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Sábado é Dia D de vacinação
O Dia D da Campanha 

de Vacinação Contra a Gri-
pe acontece neste sábado 
(9) com imunização em 12 
pontos da cidade, inclusive 
na praça Monsenhor Mar-
condes, no Centro de Es-
pecialidades Médicas e no 
Shopping Pátio Pinda.

A vacinação é destinada 
aos trabalhadores da saúde, 
crianças que têm entre seis 
meses e menores de cinco 
anos, pessoas com 60 anos 
ou mais, mães que tiveram 
os filhos nos últimos 45 
dias, gestantes e quem pos-
sui doença crônica.

A meta da Prefeitura, este 
ano, é imunizar 85% do pú-
blico alvo, estimado em 39 
mil pessoas.

Combate à gripe segue até dia 
22 de maio, porém público alvo 

deve evitar os últimos dias da 
campanha

‘JOÃO DO 
PULO’ EXPÕE 
CONQUISTAS 

DE ATLETA

EXÉRCITO 
REFORÇA 

COMBATE À 
DENGUE

Pinda recebe Circuito Sesc de Artes

‘A FESTA’ TRAZ 
BANDAS E DJS
As bandas Like a Box e 

Bandabala são as principais 
atrações de ‘A Festa’, que 
acontece neste sábado (9). 
Embora o evento seja no 
Paineiras, o clube não tem 
relação com a organização 
do evento e apenas alugou o 
espaço. Djs, artistas solos e 
outras atrações estão no re-
pertório.

BELA VISTA E 
CÍCERO PRADO 
TERÃO QUADRAS 
COBERTAS
Os moradores do Bela Vis-

ta e do CDHU Cícero Prado 
vão ganhar quadras esportivas 
cobertas. Os benefícios foram 
obtidos por meio de um con-
vênio entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e o Gover-
no Federal.

Muita arte e cultura estarão à dispo-
sição da população de Pindamonhan-
gaba nesta sexta-feira (8), a partir das 

17 horas, no Largo do Quartel. Realiza-
do em parceria com a Prefeitura, o Cir-
cuito Sesc de Artes apresentará diver-

sas atrações, com música, circo, cinema 
e dança, entre outras, para público de 
todas as idades.  
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Escola estimula alunos a desenvolver projetos
A escola estadual Profª 

Ismênia Monteiro de Oli-
veira está desenvolvendo 
atividades voltadas aos 
projetos de vida dos estu-

dantes do Ensino Integral. 
Dentre as ações estão pa-
lestras de pessoas sobre 
suas conquistas pessoais e 
profi ssionais.

CORINTHIANS 
E ROSÁRIO 
DECIDEM 
SUB 20

ESPORTES 12

O ciclo de palestras foi aberto pelo prefeito de Pindamonhangaba

Divulgação
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Orquestra Voadora será responsável pela programação musical do evento
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João Paulo Ouverney
Som da

TERRA
“...MÃE, HOJE EU DESCOBRI que eu cresci,  é 

que de repente eu me vi tão sozinho na estrada ...” 
– Rick & Renner

DESTAQUE DA SEMANA

‘A Festa’ deve reunir 
milhares de pessoas

MOSTRA DE PLANTAS E ORQUÍDEAS 

Neste sábado (9), no 
Bar do Gaúcho, haverá 
mais uma edição do tra-
dicional ‘Churrasco de 
chão’. O evento acontece-
rá das 12 às 18 horas com 
apresentação do cantor 
sertanejo César Barbosa.

O bar está localizado 
na estrada municipal Je-
sus Antonio de Miranda, 

Sexta é dia de 
sertanejo no Ópera

ARENA 101 Pinda: 9/5 
(sábado) - Banda 8 Segundos 
e Grupo Nota Samba. Mês do 
aniversariante, você e mais 
10 ganham camarote. Tel (12) 
3424-7673.

BAR DO SANTISTA Pinda: 
Som ao vivo  quarta e domingo, 
com ótimos artistas da cidade. 
Porções, bebidas, a simpatia do 
casal Zé Luiz e Lurdes.

CASARÃO ROSEIRA – Me-
lhores bandas e Djs toda quin-
ta-feira.  Estrada Roseira-Apa-
recida.

CENTRO DE CONVIVÊN-
CIA do Idoso (CCI) Pinda - Baile 
todo sábado às 19h com banda 
ao vivo. Para pessoas a partir 
de 50 anos. Sócios não pagam 
e não-sócios R$ 10 por baile. 
Informações com Luiz Gongaza 
(012) 3645-2361. Av. Abel Cor-
rêa Guimarães, Vila Rica.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 9/5 (sábado) - NCPM 
22, com o melhor de 20 anos 
de carreira. Elas free. Via Dutra, 
divisa Guará/Lorena.

CLUBE DA VILA São Bene-

dito realiza quatro bailes no Re-
cinto São Vito (Moreira César) 
maio:  10 - Especial das Mães. 
Trio Astro Rei. 17 - Banda Gold. 
24 - Banda Alphavalle. 31 – Clei-
de Silva. Tel (12) 3642-2087.

CLUBE DO LAZER Tauba-
té: Bailes com as melhores ban-
das ao vivo (20h). Quarta-Feira:  
6/5 - Musical Bios. 13 – Alexan-
dre Vilela. 20 - Bosco & Cris-
tiano. Domingo:  10/5  - Coco 
Mambo. 17 – Tropicalientes.

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé “Creix”:  9/5 (sá-
bado) - Baile das Mães. Banda 
Som da Terra. Apoio Equipe 
Prof. Evandro com free dancers.  
Tel (12) 3674-2413.

ESTÂNCIA NATIVA Caça-
pava:  8/5 (sexta) - Fernando & 
Sorocaba.   22/5 (sexta) - Bruni-
nho & Davi. Km 133 da Via Du-
tra sentido SP-RJ, Caçapava. Tel 
(12) 3953-8449.

FERROVIÁRIA Pinda: Som 
ao vivo no deck da piscina sex-
ta-feira:  Associado em dia não 
paga. Não sócios: H R$ 10 e M 
vip até 23h30, e R$ 5 após esse 

horário.  Tel (12) 2126-4444. 
8/5 - Banda Gold. 15 – Bruno 
& Hyago. 22 - Anjinho do vale 
(Chamego.com). 29 - Luizinho 
& Priscila.

FERROVIÁRIA Pinda: 9/5 
(sábado 22h) - Baile do Dia das 
Mães. Banda Clave de Sol (Volta 
Redonda-RJ). Convites e mesas 
à venda na tesouraria. Tel (12) 
2126-4444.

FERROVIÁRIA Pinda: 30/5 
(sábado) - Retrô na Ferrô. Kid 
Vinil, Banda La Brava e Djs 
Adriano K e Serginho. 1º lote 
para não sócios R$ 15 e R$ 5 
sócio.

HÍPICA PARAÍSO Tauba-
té: 9/5 (sábado 22h) -  Banda A 
Kavalaria e Neto e Allan. Mulher  
e homem traiado até 1h,  vip na 
lista whatsapp 99232-5488 com 
Danni William.  31/5 (domingo) 
- “Queima do alho na Hípica Pa-
raíso”. Convites  R$30. Tem bai-
le também toda quinta.

MANGUEIRÃO Pinda:  Bai-
lão sertanejo/forró toda sexta-
feira: 8/5 – Baile Especial das 
Mães - Marron. O ingresso cus-

ta R$ 10 preço único. Telefone 
para contato: (012) 9708-2011.

MUNDI Taubaté:  8/5 (sex-
ta) - Alisson & Alex. 15/5 (sába-
do) - Mc Pikeno & Menor.

MUTLEY Taubaté: 8/5 (sex-
ta) -  Noite da Porca e do Pa-
rafuso. Banda Pop Mind.  9/5 
(sábado) - Double de Tequila. 
Banda Áries.

ÓBVIO CHOPERIA Pinda:  
8/5 (sexta 23h)  - Morfolk. Aber-
tura Banda Kellhuiling homena-
gem às Panteras.  9/5 (sábado) 
- Dia de Fúria. Dora, Guerrilha 
Verbal, Aptovultar e Blackma-
nhathan.

ÓPERA MIX Pinda: 8/5 
(sexta) - Nako & Rafael e Gru-
po Toke de Samba. Elas vip 
até 1h.9/5 (sábado) - Soweto, 
Grupo Nossa Amizade e Diego 
Rocha. Rua Luíza Marcondes 
de Oliveira, 286 (antiga Vinil).

PAINEIRAS Country Club 
Pinda: 9/5 (sábado) - A Festa. 
Banda Like a Box, Du Guerrei-
ro, Júnior Bateria e Alex Cris-
tiano. Tel (12) 9743-9296 (Lu-
zera).

PINDABAR Pindamonhan-
gaba:   QUARTA - O melhor 
do sertanejo.   QUINTA - 
Videokê. Elas vip até 23h.  
SEXTA - Grupo Bom Talento 
toda sexta. Elas vip. Eles R$ 
10. SEGUNDA – Sertanejo. 
Cerveja Itaipava a R$ 1,50 a 
noite toda.  Tel (12) 3645-
5805, 99142-0181 e 99163-
9001.

RANCHO SANTA FÉ Apa-
recida:   8/5 (sexta) - Alexan-
dre & Adriano. Homem R$ 25 
e mulher R$ 15. Telefones 
(12) 3105-1663 e (12) 9 

8290 -1723 Whatsapp.
RECANTO CAIPIRA Pin-

da, no Sindicato Rural:  7/5 
(quinta) - Zé Luiz. 9/5 (sába-
do) - Alexandre Vilela.  14/5 - 
Washington dos Teclados. 14/5 
(sábado) - Celso & Tino. Tel. 
(12) 3648-4036 e 99775-0389 
Nova Dimensão.   

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: Almoço com música ao 
vivo todo domingo e som ao 
vivo quartas-feiras com Yolanda 
Vinagre, Zé Bé Filho e Silvinho 
Vasques. Telefone (12) 3652-
2120.

ELEIÇÕES DA FER-
ROVIÁRIA serão de-
cididas pela Justiça. A 
Chapa 1 (presidente 
José Cabral e vice Gil 
Nogueira) venceu a 
Chapa 10 (presidente 
Leandro Matos e vice 
Marcelo AgoraVale) por 
11 votos, para todos os 
cargos. Mas a Chapa 
10 entrou na Justiça 
alegando que algumas 
pessoas teriam votado 
sem estar em dia com 
a mensalidade, a posse 

que seria no dia 25 de 
abril foi suspensa e 
agora todos aguardam 
o parecer fi nal do Juiz. 
Integrantes da Chapa 
10 querem novas elei-
ções.

A noite de sábado em Pin-
damonhangaba promete ser 
agitada com a realização de ‘A 
Festa’, a partir das 23 horas, 
no Paineiras Country Club, 
com a participação de vários 
Djs, e das bandas Like a Box e 
Bandabala.

Embora o evento seja reali-
zado no Paineiras, o clube está 

apenas alugando o espaço e não 
possui relação com organização 
do evento.

Os convites estão sendo 
vendidos em diversas lojas, en-
tre elas: Arriba México, Neto 
Jeans, Sports Elite, Ferrara, 
Bar do Robô, Aerofisic, Ter-
raço, PHDs em bebidas, den-
tre outros.

A escola estadual Dr. 
Alfredo Pujol  (rua Barão 
Homem de Melo, centro), 
realiza neste sábado (9) a 
terceira edição da ‘Mostra 
de Orquídeas’. A miniex-
posição especial para o 
Dia das Mães acontecerá 
das 8 às 17 horas com a 
venda de plantas e acessó-
rios para cultivo.

A mostra conta com o 
apoio da Assop - Associa-
ção Orquidófi la de Pinda. 
A população está convida-
da a prestigiar o evento.

A casa de shows Ópe-
ra Mix realiza nesta sexta-
feira (8) o ‘Sertanejo Mix’. 
Para agitar a festa a dupla 
Nako e Rafael fazem apre-
sentação junto com o gru-
po Nossamizade e o cantor 
Diego Rocha. O show co-

meça a partir das 23 ho-
ras. A casa de shows fi ca 
na rua Luiza Marcondes 
Vieira, 244 – Alto Cardo-
so – Antiga Vinil. Mais in-
formações pelos telefones 
(12) 99243-3951 e (12) 
974033786.

Churrasco no chão 
acontece sábado

KM 2, Ribeirão Grande. 
Mais informações entrar 
em contato pelo telefone 
9 9232-5488.
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Esta semana, as domésticas de todo o Bra-
sil ‘comemoram’ praticamente dois anos 
da emenda constitucional, que garante à 

categoria direitos semelhantes aos dos demais tra-
balhadores urbanos e rurais.

Melhor que isso é saber que passados longos 24 
meses, fi nalmente, o Senado concluiu a votação do 
projeto que regulamenta a Proposta de Emenda à 
Constituição que fi cou conhecida como PEC das 
Domésticas, que prevê benefícios trabalhistas. 

A PEC das Domésticas foi promulgada em 3 de 
abril de 2013 e garantiu 16 direitos trabalhistas 
para a categoria. 

Do pacote de benefícios, sete deles estavam à 
espera de regulamentação para entrar em vigor: 
indenização em demissões sem justa causa, conta 
no FGTS, salário-família, adicional noturno, auxí-
lio-creche, seguro-desemprego e seguro contra aci-
dente de trabalho.

O texto aprovado defi ne como empregado domés-
tico aquela pessoa que presta serviço de natureza não 
eventual por mais de dois dias na semana. A matéria 
veda a contratação de pessoa menor de 18 anos.

