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Festival resgata cultura tropeira
O 1º Festival Tropeiro do Vale do Paraíba atraiu milhares de pessoas à Fazenda Coruputuba entre sexta-feira (1º/5) e
domingo (3). Escolha da rainha, cavalgada, missa sertaneja, artesanato, exposições, shows, apresentações culturais e uma
variedade de comidas típicas foram as principais atrações do evento organizado pela Prefeitura. PÁGINA 8
Divulgação

Público lotou a Fazenda Coruputuba, em Moreira César, no ﬁm de semana, para acompanhar o Festival Tropeiro

Novo espaço de coleta
de sangue garante
atendimento humanizado
Divulgação

PINDA INICIA CAMPANHA DE
VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
Pindamonhangaba iniciou
a Campanha de Vacinação
Contra a Gripe na segundafeira (4) e espera imunizar 39
mil pessoas, cerca de 85% do
público alvo (crianças meno-

res de cinco anos de idade,
gestantes, mulheres que tiveram ﬁlhos nos últimos 45
dias, pessoas com 60 anos ou
mais e doentes crônicos), até
22 de maio.

PÁGINA 3

Musculação contribui
com saúde dos
moradores de Moreira

A primeira academia de
musculação de Moreira César, inaugurada na quarta-feira
(29), está agradando os alunos.
Com equipamentos modernos e

professores qualiﬁcados, a academia possui 500 alunos e o
número de vagas ainda poderá
aumentar.

ESPORTES 7

Prefeito,
autoridades e
funcionários
na inauguração
do espaço

A mudança do local de
coleta para exames do Laboratório Municipal Dr. Paulo
Emílio D’Alessandro para a
rua Major José dos Santos
Moreira garante atendimento

TERÇA-FEIRA
18º
ENCOBERTO COM
CHUVAS ISOLADAS

25º
UV 7
Fonte: CPTEC/INPE

humanizado às pessoas. Inaugurado na semana passada, a
nova área já está funcionando
e possui indicações por cores,
facilitando a organização e
agilizando os atendimentos.

Divulgação

O novo espaço também conta
com equipamentos de ponta
proporcionando resultados
mais rápidos, precisos e um
número maior de exames.
PÁGINA 3

DESEMPREGADO GANHA CARRO DO SINDICATO
O ganhador do Gol sorteado pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT foi Guilherme
Moreira Lima, que havia sido demiti-

do da Gerdau em março. Além dele,
outros nove trabalhadores da cidade
foram sorteados e cada um ganhou
uma moto 0km.

PÁGINA 2

Alunos utilizam equipamentos modernos na academia
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Metalúrgico desempregado
ganha carro zero no Dia
do Trabalhador

Rápido e necessário

Campanha de vacinação
vai até 22 de maio

S

im. Tem que ser feito e o bem é para o próprio
cidadão. Aliás, as ações públicas visam o bem
comum. Com a vacinação contra a gripe, que
começou na segunda-feira (4) em todo o país, não é diferente.
A ação disponibilizará 54 milhões de doses para a
imunização de 49,7 milhões de brasileiros que fazem
parte do grupo prioritário por ter maior risco de complicações por conta da doença. A meta é garantir a vacinação de 80% do público-alvo, 39,7 milhões de pessoas,
até o fim da campanha, em 22 de maio.
Como curiosidade, em Pindamonhangaba, por
exemplo, a meta de 85% do público alvo, corresponde a
39 mil pessoas – que poderão receber as doses em umas
das 21 unidades de saúde oferecidas pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, além do posto da Unimed Medicina
Preventiva.
A vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde
protegerá a população contra os três subtipos do vírus
da gripe determinados pela OMS – Organização Mundial de Saúde para este ano (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).
De acordo com o ministro da Saúde,“o objetivo com
a Campanha de Vacinação é reduzir ao máximo as complicações causadas pela gripe. A vacina do SUS é muito
segura e é fundamental para evitar internações, além de
reduzir em até 75% o número de óbitos. Por isso, esta
mobilização nacional se mostra decisiva para garantir a
proteção da população mais vulnerável aos vários tipos
de gripe presente no país”.
A vacina contra influenza é segura e uma das medidas mais eficazes de prevenção a complicações e casos
graves de gripe. Estudos demonstram que a vacinação
pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por
complicações da influenza.
Como o organismo leva, em média, de duas a três
semanas para criar os anticorpos que geram proteção
contra a gripe após a vacinação, é fundamental realizar
a imunização no período da campanha para garantir a
proteção antes do início do inverno. O período de maior
circulação da gripe vai de final de maio a agosto.
Assim, moradores, se mobilizem e obtenham a vacina. Não precisa sair ‘correndo’ de forma desesperada
para uma unidade de saúde, porque tem até dia 22 de
maio. Contudo, como diz o ditado, ‘de graça, até injeção
na testa’... está na hora do povo se preocupar com o bem
mais precioso: a saúde.
Uma picada e ‘baubau’ gripe.

O ganhador do carro
sorteado pelo Sindicato
dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT foi
Guilherme Moreira Lima,
sócio da instituição há
quatro anos pela Gerdau.
Guilherme
trabalhava no setor de Aciaria e
foi dispensado em março
quando a Gerdau promoveu demissões em massa.
Ele quase não acreditou
quando soube que ganhou
um Volkswagen Gol G6,
completo, pronto para rodar. “Não tenho nem palavras. Agradeço muito.
Vai fazer toda a diferença, principalmente agora.
Vou vender meu carro antigo e andar de carro zero,
coisa que nunca tive. Agora é só alegria”, disse.
Vários trabalhadores
na mesma situação participaram do sorteio, pois o
sindicato mantém o sócio
por três meses após a demissão.

Sede do Sindicato ficou lotada durante o sorteio. No destaque o
presidente Renato Mamão entrega chave do carro ao ganhador Guilherme
Moreira Lima, ex-Gerdau
O sorteio do carro e de
nove motos Honda CG 125
foi realizado na sexta-feira(1º/5), Dia do Trabalhador, na sede da entidade,
que estava lotada na hora
dos sorteios.
Para o presidente Renato Mamão, foi um importante momento para falar das bandeiras de luta da
categoria. “Falamos princi-

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Crispim, realiza de 4
a 13 de maio, a festa em
louvor à padroeira da
igreja.
Com o tema “Eis a
Serva do Senhor, (Igreja e Sociedade)”, a festa
contará com celebrações
diárias com padres convidados, sempre às 19h30.
Nos finais de semana, as
missas acontecem a partir
das 19 horas. Após as ce-

R EGISTRO CULTURAL
Na sexta-feira, 1º de
maio, completaram-se 60
anos da partida precoce,
estava com 32 anos de
idade,
do
jornalista,
radialista, professor e
escritor Rômulo Campos
D’Arace para o plano
espiritual. Natural de
Paraisópolis-MG, nascido
aos 6 de setembro de
1922, filho de Francisco
D’Árace
e Cymodocéia
Campos D’Arace, foi em
Pindamonhangaba que se
destacou como cidadão e
homem público.
Ao lado do professor
Nelson Pesciotta, foi fundador do jornal Sete Dias
(extinto) e quando morreu, no dia 1º de maio, fazia três meses que dirigia
o jornal Tribuna do Norte.
Segundo Francisco Piorino
Filho, em Biografias (Mys-

tic Editora, Campinas-SP, 2001),
Rômulo foi sócio
fundador do Rotary Clube de Pindamonhangaba
e vereador deste
município, eleito
em 1952. Era casado com Dulce
Oliveira D’Arace
e teve uma única
filha, a professora Vânya Dulce,
casada com José
Hugo de Carvalho
Maciel.
Rômulo, apesar de sua curta
passagem
pelo
plano
terreno,
tem seu nome
imortalizado em
sua obra sobre a
história de Pindamonhangaba:
‘Retrato de Pindamonhagaba’

Fundação Dr. João Romeiro

palmente contra o PL 4330,
da terceirização. Agradeço a
todos por essa grande participação, que nos enche de
orgulho e mostra que estamos no caminho certo”, disse Mamão.
Além de Lima, outros
nove associados foram
premiados e ganharam
motos zero: João Paulo
Martins Pereira (Gerdau);

Laércio Eufrásio Teberga
(Gerdau); Rildo Moreira
(Confab Tubos); Camilo
Lemes Nogueira (Confab
Equip.); José Luciano G.
da Silva (Novelis); Rogério Donizete (Incomisa);
Thainara de M. Monteiro (Bundy); Ewerson dos
Santos Fonseca (Latasa) e
Julio César A. Rosa (GV do
Brasil).

