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NUBLADO, MUITAS NUVENS COM 
CURTOS PERÍODOS DE SOL
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Divulgação

Asfalto no residencial Azeredo 
será entregue nesta quarta-feira

Cidade forma grupo de evangelização

Homenagem a profi ssionais 
de enfermagem será hoje

PREFEITURA 
APRESENTA 
METAS DO 
PLANO DE 
EDUCAÇÃO

 
As metas do Plano Municipal 

de Educação serão apresentadas 
nesta quarta-feira (13), durante 
audiência pública na Câmara 
Municipal. O material é fruto do 
Fórum do Plano Municipal de 
Educação, realizado em março 
deste ano, e representa a condu-
ção da Educação em Pindamo-
nhangaba pelos próximos dez 
anos. Rosário derrota Corinthians 

e conquista Sub 20

 PINDA LANÇA NOVAS CAMAREIRAS E CUIDADORES DE IDOSOS NO MERCADO

FLUMINENSE 
É CAMPEÃO 
SUB 15

Os moradores do Aze-
redo, em Moreira César, 
vão receber, ofi cialmente, a 
pavimentação de dez ruas 
do residencial nesta quar-
ta-feira (13), às 19 horas. 
A cerimônia acontece na 
rua José Moreira da Silva, 
ao lado da escola muni-
cipal Professor Mário de 
Assis César e contempla 
20.400m² de asfalto.

O  prefeito e o subprefeito 
acompanharam as obras

Pindamonhangaba formou um grupo de evangelização com membros de diversas congregações da cidade durante o 2º Encontro de Lide-
ranças de Igrejas Evangélicas do Vale do Paraíba. Realizado na Primeira Igreja Batista de Moreira César, o encontro contou com 60 líderes 

de Pinda e de várias cidades da região, como Taubaté, Tremembé e outras.

O goleiro Johnny foi o herói 
do Rosário na conquista do Sub 
20 de futebol, no domingo (10), 
sobre o Corinthians. Após empa-
te em 1 a 1 no tempo regulamen-
tar, o arqueiro defendeu duas 

cobranças de quatro pênaltis e 
garantiu o título para a equipe 
do Ribeirão Grande. Na partida 
preliminar, o Sapopemba venceu 
o Grêmio Mombaça por 3 a 1 e fi -
cou com a terceira colocação.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba vai homena-
gear os profissionais de en-
fermagem nesta terça-feira 
(12). Os trabalhos serão rea-
lizados no auditório da San-

ta Casa de Misericórdia, a 
partir das 13 horas. Os pro-
fissionais receberão certifi-
cados e assistirão palestras. 
Também será abordado o 
tema ‘fibromialgia’.
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Divulgação

No último dia 4, o Ministério da 
Saúde divulgou dados que reve-
lam que o Brasil está em epidemia 

de dengue. Das 20 cidades brasileiras com 
as maiores taxas de incidência da doença 
por faixa populacional, 12 estão no Estado 
de São Paulo, que ocupa o terceiro lugar no 
ranking nacional.

De acordo com a OMS – Organização 
Mundial da Saúde, há epidemia quando a 
taxa de incidência ultrapassa 300 casos 
por 100 mil habitantes. Sendo assim, o 
País já registra epidemia de dengue neste 
ano, com 367,8 casos por 100 mil habi-
tantes.

O Ministro da Saúde afirmou que “en-
quanto não houver vacina, não podemos 
desarmar nossas ações de prevenção”. 
Para ele, é necessário que a sociedade 
aprenda cada vez mais a como se mobi-
lizar para prevenir a dengue, eliminando 
os criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Na semana passada, o governo paulista 
cobrou celeridade do Ministério da Saúde 
para aprovar uma vacina desenvolvida no 
Estado. A expectativa é que o Ministério 
avalie a droga ainda este ano.

Enquanto o milagroso produto ‘não existir’ 
para o público, cada um deve fazer sua parte.

Em Pindamonhangaba, a Prefeitura con-
ta com o apoio do Exército Brasileiro e das 
crianças das escolas municipais, fortes alia-
das que convencem amigos, pais e familia-
res a examinar seus quintais e a exterminar 
os locais que contenham água parada.

A prevenção ainda é o melhor remédio. 
Além de acabar com os criadouros, o uso de 
repelentes específicos é uma das dicas para fi-
car longe da doença, que pode levar à morte.

Os sintomas da dengue são fortes e de-
sagradáveis. Geralmente, se manifestam 
a partir do 3º dia depois da picada do 
mosquito. Ao primeiro sinal de um dos 
sintomas, é importante que o paciente 
procure imediatamente o posto de saúde 
mais próximo.