Dentre os pontos ainda destacados, a confi rma-
ção da jornada diária de trabalho de 8 horas e, no 
máximo, 44 horas por semana. Estará permitido 
ainda duas horas extras por dia, mas desde que 
acordado entre os empregados e os patrões.

Vale ressaltar que os patrões terão que pagar os 
8% ao INSS, ponto que foi bastante debatido desde 
o início da discussão, pois havia impasse se seriam 
8 ou 12%.

Sobre o que será recolhido pelo trabalhador, não 
houve mudança e será entre 8 e 11% - como o mo-
delo atual.

Sobre os outros pontos polêmicos, poucas foram 
as alterações. Entretanto, o trabalhador e também 
os contratantes podem obter todas as informações 
na página do Governo Federal.

O que percebe-se neste momento é a convergên-
cia de ideias e ações para um único ponto: acabar 
com a sujeira debaixo do tapete.

Estava, realmente, na hora desta questão ser re-
solvida. Com a aprovação, o texto segue agora para 
sanção presidencial.

Vitória da paciência

Após dois anos, PEC das 
domésticas é aprovada
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Com o objetivo de 
formar jovens mais au-
tônomos, solidários e 
competentes, a escola 
estadual Profª. Ismê-
nia Monteiro de Olivei-
ra vem desenvolven-
do um projeto com os 
alunos de Ensino Inte-
gral, com o princípio de 
criar o protagonismo 
juvenil.

Segundo informa-
ções da diretora da es-
cola Cristina Aparecida 
Nogueira, a unidade 
atua com o projeto de 
vida do aluno, quando 
várias atividades são 
desenvolvidas, traba-
lhando as premissas e 
princípios da escola inte-
gral e o varal dos sonhos 
onde são colocados o 
que todos querem para 
o futuro.

Uma das atividades 
realizadas dentro des-
se projeto – que tem a 
parceria do Cotefapi-
Funvic (Colégio Técni-
co da Faculdade de Pin-

prefeitura investe 
na zona rural e 
pavimenta estrada

prefeitura altera sinalização 
na entrada do Mombaça

Projeto educacional é discutido com 
experiências de vida em Pinda

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está 
construindo duas novas 
quadras cobertas: uma 
no Bela Vista e outra no 
CDHU Cícero Prado, Dis-
trito de Moreira César. As 
obras estão em andamen-
to e beneficiarão os mora-
dores dos bairros e região.

As duas quadras são 
resultado de convênio 
com o Ministério da Edu-
cação e somam um inves-
timento total de R$ 1,188 
milhão, contando com a 
contrapartida da Prefei-
tura. Contém quadra po-
liesportiva com cobertura 
metálica, arquibancada, 
vestiários masculino e 
feminino, em cerca de 
860m² de área.

No Bela Vista, a quadra 
está sendo construída na 
rua Engenheiro José Ni-
cola Mutarelli, ao lado da 
escola Professor Moacyr 
de Almeida e do centro 

Bela Vista e Cícero Prado terão quadras cobertas

comunitário. No CDHU 
Cícero Prado, a obra está 
localizada na rua Antônio 
Carlos Corrêa de Mace-

do, ao lado do telecentro 
e da escola municipal 
Professor Lauro Vicente 
de Azevedo. No local, a 

obra está em fase de fi-
nalização da estrutura 
para a montagem da co-
bertura metálica.

No CDHU Cícero Prado, a obra está em finalização da estrutura para 
montagem da cobertura metálica

Na última semana, a 
estrada municipal Wil-
son Monteiro, na Cruz 
Pequena – popularmente 
conhecida como estrada 
da Buraqueira, recebeu 
pavimentação asfáltica. 
Foram 425 metros de as-
falto, com média de cin-

co metros de largura. A 
obra foi realizada em três 
dias, pela equipe da Pre-
feitura. No total, foram 
utilizados 212,14m³ de 
massa asfáltica, no sis-
tema CBUQ – Concreto 
Betuminoso Usinado à 
Quente.

 Com o objetivo de melhorar o flu-
xo de veículos, sem comprometer a 
segurança dos pedestres, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba realizou, 
nesta semana, a revitalização da 
pintura de solo do cruzamento da 
rua Martim Cabral com a estrada 
municipal José Derrico Moreira. 
Além disso, foi implantada sina-
lização permitindo a conversão 

livre à direita, sem a necessidade 
de parar no semáforo, para quem 
acessa o bairro Mombaça e adja-
cências.  

A Prefeitura alerta sobre a impor-
tância dos motoristas dirigirem com 
atenção, em conformidade com o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, dando 
prioridade de passagem aos pedes-
tres e ciclistas.

Nova sinalização na 
entrada do bairro

Divulgação
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Alunos participaram de encontro com o prefeito

Pavimentação foi realizada na última semana

damonhangaba) - é o 
convite a profissionais 
de Pindamonhangaba 
para que em vários en-
contros possam falar 
um pouco sobre suas 
experiências de vida. O 
primeiro convidado foi 

o prefeito de Pindamo-
nhangaba, que duran-
te uma conversa, pôde 
contar um pouco sobre 
sua história de vida, 
suas experiências, ex-
pectativas e projetos.

“É muito importan-

te que os jovens te-
nham a oportunidade 
de conhecer a história 
de vida de vários pro-
fissionais, mostrando 
que o exercício da ci-
dadania, ser solidário 
e estar afinado com o 

mundo atual podem 
transformar seu so-
nho em uma feliz re-
alidade”, salientou o 
prefeito.

O professor Ivancy 
Moreira Miguel, dire-
tor pedagógico do co-

légio, também desta-
cou a importância do 
projeto desenvolvido, 
pois aprimora os alu-
nos desenvolvendo de 
maneira autônoma a 
parte intelectual e o 
pensamento crítico.
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ASSISTENTES DE IMPRENSA PARLAMENTAR: LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783)

E ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021)

TELEFONES:
(12) 3644-2275 E 3644-2279
WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
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VEREADOR RICARDO PIORINO
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Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

VEREADOR RODERLEY MIOTTO

VEREADOR DR. MARCOS AURÉL IO VILLARDI

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

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

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
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O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) usou a Tribuna na 
Sessão do dia 23 de abril 
último, para cobrar explica-
ções do Executivo quanto a 
iluminação pública de nosso 
município.

Após receber diversas 
reclamações e vídeos em 
sua página do facebook com 
relação a iluminação pública, 
o vereador Professor Osvaldo 
fez um requerimento verbal 
solicitando com urgência a 
manutenção de toda a ilu-
minação pública de nosso 
município.

A iluminação pública 
assume um papel funda-
mental na qualidade de vida 
e segurança da cidade. Em 
virtude do crescimento da 
urbanização e dos problemas 

Professor Osvaldo cobra 
posição do Executivo quanto a 
iluminação pública do Município

gerados por esse crescimento, 
tendo em vista que, conforme 
determinação da ANEEL, 
cada município tem que se 
responsabilizar pela manu-
tenção da iluminação das ruas 
e logradouros da cidade, e 
em Pindamonhangaba ainda 
não foi feita a licitação para a 
contratação de uma empresa 
especializada para a realiza-
ção desta manutenção.

“A falta da iluminação pú-
blica contribui bastante para 
a prática de diversos crimes, 
e signifi cativamente para a 
falta de segurança de nossa 
população, e com certeza pre-
judicam os cidadãos de nosso 
município, que geralmente 
em razão do trabalho e dos 
estudos necessitam transitar 
pelas ruas a noite”, frisa o 
vereador Professor Osvaldo.

A
S

S
E

S
S

O
R

IA
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Ã

O
/C

V
P

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao prefeito 
Vito Ardito, providências 
junto ao departamento com-
petente, para que sejam 
feitas as trocas das lâmpadas 
queimadas na quadra polies-
portiva localizada na rua 
Elpídio Sales Duarte, no Lo-
teamento Residencial Jardim 
Imperial. O vereador alega 
que a falta de iluminação 
adequada, coloca em risco 
a segurança dos esportistas 
que fazem uso do local.

Ouro Verde
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo 
é de providências junto ao 
departamento competente, 
para que também seja rea-
lizada a troca das lâmpadas 
queimadas na rua Marcolino 
Silva, na altura do nº 36, e 
na rua Francisco de Assis 

Martim Cesar pede a troca 
das lâmpadas queimadas na 
quadra do Jardim Imperial

VEREADOR MARTIM CESAR

O Vereador Roderley Miotto 
(PSDB) vem acompanhando a 
crise em que o País se encontra no 
que se diz respeito ao desempre-
go, em especial em nossa cidade.

Preocupado com o alto índice 
de desemprego nas cidades do 
Vale do Paraíba, o vereador tem 
participado de reuniões sobre o 
tema com vereadores de cidades 
vizinhas.

No intuito de unir esforços 
na busca de uma solução para 
a questão do emprego em nosso 
município, tão afetado pela crise 
que vem acometendo nosso país, 
e juntar forças, entre Executivo, 
Legislativo, Empresários, co-
merciantes e os trabalhadores 
da cidade de Pindamonhangaba, 
o vereador Roderley Miotto 
solicitou a realização de uma 
Audiência Pública referente ao 
Emprego na cidade de Pinda-
monhangaba, a ser realizada no 
próximo dia 14 de maio às 19 
horas na Câmara de Vereadores, 
à rua Alcides Ramos Nogueira, 
860 – Real Ville.

O objetivo do evento é in-
formar a população sobre os 
trabalhos que estão sendo reali-
zados pelo Executivo na busca 
de empresas para o município, 
informar também a quantidade 
de empresas já instaladas e as 
que irão se instalar. Será também 
uma forma dos segmentos como 
o PAT auxiliar os desempregados, 
estimular a população a se reci-
clar e buscar junto as empresas 
a inserção do jovem no mercado 

Roderley Miotto realiza 
Audiência Pública sobre 
Emprego no dia 14

de trabalho como o primeiro 
emprego.

O vereador Roderley Miotto 
espera que a comunidade se 
empenhe e compareça, no dia 
14 de maio, dando sua opinião 
sobre o assunto. Lembrando 
que a audiência pública existe 
para debater ideias, opiniões 
e os microfones serão abertos 
para que a população possa se 
manifestar. O vereador conta 
com a participação da população 
para que juntos possam levantar 
as reais necessidades em nossa 
cidade, tanto dos trabalhadores 
quanto dos empresários.

A Audiência Pública sobre 
o Emprego será no dia 14 de 
maio às 19 horas no Plenário 
da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, situada à rua 
Alcides Ramos Nogueira, 860 – 
Real Ville.

DEFESA DO EMPREGO EM PINDAMONHANGABA,
É TEMA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA 14 DE 

MAIO, NA CÂMARA DE VEREADORES

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) está 
reafi rmando a cobrança  junto 
à Prefeitura e seus órgãos 
competentes, a construção 
de um Centro Comunitário 
no bairro Jardim Carangola. 
A construção desta melhoria 
se  faz necessária, pois visa 
oferecer aos moradores desta 
comunidade o bem estar da 
população, para seus eventos 
festivos, sociais e culturais e 
até mesmo para as reuniões 
comunitárias. “Os moradores 
deste bairro e das proximida-
des serão os grandes benefi -
ciados com esta iniciativa”, 
frisa o vereador.

Base da Polícia Militar 
para vários bairros
O vereador Dr. Marcos 

Aurélio também solicita ao 

O vereador Ricardo Piori-
no (PDT) apresentou reque-
rimento junto à Secretaria de 
Obras e Serviços, solicitando 
a reposição de lâmpadas quei-
madas em todo o município, 
bem como a colocação de 
postes de iluminação públi-
ca nos locais que ainda não 
possuem.

Segundo Piorino, o serviço 
de reposição passou a ser de 
responsabilidade do municí-
pio, todavia, a Administração 
Municipal não está atendendo 
a contento a demanda, haven-
do necessidade de providên-
cias para solucionar a questão. 
O vereador lembrou ainda que 
“a Bandeirante ainda é res-
ponsável por um percentual 
desta demanda, conforme foi 

Cesar, altura do nº330, no 
Loteamento Residencial 
Ouro Verde. A falta de ilu-
minação coloca em risco a 
segurança dos moradores 
da região.

Campo Alegre
O vereador Martim Cesar 

também solicita ao prefeito 
Vito Ardito, providências 
para que sejam feitos estu-
dos visando a possibilidade 
da rua Soldado Roberto 
Marcondes, no bairro Cam-
po Alegre, se tornar mão 
única especialmente no 
trecho estreito localizado 
em frente a Diretoria de En-
sino e nos fundos da Escola 
Ryoiti Yassuda. O  vereador 
alega que o estacionamento 
de veículos nos dois lados 
da via, coloca em risco a 
segurança dos alunos, pro-
fessores e moradores.

Vereador Dr. Marcos Aurélio 
reitera pedido para construção de 
Centro Comunitário no Carangola
MORADORES PRECISAM DE UM LOCAL ADEQUADO 

PARA SEUS EVENTOS FESTIVOS, SOCIAIS,
CULTURAIS E REUNIÕES COMUNITÁRIAS

Comandante da 2ª Compa-
nhia da Polícia Militar de 
Pindamonhangaba, para que 
estude a possibilidade da 
instalação de uma Base da 
Polícia Militar com o objetivo 
de atender os bairros Jardim 
Resende, Vila Rica, Lessa, 
Campos Maia, Quadra Cober-
ta, Jardim Mariana e Mom-
baça. O pedido da Base da 
PM foi feito pelos moradores 
do Jardim Resende, durante 
uma reunião com lideranças 
do bairro e do vereador Dr. 
Marcos Aurélio. “Faço esta 
solicitação atendendo ao 
pedido dos cidadãos destes 
bairros populosos, que serão 
benefi ciados com maior se-
gurança nesta região de Pin-
damonhangaba”, enfatiza o 
vereador Dr. Marcos Aurélio.