Noite da Pizza neste
Festa em louvor
sábado na ‘Transitória’
a Nossa Senhora
de Fátima no Crispim
lebrações, os fiéis podem
comparecer à quermesse,
onde estão disponíveis
barracas de comes e bebes. Também, nos dias 9,
10 e 13 de maio, a comunidade poderá participar do
bingo em prol da igreja.
Na quarta-feira (13),
Dia da Festa, a programação começa às 7 horas com
a oração das 1.000 Ave
-Marias, e, às 18 horas,
haverá procissão seguida
de Santa Missa.

A Casa Transitória Fabiano de Cristo realiza
neste sábado (9), a partir
das 20 horas, a Noite da
Pizza. Serão servidos 10
tipos de pizza, em formato
de rodízio, a R$ 14,90 por
pessoa. Essa noite vem
com uma novidade incluída no cardápio: a pizza de
banana.
Os ingressos podem ser
adquiridos
antecipadamente na Casa Transitória

Ilustração

(rua Guaratinguetá, 555,
Crispim).
Mais informações pelo
telefone 3642-6277.
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Aurora...

Altair Fernandes

Rômulo Campos
D’Arace - 1922 1955
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Aurora Teixeira Mendes se estivesse entre nós teria completado 98
anos no dia 1º de maio. Não poderia
haver melhor data para o aniversário
de uma trabalhadora no sentido mais
amplo desta palavra. Companheira
de APL e de UBT - União Brasileira de
Trovadores/Seção municipal, líder das
mulheres políticas locais, benfeitora e
intercessora pelos menos favorecidos.

Alunos leitores

Da última sessão plenária solene da APL – Academia Pindamonhangabense de
Letras, destaque para alunos das professoras Elaine Santos e Renata Bondioli, da
Escola Estadual Ismênia Monteiro, que foram falar sobre a satisfação do contato
com os livros e a leitura, após visita à Biblioteca do Bosque (Biblioteca Municipal
Vereador Rômulo Campos D’Arace).
Portal R3

Rômulo Campos D’Arace,
escritor e jornalista
(Gráfica e Editora Lynotipe, São
Paulo-SP, 1954); como patrono
da biblioteca municipal, atualmente instalada no Bosque da
Princesa; e como patrono da cadeira nº 21 de membros efetivos
da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras.
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Novo espaço de coleta de sangue
garante atendimento humanizado
Com o objetivo de oferecer melhor atendimento
para a população que utiliza a saúde do município,
a Prefeitura de Pindamonhangaba realizou a mudança do local de coleta
para exames. Desde o dia
30 de abril os pacientes
estão sendo atendidos em
um novo espaço. A solenidade de inauguração ocorreu na quinta-feira (30) e
contou com a presença de
autoridades, convidados,
população e familiares do
patrono do laboratório.
O atendimento do Laboratório Municipal Dr.
Paulo Emílio D’Alessandro
agora é realizado na rua
Major José dos Santos Moreira, nº 427, centro. Neste
endereço os pacientes entram e se dirigem para as
mesas de atendimento, na
sequência são encaminhados para o local de espera
e dali para as salas específicas de coleta.
No novo local, o atendimento é diferenciado, pois,
cada público é encaminhado para uma sala. A azul
é destinada aos idosos, a
amarela para o público
adulto, verde para coleta
infantil, rosa para as mulheres e assim por diante.
Com esta mudança a

Divulgação

Nova unidade
vai garantir
mais conforto
aos pacientes
A Prefeitura
investe em
Saúde para o
bem-estar da
população
Divulgação

população não fica aglomerada na recepção e a
Prefeitura consegue oferecer atendimento humanizado e diferenciado. As
crianças também podem
se divertir em um espaço dedicado a elas dentro
da nova unidade. Um local planejado pensando
no entretenimento dos
pequenos. Há banheiros
com acessibilidade, sala
de desjejum e outros espaços para melhor atender a
população.
“O nosso investimento
em saúde é para garantir
qualidade no atendimento e o conforto dos pindenses. Somos referência
para quase 15 cidades da

região porque temos profissionais qualificados e
investimos em equipamentos com tecnologia de
ponta. Estes investimentos contribuem com o
bem-estar da população”,
destaca o prefeito de Pindamonhangaba.
Mais de 800 pessoas
passam pelo laboratório
diariamente, seja para fazer os exames, entregar
material biológico ou retirar os resultados. Eles são
atendidos por profissionais de diversas áreas.
A professora Déia
Aparecida D´Alessandro
Monteiro Gomes, filha do
Dr. Paulo Emílio D´Alessandro, conta que a famí-

lia fica muito honrada e
parabenizou a Prefeitura
pela mudança de local.
Tecnologia no
laboratório de Pinda
O Laboratório Municipal conta com equipamentos que utilizam tecnologia de ponta, com isto, há
agilidade e qualidade nos
resultados dos exames. A
cidade conta, por exemplo, com o Work Station,
que faz a triagem de materiais biológicos, gera código de barras e também
executa outras atividades.
O equipamento processa
mais de 4 mil tubos por
dia. Este aparelho também
faz a triagem, retorno de

Arrecadação de agasalhos
acontece nos bairros

A Campanha do Agasalho de Pindamonhangaba
segue até o dia 13 de junho
e toda a população pode
contribuir. A partir desta
terça-feira (5), a equipe da
Prefeitura e diversos parceiros farão arrecadação
nos bairros.
A expectativa deste ano
é arrecadar 160 mil peças,
que podem ser cobertores,
sapatos, tênis, blusas, cachecóis, toucas, entre outros materiais que podem
amenizar o frio e evitar
problemas à saúde. O tema
da campanha é “Roupa
Boa a Gente Doa”. Quem
puder colaborar com tênis
e sapatos pede-se que os
amarre, para facilitar a
doação.
O Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba e a Prefeitura
contam com a cooperação de todos os munícipes para arrecadar o

verificação de exames e se
estiver faltando o diagnóstico de algum, o tubo volta
para análise.
Para dar maior comodidade à população, o laboratório da Prefeitura
também disponibiliza os
resultados dos exames via
online. Basta acessar o
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br e clicar no
banner laboratório online e colocar o número
do código de barras que é
entregue ao paciente.

Instalações na
nova unidade
A nova unidade também vai abrigar outras
instalações, sendo estas administrativas. Na
parte superior o prédio
será utilizado pelos profissionais da Vigilância
Epidemiológica, citologia e também haverá
um auditório, que servirá para qualificação
continuada de diversos
profissionais de saúde.