A dengue comum tem os seguintes sin-
tomas: febre alta com início súbito, for-
te dor de cabeça, dor atrás dos olhos que 
piora com o movimento deles, perda do 
paladar e apetite, manchas e erupções na 
pele semelhantes ao sarampo, náuseas e 
vômitos, tonturas, cansaço extremo, mo-
leza e dor no corpo, muitas dores nos os-
sos e articulações. Os sintomas da dengue 
hemorrágica são os mesmos da dengue co-
mum, com a diferença que, quando acaba 
a febre, começam a surgir os seguintes si-
nais de alerta: dores abdominais fortes e 
contínuas, vômitos persistentes, pele pá-
lida, fria e úmida, sangramento pelo na-
riz, boca e gengivas, manchas vermelhas 
na pele, sonolência, agitação e confusão 
mental, sede excessiva e boca seca, pulso 
rápido e fraco, dificuldade respiratória e 
perda de consciência.

A dengue mata, por isso, vamos todos fa-
zer a nossa parte.

Terrível

brasil vive epidemia de dengue

morreu a premiadíssima trovadora Cidoca
na última quinta-feira (7) fomos surpreendidos com a notícia do 

desencarne de maria Campos da Silva Velho, que tinha como nome 
literário: Cidoca. Quando morava aqui na região ela não perdia as    
sessões plenárias de nossa aPL – academia Pindamonhangabense de 
Letras, da qual era, mesmo residindo fora,  membro dos mais assí-
duos. Depois que foi para Jundiaí ficou impossibilitada de  continuar 
prestigiando a aPL, que ela gostava tanto e também as reuniões da 
UbT-Pindamonhangaba, presidida por seu amigo José Valdez. 

nascida em São Luiz do Paraitinga, na Fazenda bonsucesso, ter-
ra originada de uma sesmaria doada pelo Rei de Portugal aos seus 
antepassados de origem portuguesa, era filha de Joaquim Pereira de 
Campos e de maria Theodora Pereira de Campos (Sinhazinha); viúva 
de René da Silva Velho, político, poeta, militar, advogado, jornalista, 
professor de francês, inglês e educação física; mãe do engenheiro 
marcelo Campos da Silva Velho e do magistrado maurício Campos da 
Silva Velho e avó de Flávia, mariane, e Fernanda e Raquel.

Poetisa e trovadora premiadíssima no brasil, e Cidoca também 
se dedicava às pesquisas folclóricas e genealógicas à biografia. Foi 
cronista do jornal “Folha de Cruzeiro e da revista de Santos; cola-
boradora do jornal de Taubaté, o Taubateano e do Valeparaibano. 

era membro atuante das seguintes entidades literárias: Ube - 
União brasileira de escritores,  UbT - União brasileira de Trovadores, 
one - ordem nacional de escritores, aPL - academia Pindamonhan-
gabense de Letras, aLCJ - academia de Letras de Campos do Jor-
dão, ateneu angrense de Letras e artes de angra dos Reis/RJ,  Casa 
de Francisca Júlia, de São Luiz do Paraitinga, Clube dos escritores 
de Piracicaba e da academia Feminina de Letras e artes de Jundiaí.

Fazia parte do Rotary Clube internacional, atuando no RC – Les-
te de Jundiaí. Foi colaboradora de Luiz Correia de mello, na elabora-
ção do dicionário de autores Paulistas.

Obras de Cidoca: Cantigas do entardecer – Trova, martins 
Fontes – Sua Vida e Sua Obra – Biografia, Esteira de Luz – 1ª e 2ª 
edições – Poesia e Trova, O Águia de Haia – Biografia de Ruy Barbo-
sa e entardecer – Poesia. Tinha inédita uma obra intitulada Ciranda 
de Trovas de amor e Paz – Trovas. 
(fonte: Academia Feminina de Letras e Artes de Jundiaí-SP)

Terminam nesta sexta-
feira (15), as inscrições para 
participar do mapa Cultural 
Paulista, iniciativa da Secre-
taria de estado da Cultura 
com realização da abaçaí 
Cultura e arte. evento que 
que promove o intercâmbio 
da produção artística paulis-
ta e estimula a participação 

dos municípios em ativida-
des culturais: artes visuais, 
Canto Coral, dança, Litera-
tura, música instrumental, 
Teatro e Vídeo.  o regula-
mento deve ser retirado no 
departamento de Cultura 
(Palacete Tiradentes, praça 
barão do Rio branco, 22, 
centro) ou  solicitado pelo 

e-mail cultura.pindamonhan-
gaba@hotmail.com.