Ricardo Piorino 
solicita melhorias na 
Iluminação Pública”
“HÁ CENTENAS DE LÂMPADAS QUEIMADAS 

E LOCAIS SEM ILUMINAÇÃO”

tratado com a Administração, 
mas a Secretaria de Obras 
precisa cumprir o seu papel 
com mais efi ciência. A ine-
fi ciência na iluminação gera 
uma série de consequências, 
principalmente na área da se-
gurança, facilitando a prática 
de diversos crimes”.

“Congratulações”
Ricardo Piorino apresen-

tou Moção de Congratulações 
à senhora Amélia Gonçal-
ves Nunes, proprietária do 
estabelecimento “STUDIO 
PERSONAL ESTHÉTIC”, 
reinaugurado no último dia 
04. “Trata-se de um espaço da 
mais alta qualidade, composto 
por profi ssionais especiali-
zados nas áreas de estética, 
nutrição, dentre outras”.

As contas da Prefeitura de Pindamonhangaba relativas ao 
Exercício de 2012 foram rejeitadas pelo plenário da Câmara de 
Pindamonhangaba durante a 15ª Sessão Ordinária, realizada nesta 
segunda-feira, dia 04 de maio, no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”. O Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2015, 
da Comissão de Finanças e Orçamento, que “Dispõe sobre as contas 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba relativas ao Exercício 
de 2012” foi aprovado por 9 votos a dois. Votaram contra o parecer 
e o projeto o Presidente da Câmara, vereador Felipe César – FC 
(PMDB) e o vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS).

O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento – assinado pelos 
vereadores Janio Lerario (PSDB), Martim Cesar (DEM) e Roderley 
Miotto (PSDB) – manifestou-se pela rejeição das contas de 2012 
com base em diversas inconsistências e divergências apontadas na 
gestão do prefeito responsável pelas contas do exercício analisado 
e em razão das inúmeras irregularidades apontadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo – Processo TC 001958/026/12.

Ao votar contrário ao parecer e ao projeto, o Presidente da Câ-
mara, vereador Felipe César - FC ressaltou que “o TCE/SP emitiu 
parecer favorável às contas de 2012 do Executivo Municipal de 
Pindamonhangaba em 28 de outubro de 2014”. 

Próxima Sessão Ordinária
E no próximo dia 11 de maio, segunda-feira, partir das 18 horas, a 

Câmara de Pindamonhangaba realiza a 16ª sessão ordinária de 2015. 
A sede da Câmara está localizada na rua Alcides Ramos Nogueira, 
860 – Loteamento Real Ville, Mombaça. A sessão é aberta e pode 
ser acompanhada através da transmissão “ao vivo” pela internet no 
portal www.camarapinda.sp.gov.br e nos canais 96 (analógico) e 04 
(digital) da operadora de TV a cabo NET, de Pindamonhangaba.

Contas da Prefeitura 
de 2012 são rejeitadas 

pelos vereadores
Projeto de Decreto Legislativo da Comissão 

de Finanças e Orçamento que pedia a rejeição 
das contas foi aprovado pelo plenário 
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A Prefeitura de Pin-
damonhangaba ini-
ciou, na segunda-feira 
(4), a Campanha de 
Vacinação contra a 
Gripe que, neste sába-
do (9), terá o seu Dia 
D. Serão disponibiliza-
dos vários locais para 
imunização. A meta 
de Pindamonhangaba 
é vacinar, pelo menos, 
39 mil munícipes, o 
correspondente a 85% 
da população do grupo 
de risco.

A vacina é destinada 
aos trabalhadores da 
saúde; crianças com 
idade entre seis me-
ses e menores de cin-
co anos; adultos com 
60 anos ou mais; mães 
que tiveram os filhos 
nos últimos 45 dias; 
gestantes e pessoas 
com doenças crônicas.

Na região central, 
a vacinação para tra-
balhadores da saúde e  

idosos está sendo rea-
lizada na antiga sede 
do Laboratório de 
Análises Clínicas, das 
8 às 16h30.

 A Prefeitura de Pin-
damonhangaba tam-
bém firmou parcerias 
para disponibilizar a 
vacina em outros lo-
cais, um deles é a Uni-
med Medicina Preven-
tiva, na rua Major José 
dos Santos Moreira.

As gestantes devem 
apresentar compro-
vante de gestação, 
que pode ser atesta-
do médico, carteiri-
nha de gestante ou o 
resultado de exame 
positivo para receber 
a vacina; pessoas com 
idade acima de 60 de 
anos devem levar o 
RG; pais ou responsá-
veis por menores de 
cinco anos precisam 
levar a carteira de va-
cinação do menor.

Local     Horário
Centro de Especialidades Médicas  8 às 17h
USF Araretama II    8 às 17h
USF Cidade nova    8 às 17h
USF Feital     8 às 17h
USF Campinas    8 às 17h
USF Cisas     8 às 17h
praça Monsenhor Marcondes   7 às 12h
UbS Crispim     8 às 17h
USF Cidade Jardim    7 às 13h
UbS Vila São benedito   8 às 17h
Shopping pátio pinda    13 às 17h
Unimed - Medicina preventiva  8 às 17h Pré-conferência de Saúde 

será realizada nesta sexta 
no Ribeirão Grande

O dia 12 de maio 
é uma data especial 
para os profissionais 
de enfermagem e a 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba vai fa-
zer uma homenagem. 
As atividades irão 
ocorrer no auditório 
da Santa Casa, a par-
tir das 13 horas. Com 
o tema “Do Empírico 
ao Científico, a es-
sência é o cuidar das 
pessoas”, a cidade vai 
apresentar vários tra-
balhos.

 A secretária de 
Saúde e Assistência 
Social fará a abertura 
do evento, na sequên-
cia haverá palestra e 
homenagens. A equi-

pe da Prefeitura en-
tregará certificados 
de Honra ao Méri-
to aos profissionais 
presentes. Segundo 
os responsáveis pela  
organização, serão 
homenageados os se-
guintes profissionais: 
enfermeiro mais an-
tigo, técnico de enfer-
magem mais antigo e 
auxiliar de enferma-
gem mais antigo.

Como forma de 
reconhecimento e 
agradecimento pelos 
trabalhos prestados à 
população, a Prefei-
tura  tem promovido  
atividades em  come-
moração a diversas 
datas.

Dia D contra gripe será neste sábado

Confira os loCais e os horários

A população de Pinda-
monhangaba pode parti-
cipar das pré-conferên-
cias de saúde para auxiliar 
o município em diversas 
ações. A presença dos 
munícipes é importante e 
nesta sexta-feira (8) será 
no Centro Comunitário do 
bairro Ribeirão Grande, a 
partir das 18 horas.

No dia 15 de maio será 
a vez dos moradores  do 
Cidade Nova marcarem 
presença nesta ativida-
de promovida pelo Co-
mus - Conselho Munici-
pal de Saúde e apoiada 
pela Prefeitura. Moreira 
César vai ter a pré-con-
ferência no dia 22 de 
maio, no Recinto São 
Vito. Todas as pré-con-
ferências começam às 
18 horas.

As pré-conferências 
são momentos de prepa-
ração para a 7ª Conferên-
cia de Saúde,   marcada 
para os dias 12 e 13 de 
junho,  no Lar São Ju-
das Tadeu, localizado 
próximo ao Bosque da 
Princesa. A abertura, 
no dia 12, será às 18 ho-
ras e no dia 13, a partir 
das 8 horas.

Prefeitura 
homenageia 
profissionais 
de enfermagem

Toda população pode 
contribuir com as pré-
conferências de saúde
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Divulgação

Pindamonhangaba par-
ticipou da cerimônia de 
homologação da lei (PL 
032/2012) que cria os Mu-
nicípios de Interesse Tu-
rístico. O evento foi reali-
zado no dia 29 de abril, no 
Palácio dos Bandeirantes, 

Cidade é divulgada
em feira internacional 
de turismo

Pindamonhangaba esteve presente na Feira 
de Turismo WTM – World Travel Market Latin 
America 2015, realizada nos dias 22 e 23 de abril, 
na Expo Center Norte, em São Paulo. A cidade foi 
representada pela equipe do Departamento de 
Turismo da Prefeitura, que representou, ainda, o 
Circuito Mantiqueira. Revezando com os exposi-
tores de Campos do Jordão, Pindamonhangaba 
participou do estande da Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo, instalado no evento, e 
que contou com a visita do secretário de Turismo 
do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.Secretário de Turismo do Estado de São Paulo recebe material 

informativo sobre Pindamonhangaba

Divulgação

Pinda participa de cerimônia 
de homologação da lei de 
municípios de interesse turístico

sede do governo estadual.  
De acordo com infor-

mações do Departamento 
de Turismo da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
que representou a cida-
de no evento, essa nova 
lei veio após anos de lu-
tas para inclusão de mu-
nicípios com potencial 
turístico na distribuição 
de verba destinada ao 
desenvolvimento do tu-
rismo. Até então, apenas 
as estâncias (cerca de 70 
cidades paulistas) com-
partilhavam esta ver-
ba; com a nova lei, 80% 
deste fundo continuará 
sendo distribuído entre 
as estâncias e 20% pas-
sarão a ser distribuídos 
entre 140 cidades que 
preencherem os requi-
sitos para se tornarem 
Municípios de Interesse 
Turístico. Pindamonhan-

gaba é uma das cidades 
que está pleiteando esse 
título, focando no turis-
mo histórico-cultural e 
no turismo rural.

 Geração 
de empregos

A cerimônia foi ampla-
mente prestigiada pelas 
prefeituras, que enviaram 
representantes, e contou 
também com a presença do 
Secretário de Turismo do 
Estado, Roberto Lucena, 
do presidente da Assem-
bléia Legislativa, Fernan-
do Capez, e do governador 
Geraldo Alckmin.

Durante o evento, o 
governador destacou que 
o turismo é o segmen-
to no qual empregos são 
gerados com o menor ca-
pital possível, visto que 
não se trata de aplicação 
intensiva de capital, mas 

O evento foi realizado no Palácio dos Bandeirantes

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realiza ações para proteger 
a saúde da população. A Vigilância 
Sanitária, em conjunto com a Fis-
calização de Posturas e apoio da 
Polícia Militar, apreendeu produ-
tos do gênero alimentício.

A equipe encontrou os alimen-

tos em rotina de fi scalização e fo-
ram localizadas 1,5 toneladas de 
produtos com prazo de validade 
expirado no interior de um esta-
belecimento comercial. O local foi 
interditado, pela ausência de do-
cumentação hábil para o funcio-
namento.

Equipe de Saúde apreende 
produtos vencidos

sim de mão de obra, além 
de ser atividade essen-
cialmente humana, pois 
lida com hospitalidade e 
acolhimento – contras-
tando, por exemplo, com 
a indústria automobilís-
tica, atividade cada vez 
mais robotizada – e per-
mite que pequenas em-
presas crescentes empre-
guem.

O governador ressal-
tou, ainda, que São Paulo 
possui imenso potencial 
turístico, diversificado, 
com 640 km de praia, 
dentre outras caracte-
rísticas. Finalizando, co-
mentou que a Secretaria 
de Turismo foi criada, 
vislumbrando nesse seg-
mento a grande opor-
tunidade de geração de 
renda, emprego e opor-
tunidades para todas as 
regiões do estado.

Estão abertas as inscrições para 
atuar como conselheiros tutelares em 
Pindamonhangaba. Os interessados 
têm até esta segunda-feira (11) para 
garantir a oportunidade de defender os 
direitos das crianças e dos adolescentes. 
A inscrição deve ser feita no setor de 
Protocolo da Prefeitura, das 8 às 17 horas.

Os munícipes que desejam trabalhar 
nesta causa d evem apresentar os 
seguintes documentos no ato da 
inscrição: cópia do RG ou documento 
de identifi cação com foto, cópia do 
certifi cado de conclusão de Ensino Médio 
ou de carteira de identidade profi ssional 
com titulação mínima de Ensino 
Médio, cópia de dois comprovantes de 
residência no município, sendo um com 
data atual e o outro com data de pelo 
menos dois anos, ou seja, um de 2015 e 
outro de 2013.

Também é necessário apresentar 
atestado de antecedentes criminais, 
certidão de quitação eleitoral e 
certidão de distribuição emitida pela 
Justiça Federal.

A lista de todos os inscritos será 
publicada no dia 20, deste mês, e 
haverá avaliação de conhecimento 
específi co no dia 25 de julho. No dia 
10 de agosto deverá acontecer o teste 
psicotécnico. Os candidatos habilitados 
serão eleitos pela população no dia 4 
de outubro, das 8 às 17 horas.

INSCRIÇÕES PARA 
CONSELHEIRO TUTELAR 
TERMINAM SEGUNDA-FEIRA
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CIDADE

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está de-
senvolvendo uma série de 
atividades para evitar que 
a população sofra com a 
dengue. Profissionais da 
Secretaria de Saúde estão 
nas ruas com os soldados 
do Batalhão Borba Gato 
para fazer a remoção de 
criadouros do Aedes aegyp-
ti. Este trabalho teve início 
na terça-feira (5) no bairro 
Araretama, por ser o local 
que possui maior número 
de casos positivos, sendo 
aproximadamente 50.