Divulgação

Pinda inicia campanha
de vacinação contra gripe

A população participou do lançamento da campanha e fez doações

maior número de peças.
Todo material será destinado às entidades e famílias carentes do município.
“Em 2014, a cidade
arrecadou 154 mil peças,
superando as nossas expectativas e todos que

receberam os agasalhos
agradeceram imensamente. A Prefeitura também
agradece a todos os parceiros deste trabalho. Sem os
nossos apoiadores é muito
difícil fazer as arrecadações”, comenta o prefeito
de Pinda.

As doações podem ser
feitas em uma das escolas
onde é realizado o Programa Escola da Família, nos
prédios da administração
municipal, Delegacia da
Mulher, Sabesp ou na sede
do Fundo Social, ao lado
do Palacete 10 de Julho.

Alunos da Prefeitura participam de caminhada ecológica
Alunos das turmas de
ginástica e alongamento
da Prefeitura, praticantes
dos centros comunitários
participam de várias atividades e, recentemente,
visitaram o Parque da Cidade. No local, receberam
informações históricas e
participaram de uma caminhada ecológica.

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer,
oferece aulas de ginástica
e alongamento em vários
bairros. Interessados devem ir ao ginásio ou centro esportivo mais próximo de casa para obter
informações.

Divulgação

Caminhada ocorreu no Parque da Cidade

A Prefeitura de
Pindamonhangaba
convoca os pindenses,
do grupo de risco, para
se protegerem da gripe.
Teve início na segundafeira (4), a Campanha
de Vacinação e a meta é
imunizar pelo menos 39
mil munícipes, número
que corresponde a 85%
da população formada
por crianças menores
de cinco anos de idade,
gestantes, mulheres
que tiveram filhos nos
últimos 45 dias, pessoas
com 60 anos ou mais, e
portadores de doenças
crônicas.
Pindamonhangaba
possui 21 unidades de
saúde para atender à
população do grupo
de risco. O horário de
atendimento se inicia
às 7h30. Com exceção
da unidade do Crispim,
que vai fazer a vacinação no sábado (9),
das 8 às 17 horas. Além
dos estabelecimentos
da Prefeitura, está
disponível aos moradores a Unimed Medicina Preventiva, que
firmou parceria para
que o maior número
do grupo de risco seja
protegido.
Para serem imu-

nizadas, as gestantes
devem apresentar comprovante de gestação,
que pode ser atestado
médico, carteirinha de
gestante ou o resultado
de exame positivo. Os
que têm acima de 60
anos devem levar o RG,
os pais ou responsáveis
por menores de cinco
anos de idade devem
levar a carteira de vacinação do menor.
Os idosos e profissionais de saúde podem
ir à antiga sede do
Laboratório de Análises
Clínicas para serem vacinados. O atendimento
é das 8 às 16h30.
Neste sábado (9)
acontece o Dia D de Vacinação e a cidade contará com 12 locais para
imunização. O CEM
- Centro de Especialidades Médicas, USF Araretama II, USF Cidade
Nova, USF Feital, USF
Campinas, USF Cisas,
UBS Crispim, UBS Vila
São Benedito e Unimed
- Medicina Preventiva,
das 8 às 17 horas. A
USF do Cidade Jardim
estará aberta das 7 às
13 horas e na praça
Monsenhor Marcondes
a vacinação vai ser das
7 às 12 horas.
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Vereador Magrão
Professor Eric preside sessão Felipe César – FC pede
a construção de uma
acompanha manutenção solene em comemoração ao
rodoviária na Via Dutra
na área verde do Crispim “Dia do Escoteiro”
Após requerimento, obras foram
C o m u n i ca ç ã o /C VP

Assessoria

de

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

iniciadas no bairro
Assessoria

P rof ess or E ric
S ole n e d o “D ia

senhora

V ilma

mou a munícipe que já havia
solicitado esses serviços à
Prefeitura. E, hoje pela manhã, o parlamentar verificou
que o serviço de manutenção
da calçada foi realizado e as
tampas das caixas de passagem colocadas. Segundo ele,
falta a retirada das raízes do
bambuzal que foi cortado e o
dreno de uma nascente para
depois fazer o aterro da área.
“Estou entrando em contato
com os departamentos responsáveis para fazer o dreno e o
aterro o mais rápido possível,
visando a conclusão dos serviços na área verde. Agradeço a
Prefeitura que atendeu nosso
pedido e, parabenizo a Dona
Vilma, que contribui para as
melhorias do bairro”, enfatizou o vereador Magrão.

O vereador Professor Eric
(PR) presidiu nesta quinta feira,
dia 23 de abril, a Sessão Solene
em comemoração ao “Dia Mundial do Escoteiro”, em Pindamonhangaba. A homenagem foi
solicitada pelo vereador através
do requerimento nº 290/2015 e
aprovada por unanimidade pelo
plenário.
Na oportunidade, a Câmara
de Pindamonhangaba homenageou os seguintes escoteiros de
Pindamonhangaba e do Distrito
de Moreira César: Chefe Es-

E v e n t o s /C VP

O vereador Magrão (PPS)
visitou na manhã desta terçafeira, dia 28, a “área verde”
localizada na Rua Felisbino
de Almeida, no bairro do
Crispim. Ele foi acompanhar
as obras de manutenção da
calçada, que havia afundado.
Magrão salienta que havia
requerido providências para o
conserto da calçada, através
do requerimento nº 587/2015,
após o contato da moradora
do bairro, Dona Vilma, que o
havia alertado sobre o buraco
na calçada. Na oportunidade,
a munícipe ainda solicitou
a limpeza da “área verde” e
a colocação das tampas das
“caixas de passagem” de uma
tubulação, que foram recentemente feitas pela Prefeitura.
O vereador Magrão infor-

C rispim ,

do

de

conversa com a moradora do bairro do

S ess ão
E s cotei ro ”

p res i d iu a

coteiro Francis Furlan Gama
e a Escoteira Lívia de Fátima
Fialho Monteiro, do Grupo
Escoteiro Pindamonhangaba
(Araretama) – 168/SP; a Chefe Escoteira Francisca Neide
Mendonça de Matos Toledo
e a Guia Isabela Xavier Costa
Neves, do Grupo Escoteiro
Itapeva (Massaim) – 97/SP;
e os Escoteiros Eliseu Rivelle
de Freitas e Igor Augusto de
Carvalho Godoi, ambos do
Grupo Escoteiro Evangélico
Levi (Moreira César) – 361/SP.
“Escoteiro que sou e com
muita honra, tive o privilégio
de comemorar essa data tão
importante e significativa para
o escotismo da cidade. Fico
feliz por estar no movimento
escoteiro espalhado por nossa
cidade. Neste ano, comemoramos 101 anos de escotismo
no estado de São Paulo e 33
anos na cidade e, como disse
Baden Powell – B.P., fundador
do Escotismo: mais Escoteiros,
melhores Cidadãos”, comemorou o vereador Professor Eric.