até o dia 31 de julho es-
tarão abertas as inscrições 
para o Festipoema – Fes-
tival de Poemas. o con-
curso, aberto a todo o 
território nacional, consta 
de três categorias: adul-
to (acima de 18 anos), 

Juvenil (de 12 a 17 anos) 
e infantil (menores de 12 
anos). Cada autor pode 
inscrever até três obras 
(apenas uma poderá ser 
selecionada).  informa-
ções e-mail cultura.pin-
damonhangaba@hotmail.
com, telefones 3642-1080 
e 3643-2690.

mapa Cultural e Festipoema

UmA trOvA dA CidOCA
não diga adeus... Vá seguindo...
nesta ilusão que me embala,
deixe a saudade dormindo,
que é cedo para acordá-la...

Rede lança hotel em Pinda

gerdau fará layoff com 70 pessoas

A rede Intercity Hotels 
fará um brunch para mos-
trar o novo projeto na ci-
dade. O café acontece nesta 

terça-feira (12) no Comple-
xo Multiuso Pátio Pinda, às 
10 horas. O brunch será no 
cinema do shopping, com 

acesso pela portaria próxi-
ma à loja Riachuelo. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3522-5591.

Os trabalhadores da 
Gerdau aprovaram em 
assembleia, na segunda-
feira (11), a implantação 
de layoff para 70 funcio-
nários. A medida é co-
brada pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pinda-
monhangaba-CUT desde 
o início do ano.

Na semana passada, 

após duas reuniões com 
o sindicato, a direção 
da empresa concordou 
em aplicar a suspensão 
do contrato de trabalho 
(layoff) para evitar novas 
demissões na planta.

Desde o início do ano, 
o sindicato tem cobrado 
alguma medida para evi-
tar demissões, como fé-

rias coletivas, redução de 
jornada e o layoff. A par-
tir de março, os protestos 
se intensificaram quando 
a empresa aplicou de-
missão em massa de 112 
trabalhadores e manteve 
posição contrária a essas 
medidas.

Atualmente, a Gerdau 
de Pinda emprega cer-

ca de 1.800 pessoas na 
produção de laminados a 
aço.

O layoff é um programa 
do Ministério do Traba-
lho e Emprego no qual a 
empresa recebe subsídios 
para manter o funcionário 
empregado e estudando 
enquanto aguarda a reto-
mada da produção.

trabalhadores aprovam medida cobrada pelo sindicato desde começo do ano para evitar demissões
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Nesta quarta-feira (13), 
às 19 horas, os moradores 
de dez ruas do residencial 
Jardim Azeredo recebe-
rão, oficialmente, as obras 
de pavimentação asfáltica 
realizadas pela Prefeitura. 
A cerimônia será na rua 
José Moreira da Silva, ao 
lado da escola municipal 
Professor Mário de Assis 
César.

No total, foram 
20.400m² de pavimenta-
ção, nas seguintes ruas: 

Benedita Bueno de Car-
valho, Geraldo dos San-
tos (Geraldo Mecânico), 
José Maria Cortez, Rita 
Marcondes de Oliveira, 
José Moreira da Silva, 
Geraldo Peixoto, Gené-
sio da Conceição, Maria 
da Glória Carlota, João 
Rodrigues e Galvão de 
Castro.

O investimento da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba na realização da obra 
foi de R$ 709.483,94.

Asfalto no Azeredo será entregue 
oficialmente nesta quarta-feira

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza, nes-
ta quarta-feira (13), às 18 
horas, audiência pública 
para a apresentação das 
metas do Plano Munici-
pal de Educação. O evento 
será na Câmara Munici-
pal, aberto à população.

As metas são resultan-
tes do Fórum do Plano 
Municipal de Educação, 
realizado em março des-
te ano, em nove locais ao 
mesmo tempo, ouvindo 
todos os setores da comu-
nidade a respeito das 20 
metas propostas no Pla-
no Nacional de Educação. 
Representantes da Secre-
taria de Educação e Cultu-
ra, da Diretoria Regional 
de Ensino e da Comissão 
Coordenadora do Plano 
Municipal de Educação 
participaram da elabora-
ção das metas que serão 
apresentadas na Câmara 
Municipal, considerando 
as contribuições dos par-
ticipantes do Fórum e a 
Legislação Municipal, Es-
tadual e Nacional acerca 
dos temas educacionais. O 

Plano Municipal de Edu-
cação vai reger a educação 
na cidade pelos próximos 
dez anos, na rede pública 
e privada, do ensino in-
fantil até o universitário.