A cidade também con-
ta com os alunos da Rede 
Municipal de Ensino, que 
realizam ações de cons-
cientização com os familia-
res. As crianças mobilizam 
os adultos para espantar 
este mal da cidade.

O Aedes aegypti é 
um mosquito que além 
de transmitir a dengue, 
também é transmissor 
da febre chikungunya. A 
colaboração dos mora-
dores é importante para 
evitar que o mosquito 
procrie, portanto, é ne-
cessário vistoriar a  resi-
dência  e o quintal com 
o objetivo de eliminar 
água parada.

Sérgio Geraldo dos 
Santos, motorista, mora 
no Araretama há um ano 
e diz que este trabalho da 
Prefeitura é ótimo e que 
os munícipes precisam 
cooperar. “Eu sempre 
estou de olho na minha 
casa, tenho um bebê e 
a gente teme que algo 
aconteça, então fazemos 
a prevenção”.

Maria Goretti Garcia, 
dona de casa, mora na mes-
ma rua que Sérgio e conta 
que sempre observa tudo 
em sua casa, joga água sa-
nitária nos ralos, lava as va-
silhas dos cães diariamente 
e faz de tudo para que ne-
nhum familiar sofra com 
a dengue, porque conhece 
quem já teve e sabe que é 
algo muito difícil.

Adriana de Oliveira, faxi-
neira, afirma que o trabalho 
da Prefeitura com os solda-
dos é muito bom, porque é 
necessário conscientizar o 
povo. Ela revela que em sua 
casa não deixa nada com 
água parada e que inclusive 
‘pega no pé’ dos vizinhos.

Até quarta-feira (6), a 
Prefeitura havia registra-
do 390 casos autóctones e 
sete importados.

A partir desta sexta-feira 
(8), a população pode en-
contrar produtos artesanais 
disponíveis no Shopping 
Pátio Pinda e presentear as 
mães. Estarão no quiosque 
instalado no Shopping Pátio 
Pinda as representantes das 
Bordadeiras do Araretama, 
SOS, Programa Nosso Bair-
ro, Escola Cerâmica e Lãs e 
Linhas.

Em 2013, a Prefeitura 
fez parceria com a admi-
nistração do shopping e 
instalou as atividades do 
projeto “Vitrine Social”. 
Os trabalhos expostos en-
cantaram o público e a po-
pulação aproveitou para 
adquirir  os produtos du-
rante as festividades na-
talinas para presentear os 
amigos e familiares.

O Vitrine Social tem 
como objetivo mostrar à 
população os trabalhos 
que são realizados nas 
instituições instaladas 
no município. Com esta 
ação, além da população 
conhecer os trabalhos 
dos  artesãos, também  
pode contribuir adqui-
rindo os materiais pro-
duzidos.

Amplo espaço da fisioterapia garante 
melhor atendimento para população

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba mudou o 
local de atendimento dos 
serviços de fisioterapia 
para um ambiente com es-
paços amplos, onde estão 
instalados equipamentos 
modernos. A população é 
recebida em consultórios 
climatizados e o novo lo-
cal conta com boxes para 
atendimento de pessoas 
com deficiência e obesos, 
sanitários adaptados, sala 
de atendimento em gru-
pos com sistema multimí-
dia, entre outros.

A unidade de fisiotera-
pia Celina Leite de Abreu 
Cotait é equipada com 
aparelhos de cinesiotera-
pia e mecanoterapia, equi-
pamentos de eletroterapia 
e divãs eleváveis.  

Os profissionais reali-

zam serviços de fisiotera-
pia aplicada à ortopedia e 
traumatologia, neurologia 
infantil e adulto, reuma-
tologia, gerontologia, ser-
viço social, prescrição e 
treinamento para órteses 
e próteses ortopédicas.

A unidade realiza, em 
média, 1.200 procedi-
mentos por mês, entre 
consultas de triagem, ava-
liações fisioterapêuticas, 
sessões de tratamento e 
atendimentos em grupo, 
quando os profissionais 
conseguem realizar proce-
dimentos com 20 pacien-
tes por hora.

O responsável pela uni-
dade de fisioterapia afirma 
que Celina é uma parceira 
dos profissionais e a baga-
gem de conhecimento que 
ela possui está contribuin-

do com os fisioterapeutas 
que atuam no local.

“Como fisioterapeuta 
eu conheço as dificuldades 
que a nossa profissão en-
frenta no país. Em nome 
do meu marido, Dr. Pau-
lo Cotait, eu e meus filhos 
estamos oferecendo, a 
esta unidade, anualmen-
te, uma bolsa para apri-
moramento, que tornarão 
estes fisioterapeutas cada 
vez mais preparados para 
o bom atendimento de 
toda a população. Esse é 
um desejo nosso, eu ja-
mais vou deixar apenas o 
meu nome, eu quero estar 
presente, ajudando, estu-
dando, revendo casos, e 
passando o que eu tenho 
de conhecimento nestes 
40 anos de profissão”, 
afirmou Celina.

Prefeitura de Pinda e 
Exército em união para 
combater a dengue

‘Vitrine Social’ oferece 
opções de presentes 
para Dia das Mães

A população tem várias opções de presentes no ‘Vitrine Social’

Divulgação

A nova unidade oferece melhores condições de atendimento aos pacientes

Exército está nas ruas com equipe da Prefeitura para eliminar criadouros

Divulgação

Divulgação
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Pindamonhangaba recebe Circuito 
Sesc de Artes nesta sexta-feira

‘Nosso Bairro’ leva 
teatro e mágica para 
Ouro Verde no sábado

Domingo é dia de dança 
circular e ofi cina de argila

Ofi cina de Criação 
Literária começa hoje

Sexta às 17:00 - 22:00
Praça Padre João Faria Fialho (Praça do Quartel)
 - Música: Orquestra Voadora
É hora de voar. A Orquestra Voadora, com seus arranjos 
inovadores de clássicos da música brasileira e mundial, vai 
decolar mais uma vez, como vem fazendo nas ruas e nos 
carnavais do Rio de Janeiro.
 
- Circo: Show da Percha
Cia. Circo do Asfalto (SP) – Velhos números circenses come-
çam a voltar à praça. É o caso da percha, um mastro susten-
tado por uma pessoa enquanto a outra sobe até seu topo e 
ali apresenta sua destreza.
 
- Cinema: Cine Susto
Com cenas selecionadas de diversos fi lmes, esta instalação se 
propõe a mostrar como o cinema trabalha com o medo atra-
vés de elementos narrativos como música, cenário, fi gurino e 
interpretação.
 
- Dança: Todo Canto Dança
Grupo Cupuaçu (SP) – Eles surgiram no Morro do Querosene, 
em São Paulo, com um repertório de danças populares do 
Maranhão, como o bumba-meu-boi, o tambor de crioula, o 
lelê, o cacuriá, o caroço e o baralho.
 
- Literatura: Leve Livro
MUDA práticas culturais e educativas (SP) – Uma estante 
móvel montada na praça, com cerca de 200 livros para ler e 
trocar. É só chegar, escolher um e sentar-se num dos bancos 
da sala de leitura ao ar livre.
 
- Artemídia e Cultura Digital: IJO – Dança Conectando 
Pessoas - Vitor Freire (BA) – Dance para dizer quem você é: 
esse é o lema do projeto IJO. Na instalação, a dança dos par-
ticipantes é transformada em pontos e projetada em paredes 
e muros.

Música, circo, cine-
ma, dança, literatura, 
cultura digital e arte-
mídia tomarão conta 
do Largo do Quartel na 
tarde e noite desta sex-
ta-feira (8). A partir das 
17 horas, a cidade rece-
be a nova edição do Cir-
cuito Sesc de Artes, com 
o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

Com uma programa-
ção gratuita e voltada 
para todas as idades, o 
evento vai transformar 
o Largo do Quartel em 
palco de espetáculos e 
intervenções artísticas. 
Provocar os sentidos é a 
intenção dessa progra-
mação, que faz com que 
ideias estéticas passem 
a circular e a frutifi car, 
despertando novas co-
nexões entre a sensibi-
lidade e o cotidiano das 
pessoas.

Neste ano, o Circuito 

Sesc de Artes percorre-
rá 108 cidades, em 12 
roteiros, somando 392 
artistas de diversas 
linguagens e 547 horas 
de programação. Em 
Pindamonhangaba, o 
evento será das 17 às 
22 horas.

O Circuito Sesc de 
Artes também está 
presente na internet. 
Conteúdos exclusivos 
relacionados às cida-
des são publicados e, 
no caso de Pinda, a 
homenagem é para a 
Corporação Musical 
Euterpe, com um vídeo 
a respeito de sua histó-
ria, como forma de ho-
menagear não somente 
a instituição mas toda 
a cidade. Vale a pena 
conferir, no http://
circuito.sescsp.org.br/
pindamonhangaba-eu-
terpe-a-banda-mais
-antiga/.

CIRCUITO SESC DE ARTES
PROGRAMAÇÃO

O Programa Nos-
so Bairro segue com 
suas atividades no 
Ouro Verde. Neste sá-

bado (9), a partir das 
15 horas, os morado-
res da região terão 
uma tarde de diver-

A ‘3ª Ofi cina de Lei-
tura e Criação Literária: 
Como escrever contos’ 
começa nesta sexta-
feira (8), na Biblioteca 
Ver. Rômulo Campos 
D´Arace, no Bosque da 

Princesa. Ministrada 
pelo escritor e pesqui-
sador literário de Pin-
damonhangaba, Danilo 
Passos, os encontros 
serão realizados ainda 
nos dias 15, 22 e 29 de 

maio. Para participar, é 
necessário fazer inscri-
ção pelo e-mail biblio-
teca@pindamonhanga-
ba.sp.gov.br ou pelos 
telefones 3645-1701 ou 
3643-2399.

são com mágica e teatro.
A tarde começará 

com o show do mágico 
Jack, que promete agi-
tar a plateia, com nú-
meros de ilusionismo e 
participação do público. 
Em seguida, a Cia Cê-
nica Mônica Alvarenga 
apresentará a peça tea-
tral ‘Gisele’, com muita 
música e dança. Vale a 
pena conferir!

Na próxima semana, 
as atividades seguem 
para a Vila São Bene-
dito, com show dos pa-
lhaços Foca e Bilisco e 
também com o Mágico 
Jack.

Apresentação do Mágico Jack no 
‘Nosso Bairro’ Vila Rica

A Biblioteca do Bosque realiza diversas atividades durante o ano, 
como feiras de livros

Neste domingo (10), 
a população está con-
vidada a participar, no 
Bosque da Princesa, 
de mais uma edição 
do Projeto Ciranda, de 
dança circular, e da ofi-
cina de modelagem em 
argila Mãos no Barro. 
As ações serão reali-
zadas das 10 horas ao 
meio-dia, em todo se-

gundo e quarto domin-
go de cada mês, e todas 
as pessoas podem par-
ticipar.

A organização do 
evento é da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
em parceria com a Baú 
Arte e Cultura e o artista 
plástico Sérgio Callipo.

Em caso de amanhe-
cer chovendo, a dança 

circular será transferi-
da, automaticamente, 
para a quadra coberta 
do Lar São Judas Ta-
deu, em frente ao Bos-
que.

As ofi cinas de mo-
delagem em argila são 
realizadas na varanda 
da biblioteca municipal, 
todos os domingos, das 
10 horas ao meio-dia. Pessoas de todas as idades podem participar das ofi cinas de argila

Divulgação
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Apresentação 
circense ‘Show 
da Percha’ 
faz parte da 
programação 
de Pinda 
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O Laboratório de Orni-
tologia (estudo das aves), 
localizado em Cornell, nos 
Estados Unidos, lançou o 
Global Big Day. Essa ação 
tem o intuito de registrar 
as aves de uma região, e 
assim promover um estu-
do, além de atualizar da-
dos.

A ação acontece no sá-
bado (9), em todo o Brasil 
e em Pindamonhangaba, 
o jovem de 14 anos, Vitor 
Bernardes Valentini fará 
esse estudo. Com a ajuda 
de dois amigos, o obser-
vador de pássaros, Arju-
na Sundara e o iniciante, 
Naisson Neumann, irão 
até a Fazenda Nova Goku-
la, local que possui quan-
tidade de aves na cidade. 
No município foram re-

gistradas 260 espécies. 
“Se comparado a Pinda é 
quase nada, pois a fazen-
da é pequena em relação à 
cidade”, explica Valentini.

Para esta ação, é ne-
cessário o cadastro no site 
ebird.org, onde é possível 
faz suas listas, que são os 
pássaros vistos naquele 
dia. Caso não conheça a 
espécie, há sites especia-
lizados para pesquisar de-
senhos, gravar o canto da 
ave ou analisar algumas 
características.

O jovem também já 
participou de ações se-
melhantes, como o maior 
Big Day no Brasil, na ci-
dade de Paraty, registran-
do aproximadamente 127 
aves na região. 

Além disso, Valenti-

ni é um birdwatcher ou 
observador de pássaros. 
Sua função é ajudar, di-
retamente ou indireta-
mente, na Ornitologia, 
além da conservação do 
meio ambiente. “Não dá 
para preservar uma ave, 
por exemplo, sem preser-
var uma árvore, seu pre-
dador, a água ou o solo. 
Você tem que preservar 
todo o seu meio”, afirma 
o jovem. 