A d i l s o n A lva r e n g a /C o m i s s ã o

V ereador M agrão

Assessoria

Evento reuniu os Grupos Escoteiros de
Pindamonhangaba para homenagens

Professor Eric (centro)

e o s h o m e n a g e a d o s , c h e f e s e s c ot e i r o s e c o n v i d a d o s

Fale com o vereador Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Fale com o Vereador Felipe César – FC

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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O Presidente da
Câmara de Pindamonhangaba, Vereador
Felipe César – FC
(PMDB) solicita ao
Prefeito a realização
de estudos para viabilizar a construção
de uma rodoviária
interestadual às margens da Rodovia Presidente Dutra. Em
sua justificativa, o
Presidente alega que
a atual rodoviária,
construída há mais
de 30 anos é pequena e não comporta
a entrada de mais
empresas com novas
linhas de ônibus. A V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC
construção de uma outra, mais município nos últimos anos e
moderna, com mais guichês e o fluxo de veículos, há necesplataformas, à beira da Via Du- sidade de novas rotas para o
tra, vai proporcionar que novas contorno e o acesso da cidade.
empresas e novas linhas possam “Hoje, está mais que provado
ser criadas e atendidas, permitin- que o anel viário tirou grande
do que Pindamonhangaba possa parte do trânsito, principalmente
ter ligações com outras cidades e caminhões e carretas, da região
capitais do país. “Nossa cidade central da cidade e possibilitou o
cresce a cada dia, e a Dutra está crescimento comercial em torno
cada vez mais próxima. Desta do atual anel viário, que hoje já
forma, uma rodoviária às mar- está com um grande fluxo de
gens desta rodovia, vai facilitar veículos. Visando o crescimento
novas linhas e novas empresas”. da cidade, assim como o Plano
Diretor, é necessário que sejam
Segundo anel viário
Outra solicitação do Pre- iniciadas as tratativas visando
sidente Felipe César – FC ao a construção do segundo anel
Executivo é a contratação de viário, de modo a circular toda
uma empresa especializada a cidade, interligando as estrapara realizar estudos visando das que cortam a nossa região,
a construção do segundo anel como Via Dutra, Estrada Velha
viário em Pindamonhangaba. Rio-SP e a Floriano Rodrigues
O Vereador justifica que, ten- Pinheiro”, enfatiza o Presidente
do em vista o crescimento do da Câmara Felipe César – FC.

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Janio participa
Cal agradece pela
Toninho da Farmácia
realização da 1º Festa do solicita melhorias para
de inauguração de Sala de
Musculação no CE João do Pulo Tropeiro em Coruputuba o bairro do Araretama
Fotos: Assessoria

Por iniciativa do parlamentar do PSDB,

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Fotos: Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

o novo espaço recebeu o nome de
“Roberto Marinho de Espíndola”

O vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB)
participou nesta terça-feira, dia 29 de
abril, da solenidade de
inauguração do “Salão de Musculação”
implantado no Centro
Esportivo “João do
Pulo”, em Pindamonhangaba. Por iniciativa do vereador, através
do Projeto de Lei nº
165/2013, o salão de
musculação recebeu o
nome de “ROBERTO
MARINHO DE ESPINDOLA”
Natural de Pesqueiro (PE),
nascido no dia 06 de junho de 1949,
casado, Roberto Marinho de Espíndola chegou em Pindamonhangaba
em 1980 aos 31 anos de idade
sendo residente na rua João Batista
de Almeida, no bairro Araretama.
Em 1983, aos 34 anos, ingressa
na carreira de funcionário público
no Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira, “João do Pulo” como
encarregado de almoxarifado. Pai
de quatro filhos - Flávio, Simone,
Marcos Roberto e Amaro Ricardo
- sempre foi um homem alegre e
brincalhão, mas também, às vezes,
silencioso e pensativo.
Homem de fé e grande luta,
sensível e generoso, conselheiro
leal e amigo.
Trabalhou durante 20 anos,
sendo um exímio profissional, competente, dedicado, assíduo e pontual
com seus compromissos, respeitado
por todos os colaboradores e alunos.
Faleceu no dia 08 de novembro de
2003, aos 54 anos.

Assessoria
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Vereador Toninho

O Coruputubense, Vereador Cal,
a pa i x o n a d o p e l o b a i r r o o n d e
n a s c e u , f o i p r e s e n ç a c o n s ta n t e ,
p r e s t i g i a n d o o s t r ê s d i a s d e f e s ta

Vereador Janio Lerario

Salão de Musculação
Com uma boa estrutura, o salão
oferece aparelhos e equipamentos,
pesos livres e diversos assessórios
que podem ser utilizados de diferentes formas, com excelentes
resultados para todos que quiserem
manter um bom condicionamento
físico. O espaço conta com os seguintes equipamentos: bicicletas,
bicicletas com encosto, esteiras,
legpress, cadeira extensora, mesa
flexora, graviton, máquina para
agachamento, adutora, abdutora,
máquina para abdominal, remador,
cross over, voador, puxador costas,
máquina para tríceps, máquina para
bíceps, máquina para glúteos, máquina para ombros, supino, supino
inclinado, rosca scott e pesos livres.
No Salão de Musculação, os
alunos farão aulas com professores
especialistas e serão acompanhados.
Cada um possuirá a sua ficha e realizará séries apropriadas. O Salão irá
funcionar de segunda a sexta-feira,
das 7 às 12 horas e das 16 às 21 horas.

O vereador José Carlos
Gomes - Cal (PTB) agradece,
em nome da Comunidade Coruputubense, ao Prefeito Vito
Ardito Lerário, ao Secretário
de Governo Norbertinho, ao
senhor Miguel da Elétrica e
toda sua equipe, ao Dr. Laerte e seus filhos Laertinho e
Patrik, a D. Carminha e em
especial a Diretora de Turismo Gislene Cardoso e toda
sua equipe, pela organização
e realização da brilhante 1º
Festa do Tropeiro de Pindamonhangaba, que aconteceu
em Coruputuba nos dias 1, 2
e 3 de maio.
A festa reuniu milhares de
pessoas, que com certeza saíram satisfeitas com a deliciosa comida, os diversos shows
que encantaram a multidão
e também a apresentação da
Congada, que emocionou o
público.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

A organização estava muito boa, mesmo com um grande
número de pessoas e veículos
e, com certeza, vai melhorar
muito mais nas próximas
festas que deverá acontecer,
devido ao sucesso dessa que
acabou de ser realizada.
Agradecimentos também
a todos os cavaleiros que
participaram da Cavalgada,
até o local da festa, onde
participaram da missa celebrada pelo Padre Gonçalves,
abrilhantado pela cantora
Fernanda Silva, da Canção
Nova.
“À população que participou nos três dias de festa
com muita animação e em
perfeita ordem, também o
nosso agradecimento e que
participem sempre prestigiando Coruputuba, que é para
todos os Coruputubenses, o
nosso pedacinho do Céu”.

da

O
da

Assessoria

de

Araretama

dores do bairro”.
Obras no Crispim
O vereador Toninho da
Farmácia agradece a Administração Municipal pelas
obras que foram realizadas
numa área da rua Felisbino
de Oliveira, no bairro do
Crispim. Foram colocadas
as tampas nas caixas de concreto, acabando assim com
qualquer risco de acidentes
no local. O vereador destaca
ainda o esforço da moradora
senhora Vilma, que é a guardiã desta área, cuidando do
local com carinho e esmero.

agradece

construção de caixa
de concreto na rua

F elisbino

de

Oliveira,
Crispim

no

Fale com o Vereador Cal

de

conversa com moradores do

Toninho

vereador

Farmácia

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
Assistentes

Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) esteve reunido com os moradores da
avenida Benedito Pires César, no bairro do Araretama
e recebeu diversos pedidos
como: construção de uma
lombada próximo ao número
801, limpeza a e revitalização
de uma área verde localizada
próximo a rua Olavo Jorge,
colocação de uma AMI Academia da Melhor Idade
e um parque infantil. “São
pedidos antigos, que se forem
atendidos, trarão uma melhor
qualidade de vida aos mora-

C o m u n i ca ç ã o

Imprensa Parlamentar: Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
e Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)