Na audiência pública, 
a secretária de Educação 
da Prefeitura fará a aber-
tura oficial, agradecendo 
à comissão organizadora 
e à equipe técnica, além 
do apoio do MEC – Mi-
nistério da Educação e 
Undime – União Nacio-
nal dos Dirigentes Muni-
cipais de Ensino. Em se-
guida, será realizada uma 
breve explanação sobre a 
contextualização do pro-
cesso, as nomeações dos 
representantes da equipe 
técnica, seguida pela apre-
sentação das vinte metas 
com pequeno comentário 
e dados de diagnóstico. 
Durante o evento, haverá 
formulários disponíveis 
para a plateia participar, 
escrevendo seus questio-
namentos, que serão res-
pondidos, na medida do 
possível, na parte final da 
audiência.

Os alunos do 2º e 3º 
semestres do curso pre-
sencial de pedagogia da 
Faculdade Anhanguera de 
Pindamonhangaba par-
ticiparam, no dia 27 de 
abril, de uma visita técni-
ca à Brinquedoteca Mu-
nicipal, com o objetivo de 
conhecer a importância 
do brincar em todas as 
idades, como instrumen-
tos vitais para a qualidade 
de vida.

A equipe Educarte 
coordenou a visita pre-
parando o espaço e ati-
vidades diversificadas 
para receber os alunos. A 
gestora da Brinquedote-
ca explicou a proposta da 
atividade a ser desenvol-
vida, como a promoção 
da reflexão sobre a im-
portância do brincar em 
qualquer idade e escla-

recer sobre a diversidade 
do trabalho desenvolvido 
dentro das brinquedote-
cas municipais, situadas 
nos bairros do Lessa e 
Crispim, além das itine-
rantes. Ela falou também 
sobre a organização de 
ambientes infantis, vi-
vências corporais e práti-
cas com jogos de mesa.

A professora da Anhan-
guera, Luciana Ferreira, 
avaliou a visita como de 
grande importância para 
a formação dos alunos. “A 
formação inicial, como a 
continuada, precisa ofe-
recer subsídios teóricos 
e, aliado a eles, a prática, 
pela qual fica mais fácil 
compreender os conteú-
dos que integram o currí-
culo das disciplinas, entre 
os quais, a temática Brin-
car”, concluiu.

Pindamonhangaba 
sediou esta semana, o 
2º Encontro de Lide-
ranças de Igrejas Evan-
gélicas do Vale do Pa-
raíba. A iniciativa tem 
como objetivo formar 
um grupo de trabalho 
de evangelização englo-
bando diferentes deno-
minações, com um só 
intuito, levar a palavra 
de Deus.

O café foi realizado na 
sede da Primeira Igreja 

Batista de Moreira César 
e contou com cerca de 60 
líderes de diferentes mu-
nicípios, como Taubaté, 
Tremembé e cidades vi-
zinhas.

“Este foi um segundo 
encontro. A intenção é 
realizar um a cada mês, 
com a meta de, juntos, 
fortalecermos os traba-
lhos desenvolvidos pela 
igreja”, disse o pastor 
Ezequiel Tomé Braça, da 
Vida Cristã.

Dez ruas do Azeredo receberam pavimentação

Prefeitura realiza audiência 
pública do Plano de Educação

Importante destacar 
que os professores e ges-
tores que comparecerem 
à audiência pública re-
ceberão certificados de 
participação. A participa-
ção de toda a sociedade é 
muito importante.

O Plano Municipal 
de Educação considera 
as necessidades educa-
cionais dos munícipes e 
cumpre a função de ar-
ticular os esforços das 
esferas governamentais 
em regime de colabo-
ração, tendo como ob-

jetivos: universalizar a 
oferta da etapa obriga-
tória (de 4 a 17 anos); 
elevar o nível de esco-
laridade da população; 
elevar a taxa de alfa-
betização; melhorar a 
qualidade da educação 
básica e superior; am-
pliar o acesso ao ensino 
técnico e superior; va-
lorizar os profissionais 
da educação; reduzir as 
desigualdades sociais; 
democratizar a gestão e 
ampliar os investimen-
tos em educação.

Alunos de Pedagogia participam de atividade da Brinquedoteca

 Atividades desenvolvidas com futuros professores

Divulgação

Um dos fóruns realizados 
para a definição das metas de 

Pinda, que serão apresentadas 
na audiência pública

Arquivo TN

Os moradores de Mo-
reira César e região podem 
participar da ‘Caminhada 
pela Paz’, neste domingo 
(17), a partir das 15 ho-
ras, com saída do Cisas e 
encerramento em frente 
ao Centro Esportivo José 
Ely Miranda ‘Zito’. A ação 
é desenvolvida por líderes 
comunitários e membros 
do Conselho Gestor do 
CEU das Artes.

