 
atuam nos refeitórios em 
outras áreas”. A nota afi r-
ma ainda que, a nova res-
ponsável pelos refeitórios 
realizará entrevistas para 
possível absorção destes 
profi ssionais. 

Divulgação DOV

Rampa de acesso entre avenida 
NS do Bom Sucesso e Bela Vista
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Tribuna do Norte
esportes

pinDAMOnhAngAbA

Castolira é Campeão regional

A busca pela qualidade de 
vida é um assunto em cons-
tante discussão no país e em 
Pindamonhangaba há muitas 
pessoas interessadas em sa-
ber mais sobre esse assunto. 
A Sejelp - Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer de-
senvolve atividades que vão ao 
encontro destas pessoas, pois, 
oferece aulas para melhorar 
o condicionamento físico. As 

atividades são gratuitas e ain-
da há algumas vagas. As aulas 
acontecem às segundas, terças 
e quintas-feiras, das 7h15 às 
8h15 e das 8h15 às 9h15.

Na manhã de segunda-feira 
(9), as atividades foram no Cen-
tro de Treinamento Luis Caloi, 
onde os alunos fizeram circui-
tos: corrida, caminhada, alon-
gamento e outras atividades.  

A comerciante Júlia Barbosa 

conta que estava muito seden-
tária e quando soube da ativi-
dade resolveu se matricular. 
“Isso foi muito bom. Emagreci 
5kg e estou com mais motiva-
ção no dia, não tenho mais von-
tade de ficar dormindo o dia in-
teiro. A gente também começa 
a dar mais valor e prestar aten-
ção na alimentação. Eu indico e 
convido as pessoas para virem 
participar destas aulas”.

Seletiva para os Jori 
termina na quinta-feira

O Unidos do Castolira con-
firmou o favoritismo e venceu o 
Vila São José por 3 a 1, conquis-
tando a Copa Regional, catego-
ria Principal, no domingo (8), às 
10h30, no Ramirão.

O time terminou com 100% 
de aproveitamento, fato inédi-
to em 18 edições da competição 
e ainda teve o goleiro Tiagão 
como o menos vazado do tor-
neio – com apenas 3 gols.

Segundo jogadores do Casto-
lira, essa é a principal conquis-
ta do clube, que sonhava com a 
Copa Regional há anos, porém o 
desejo ficou ainda maior depois 
de perder a final do ano passado 
para o Floresta.

Artilheiro
O troféu de artilherio foi para 

Erike Afonso, do Capituba, com 
14 gols.

Independência 
fica com Sub 17

Na categoria Sub 17 da Copa 
Regional, os taubateanos do 

Independência venceram nos 
pênaltis o Cidade Jardim e con-
quistaram o título no domingo 
(8), às 8h30, no Ramirão.

Após título, Castolira vai buscar reforços para 1ª Divisão

Jogadores, comissão técnica e torcida comemoram título inédito

Aulas de condicionamento físico 
garantem qualidade de vida

Professora orienta alunos no CT Luis Caloi

Desde 2014 dois lutado-
res pindenses estão se pre-
parando para representar 
o país e conquistar títulos. 
guilherme Richard Souza 
prado e Cristovam pupio 
embarcaram na segunda-
feira (9) para defender o 
brasil no Mundial de Muay 
Thai, que acontecerá na 
Tailândia.

Os dois viajaram para dis-
putar os Jogos Mundiais de 
Artes Marciais, que acontece 
entre os dias 13 e 23 de 
março. neste período, eles 
estarão concentrados e irão 
enfrentar atletas renomados. 
Pensando das dificuldades, 
os pindenses treinaram qua-
tro horas por dia.

pupio conta que um dos 
lutadores mais difíceis que 
irá enfrentar é libanês e pesa 
mais de 130kg. Com isso, ele 
se preparou fazendo crossfit, 
o que garantiu mais agilidade 
ao atleta pindense.

prado conquistou a vaga 
para representar o brasil 
no mundial após a seletiva 
disputada em piracicaba, no 
ano passado. Ele ainda não 
sabe quais adversários irá 
encarar, mas garante que 
treinou forte e está bem 
focado para fazer o melhor.

Ambos destacam que a 
ajuda da lei municipal é mui-
to importante, porque sem 
o apoio ficaria difícil viajar 
para participar do torneio.

Guilherme e Cristovam 
representam Pinda no 
mundial de Muay Tai

Jogos regionais Do iDoso

As pessoas com mais de 60 
anos interessadas em repre-
sentar pindamonhangaba nos 
Jori – Jogos Regionais do idoso 
- têm até quinta-feira (12) para 
participar da seletiva. Os traba-
lhos começaram dia 3 de março 
e no último sábado (7) foi a vez 
dos nadadores e praticantes de 
atletismo disputarem as vagas. 

Os Jori são promovidos em 
todo o Estado de São pau-
lo, por meio do Fundo Social 
de Solidariedade do Estado, 
Secretaria de Lazer, Juventude 

e Esportes do Estado e apoio 
das prefeituras dos municípios 
sede.

A competição acontecerá em 
Caraguatatuba entre 13 e 17 
de maio. Esta será a 19ª edição 
dos Jori e contará com atletas 
do Vale do paraíba, Litoral nor-
te e Serra da Mantiqueira.

para participar da seletiva 
é só chegar no local com uma 
hora de antecedência para se 
inscrever. Confira os dias e os 
horários das seletivas que ainda 
serão realizadas.

Guilherme Richard Souza Prado e Cristovam Pupio 
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Divulgação

Divulgação

DATA  HoRáRIo  MoDALIDADE  LoCAL
10/3  terça-feira 14 horas  DAMAS (masc. e fem.)  RECinTO SÃO ViTO
10/3  terça-feira 19 horas  MALhA (dupla/ misto)  QUADRA CObERTA
11/3  quarta-feira 08h15  TÊniS DE MESA (fem. e masc.) RECinTO SÃO ViTO
11/3  quarta-feira 14 horas  XADREZ (fem. e masc.) RECinTO SÃO ViTO
12/3  quinta-feira 14 horas  DOMinÓ (dupla/ fem. e masc.) RECinTO SÃO ViTO