Que o vereador Toninho da Farmácia é o autor do
Projeto de Lei nº 270/2007 – Que originou a Lei
4.743/2007, que institui no município a “Campanha de
Controle Populacional” de cães e gatos no município
de Pindamonhangaba, com o objetivo de diminuir a
população de animais de rua.
Telefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
w w w . ca m a r ap i n d a . s p . g o v . b r
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cidade
Prefeitura reforma caminhão
de sinalização viária
A Prefeitura de Pindamonhangaba reformou um
caminhão de sinalização
viária Volkswagen, modelo
8150, ano 2014. Foi contratada uma empresa especializada para a prestação do
serviço que constou de reforma completa do equipamento e reparação ou substituição dos seguintes itens:
quatro tanques de pressão
com capacidade de 80 litros; uma pistola automática para pulverizar micro
esfera de vidro; três pistolas de pressão manual com

prolongador para pintura
de faixas no asfalto; duas
pistolas automáticas para
pintura de faixas no asfalto;
50 metros de mangueira de
pressão; 10 bicos tamanho
531; nove válvulas de acionamento; reparo das partes
do caminhão, onde estão
instalados os equipamentos
de pintura; recondicionamento do conjunto motorcompressor; instalação de
sistema hidráulico para os
batedores de tinta; remoção
de todos os resíduos de tinta; modificação da posição

do compressor e instalação
de uma cabine com bancos
para acomodar até quatro
funcionários, com porta de
acesso lateral.
O custo
foi de R$
168.137,64. De acordo com
informações da Secretaria
de Obras, o valor estimado de um equipamento
completo novo, incluindo
o chassi do veículo, seria
de R$ 350 mil, portanto, a
recuperação do caminhão
representou grande economia para os cofres da
administração municipal.

Divulgação

Prefeito confere caminhão, que já está sendo utilizado pela Prefeitura

Pindamonhangaba adere
ao ‘Maio Amarelo’
Durante o mês de
maio, Pinda está aderindo ao movimento internacional “Maio Amarelo”. Uma parceria
entre a Prefeitura, Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, Defesa Civil e Acip – Associação
Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba.
Juntas, essas instituições farão uma série de
eventos voltados para a

segurança no trânsito.
As ações terão início
nesta quinta-feira (7),
com as blitz educativas
e distribuição de panfletos para orientação
de motoristas, ciclistas
e motociclistas. De 13 a
17 de maio, a equipe do
Trânsito estará na área
de eventos do Shopping
Pátio Pinda com a minicidade, focando a orientação nas crianças.

Postos do Acessa SP nas
bibliotecas oferecem
acesso a deficientes visuais
Arquivo

BLITZ EDUCATIVAS COM DISTRIBUIÇÃO
DE PANFLETOS PARA ORIENTAÇÃO

Arquivo

Posto do Acessa São Paulo na biblioteca do Bosque

Ação realizada no ‘Maio Amarelo’ do ano passado

O Acessa São Paulo é
o programa de inclusão
digital do Governo do Estado de São Paulo em parceria com as prefeituras,
que oferece para a população do Estado o acesso
às novas tecnologias da
informação e comunicação (TIC’s), em especial à
internet.
Além do acesso ao
mundo digital, o Acessa
SP oferece oportunidades
para a transformação social e o desenvolvimento

da cidadania. Para isso, o
Programa coloca à disposição de seus usuários o
Programa Orca para deficientes visuais. Em Pindamonhangaba, o programa
está nos postos do Acessa
SP que ficam nas bibliotecas municipais ‘Ver.
Rômulo Campos D’Arace’
(Bosque) e ‘Bertha César’
(Moreira César).
Para se cadastrar, é necessário apresentar o RG
ou um documento com
foto.

Aniversário da Casa Verde tem participação de crianças

As crianças foram as
grandes beneficiadas na comemoração do 6º aniversário da Casa Verde, realizada
no dia 23 de abril, das 8 às
20 horas. O evento contou
com a participação dos parceiros da Biblioteca Municipal Maria do Carmo dos
Santos Gomes “Carminha”
e da Área de Soltura e Monitoramento da Fazenda
Nova Gokula.
Os alunos das escolas
municipais Serafim Ferreira (Terra dos Ipês II)
e Padre Zezinho (Pasin)
participaram das comemorações e assistiram à
contação das histórias ‘Fe-

liz por Obrigação’ e ‘Bemme-quer’, e à palestra com
o biólogo da área de soltura
de animais. Também puderam conhecer os jogos
ambientais que a Casa Verde desenvolveu, baseado
em jogos tradicionais. Para
finalizar, os alunos do técnico em Meio Ambiente da
Escola Tableau assistiram
à apresentação da Maquete Ambiental do Vale do
Paraíba e participaram da
dinâmica do túnel das sensações, proporcionando
um momento de reflexão
sobre as ações que estão
sendo feitas com o planeta
e suas consequências.

A unidade conta com
a Maquete Ambiental do
Vale do Paraíba, que retrata
todas as atividades econômicas e seus impactos na
região desde 1500. A Casa
Verde está localizada na
rua Guilherme Nicoletti,
nº 965, Vila São Benedito.
Destina-se ao trabalho de
educação ambiental, por
meio de atividades de reutilização de materiais, cultivo
de horta, palestras e também o curso Ecologistas do
Futuro, no qual os alunos
são convidados a realizar
diversas atividades voltadas para essas questões
ambientais.
Aniversário foi comemorado com sucesso

PASSEIO À CASA VERDE
“Muito obrigada, Casa Verde, por
nos convidar para ir ao seu aniversário. Foi muito divertido quando
a Rose contou aquelas histórias, eu
fiquei maravilhada! Quase chorei
porque eu lembrei da minha cachorrinha que eu amava mas, infelizmente, ela morreu no Natal. Eu amei a
explicação do Bruno! Eu aprendi que
nós temos que valorizar tudo, principalmente os animais que constroem
nossa natureza. Nós adoramos os jogos que vocês fizeram! Um dia quero
voltar aí. Obrigada, Casa Verde!”
(Depoimento da aluna Aline Bastos de Freitas, do 5º ano A, da escola
municipal Serafim Ferreira – Terra
dos Ipês 2).
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
================================
ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
=================================

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Processo Seletivo nº 01/2015 - Programa Estação Juventude

PONTUAÇÃO - PROVA OBJETIVA
Emprego: Assistente de Políticas Públicas da Juventude
Código