A responsável pelo 
CEU das Artes conta que 

é mais uma atividade dos 
moradores com o  intuito 
de promover a interação 
das pessoas e trabalhar a 
conscientização sobre vá-
rios tipos de violência. 

O Conselho Gestor 
do CEU das Artes tem 
realizado trabalhos im-
portantes, tendo em 
vista que o prédio pú-
blico, que será inaugu-
rado em breve, poderá 
ser utilizado para mui-
tas apresentações.

Divulgação

Pinda recebe encontro 
de líderes evangélicos

Caminhada pela paz 
em Moreira César
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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

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.
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VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

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 

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”.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Como consultar uma

 Lei no Portal da Câmara

DIGITE O TEOR DA PESQUISA, 
NOS CAMPOS QUE VOCÊ TEM DE 
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA LEI, 
EM SEGUIDA CLIQUE EM PESQUISAR

ABRA O PORTAL DA CÂMARA: 
WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

EM SEGUIDA, NA ABA DO LADO 
ESQUERDO, CLIQUE EM LEI

O RESULTADO APARECERÁ EM 
SEGUIDA, COM DETALHES SOBRE A 
LEI PESQUISADA E O ARQUIVO PARA 
IMPRESSÃO

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 Martim Cesar (DEM) reitera ao Prefeito 
Vito Ardito pedido de providências junto ao departamen-
to competente, para que sejam feitos estudos visando a 
instalação de uma AMI – Academia da Melhor Idade, na 
Praça Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, na 
Quadra Coberta. 

Considerando que a referida praça tem uma dimensão 
razoável para implantação de uma AMI, além de ser bem 
arborizada o que favorece a prática esportiva promovendo 
uma melhor qualidade de vida aos moradores e esportistas.

Loteamento São Sebastião
O vereador Martim Cesar reiterou ao Poder Executivo 

providências junto ao departamento competente, para 
que seja feita uma calha na esquina das ruas João Thiers 
Fernandes Lobo com a Antônio Augusto Rodrigues, no 
Loteamento São Sebastião, visando facilitar o escoamento 
da água pluvial, que está empoçando no local.

Martim Cesar reitera instalação 
de uma Academia da Melhor 
Idade na Quadra Coberta

VEREADOR MARTIM CESAR PEDE A INSTALAÇÃO 
DE UMA ACADEMIA DA MELHOR IDADE NA PRAÇA 
MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO 

BRANCO, NA QUADRA COBERTA
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cidade

O sábado (9) foi de va-
cinação contra a gripe em 
Pindamonhangaba e a 
cidade disponibilizou vá-
rios locais para que a po-
pulação do grupo de risco 
pudesse se imunizar. A 
Prefeitura conta com vá-
rios locais que oferecem 
a vacina, com mais de 
20 unidades de saúde. O 
atendimento é de segunda 
a sexta-feira, a partir das 
7h30.  

Devem ser vacinadas 
gestantes, mães que de-
ram à luz nos últimos 45 
dias, pacientes com doen-
ças crônicas, adultos com 
60 anos ou mais, e profis-
sionais de saúde. A vaci-
nação para os trabalhado-
res de saúde e idosos, na 
região central, acontece 
na antiga sede do Labora-
tório de Análises Clínicas. 
O atendimento é das 8 às 
16h30.

O município pretende 
ultrapassar a meta estabe-
lecida pelo Ministério da 
Saúde, que é 80% da po-

pulação do grupo de risco, 
portanto, em Pinda a meta 
da Secretaria de Saúde é 
85%, o que corresponde, 
aproximadamente, a 39 
mil moradores.

A gestante Bruna Ma-
riani dos Santos foi à uni-
dade de Saúde da Vila São 
Benedito  com o filho de 
quase dois anos e ambos 
foram vacinados.  Ela afir-
ma que como mãe sente-
se feliz em poder evitar 
que a doença atinja os fi-
lhos.

Lila Gambini passou 
pela praça Monsenhor 
Marcondes e se vacinou 
contra a gripe. Ela acredi-
ta que a campanha é mui-
to boa e a população deve 
aproveitar.

Isaura Ribeiro da Sil-
va passou pelo Centro de 
Especialidades Médicas e 
parabenizou a Prefeitura 
por oferecer a vacina em 
um sábado, como alterna-
tiva para as pessoas que 
trabalham durante a se-
mana.