O estudante do 9º ano 
do Ensino Fundamental 
quer fazer biologia, mas 
tem dúvidas quanto à es-
pecialização, se será em 
Ecologia ou Ornitologia. 
Em contrapartida, na sua 
escola, Valentini apresen-
ta seu conhecimento a ou-
tras turmas.

Alexandre Almeida 
sempre gostou de músi-
ca. Aos seis anos, come-
çou a fazer instrumentos 
musicais com materiais 
reaproveitáveis. Seu pri-
meiro foi um cavaquinho 
de lata, improvisado. A 
partir daí, sua paixão 
é a arte e o som. “Tudo 
acontece devido a uma 
vibração e com o som é 
a mesma coisa”, explica 
Alexandre.

Músico formado pela 
Universidade Federal 
de Pelotas-RS, terminou 
sua graduação e após 
um tempo retornou a 
Pindamonhangaba. Sua 
formação em técnico em 
mecânica, o ajudou no 
desenvolvimento de seus 
instrumentos. Ele explica 
que para o som sair numa 
flauta, por exemplo, os 

furos são calculados. 
“Usamos a matemática, 
física e química, para de-
senvolvê-los”, completa. 

Alexandre fabrica ins-
trumentos com diversos 
materiais como bambus, 
material PVC, madeira, 
chaves, botijões de gás, 
filtros, garrafas e latas, 
que estão pelo Brasil e 
pelo mundo. “Construir o 
instrumento e executar a 
música, é embarcar num 
universo de sensações e 
descobertas infinitas”, 
afirma o músico.

Ele ministra oficinas 
para crianças nas es-
colas, escolas de músi-
ca, empresas e eventos. 
Além de transmitir sua 
técnica com instrumen-
tos e fazer o indivíduo 
ser mais sensível ao som, 
Alexandre passa uma 

conscientização, como 
reaproveitar materiais, 
reciclagem, coleta seleti-
va, entre outros. E rece-
be um retorno positivo 
de seus alunos, quanto à 
conscientização. 

O músico também ex-
plica que há diferença 
entre a canção e a músi-
ca: a canção contém le-
tra e a música não, e  é 
através da música que ele 
quer estimular a percep-
ção auditiva das pessoas, 
criatividade e autocon-
fiança. 

Além dele exibir ins-
trumentos nas oficinas, 
também vende. Não pos-
sui loja online, mas pelo 
email ele manda fotos. 

Mais informações ale-
xandre@biomasnatua-
ris.com.br ou pelo telefo-
ne (12) 9 9207 3193.

Cupons da 
Acip devem ser 
colocados na 
urna até dia 15

Jovem de Pinda 
participa de ações 
sobre pássaros

Ecologista dá oficinas de conscientização e música

As pessoas que com-
prarem presentes para o 
Dia das Mães devem co-
locar os cupons da cam-
panha “Amor sem Fim”, 
da Acip – Associação 
Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba – 

nas urnas até dia 15 de 
maio.

O sorteio acontece dia 
16, às 12 horas, na praça 
Monsenhor Marcondes, e 
vai premiar os vencedores 
com um Iphone 5S e um 
Iphone 5C.

Vitor Valentini em uma de suas passarinhadas

Marcia Cunha de Carvalho

Divulgação

Artista ensina a fazer instrumentos musicais com materiais reaproveitáveis
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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:
Aprovação das contas, do balanço patrimonial e das demais demonstrações fi nanceiras do 
exercício encerrado em 31.12.2014, publicadas no Diário Ofi cial de SP dia 23.04.2015 e no Jornal 
da Cidade de Pindamonhangaba em 24.04.2015.
Ratifi car os atos da administração.
Pindamonhangaba (SP), 08 de maio de 2015.

A Diretoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 073/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 73/15, referente à “Contratação de 
empresa especializada para fornecimento, instalação de vidros canelados, lisos e porta de vidro”, 
com encerramento dia 25/05/15 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, 07 de maio de 2015.

PREGÃO Nº 078/2015
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. 78/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada na realização de exames de eletroneuromiografi a, pelo período de 12 
(doze) meses”, 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, 07 de maio de 2015.

PREGÃO Nº 079/2015
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. 79/15, referente à “Aquisição de 
materiais de funilaria e pintura visando atender as necessidades de manutenção e conservação 
dos veículos pertencentes à frota municipal por um período de 12 meses”, com encerramento dia 
22/05/15 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, 07 de maio de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 088/2015
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 PPRP nº. 88/15, referente à “Aquisição de 
areia média lavada para ser utilizada em diversas obras no município de Pindamonhangaba pela 
usina de asfalto, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, 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, 07 de maio de 2015.

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
  Pindamonhangaba, 07 de maio de 2015

CONVOCAÇÃO
    O CMC, Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, vem através deste convocar seus 
membros, e pessoas interessadas, para a quinta reunião ordinária do ano, no dia 12/05/2015 (terça-
feira) às 18h00, no Palacete 10 de Julho, localizado na Rua Deputado Claro César, 33. 

Pauta:  
1. Aprovação de ata anterior;
2. Calendário cultural 2015 – Departamento de Cultura;
3. Previsão orçamentária – esclarecimentos;
4. Fórum de Cultura;
5. Situação Fundo de Cultura.

Sem mais, contamos com a presença de todos os Conselheiros e demais interessados.

Francisco Antônio L. Freitas Filho
Presidente Interino CMC 

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA
conselhodeculturapinda@outlook.com

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA CETESB

“ARMACELL BRASIL LTDA torna público que requereu na CETESB a renovação
da licença de operação para fabricação de artefatos de espuma sintética de  
plástico expandido, sito à Praça Dom Epaminondas, 52 - Bairro do Socorro 
Pindamonhangaba - SP”.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 02, DE 05 DE MAIO DE 2015.

Dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

relativas ao Exercício de 2012.

VEREADOR  FELIPE  CÉSAR,  Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de

Pindamonhangaba,  usando  de  suas  atribuições  que  lhe  são  conferidas  por  Lei,  promulga  o

seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,

relativas ao Exercício de 2012, em razão das inúmeras irregularidades apontadas pelo Tribunal

de Contas do Estado de São Paulo – Processo TC 001958/026/12, conforme contido às folhas

790/807.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

     

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2015.

                  

Vereador FELIPE CÉSAR 

                                     Presidente     

Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2015, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento.

Publicado no Departamento Legislativo.

eas/DL

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

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

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a população

em geral, para participar da  AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao projeto de Lei n° 41/2015,

que  “Dispõe  sobre  as  Diretrizes  Orçamentárias  para  o  exercício  de  2016  e  dá  outras

providências”, a ser realizada no dia  19 de maio do corrente ano, às 9h, no Plenário “Dr.

Francisco Romano de Oliveira”,  na sede da Câmara Municipal,  localizada na Rua Alcides

Ramos Nogueira, n° 860 – Loteamento Real Ville, Bairro Mombaça.

Pindamonhangaba, 29 de abril de 2015.

Vereador Martim Cesar

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
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CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a população

em geral, para participar da  AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao projeto de Lei n° 41/2015,

que  “Dispõe  sobre  as  Diretrizes  Orçamentárias  para  o  exercício  de  2016  e  dá  outras

providências”, a ser realizada no dia  19 de maio do corrente ano, às 9h, no Plenário “Dr.

Francisco Romano de Oliveira”,  na sede da Câmara Municipal,  localizada na Rua Alcides

Ramos Nogueira, n° 860 – Loteamento Real Ville, Bairro Mombaça.

Pindamonhangaba, 29 de abril de 2015.

Vereador Martim Cesar

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.763, DE 09 DE ABRIL DE 2015.

Denomina de CELINA LEITE DE ABREU COTAIT a Unidade de Fisioterapia do Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira – João do Pulo.
(Projeto de Lei nº 29/2015, 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  CELINA LEITE DE ABREU COTAIT a Unidade de Fisioterapia do 
Centro Esportivo João Carlos de Oliveira – João do Pulo.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 09 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.769, DE 30 DE ABRIL DE 2015
Altera dispositivo da Lei nº 2.325, de 29 de março de 1989 que institui o imposto de transmissão 
“inter vivos” e dá outras providências.

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  Altera o art. 12 da Lei nº 2.325, de 29 de março de 1989, que passa a vigorar com a 
seguinte redação, acrescido dos §§ 1º e 2º:

“Art. 12 O imposto será pago mediante guia emitida pela Administração Pública Municipal, através 
do Setor de Fiscalização de Rendas, podendo também os Tabelionatos emitirem o documento de 
arrecadação, por meio eletrônico.

§1º A guia de recolhimento emitida e não paga dentro do exercício fi nanceiro será considerada nula 
e deverá ser substituída por outra, observado o disposto no art. 7º desta Lei, devendo ser requerida.

§2º A guia de que trata o §1º deste artigo deverá ser recolhida antes do registro, no Cartório de 
Registro de Imóveis, do documento público ou particular decorrente de atos ou contratos onde haja 
incidência do imposto descrito no art. 2º desta Lei.”

Art. 2º  Ficam revogados os artigos 13, 14, 15, 16 e 18 da Lei nº 2.325, de 29 de março de 2015.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor em 30 (trinta) dias da data de sua publicação.

Pindamonhangaba,  30 de abril de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 30 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.475, DE 23 DE ABRIL DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,  NOMEIA os senhores: Luciana de Morais Magalhães (Presidente), Maria Helena Barreto 
Luiz e Ana Renata Trindade Magalhães (membros), para comporem a comissão de abertura de 
Processo Administrativo Disciplinar para apurar inassiduidade habitual do servidor Benedito Ivan 
Moreira, conforme Processo nº 28773/2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 23 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 23 de abril de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.476, DE 23 DE ABRIL DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,  NOMEIA os senhores: Shirley Silva Fernandes (Presidente), Rosely Silvana Moreira e 
Patricia da Silva Vieira Costa (membros), para comporem a comissão de abertura de Processo 
Administrativo Disciplinar para apurar atestado médico com indícios de rasura, apresentado pela 
servidora Luciana Nogueira Monteiro da Silva, conforme Processo Interno nº 23523/2014.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 23 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 23 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.477, DE 23 DE ABRIL DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,  NOMEIA os senhores: Shirley Silva Fernandes (Presidente), Rosely Silvana Moreira e 
Patricia da Silva Vieira Costa (membros), para comporem a comissão de abertura de Processo 
Administrativo Disciplinar para apurar inassiduidade habitual da servidora Ana Paula Torino Faria, 
conforme Processo nº 8931/2014

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 23 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 23 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

 Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991 
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro
 CEP 12400-220 – Pindamonhangaba/SP

Tel/Fax: (12)3643-2223
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O MANDATO 
2015/2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
PINDAMONHANGABA – CMDCA.

O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba 
na pessoa de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal 
2.626/91, bem como diretrizes aprovadas em reunião ordinária do CMDCA-Pinda no dia 28 de abril 
de 2015, vem CONVOCAR os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de atendimento 
e de estudos e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no município de 
Pindamonhangaba para o credenciamento e inscrição de representantes visando a participação na 
Assembléia para a eleição dos representantes da sociedade civil que deverão integrar o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Gestão 2015/2017, cujas normas são 
regidas pelo presente Edital.

REGIMENTO ELEITORAL

Artigo 1°. Ficam convocados os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de atendimento 
e de estudos e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no município de 
Pindamonhangaba para votar, bem como serem votados às 16 (dezesseis) vagas de representação 
da sociedade civil do CMDCA - Pindamonhangaba, sendo 8 (oito) vagas titulares e 8 (oito) vagas 
para suplentes, seguindo ordem de classifi cação na votação, nos termos deste Edital do CMDCA- 
Pindamonhangaba.

I - DA COMISSÃO ELEITORAL

Artigo 2º. São membros da Comissão Eleitoral conforme reunião ordinária do dia 24 de março de 
2015, os seguintes conselheiros:
I – Ranta Bertoloto Serra de Carvalho e Edson Fernandes Nogueira (poder público); 
II – Ana Maria Rita Gomes e Maria Giovana do Amaral (sociedade civil).
Artigo 3º. As atribuições da comissão eleitoral são:
I - Homologação do credenciamento e cadastro dos representantes de acordo com os critérios 
defi nidos neste regimento;
II - Abrir e encerrar as votações no local de votação;
III - Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
IV - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
V - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste edital;
VI - Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos e eleitores;
VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII - Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Ofi cial da Cidade ou Jornal de grande 
circulação.

II – DO CREDENCIAMENTO E INDICAÇÃO DE SEUS REPRESENTANTES PARA PARTICIPAÇÃO 
DA ASSEMBLEIA 

Artigo 4º. O pedido de credenciamento dos representantes para a assembléia deverá ser feito 
diretamente na sede do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Pindamonhangaba, à Rua Deputado Claro Cesar, 53, Centro, Pindamonhangaba, das 8h30 às 
11h30 e das 14 às 17h00, impreterivelmente, de 04 de maio, até o dia 15 de maio de 2015.
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Eleitoral.

Artigo 5°. Os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de atendimento e de estudos e 
pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no município de Pindamonhangaba 
deverão demonstrar no momento da sua inscrição:

I – Para Entidade de atendimento:
Ficha de inscrição (conforme modelo)
Copia do registro no CMDCA ou protocolo de renovação.

II – Para os Movimentos de defesa dos direitos e Entidades de Estudos e Pesquisas:
Ficha de Inscrição (conforme modelo)
Comprovação de existência.