Nome

Pontuação

Situação

A-15

CLÁUDIA RAZZANTE

25

CLASSIFICADO

A-31

LARYSSA BRANDÃO ARANTES DE SOUZA

23

CLASSIFICADO

A-40

MARIA ROSALINA PIORINO DE SOUZA

23

CLASSIFICADO

A-20

FABIANA FONSECA SANTOS

21

CLASSIFICADO

A-33

LUANA ALVES MEDEJI

21

CLASSIFICADO

A-02

ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO

19

CLASSIFICADO

A-35

LUCILENE FERREIRA DE PAULA

19

CLASSIFICADO

A-34

LUCIANA ANTUNES PIRES

18

CLASSIFICADO

A-36

LUIZA SALGADO CORREIA

18

CLASSIFICADO

A-07

ANDERSON DE CAMARGO LEITE

17

CLASSIFICADO

A-25

IARA DE ALMEIDA HERMIDA

17

CLASSIFICADO

A-45

PAMELA CLIVE SANTOS MOREIRA

17

CLASSIFICADO

A-51

SARITTA MARIA SILVA SALGADO GONÇALVES

14

CLASSIFICADO

A-08

ANGÉLICA AMORIM COQUETTI APOLINÁRIO

13

CLASSIFICADO

A-17

ELIANE ALVES

13

CLASSIFICADO

Às 16 horas do dia 29 de abril do ano de 2015, na Sala de reunião do Departamento de Finanças,
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves Superintendente do FPMP, Antonio Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Rômula Maria Soares, Francisco Piorino Filho e Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta,
todos membros do Conselho de Administração, para a apreciação, discussão e deliberação dos
atos de competência deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC
n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art. 11);
c) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
d) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo, deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de Março de 2015 e do
balanço do exercício de 2014, com o respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que
foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, apresentando a Avaliação Atuarial do Fundo de
Previdência exercício de 2015, a qual foi aprovada pelos presentes.
Prosseguindo os trabalhos, passou ao item terceiro da pauta, qual seja, o conhecimento de todos
os atos de benefícios previdenciários concedidos no presente exercício, a saber:
- Reversão de Pensão:
Foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração, mesmo que a posteriori, o processo
externo nº 13.201/2014 de reversão de pensão para Jussara Cristina de Barros, com base no
parecer jurídico favorável ao deferimento.
Por fim, passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos, no qual foram apresentados
os seguintes itens, para conhecimento e acompanhamento dos membros desse conselho:
- Providências tomadas quanto às orientações e termo de ocorrências do TCE-SP verificado na
fiscalização;
- Declaração entregue à fiscalização do TCE-SP, com esclarecimentos quanto aos valores de
pensões inferiores ao salário mínimo;
- Resposta do Ministério da Previdência Social, após análise dos questionamentos quanto ao
lançamento do Demonstrativo Previdenciário, informando que a partir de 01/01/2014 ficará esse
Município dispensado do encaminhamento do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos
Recursos - DAIR e Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, devido à
mudança do regime previdenciário de “Regime Próprio em Extinção” para “RGPS”;
- Solicitação ao Escritório de Assessoria Atuarial para estabelecer um cronograma de ações para
rever todas as atividades contempladas no termo de referência.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada
conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.
Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.768, DE 27 DE ABRIL DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo
42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$244.000,00 (duzentos e
quarenta e quatro mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, no Departamento Técnico
e Administrativo de Obras e Serviços, referente ao contrato nº 792392/2013, firmado com o
Ministério do Turismo, através da Caixa Econômica Federal. A classificação orçamentária
será:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50
Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1008
Praças, Parques e Jardins
15 451 0007.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações             R$  244.000,00
Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado
pelo Ministério do Turismo.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 27 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 43/2015)

Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta
Conselheira

A LISTA FINAL DE CLASSIFICAÇÃO SERÁ PUBLICADA APÓS A AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO E DA PROVA DE
TÍTULOS E EXPERIÊNCIA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA PROVA OBJETIVA.

Antonio Carlos Bertoni Alvares
Diretor Depto. RH Prefeitura

NA HIPÓTESE DE IGUALDADE DE NOTAS NA SOMATÓRIA DAS PROVAS OBJETIVAS, REDAÇÃO E PROVA DE
TÍTULOS E EXPERIÊNCIA, SERÁ APLICADO O CRITÉRIO DE DESEMPATE.

Rômula Maria Soares
Conselheira
Pindamonhangaba, 04 de maio de 2015.

Francisco Piorino Filho
Conselheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº4.453, DE 22 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR o Sr. Wagner Pimenta, do emprego de provimento em comissão de Diretor
do Departamento Técnico e Administrativo, a partir de 1º de maio de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Edson Macedo de Gouvea
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Processo Seletivo nº 01/2015 - Programa Estação Juventude

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PONTUAÇÃO - PROVA OBJETIVA

PORTARIA GERAL Nº4.454, DE 22 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR o Sr. Luiz Fernando Salgado Marcondes do emprego de provimento em
comissão de Diretor do Departamento de Serviços Municipais, a partir de 1º de maio de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Emprego: Coordenador Adjunto de Políticas Públicas da Juventude
Código

Nome

Pontuação

Situação

C-75

MELANIA RAZZANTE

23

CLASSIFICADO

C-86

PAULA JULIANA RODRIGUES DA SILVA

23

CLASSIFICADO

C-84

PATRICIA GARCEZ DE OLIVEIRA

22

CLASSIFICADO

C-07

ANA LUCIA IKAWA ALMEIDA

20

CLASSIFICADO

C-39

ELIANE PIZZIGATTI DINIZ DE ALMEIDA

20

CLASSIFICADO

C-73

MAURÍCIO FOLTER RODRIGUES

20

CLASSIFICADO

C-97

SHEILA CRISTINE MARCIANO DOS SANTOS

20

CLASSIFICADO

C-04

ALESSANDRA DE CARVALHO SOARES SCLAPES

19

CLASSIFICADO

C-31

CLÁUDIA RENATA OLIVEIRA DA SILVA

19

CLASSIFICADO

C-32

CRISTIANE DE FÁTIMA LAIOLTI

19

CLASSIFICADO

C-51

JEAN ALVES PEREIRA

19

CLASSIFICADO

C-57

JULIETA MELLO REZENDE DE PINHO

19

CLASSIFICADO

C-58

KELLY HELENA DOS SANTOS

19

CLASSIFICADO

C-67

MARIA CLARA DE SOUSA RAMOS

19

CLASSIFICADO

C-112

VANESSA SERAFIM SANTOS

19

CLASSIFICADO

C-09

ANA PAULA FELIX RIBEIRO

18

CLASSIFICADO

C-19

BRUNA ANTUNES PIRES

18

CLASSIFICADO

C-56

JULIANE RODRIGUES GONÇALVES

18

CLASSIFICADO

C-98

SHEILA LETÍCIA ARRIETA

18

CLASSIFICADO

C-30

CLAUDIA REGINA DE FREITAS

17

CLASSIFICADO

C-54

JÉSSICA MILENE DE CAMPOS SANTOS

17

CLASSIFICADO

C-61

LILIAN DA SILVA ANDRADE

17

CLASSIFICADO

C-101

SIMONE FERNANDES GARCIA

17

CLASSIFICADO

C-23

CAMILA MIRANDA DAS DORES

16

DESCLASSIFICADO

C-41

ERIKA IZUMI SAWAMURA

16

DESCLASSIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.455, DE 22 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve CESSAR a designação do Sr. Reginaldo Lucas Ouverney para a função de Gerente, a
partir de 1º de maio de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
				
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO DE ADIAMENTO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 113/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) LETICIA BARCELOS PICADO,   
responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO COZZI, S/NR, Bairro LESSA , inscrito no
município sob as siglas SO111409019000,   para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 115/15

Processo Seletivo nº 01/2015 - Programa Estação Juventude

PONTUAÇÃO - PROVA OBJETIVA

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Emprego: Coordenador Adjunto de Políticas Públicas da Juventude