Doação de agasalhos vai 
amenizar o frio de muitos

A unidade de fisiotera-
pia Celina Leite de Abreu 
Cotait conta com profis-
sionais que estão se aper-
feiçoando o tempo todo. 
A patrona do prédio, pro-
fissional com mais de 40 
anos de exercício em fi-
sioterapia, realiza treina-
mentos com a equipe que 
atua no local constante-
mente. Na última sexta-
feira (8), Celina marcou 
presença e ensinou al-
guns exercícios para os 
pacientes.

“A cada vinda minha 
aqui eu participo, divido 
conhecimentos, avalio os 
pacientes junto com eles, 
passo um pouco da mi-
nha vivência e experiên-
cia dentro de uma visão 
bem atual da ergonomia, 
biomecânica que venha 
contribuir e ajudar no de-
senvolvimento de todos 
que buscam esta unida-
de. Tem sido um prazer 
imenso contribuir com 
os profissionais daqui. 
Esta unidade tem uma 
estrutura maravilhosa e 
tenho certeza que este 
local vai ser referência 
na área de reabilitação e 
fisioterapia”.

Pinda forma camareiras 
e cuidadores de idosos

A Prefeitura de Pindamonhangaba está qualificando pesso-
as para trabalharem como camareiras ou cuidadoras de ido-
sos. Os cursos foram oferecidos pelo programa Lições de Casa, 
desenvolvido pelo Departamento de Assistência Social, e tem 
como foco a profissionalização da mão de obra. A formatura 
dos alunos destes dois cursos acontece nesta quarta-feira (13), 
às 16 horas, no prédio do PAT - Posto de Atendimento ao Tra-
balhador.

Saúde pretende vacinar cerca 
de 39 mil pessoas contra gripe

Dia D de 
Vacinação, 
na praça 
Monsenhor 
Marcondes

A Campanha do Aga-
salho está percorrendo as 
ruas de Pindamonhanga-
ba e a população está con-
tribuindo para aquecer os 
mais necessitados. A Pre-
feitura e o Fundo Social 
de Solidariedade contam 
com o apoio de vários par-
ceiros para fazer a arreca-
dação: Gerdau, Fapi-Fun-
vic, Sabesp, Anhanguera, 
Acip, Shopping Pátio 
Pinda, Posto 10 de Julho, 
Programa Escola da Famí-
lia da Diretoria de Ensino, 
Sabesp e Exército.

As doações podem ser 
realizadas até 13 de junho 
em diversos locais: depar-
tamentos e secretarias da 
Prefeitura; qualquer uma 
das 19 escolas onde são 
desenvolvidas as ativida-
des do Programa Escola 
da Família, Shopping Pá-
tio Pinda; comércio da re-
gião central, e faculdades 
Anhanguera e Fapi-Fun-
vic.

O tema da campanha é 
“Roupa Boa a Gente Doa” 
e os trabalhos de arreca-
dação começaram dia 29 
de abril. Os moradores 
podem doar os seguintes 
materiais: cobertores, sa-

patos, tênis, toucas, ca-
checóis e blusas, sendo 
todos em boas condições. 
A expectativa deste ano é 
arrecadar 160 mil peças.

“As doações são impor-
tantes e contamos sempre 
com a solidariedade do 
povo pindense. Ano pas-
sado conseguimos mais 
de 150 mil peças e este 
ano acredito que vamos 
superar as nossas expec-
tativas. Os profissionais 

da Prefeitura estão nas 
ruas fazendo as arrecada-
ções e também agradece-
mos a Sabesp, o Exército, 
e demais parceiros deste 
trabalho tão bonito”, des-
taca o prefeito de Pinda-
monhangaba.

Quem não puder le-
var as doações aos postos 
pode solicitar ao Fundo 
Social que faça a coleta 
em casa, basta ligar para o 
telefone 3643-2223.

As doações serão recebidas até 13 de junho

Profissionais de fisioterapia 
participam de treinamentos

Wilma aparecida Pra-
do diz que trabalha como 
diarista e tem alguns pro-
bleminhas de saúde, como 
hérnia de disco, bico de 
papagaio e artrose. “Eu 
gostei muito deste novo 
espaço e a Celina é uma 
profissional excelente. 
Com o exercício que ela 
passou, consegui aliviar 
a dor forte que eu estava 
sentindo. Ela contribui 
muito com os profissionais 
daqui também, parabenizo 
o trabalho de todos”.

Divanilda Maria Te-

nório Gonçalves iniciou o 
tratamento há uma sema-
na e diz que achou o local 
maravilhoso. Ela afirma 
que a presença de Celina 
no local é muito boa, por-
que é uma profissional ex-
periente.