III- DOS PRAZOS RECURSAIS DO CREDENCIAMENTO

Artigo 6º. A Comissão Eleitoral publicará a lista dos credenciados deferidos e, bem como a relação 
de indeferimento até o dia 19 de maio de 2015.
Artigo 7º. O prazo para o protocolo de recurso para impugnação da negativa dos Credenciados será 
de 03 (três) dias úteis, contadas da data da publicação no Diário Ofi cial da Cidade ou Jornal de 
grande circulação, ou seja, de 20 de maio de 2015 até 22 de maio de 2015.
Parágrafo Único: Os Recursos deverão ser protocolados na sede do CMDCA – Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, à Rua Deputado Claro Cesar, 53, 
Centro, Pindamonhangaba, das 8h30 às 11h30 e das 14 às 17h00 e serão julgados pela Comissão 
Eleitoral, devendo a decisão ser publicada no Diário Ofi cial da Cidade no dia 26 de maio de 2015.

IV - DOS CANDIDATOS

Artigo 8º As indicações de representantes apresentadas e devidamente credenciadas farão o 
candidato, necessariamente, o seu representante no CMDCA, na Gestão 2015/2017.
Artigo 9º - Os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de atendimento e de estudos e 
pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no município de Pindamonhangaba 
indicarão até 2 (dois) representantes, por escrito, conforme modelo anexo.
V - DA ELEIÇÃO
Artigo 10. A Eleição dos Conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 28 de maio de 2015, 
às 16h00, e a Posse dos mesmos, às 18horas do mesmo dia, no Auditório da Prefeitura Municipal. 
Paragrafo único – somente poderá ser votado o candidato que estiver presente na reunião, tendo 
por tolerância 15 minutos de atraso.
Artigo 11. Participarão da eleição, como candidatos e eleitores, os representantes com as inscrições 
devidamente deferidas pela Comissão Eleitoral.
Artigo 12 – Os representantes dos movimentos de defesa dos direitos, das entidades de 
atendimento e de estudos e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no 
município de Pindamonhangaba poderão votar em até quatro candidatos, em cédula especifi ca 
distribuída pela Comissão de Eleição.
VI - DA APURAÇÃO
Artigo 13 - A Comissão eleitoral apurará os votos ao término da votação.
Parágrafo Primeiro - O critério de desempate deverá ser pela maior idade do candidato.
Parágrafo segundo - O quadro dos resultados será divulgado imediatamente, respeitando a ordem 
de votação.
VII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 14. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a divulgação 
do edital, prazos e formas de acesso.
Artigo 15. Ao fi nal do processo eleitoral será redigida a ata da assembleia com os resultados do 
pleito.
 Artigo 16. A posse da nova Gestão será no dia 28 de maio de 2015, às 18 horas, no Auditório da 
Prefeitura, logo após a posse será realizada a eleição da diretoria. 
Artigo 17. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.

RESUMO DAS DATAS

ANEXO 

FICHA DE INSCRIÇÃO

Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil – CMDCA (2015/2017)

Instituição: ______________________________________________________________ 

Tipo: Movimento (  )   Entidade de Atendimento ( ) Entidade de Estudos e Pesquisa (  )  

Endereço Completo: _______________________________________________________

Telefone de contato: _______________________________________________________

Email: __________________________________________________________________

Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________

Representante Legal (Coordenador do Movimento)

Nome: __________________________________________________________________

RG: ______________________ CPF: _________________________________________

Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________

 

Indicados para o processo eleitoral 

Nome: __________________________________________________________________

RG: ____________________________CPF: ____________________________________

Telefone para contato: __________________email: _______________________________

Nome: __________________________________________________________________

RG: ____________________________CPF: ____________________________________

Telefone para contato: __________________email: _______________________________

Atividades e/ou principais projetos executados em 2014:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Documentos Apresentados

(  ) Ficha de Inscrição

(  ) Cópia do Registro no CMDCA ou Protocolo de Renovação (para entidades de atendimento)

(  ) Cópia do documento que identifi que os dirigentes em exercício

(  ) Lista nominal, assinada e com número de documentos de identidade de, pelo menos 10 (dez) 

integrantes do movimento, da qual conste também o nome de seus dirigentes, com os respectivos 

endereços.

(  ) Outros. Quais ________________________________________________

Pindamonhangaba, ____ de______________ de 2015.

                                    ___________________________________________ 
(Identifi cação e Assinatura do Representante Legal)

CMDCA – 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

“Mulata’’

Mulata de pele,
Acetinada, aveludada, imaculada,
Boca de carmim, dentes bem feitos,
Tão brancos como marfim,
Olhar brejeiro, que mais que um olhar,
É um pedido para um amor sem fim,
Se fizer, se consuma, até a seiva do amor se 

[esgotar.
Mulata, esbelta, esguia,
Cheirosa como um manacá em flor.
O odor do seu corpo abafa o perfume da flor.
Mulata, chistosa, deliciosa, graciosa,
Arisca, é como um convite a fazer amor 

[sem fim.
Mulata, jeitosa, pecaminosa por natureza,
Bem feita de corpo e de alma, de coração.
O criador que me perdoe, mas te vejo no poço 

[da Samaria,
A matar a minha sede sem fim, e me dar um 

[amor que as ricas,
Cultas, não podem nem pensar em oferecer.
Obrigado Mulata, da minha terra
Musa inspiradora, da mocidade brasileira.

Luiz Roberto da Silva Lacaz

POEMA

FUNDAÇÃO DOUTOR JOÃO ROMEIRO
PORTARIA Nº 02, DE 07 DE MAIO DE 2015.
Antonio Aziz Boulos, Presidente da Fundação Dr. João Romeiro, no uso de suas atribuições e nos 
termos da Lei Municipal nº 5.521, de 02 de abril de 2013, RESOLVE nomear a Sra. Lydia Maria 
Simões Ramos, para o emprego de provimento em comissão de Assessor de Comunicação, a partir 
de 07 de maio de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 (sete) de 
maio de 2015.
 Pindamonhangaba, 07 de maio de 2015.

Antonio Aziz Boulos - Presidente da Fundação Dr. João Romeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P. 
TEL/FAX: (12) 3644.5600

ANEXO
Lei nº 5.770, de 06 de junho de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APAE 
Convivência/ 
Pessoa com 
Deficiência  

Convênio
--  25.264,80 120.000,00 145.264,80

APAMEX – Ass. 
Pinda. do Amor 

Exigente 

Convivência/ 
Prevenção  

Subvenção
--  --  22.327,20 22.327,20 

Ass. para Auxílio da 
Criança e do 

Adolescente - 
Projeto Crescer 

Convivência/ 
Adolescentes 

Subvenção

--  51.326,43 31.915,80 83.242,23 

Ass. Caridade Santa 
Rita de Cassia 

Benefício 
Eventual 

Subvenção --  6.300,00 63.504,00 69.804,00 

Ass. Criança Feliz 
São Gabriel 

Convivência 
Familiar 

Subvenção --   --  47.023,20 47.023,20 

Casa São Francisco 
de Assis 

Benefício 
Eventual 

Subvenção  --  --  20.512,80 20.512,80 

Casa Transitória 
Fabiano de Cristo 

Convivência 
Familiar 

Subvenção  --  --  116.751,60 116.751,60

Ass. Centro 
Convivência Idoso – 

Francisca Inacio 
Ribeiro (Campinas) 

Convivência 
Idoso 

Convênio

3.642,00 3.600,00 18.307,80 25.549,80 

Ass. Centro 
Convivência Idoso – 
Cônego Nestor de 
Azevedo (Vila Rica) 

Convivência 
Idoso 

 

Convênio

25.089,96 11.600,00 
 

6.400,80 
 

43.090,76 

Convivência de 
Idosos de Moreira 

César (CIMC) 

Convivência 
Idoso 

Convênio
7.353,00 7.200,00 9.097,20 23.650,20 

Liceu Coração de 
Jesus CPDB/PROVIM Convênio --  44.889,56 97.902,00 120.311,56

SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO 

SOCIAL  
DESCRIÇÃO SERVIÇOS/ 

PROJETOS 

 

Federal      R$ Estadual     
R$ 

Municipal   
 R$ 

VALOR 
TOTAL POR 
ENTIDADE    

R$ 

ESPECIAL 
ALTA 

COMPLEXIDADE 

Lar da Criança Irmã 
Julia 

ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL 

CRIANÇA 

Convênio 

47.822,72 71.600,69 125.808,50 245.211,91

Lar Irmã Terezinha ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL 
PESSOA IDOSA  

Convênio
32.358,36 79.250,71 93.178,50 204.787,57

Lar São Vicente de 
Paulo 

Convênio 27.477,60 72.030,71 96.958,50 196.466,81

Serviços de Obras 
Sociais – SOS 

CASA DE 
PASSAGEM 

Convênio -- 75.200,00 50.638,50 125.838,50

ESPECIAL 
MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

ASSOCIAÇÃO DE 
SALESIANOS 

COOPERADORES 
MSE-LA/PSC 

Convênio
-- 105.600,00 243.992,80 349.592,80

APAE Atendimento 
PcD 

Convênio
105.300,00 55.294,74 100.056,60 

              
260.651,34 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P. 
TEL/FAX: (12) 3644.5600

 
 
 
 
 

BASICA 

Obra Padre Vita Convivência 
Criança 

Subvenção --   --  45.914,40 45.914,40 

Lar São Judas Tadeu Convivência 
Adolescentes   

Subvenção  --  29.787,62 76.960,80 106.748,42

SOS – Centro  Convivência 
Familiar 

Subvenção -- 18.000,00 61.689,60 79.689,60 

SOS – Moreira Cesar  Convivência 
Familiar 

Subvenção -- -- 116.537,40 116.537,40

Associação de 
Salesianos 

Cooperadores de 
Pindamonhangaba 

Convivência 
Adolescentes   

Subvenção -- --
89.523,00 89.523,00 

Convivência 
Adolescentes   

Subvenção -- -- 77.175,00 77.175,00 

IA3 

Convivência 
Adolescentes   

Subvenção -- -- 123.480,00 123.480,00

Convivência 
Adolescentes   

Subvenção -- 40.000,00 42.000,00 126.800,00
44.800,00 -- --- 

LEI Nº 5.770, DE 06 DE MAIO DE 2015.

Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção e 
celebrar convênios com as entidades que especifica.

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° O Poder Executivo Municipal poderá conceder 
subvenção e celebrar convênio com as entidades sociais, 
sem fins lucrativos, constantes do Anexo Único desta Lei, 
oriundas de verba municipal, estadual e federal.

Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento 
que formalizará a subvenção e/ou convênio com a entidade.

Art. 2º A entidade somente receberá o repasse, mediante a 
apresentação preliminar dos documentos que a habilite ao 
recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de 
Contas e Lei Federal 8.666/93.

Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar 
termos aditivos e/ou rerratificação que se fizerem necessários 
para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.

Art. 4º.  As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
conta de verbas consignadas no orçamento vigente, ficando 
autorizada a abertura de crédito suplementar e/ou especial, 
se necessário.

Art. 5º As dotações orçamentárias a serem oneradas nos 
repasses ou para anulação para a abertura de crédito 
adicional suplementar e especial são: 

498 - 01.14.12.08.244.0019.2002.3.3.50.39.00.01
499 - 01.14.12.08.244.0019.2002.3.3.50.43.00.01
500 - 01.14.12.08.244.0019.2002.3.3.50.43.00.02
501 - 01.14.12.08.244.0019.2002.3.3.50.43.00.05
511 - 01.14.13.08.244.0019.2002.3.3.50.43.00.01
512 - 01.14.13.08.244.0019.2002.3.3.50.43.00.02
513 - 01.14.13.08.244.0019.2002.3.3.50.43.00.05
517 - 01.14.14.08.244.0019.2002.3.3.50.43.00.01
518 - 01.14.14.08.244.0019.2002.3.3.50.43.00.02
519 - 01.14.14.08.244.0019.2002.3.3.50.43.00.05
   
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 06 de maio de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos 
em 06 de maio de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

POLÍCIA

Mais de 2,6 mil presos 
do complexo prisional de 
Tremembé foram beneficia-
dos pela saída temporária 
de Dia das Mães. Os inter-
nos, do regime semiaberto, 
deixaram as unidades  na 
quinta-feira (7).

A maioria dos internos li-
berados, cerca de 2,1 mil, é do 
Presídio Edgard Magalhães 
(Pemano). Outras 125 presas 
saíram da Penitenciária Fe-
minina;  207 da Penitenciária 
1 e 149 da P2 masculina. 

Entre os detentos da P2 
de Tremembé que têm di-
reito à saída, estão os irmãos 
Cravinhos, o jornalista Pi-
menta Neves e o ex-promo-
tor Igor Ferreira da Silva.

Eles devem voltar até 
a quarta-feira (13). Se não 
retornarem, serão conside-
rados foragidos e perderão 
o direito ao benefício do re-
gime semiaberto. 

Segundo a Polícia Mi-

Mais de 2,6 mil presos da 
região têm saída temporária 
para Dia das Mães

A Polícia Civil investiga um caso 
de furto ocorrido nas proximida-
des da rua Frederico Machado, na 
tarde do dia 1º de maio. A bicicleta 
roubada foi recuperada, mas a víti-
ma ainda não compareceu ao 1º DP 
para retirá-la. Ela é da cor verde e 
tem marca DNZ.

Polícia recupera bicicleta

A Polícia Civil de Pinda 
esclareceu, na terça-feira 
(5), o  furto de um celu-
lar  em um Posto de Saúde 
que fica na rua Albuquer-
que Lins.