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 116/15

Código

Nome

Pontuação

Situação

C-43

FABIANA APARECIDA SILVA MONTEIRO LIMA

16

DESCLASSIFICADO

C-45

FRITZ ZUCARELI RODRIGUES

16

DESCLASSIFICADO

C-47

GILVANIA RODRIGUES MIRANDA FIUZA

16

DESCLASSIFICADO

C-62

LILLYAN BASTOS FERREIRA

16

DESCLASSIFICADO

C-65

MÁRCIA VIEIRA MAIA DE REZENDE

16

DESCLASSIFICADO

C-88

RAQUEL CAMPOS FONSECA

16

DESCLASSIFICADO

C-10

ANA PAULA ZANIN MANTOVANI

15

DESCLASSIFICADO

C-22

CAMILA CAROLINA BATISTA DE SOUZA

15

DESCLASSIFICADO

C-42

EUNICE ALVES DA CRUZ

15

DESCLASSIFICADO

C-111

VANESSA RODRIGUES DA MATTA

15

DESCLASSIFICADO

C-20

BRUNA ESCOSSIA

14

DESCLASSIFICADO

C-33

DAIANE DOS SANTOS FERREIRA

14

DESCLASSIFICADO

C-100

SIDNEY DOS REIS GOMES

14

DESCLASSIFICADO

C-108

VALQUÍRIA APARECIDA DE OLIVEIRA

14

DESCLASSIFICADO

C-109

VANDERLEIA APARECIDA MANFRIN

13

DESCLASSIFICADO

C-77

MILENA DIOGENES BATISTA ALVES

11

DESCLASSIFICADO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) EDSON RICARDO RODRIGHEIRO
responsável pelo imóvel situado a RUA CLELIA SANTOS MOREIRA, S/Nº, Bairro RES.
ARARETAMA, inscrito no município sob as sigla SO.23.02.020.21.000, QUADRA H-05, LOTE 36,
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.  
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 117/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOSE WANDERLEY SANTOS
AZAVEDO SOUZA responsável pelo imóvel situado a RUA DULCE MARIA PUPPIO MARCONDES,
S/Nº, Bairro CAMPO BELO, inscrito no município sob as sigla SO110712010000, para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.  Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 118/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) RIBAMAR ALVES CORREA,
responsável pelo imóvel situado a RUA JOAQUIM MARCELINO PINTO, S/Nº, Bairro MOMBAÇA,
inscrito no município sob as sigla SO110908002000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.  Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379
de 26/04/2012 artigo 1º item I.

NA HIPÓTESE DE IGUALDADE DE NOTAS NA SOMATÓRIA DAS PROVAS OBJETIVAS, REDAÇÃO E PROVA DE
TÍTULOS E EXPERIÊNCIA, SERÁ APLICADO O CRITÉRIO DE DESEMPATE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Pindamonhangaba, 04 de maio de 2015.

DECRETO Nº 5.181, DE 27 DE ABRIL DE 2015

ETR ÓLEOS S/A

CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85
NIRE 35.300.327.161

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A (“Companhia”) para se reunirem no dia 29 de
maio de 2015, às 15:00h, na sede social localizada na Av. Félix Galvão Cruz Simões, nº 485, Bairro
Feital – Distrito de Moreira César, CEP 12441-285, Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre
a seguinte ORDEM DO DIA:
(a) Aprovação das contas, do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras do
exercício encerrado em 31.12.2014, publicadas no Diário Oficial de SP dia 23.04.2015 e no Jornal
da Cidade de Pindamonhangaba em 24.04.2015.
(b) Ratificar os atos da administração.
Pindamonhangaba (SP), 530dedemaio
abrilde
de2015
2015.
A Diretoria

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da Lei nº 5.768, de 27 de abril de 2015,
D E C R ETA
Art. 1º
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional
especial no valor de R$244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais), na Secretaria
de Obras e Serviços, no Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços,
referente ao contrato nº 792392/2013, firmado com o Ministério do Turismo, através da
Caixa Econômica Federal. A classificação orçamentária será:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50
Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1008
            Praças, Parques e Jardins
15 451 0007.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações                R$  244.000,00
Art. 2º  
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado
pelo Ministério do Turismo.

ETR ÓLEOS S/A 2 colunas por 4 cm
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
CONVOCAÇÃO PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 4ª reunião Ordinária de 2015, a
realizar - se:
Dia:
13/05/2015
Horário:
8h30
Local:
CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
PAUTA:
•
•
•
•

Deliberação sobre o Demonstrativo físico/financeiro - MDS/2014
VII Conferencia Municipal de Assistência Social
Comissão de orçamento
Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho
Benedito Sérgio Irineu - Presidente do CMAS
Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a justificativa
com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 082/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 82/15, referente à “Contratação de
empresa na prestação de serviço para cópia de chave, abertura de segredo e troca de mola de porta
e piso para o Departamento de Administração”, com encerramento dia 20/05/15 às 8h e abertura
às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 04 de maio de 2015.
PREGÃO Nº 083/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 82/15, referente à “Contratação
de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de academia de musculação,
com material e mão de obra inclusa, visando a manter em perfeito estados os aparelhos para uso
de atletas e usuários”, com encerramento dia 20/05/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 04 de maio de 2015.
PREGÃO Nº 084/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 84/15, referente à “Aquisição de
impressos para atender as unidades de saúde CAPS, Fisioterapia e PAMC (Pronto Atendimento
Moreira César)”, com encerramento dia 21/05/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 04 de maio de 2015.
PREGÃO Nº 085/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 85/15, referente à “Aquisição de
equipamentos para nova unidade de fisioterapia”, com encerramento dia 21/05/15 às 14h e abertura
às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 04 de maio de 2015.
PREGÃO Nº 086/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 86/15, referente à “Aquisição de
material de expediente”, com encerramento dia 22/05/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 04 de maio de 2015.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

A LISTA FINAL DE CLASSIFICAÇÃO SERÁ PUBLICADA APÓS A AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO E DA PROVA DE
TÍTULOS E EXPERIÊNCIA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA PROVA OBJETIVA.

Edson Macedo de Gouvea
Secretário de Administração

A Prefeitura comunica que a sessão de abertura dos envelopes dizendo conter “proposta técnica”
da Concorrência Pública nº. 01/2015 que cuida da “Contratação de empresa especializada em
apoio pedagógico para melhoria da qualidade educacional, através da integração de tecnologia.”,
fica ADIADA SINE-DIE para análise dos recursos interpostos pelas empresas GM Quality Comércio
Ltda. (proc. ext.º 12.735 de 29/04/2015) e Multimédia Arts Ltda. (proc. ext. 12.893 de 30/04/2015).
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº
1.400 – Alto do Cardoso, das 08h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 04 de maio de 2015.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. (a) DIRCEU VIANA, responsável pelo
imóvel situado a RUA CLELIA SANTOS MOREIRA, S/Nº, Bairro RES.ARARETAMA, inscrito no
município sob as sigla SO.23.02.020.19.000, QUADRA H-05, LOTE 38, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.   Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2015

Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 27 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 119/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOSE FERNANDO DA SILVA,
responsável pelo imóvel situado a RUA JAPÃO, Nº0, Quadra L, Lote 11, Bairro PARQUE
DAS NAÇÕES, inscrito no município sob as sigla SO.21.12.01.016.000, para que efetue
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.  Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 120/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOSE FERNANDO DA SILVA,
responsável pelo imóvel situado a RUA JAPÃO, Nº0, Quadra L, Lote 13, Bairro PARQUE
DAS NAÇÕES, inscrito no município sob as sigla SO.21.12.01.017.000, para que efetue
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.  Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 121/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) LUIZ GALVÃO, responsável pelo
imóvel situado a RUA JAPÃO, Nº0, Quadra H, Lote P-28, Bairro PARQUE DAS NAÇÕES,
inscrito no município sob as sigla SO.21.12.04.002.000, para que efetue a limpeza do
referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.  Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Tribuna do Norte
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ESPORTES
Academia de musculação contribui
com saúde dos moradores de Moreira
Divulgação

Divulgação

A comunidade prestigiou a inauguração da academia

Os alunos recebem orientações para fazer os exercícios

A Prefeitura de Pindamonhangaba inaugurou
a primeira academia de
musculação no Distrito de Moreira César. Os
equipamentos estão instalados no salão de ginástica ‘Dona Di’, no Centro

nizada, tudo novinho. Professores excelentes. Todo
mundo comentando, não
tenho do que reclamar”.
A musculação é uma
atividade física que oferece vários benefícios à
saúde.