Norival Pereira Santos, 
aposentado, conta que teve 
um acidente vascular cere-
bral e fazendo o tratamento 
na unidade de fisioterapia 
melhorou, antes ele não 
dormia do lado esquerdo. 
Para ele, os profissionais 
são ótimos.

Exercícios repassados aos pacientes também 
podem ser feitos em casa

Divulgação

Divulgação
Divulgação



Pindamonhangaba 12 dE maio dE 2015Tribuna do Norte6

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 129/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOÃO MARCIEL MARTINS, 
responsável pelo imóvel situado a RUA TUPINAMBÁ, S/Nº. Bairro Maricá, inscrito no município 
sob as sigla SE12.08.04.033.000, LOTE  P-019, QUADRA Q, para que efetue a limpeza do 
referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.  Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 130/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOSÉ MAURICIO MIGUEL, 
responsável pelo imóvel situado a RUA MOGI DAS CRUZES, S/Nº. Bairro CIDADE NOVA, 
inscrito no município sob as sigla SE23.03.06.012.000, QUADRA B-05, LOTE 04, para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.  Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 131/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) VALNO HERCULANO COSTA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA OSWALDO COSTA, S/Nº. Bairro MARICA, inscrito no 
município sob as sigla SE12.08.07.023.000, QUADRA U, LOTE 12, para que efetue a limpeza 
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.  Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 132/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) ELZA DA SILVA MORAES, 
responsável pelo imóvel situado a RUA MOGI DAS CRUZES, S/Nº. Bairro CIDADE NOVA, 
inscrito no município sob as sigla SE13.16.05.015.000, QUADRA B-04, LOTE 04, para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.  Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 133/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, 
S/Nº. Bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob as sigla SE23.11.05.005.000, QUADRA 
I, LOTE 09, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 134/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, 
S/Nº. Bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob as sigla SE23.11.05.006.000, QUADRA 
I, LOTE 08, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 135/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, 
S/Nº. Bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob as sigla SE23.11.05.007.000, QUADRA 
I, LOTE 07, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 136/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, 
S/Nº. Bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob as sigla SE23.11.05.008.000, QUADRA 
I, LOTE 06, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 137/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, 
S/Nº. Bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob as sigla SE23.11.05.009.000, QUADRA 
I, LOTE 05, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 138/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, S/
Nº, bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob a sigla SE23.11.05.005.000, QUADRA I, 
LOTE 09, para que efetue o fechamento do referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º e 3º da Lei 2610/1991.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 139/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, S/
Nº, bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob a sigla SE23.11.05.006.000, QUADRA I, 
LOTE 08, para que efetue o fechamento do referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º e 3º da Lei 2610/1991.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 140/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, S/
Nº, bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob a sigla SE23.11.05.007.000, QUADRA I, 
LOTE 07, para que efetue o fechamento do referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º e 3º da Lei 2610/1991.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 141/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, S/
Nº, bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob a sigla SE23.11.05.008.000, QUADRA I, 
LOTE 06, para que efetue o fechamento do referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º e 3º da Lei 2610/1991. 

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 142/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, S/
Nº, bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob a sigla SE23.11.05.009.000, QUADRA I, 
LOTE 05, para que efetue o fechamento do referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º e 3º da Lei 2610/1991.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 143/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, S/Nº, 
bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob a sigla SE23.11.05.005.000, QUADRA I, LOTE 09, 
para que efetue o a construção de calçada no referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 144/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, S/Nº, 
bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob a sigla SE23.11.05.006.000, QUADRA I, LOTE 08, 
para que efetue o a construção de calçada no referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 145/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, S/Nº, 
bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob a sigla SE23.11.05.007.000, QUADRA I, LOTE 07, 
para que efetue o a construção de calçada no referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 146/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, S/Nº, 
bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob a sigla SE23.11.05.008.000, QUADRA I, LOTE 06, 
para que efetue o a construção de calçada no referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 147/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARTHA APARECIDA TEIXEIRA 
MOTTA, responsável pelo imóvel situado a RUA SANTA BRANCA com PRINCESA ISABEL, S/Nº, 
bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob a sigla SE23.11.05.009.000, QUADRA I, LOTE 05, 
para que efetue o a construção de calçada no referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

etr ÓleoS S/a
cnPJ/Mf nº 07.830.977/0001-85

nire 35.300.327.161
edital de conVocação

aSSeMblÉia geral ordinÁria

Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A (“Companhia”) para se reunirem no dia 29 de 
maio de 2015, às 15:00h, na sede social localizada na Av. Félix Galvão Cruz Simões, nº 485, Bairro 
Feital – Distrito de Moreira César, CEP 12441-285, Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA:
(a) Aprovação das contas, do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras do 
exercício encerrado em 31.12.2014, publicadas no Diário Oficial de SP dia 23.04.2015 e no Jornal 
da Cidade de Pindamonhangaba em 24.04.2015.
(b) Ratificar os atos da administração.
Pindamonhangaba (SP), 12 de maio de 2015.