Após investigação, o 
caso foi solucionado e o 
autor identificado. Ele já 
está respondendo crimi-
nalmente e o celular foi 
devolvido à vítima.

Furto de celular é esclarecido

EDITAL DO PROCESSO 
UNIFICADO DE ESCOLHA DOS 
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 
DE PINDAMONHANGABA PARA O 
MANDATO 2016/2020

Edital nº. 01/2015

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
de Pindamonhangaba, criado pela 
Lei Municipal n.º 2.626/91, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente, 
com base na Lei Municipal nº. 4.754/2008, 
na Resolução nº. 113/2006, 152/2012, 
139/2010 alterada pela 170/2014 do 
CONANDA e Resolução nº. 37 deste 
Conselho, RESOLVE, estabelecer e tonar 
público as normas para realização do 
processo seletivo de escolha dos 05 (cinco) 
membros Titulares do Conselho Tutelar do 
Município de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, além de 05 (cinco) Suplentes, 
para a composição do órgão cuja sede se 
encontra localizada na Rua Doutor Aníbal 
de Jesus Pinto Monteiro, 237 - Alto do 
Cardoso, referente ao mandato 2016/2020 
(10 de janeiro de 2016 à 09 de janeiro de 
2020).

Conforme Resolução nº. 36 de 2015, 
o CMDCA delega a condução do processo 
de escolha dos membros do conselho 
tutelar, mandato 2016/20020 para a 
Comissão Especial formada para este fim, 
e composta pelos conselheiros Adriano 
Augusto Zanotti e Ranta Bertoloto Serra de 
Carvalho.

1. FASES/CRONOGRAMA DO 
EDITAL

O presente edital será subdividido em 
4 etapas, a saber:

1º ETAPA: 

a) Inscrições: período de 09/04/2015 
à 11/05/2015;

b) Publicação da lista dos inscritos: 
20/05/2015;

c) Prazo para recurso ou 
impugnação dos inscritos: 21/05/2015 à 
28/05/2015;

d) Publicação da lista dos habilitados 
ao processo de escolha: 03/06/2015.

2º ETAPA: 

a) Prova de conhecimento específico: 
25/07/2015;

b) Teste psicotécnico: 
10/08/2015;

c) Divulgação dos resultados e lista 
dos aprovados: 21/08/2015;

d) Prazo para impugnação: 
24/08/2015 à 28/08/2015;

e) Publicação da lista dos candidatos: 
02/09/2015.

3º ETAPA: 

a) Eleição: 04/10/2015, das 08h 
às 17h;

b) Publicação do resultado/
classificação: 06/10/2015;

c) Prazo para impugnação: 
07/10/2015 à 13/10/2015;

d) Publicação dos Eleitos e 
Suplentes: 23/10/2015.

4º ETAPA: 

a) Curso de capacitação obrigatório 
aos conselheiros titulares e suplentes: 
09/11/2015 à 12/11/2015;

b) Estágio de formação para os 
conselheiros titulares: 09/12/2015 à 
08/01/2016;

c) Posse: 10/01/2016.

2. DA FUNÇÃO:

2.1. - O conselho Tutelar é órgão 
permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, como prevê o artigo 131 da 
Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

2.2. - O Conselheiro Tutelar tem 
por função zelar pelo cumprimento dos 
direitos das crianças e dos adolescentes 
no Município, nos termos da Lei Federal 
nº. 8.069/90, atuando junto à família, à 
sociedade e ao Estado quando, por ação ou 
omissão, estes venham a expor as crianças 
e os adolescentes a situações de risco ou 
de violação de seus direitos, constituindo 
serviço público relevante, regido pela Lei 
Municipal nº. 4.754/2008.

2.3. - O Conselheiro Tutelar exercerá 
seu mandato em regime de dedicação 
exclusiva, vedado o exercício concomitante 
de qualquer outra atividade pública ou 
privada, em jornada de 40 (quarenta) horas 
semanais na sede do Conselho Tutelar, 
estendendo-se nos períodos destinados ao 
atendimento de plantão.

2.4. - A remuneração mensal será 
correspondente à referência salarial 124 da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
atualmente R$ 2.398,85, conforme Lei nº 
5618/2014, sem vínculo empregatício ou 
estatutário de qualquer natureza.

2.5. - O processo de escolha 
será realizado mediante sufrágio 
universal e direto, pelo voto facultativo 
e secreto dos eleitores do Município de 
Pindamonhangaba, a ser realizado em 
04/10/2015 em todo o território nacional, 
devendo a candidatura ser individual, 
vedada a composição de chapas, mediante 
a fiscalização do Ministério Público, e cuja 
posse ocorrerá no dia 10 de janeiro de 
2016.

3. DAS INSCRIÇÕES:

3.1. - PERÍODO: As inscrições 
estarão abertas no período de 09/04/2015 
à 11/05/2015;

3.2. - LOCAL: Protocolo Geral da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, localizado 
na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº. 
1.400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba/
SP, CEP: 12420-010;

3.3. - HORÁRIO: 8 horas às 17 
horas;

3.4. - A inscrição será realizada 
mediante apresentação de requerimento 
devidamente preenchido e assinado 
e dirigido ao Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Pindamonhangaba, 
disponibilizado no local da inscrição.

3.5. - A ficha de inscrição deverá 
ser instruída por todos os documentos 
exigidos neste edital, sob pena de 
desclassificação.

4. DOS REQUISITOS
:
4.1. – Poderão concorrer ao pleito 

qualquer cidadão, desde que atenda aos 
seguintes requisitos, sem prejuízo dos 
documentos que devem ser apresentados 
para formalização da inscrição:

4.2. – Reconhecida idoneidade 
moral;

4.3. – Idade Superior a 21 (vinte e 
um) anos;

4.4. – Residir no município há pelo 
menos 02 (dois) anos;

4.5. – Estar no gozo dos direitos 
políticos e ser eleitor do Município de 
Pindamonhangaba;

4.6. – Experiência mínima 
comprovada de 02 (dois) anos de atuação 
na promoção, proteção e defesa dos 
direitos da criança e do adolescente;

4.7. – Ter concluído o ensino 
médio;

4.8. – Estar em pleno gozo de 
aptidões físicas e mentais para o exercício 
ao cargo de Conselheiro Tutelar;

4.9. – Ser aprovado em prova escrita, 
de conhecimento da legislação pertinente, 
e em teste psicotécnico a ser realizado 
na etapa competente prevista neste 
edital;

5.DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

5.1. – Cópia do documento de identidade 
(RG) ou documento de identificação civil com 
foto;

5.2. – Cópia do CPF, caso não tenha no 
documento de identidade;

5.3. – Cópia de certificado, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de ensino 
médio expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação, ou de 
carteira de identidade profissional com titulação 
mínima de ensino médio;

5.4. – Cópia de 2 comprovantes de 
residência no Município;

a) – Um comprovante de endereço datado 
de há pelo menos 02 (dois) anos;

b) – Um comprovante de endereço 
atual;

5.5. - Certidão de Distribuição emitida pela 
Justiça Federal no endereço:  http://www.jfsp.jus.
br/certidoes-emissaoonline/;

5.6. - Atestado de Antecedentes Criminais 
emitida pela Secretaria da Segurança Pública 
no endereço:  http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/
atestado.aspx;

5.7. - Certidão de Quitação Eleitoral, 
emitido pela Justiça Eleitoral no endereço:  http://
www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-
quitacao-eleitoral;

5.8 - Declaração, em papel timbrado, 
de entidade registrada em CMDCA, escola, 
estabelecimento de saúde, órgão público, Ordem 
dos Advogados do Brasil - OAB ou Ministério 
Público, comprovando experiência mínima de 2 
(dois) anos de atuação na promoção, proteção e 
defesa dos direitos da criança e do adolescente, 
constando as atividades exercidas;

5.9. – Uma (1) foto 3x4;
5.10. - Os documentos exigidos no artigo 

anterior, bem como eventuais pedidos de 
impugnação, serão analisados pela Comissão 
Eleitoral deste Conselho e submetidos à 
apreciação do Plenário, que aprovará ou não a 
inscrição;

5.11. – A falta de qualquer documento 
descrito acima, bem como da ficha de 
inscrição desclassificará automaticamente o 
candidato.

6. DOS IMPEDIMENTOS

6.1. – São impedidos de servir no mesmo 
Conselho marido e mulher, ascendentes e 
descendentes, sogro e genro ou ora, irmãos, 
cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, 
padrasto ou madrasta e enteado.

6.2. – Estende-se o impedimento ao 
conselheiro, na forma do item anterior, em 
relação à autoridade judiciária e ao representante 
do Ministério Público com atuação na justiça 
da Infância e Juventude, em exercício na 
comarca.

6.3. – Conselheiros e Conselheiras 
Tutelares que já tinham exercido o primeiro 
mandato e que foram empossados para exercer 
um segundo mandato (recondução), nos anos de 
2011 e 2012, conforme previsto na Resolução nº 
152, de 2012, publicada pelo CONANDA;

6.3. – O candidato que não preencher 
algum dos requisitos necessários previsto no 
presente edital;

7. DA PROVA E TESTE 
PSICOTÉCNICO

7.1. – DATA E LOCAL: A prova de 
conhecimento específico será realizada no dia 
25/07/2015, em horário e local a ser amplamente 
divulgado, inclusive no jornal oficial local, até 
01/07/2015;

7.2. – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
conhecimentos específicos sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), 
legislação municipal (leis 2626/1991 e 
4754/2008 e Lei Orgânica Municipal) e língua 
portuguesa; 

7.3. – A prova terá duração de 4 (horas), 
devendo o candidato apresentar-se no local 
da prova com uma hora de antecedência, 
munido de caneta esferográfica azul ou preta, 
e documento de identificação original com 
foto. Caso o candidato tenha extraviado seu 
documento de identificação (seja por roubo 
ou outro) até a realização da prova, deverá 
apresentar boletim de ocorrência acompanhado 
de cópia do documento de identificação para 
participar da seleção.

7.4. – A prova conterá 80 testes de 
múltipla escolha, da qual estará aprovado 
para prosseguimento do processo de escolha 
o candidato que obtiver ao menos 50% de 
acertos.

7.5. – Não será admitido em hipótese 
alguma e sob qualquer argumento, ingressar 
no local da prova após o horário estipulado para 
início da prova.

7.6. – O gabarito da prova será 
disponibilizado em até 48 horas da data da 
prova;

7.7. – O exame psicotécnico será 
realizado em 10/08/2015, em local e horário que 
posteriormente será amplamente divulgado;

7.8. – O candidato deverá chegar com no 
mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência no 
local, dia e horário agendados para realização do 
exame psicotécnico;

7.9. – Da mesma foram não será admitido 
e nem haverá qualquer tipo de tolerância a 
atrasos;

8. DA ELEIÇÃO

8.1. – A eleição será realizada em todo 
território nacional no dia 04/10/2015;

8.2. – Haverá 5 (cinco) pontos de votação, 
localizados nos 5 (cinco) CRAS (Centro de 
Referência da Assistência Social) do município, 
havendo uma urna em cada local;

a) Cras Araretama – Rua José Alves 
Pereira, 36 - Araretama (Nova Esperança)

b) Cras Castolira: Rua Célia Pestana 
César, 218, Castolira

c) Cras Centro – Rua Dr. Laerte de 
Assunção Júnior, 51 Campo Alegre

d) Cras Cidade Nova – Rua Bonsucesso, 
79 – Cidade Nova

e) Cras Moreira César – Rua Carlos 
Augusto Machado, 63 - Moreira César

8.3. – O horário de votação se dará das 08h 
às 17h, impreterivelmente;

8.4. - Em qualquer fase deste processo, 
fica vedada a propaganda eleitoral por meio de 
veículos de comunicação de massa, anúncios 
luminosos, brindes de qualquer espécie, 
inscrições em locais públicos ou particulares 
de acesso ao público, ainda que restrito, tais 

como: clubes, igrejas e redes sociais 
(FACEBOOK,TWITTER e afins);

8.5. - Os materiais autorizados 
deverão ser individuais, sendo vedada 
a montagem de chapas, para fins de 
divulgação de candidaturas.

8.6. - Os candidatos não poderão 
contratar pessoas ou serviços, mediante 
remuneração, para fins de realização de 
divulgação de candidaturas.

8.7. - A votação e a apuração serão 
feitas no sistema eletrônico da Justiça 
Eleitoral e obedecerá às mesmas regras 
das demais eleições. Na impossibilidade 
da utilização das urnas eletrônicas, o 
processo de votação se dará por urnas 
convencionais oficiais do TRE, cedidas pelo 
Cartório Eleitoral Local;

8.8. - No caso de utilização de 
cédulas, a ordem do nome dos candidatos 
será estabelecida por sorteio, em dia, hora 
e local a ser divulgado no jornal oficial local, 
sendo livre o acesso do público;

8.9. - Os 10 (dez) primeiros colocados 
no processo eleitoral serão nomeados pelo 
Prefeito Municipal, através de portaria, 
sendo certo que destes, os 5 (cinco) 
primeiros colocados são Titulares e os 
demais Suplentes.

9. – EM CASO DE EMPATE

9.1. - Na hipótese de empate na 
votação terá preferencia na classificação 
sucessivamente o candidato que:

9.2 - Apresentar maior tempo 
de atuação na área da infância e 
adolescência;

9.3 - Obtiver maior nota no Exame de 
Conhecimento Especifico;

9.4 - Tiver maior idade; 
9.5 - Sorteio, em reunião plenária 

deste Conselho, aberta à participação 
popular.