Esportivo José Ely Miranda ‘Zito’. Inicialmente
serão atendidos 500 alunos, número que poderá
ser ampliado.
As vagas se esgotaram em
pouco tempo. Mais informações na secretaria do CE Zito.

A nova academia já recebeu a aprovação dos frequentadores. Taís Elena
Rocha Rosa, 35 anos, participa das aulas na sala de
musculação três vezes por
semana. “A academia está
perfeita, muito bem orga-

Corrida em homenagem a ‘João
do Pulo’ acontece no final do mês
Pindamonhangaba vai
homenagear o atleta João
Carlos de Oliveira ‘João
do Pulo’, com a 7ª Corrida Pedestre. A prova está
marcada para o dia 31 de
maio e acontece na praça
Cícero Prado, Vila São Benedito, em Moreira César.
A competição terá início
a partir das 9 horas. Interessados podem fazer
as inscrições antecipadamente ou até uma hora
antes da largada.
Quem quiser garantir a
vaga pode ir ao Centro de
Treinamento Luiz Caloi,
de segunda a sexta-feira, a
partir das 8 horas, ou encaminhar e-mail para um
dos seguintes endereços
eletrônicos: stesejelp10@
gmail.com ou dubskyprofagracil@gmail.com. As
inscrições por e-mail serão recebidas até as 14 horas do dia 29.

Divulgação

RESULTADOS DA RODADA PELOS
CAMPEONATOS DE FUTEBOL:
SUB 11 – Sábado (2)
Jardim Regina
3X3
São Paulo
0 X 13
Santos 		
2X0
Terra dos Ipês
3X0

Unidos do Ipê
Ferroviária
Gerezim
Etna

SEMIFINAL SUB 15 – Sábado (2)
Fluminense
5X1
Etna
Ferroviária
3X1
Gerezim
COPA ICO – SUB 20 – Domingo (3)
Sapopemba
0X3
Rosário
Mombaça
1X2
Corinthians
CAMPEONATO SÊNIOR 40– Domingo (3)
Rosário 		
2X1
Cidade Nova
Bandeirante
3X4
Terra dos Ipês
São Paulo
5X0
Andrada
Independente
0X1
Imperial
Fluminense
5X1
Pindense
Bela vista
2X2
Estrela
CAMPEONATO 2ª DIVISÃO – Domingo (3)
CHAVE A
Araretama
1X1
Maricá
Jardim Eloyna
1X2
Real Castolira
100 Nome
3X0
Santa Cecília
Jardim Regina
2X2
União R 8
Santa cruz
6X3
Bela Vista
Cidade Nova
3X1
Campo Alegre
CHAVE B
Moreira César
Santos 		
Terra dos Ipês
Juventus
Galáticos

Prova é oferecida para atletas da categoria pré-mirim ao veteraníssimo
Os organizadores solicitam um produto de
limpeza, que poderá ser
entregue no dia da corrida e que será destinado às
entidades.
A professora Gracil Dubsky, idealizadora da com-

petição, agradece o apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba e do Fundo Social de Solidariedade. Ela
enfatiza que o objetivo é
valorizar o atleta e estimular os pindenses de todas
as idades a praticar este

esporte, mostrando que é
possível superar os obstáculos, assim como ‘João do
Pulo’ fez.
Os classificados entre 1º
e 3º lugares, de todas as categorias, receberão troféus
e os do 4º ao 10º, medalhas.

2X1
0X2
3X0
8X0
2X4

Flamengo
Cidade Jardim
Ramos
Unidos Azuis
Fluminense

Liga de Futsal faz
homenagem à PM

João Paulo Ouverney

Prefeitura de Pinda oferece
aulas de karatê à população

Pinda pode projetar lutadores no cenário do karatê
A Prefeitura de Pindamonhangaba
oferece
a modalidade esportiva
caratê nos centros es-

Capitão Warley, tenente João Paulo e pres. da Liga, Pintado

Divulgação Internet

portivos João Carlos de
Oliveira ‘João do Pulo’, e
José Ely Miranda ‘Zito’.
Interessados podem pro-

curar as secretarias de um
destes locais para mais informações.
As turmas serão mistas e para alunos dos 7
aos 10 anos e dos 11 aos
14 anos. Às segundas,
quartas e sextas-feiras, a
modalidade vai ser oferecida no ‘João do Pulo’,
das 9h30 às 10h30, e às
terças e quintas-feiras,
das 7h30 às 8h30, no
‘Zito’.
A Prefeitura de Pindamonhangaba atende
mais de 11 mil alunos na
Secretaria de Juventude,

Esportes e Lazer. Eles
participam de uma das
13 modalidades do Departamento de Esportes
ou de uma das 11 atividades do Departamento de
Lazer. Recentemente, o
secretário de Esportes e
Lazer de Pindamonhangaba recebeu um prêmio
da Assembleia Legislativa por reconhecimento
aos serviços prestados e
a cidade realiza parcerias com projetos para
que mais moradores
possam praticar atividade física.

Na tarde do último dia
29, a Liga Pindamonhangabense de Futebol de Salão prestou homenagem
ao 1º tenente PM João
Paulo de Faria Correa, que
recebeu um medalhão de
Honra ao Mérito. A homenagem foi feita na sede da
2ª Cia. PM de Pindamonhangaba. A medalha foi
entregue pelo presidente
da Liga, Benedito José Coelho ‘Pintado’ na presença
do comandante da Cia.,
capitão PM Warley Takeo
Santos Miyake.

“Decidimos
homenagear a 2ª Cia. PM na
pessoa do 1º tenente
João Paulo que, com os
soldados sob seu comando, dão total cobertura e
apoio, com muita dedicação, aos jogos de futsal
em todas as competições
promovidas pela Liga”,
disse Pintado.
Outra homenagem foi
feita ao jornalista João
Paulo Ouverney, pelo empenho em cobrir e divulgar os campeonatos de
Futsal que a Liga realiza.

pindamonhangaba

TERÇA-FEIRA

5 de MAIO de 2015

TROPEIROS
Tribuna do Norte

Fotos: Divulgação

Festival atrai milhares de pessoas
O I Festival Tropeiro do Vale do Paraíba foi realizado pela
Prefeitura de Pindamonhangaba, de 1º a
3 de maio, na Fazenda Coruputuba, com
grande sucesso de
público. Rainha dos
Tropeiros, cavalgada, missa sertaneja,
espaço kids, café tropeiro, almoço tropei-

ro, doces artesanais,
mini fazenda, artesanato, museu tropeiro,
atrações com muares, barganha de animais e traias, exposição tropeira, shows
e apresentações culturais
integraram
a programação da
festa, que veio para
ficar. Confira os melhores momentos:

Em ambiente familiar, o evento recebeu diversos participantes, que curtiram as tardes de sábado e
de domingo na Fazenda Coruputuba, em meio às árvores e à estrutura preparada pela Prefeitura

A gastronomia tropeira foi destaque na festa

Museu Tropeiro resgatou a tradição,
apresentando a cultura para os mais jovens

Cavalgadas reuniram diversas comitivas da cidade e região, com destino à missa sertaneja

Prefeito participou da missa sertaneja, que foi
realizada no domingo (3)

Trio Caipira foi uma das atrações do Festival

Pequeno Andrei do Berrante durante missa sertaneja, celebrada pelo padre
Gonçalves (à esq). Acima, momento mais emocionante do Festival, em que
todos os presentes se deram as mãos e rezaram o ‘Pai Nosso’