9.6. – Os critérios de desempate acima 
são sucessivos e não cumulativos;

10. DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 
E 

ESTÁGIO DE FORMAÇÃO

10.1. – O curso de capacitação 
será realizado no período de 09/11/2015 
a 12/11/2015, das 9h às 17hs, em local 
a ser definido, o qual será amplamente 
divulgado.

10.2. – A presença é obrigatória 
para os 10 (dez) candidatos escolhidos 
no processo de votação (titulares e 
suplentes), sendo a frequência obrigatória 
de 100%;

10.3. – O candidato eleito, titular ou 
suplente que não comparecer ao curso de 
capacitação ou se ausentar no decorrer 
do mesmo, será desclassificado, sendo 
chamado a tomar seu lugar o próximo da 
lista, segundo a ordem de maior número 
de votos;

10.4. - Os 5 (cinco) primeiros 
colocados no processo eleitoral serão 
considerados titulares e além do curso 
de formação, serão capacitados por meio 
do Estágio de Formação, que consiste 
no acompanhamento das atividades 
desenvolvidas pelo Conselho Tutelar por 
um período de 30 (trinta) dias, em meio 
período de trabalho, conforme cronograma 
neste edital, percebendo salário equivalente 
a 50% do salário relativo ao cargo de 
Conselheiro Tutelar. Os demais candidatos 
serão suplentes, podendo ser convocados 
para substituições eventuais (férias, licença 
etc.) e/ou em caso de vacância.   

10.5. – O candidato deverá ter 
frequência mínima de 90% (noventa por 
cento) no Estágio de Formação, sob pena 
de desclassificação deste processo de 
escolha, sendo então chamado o próximo 
da lista de eleitos, conforme maior número 
de votos;

10.6. – Eventualidades não abordadas 
por este edital serão decididas pelo plenário 
do CMDCA.

11. - DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. - Eventuais pedidos de 
impugnação das diversas fases deverão 
ser protocolados no protocolo geral da 
Prefeitura nos prazos estabelecidos no 
item 1 (um) deste edital, e devem ser 
fundamentados com base na legislação 
vigente e neste edital;

11.2. - Somente poderão participar 
do processo de escolha popular, a se 
realizar no dia 04/10/2015, os candidatos 
aprovados na primeira e segunda Etapas, 
cuja lista será publicada na imprensa 
local;

11.3.- Todos os atos referentes 
ao processo eleitoral serão publicados 
no jornal Tribuna do Norte, sendo 
de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento do processo.

11.4. – O candidato que não 
apresentar os documentos exigidos ou 
não comparecer a qualquer uma das fases 
do processo de escolha, bem como, se 
algum dos 10 (dez) candidatos eleitos 
não comparecer ao curso de capacitação, 
não comparecer ao estágio de formação 
ou ao ato de posse, será imediatamente 
desclassificado;

11.5. – Havendo a criação do 2º 
Conselho Tutelar em Pindamonhangaba, 
serão chamados a compor a equipe de 5 
(cinco) titulares desta nova unidade, os 
suplentes do 1º Conselho. 

11.6. – Os outros 10 (dez) candidatos 
segundo a classificação por maior número 
de votos, serão convocados a fim de 
completar o quadro de suplentes de ambos 
os conselhos;

11.7. - É de inteira responsabilidade 
do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados 
referentes ao processo de escolha em data 
unificada dos Conselheiros e Conselheiras 
tutelares.

11.8. - Os casos não previstos neste 
edital serão analisados pela Comissão 
Eleitoral e decididos pelo Plenário.

12. - Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação.

         Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA 2015

litar, o policiamento será 
reforçado na região de 
Taubaté, Tremembé e Pin-
damonhangaba, até o prazo 
de retorno dos detentos.

O benefício da saída tem-
porária é permitido para 
presos que apresentam bom 

comportamento, já cumpri-
ram uma parte da pena e 
estão no regime semiaberto. 
Além do Dia das Mães, eles 
têm o benefício na Páscoa,  
Dia dos Pais, Dia das Crian-
ças, Natal e Ano Novo. São 
cinco saídas ao todo.

CMDCA – 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 01/2015 

Publicação do Edital 09/04/15 

Período de Inscrições no Protocolo Geral da Prefeitura 09/04/15 à 11/05/2015 

Publicação da Lista dos Inscritos 20/05/2015 

Prazo para Impugnação/Recurso dos Inscritos 21/05/2015 à 28/05/2015 

Publicação da Lista dos Habilitados ao Processo de Escolha 03/06/2015 

Prova de Conhecimento Específico 25/07/2015

Teste Psicotécnico 10/08/2015

Divulgação dos Resultados e Lista dos Aprovados 21/08/2015

Prazo para Impugnação/Recurso 24/08/2015 à 28/08/2015

Publicação da Lista dos Candidatos 02/09/2015

Eleição 04/10/2015, das 08h às 17h

Publicação do Resultado/Classificação 06/10/2015

Prazo para Impugnação 07/10/2015 à 13/10/2015

Publicação dos Eleitos e Suplentes 23/10/2015
Curso de Capacitação Obrigatório aos Conselheiros Titulares 
e Suplentes 09/11/2015 à 12/11/2015

Estágio de Formação Obrigatório para os Conselheiros 
Titulares 09/12/2015 à 08/01/2016

Posse dos Eleitos 10/01/2016

Adriano Augusto Zanotti 
Presidente do CMDCA – 2013/2015 

 Divulgação

 Divulgação
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Tribuna do Norte
ESPORTES

João Carlos de Oliveira 
‘João do Pulo’ foi um ícone 
do atletismo e o centro es-
portivo que leva seu nome 
é uma verdadeira galeria 
de exposição das conquis-
tas dos atletas pindenses. 
Desde a última segunda-
feira (4), quem passa pelo 
local tem a oportunidade 
de observar as medalhas, 
troféus e outros materiais 
do lutador Cristovam Pu-
pio, o ‘Tourão’.

De acordo com o secre-
tário de Juventude, Espor-
tes e Lazer, as exposições 
são realizadas mensalmen-
te e os atletas interessados 
em colocar as conquistas à 
mostra podem procurar a 
secretaria do ‘João do Pulo’ 
para se informar.

Pupio possui diversos 
títulos em sua carreira, 
são 20 anos de dedica-
ção ao Muay Thai. Na 
galeria estão expostos 
troféus do mundial dos 
EUA 2006, medalha de 
bronze do mundial de 
2015, troféu Abu Dhabi 
Internacional 2007, en-
tre outros; equipamen-
tos, roupa de treino e da 
Seleção Brasileira.

“Acho interessante este 
espaço para os atletas. Vai 
ser bom para mostrarmos  
nosso trabalho e a popu-
lação terá a oportunidade 
de conhecer o esporte, as 
modalidades e observar o 
nosso desempenho duran-
te a carreira”, avalia o luta-
dor Tourão.

Conquistas de atletas são 
expostas em centro esportivo

O primeiro atleta a expor as conquistas é o lutador de Muay Thai, ‘Tourão’

CAMPEONATO SUB 11 – Sábado (9)
8h30 – São Paulo X Jardim Regina – Local: Morumbi
8h30 – Unidos do Ipê X Santos – Local: Macedão
8h30 – Ferroviária X Terra dos Ipês – Local: Boa Vista
8h30 – Etna X Gerezim – Local: Machadão

FINAL DO CAMPEONATO SUB 15 – Sábado (9)
9h30 – Fluminense X Ferroviária – Local: Morumbi

FINAL DA COPA ICO SUB 20 – Domingo (10)
8h30 – Sapopemba X Mombaça – Local: Boa Vista
10h30 – Corinthians X Rosário – Local: Boa Vista

CAMPEONATO SÊNIOR 40 – Domingo (10)
8h30 – Cidade Nova X Fluminense – Local: Cidade Nova
10h – Terra dos Ipês X Andrada – Local: Macedão
8h30 – Imperial X Bela Vista – Local: Ramirão
8h30 – Estrela X Bandeirante – Local: Bosque
8h30 – São Paulo X Rosário – Local: Morumbi
8h30 – Independente X Pindense – Local: Afizp

CAMPEONATO 2ª DIVISÃO – Domingo (10)
CHAVE A 
10h30 – Cidade Nova X Unidos do Araretama – Local: Cidade 
Nova
10h30 – Santa Cecília X Santa Cruz – Local: Bosque
15h – Bela Vista X Jardim Eloyna – Local: Bairro das Campinas
10h30 – Real Castolira X Campo Alegre – Local: Santa Cecília
10h30 – 100 Nome X União R 8 – Local: Feital
10h30 – Maricá X Jardim Regina – Local: Maricá

CHAVE B
10h30 – Fluminense X Ramos – Local: Vila São José
10h45 – Unidos do Jd Princesa X Galáticos – Local: Vila Rica
8h30 – Terra dos Ipês X Moreira César – Local: Vila São José

CONFIRA OS JOGOS DA SEMANA PELOS 
CAMPEONATOS DE FUTEBOL DA CIDADE:

A equipe da Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba está reformando o 
vestiário do ginásio do 
Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira ‘João 
do Pulo’. Os trabalhos 
tiveram início nesta se-
mana e esta é mais uma 
melhoria para os atle-
tas do município. Além 
de oferecer atividades 
esportivas e de lazer, a 
Prefeitura também tem 
investido em infraestru-
tura.

O ginásio do ‘João 
do Pulo’ recebe diversas 
competições, além de 
eventos que são realiza-

dos neste espaço. Com a 
reforma, os atletas terão 
mais um local para fazer 
a troca de vestuário, con-
centração e discutir as 
estratégias nos interva-
los dos jogos. 

O ‘João do Pulo’ re-
cebe dezenas de atletas 
da cidade diariamen-
te e com a realização 
de competições o lo-
cal abriga centenas de 
crianças, jovens, adul-
tos e atletas da melhor 
idade. A reforma do 
vestiário é um trabalho 
que vai contribuir com 
os praticantes de ativi-
dades físicas.

Os interessados em 
participar da IV Copa 
Princesa do Norte de Xa-
drez por equipes têm até o 
dia 15, deste mês, para ga-
rantir a inscrição. A com-
petição acontece dia 17, a 
partir das 13h30, no Pai-
neiras Country Club, na 
avenida Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, 2009.

As inscrições são gra-
tuitas e podem ser reali-
zadas até as 18 horas, en-
viando nome da equipe e 
de seus integrantes para 
o e-mail avpx.avpx@hot-
mail.com ou no local, até 
as 12h30.

As categorias de dispu-
ta serão as seguintes: Sub 
12, Sub 16, Sub 21, Femi-
nino, Veterano e Absolu-
to. As equipes serão for-

madas por três jogadores 
e não haverá reserva. Po-
derão participar equipes 
mistas, mas se enquadra-
rá na categoria do jogador 
mais velho, ou em caso de 
possuir homens e mulhe-
res, se enquadrará na ca-
tegoria Absoluto.

O torneio será no Siste-
ma Suíço em cinco roda-
das. As equipes acumula-
rão os pontos obtidos por 
tabuleiro em cada rodada. 
Serão premiadas com me-
dalhas as três primeiras 
em cada categoria.

Esse é o maior torneio 
de xadrez por equipes rea-
lizado no Vale do Paraíba, 
e todo ano atrai grande 
número de participantes, 
sendo que a primeira edi-
ção ocorreu em 2012, ten-

do se tornado tradição no 
Vale, sempre disputado 
em Pindamonhangaba.

A organização do even-
to é de responsabilidade 
das enxadristas Denise 
Leal e Juliane Dias, do 
Clube de Xadrez de Pinda, 
com arbitragem de Érick 
Ramos, da Associação Va-
leparaibana de Xadrez, e 
apoio técnico do enxadris-
ta idealizador do projeto 
Xadrez em Mente, Daniel 
Yoshito.

A equipe organizado-
ra conta com o apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria da Juventude, 
Esportes e Lazer, e do Clu-
be Paineiras, que cede o 
espaço físico para a reali-
zação do evento.

Vestiário do ‘João do Pulo’ é 
reformado para atletas e população

Atletas e toda a população serão beneficiados 
com a reforma

Inscrições para IV Copa de Xadrez terminam dia 15

PROGRAMAÇÃO:
12 -12h30: Inscrições no local
12h30 - 13h: Confirmação das inscrições por 
e-mail
13h15: Congresso técnico e fixação do emparcei-
ramento da primeira rodada

13h30: 1ª rodada
14h20: 2ª rodada
15h10: 3ª rodada
16h: 4ª rodada
16h50: 5ª rodada
17h40: Encerramento e Premiação

Mais informações também podem ser obtidas acessando o seguinte link:
https://www.facebook.com/events/899764863399543/, observe a programação do evento.

Competição acontece 
dia 17, a partir das 

13h30, no Paineiras 
Country Club

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Os times do Corinthians e do 
Rosário decidem o sub 20 neste 
domingo (10), às 10h30. A partida 
acontece no campo da Ferroviária, 
que também terá a disputa pelo ter-

ceiro lugar entre Mombaça e Sapo-
pemba, às 8h30.

Se o jogo final terminar empata-
do, haverá prorrogação de 15 x 15; 
caso persista o empate serão cobra-

das cinco penalidades alternadas. 
O sub 20 tem o apoio da Prefei-

tura de Pindamonhangaba, que co-
labora com os diversos campeona-
tos de futebol realizados pela Liga.

Corinthians e Rosário decidem sub 20
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