a diretoria

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
concurSo PÚblico nº 02/2012

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

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

dia  18/05/2015 às 14:00 horas

aSSiStente de SerViçoS geraiS

132º Milena goMeS de aSSiS
RUA ORLANDO SILVA, 290 – BELA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-450

edSon Macedo de gouVÊa
SecretÁrio de adMiniStração

retificação
A Prefeitura comunica que as publicações 
veiculadas neste Jornal em 06/05/15, p. 6, 
concernente aos Pregões nº. 057/2015 e nº. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital reSuMido

Pregão (regiStro de PreçoS) nº 090/2015
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. 90/15, referente à “Aquisição de 
carrinho de bebê e cadeira de alimentação para atender as necessidades das creches municipais”, 
com encerramento dia 26/05/15 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, 11 de maio de 2015.

Pregão nº 091/2015
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. 91/15, referente à “Aquisição de materiais 
de higienização predial para as novas unidades de saúde do Município de Pindamonhangaba”, com 
encerramento dia 25/05/15 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, 11 de maio de 2015.

Pregão nº 093/2015
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. 93/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada para limpeza da fachada/vidros/testeira do prédio sede da Prefeitura 
de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 27/05/15 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, 11 de maio de 2015.

Pregão nº 094/2015
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. 94/15, referente à “Aquisição de 
herbicida indicado para o controle de plantas infestantes anuais e perenes, conforme solicitado 
pelo Departamento de Serviços Municipais”, com encerramento dia 27/05/15 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, 11 de maio de 2015.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eXtrato de aditaMento

Pregão nº 032/2012
Contrato nº 072/2012 Aditamento nº 001/2015. 
Objeto: Contratação de empresa para realização de manutenção em equipamentos odontológicos 
e de inaloterapia da municipalidade pelo período de 12 meses.
Contratada: Junque Peças e Serviços Odonto-Médico Hospitalares Ltda.
Data de assinatura: 23/03/15.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses, até 25/09/15.
Adita-se valor: com base no IPC-FIPE 6,65%, passando de R$ 13.410,00 para R$ 14.301,77.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Roberto Carlos Manaliscki Junque.
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2015.

Pregão nº 350/2012
Contrato nº 011/2013 Aditamento nº 001/2015. 
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de cobertura securitária para veículos 
oficiais pertencentes a frota municipal.
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Data de assinatura: 11/03/15.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 19/03/2016.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Fabio Alex Colombo e Joelson Renato Barbosa.
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2015.

Pregão nº 133/2013
Contrato nº 189/2013 Aditamento nº 001/2015. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de polissonografia, com 
fornecimento de material e mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses.
Contratada: Pronto Clin S/C Ltda.
Data de assinatura: 02/04/15.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 04/06/2016.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Dinália Maria Nascif de Almeida.
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2015.

Pregão nº 248/2013
Contrato nº 235/2013 Aditamento nº 001/2014. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de polissonografia, com 
fornecimento de material e mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses.
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Data de assinatura: 12/12/14.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 28/01/2016.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes e Benedito Rubens Fernandes 
de Almeida.
Assina pela contratada: Fabio Alex Colombo e Joelson Renato Barbosa.
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2015.

Pregão nº 250/2013
Contrato nº 226/2013 Aditamento nº 001/2015. 
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente 
automatizado para realização de centrifugação, seleção, aliquotagem, distribuição, re-sistribuição, 
destampamento de Tubos, re-tampagem e soroteca de amostras, com o fornecimento de todos os 
insumos necessários, ao laboratório Municipal de Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) 
meses.
Contratada: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Data de assinatura: 12/03/15.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 09 (nove) meses, até 26/12/2015.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Maurício Martins Canas.
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2015.

Pregão nº 265/2013
Contrato nº 090/2014 Aditamento nº 001/2015. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, incluindo 
materiais, mão de obra e translado, a serem realizados no município de Pindamonhangaba pelo 
período de 12 (doze) meses.
Contratada: Lucas César Ribeiro Velório ME.
Data de assinatura: 02/04/15.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 09/04/2016.
Adita-se valor: com base no IPC-FIPE 6,61%, passando de R$ 18.583,33 para R$ 19.811,69.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Lucas César Ribeiro.
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2015.

LEILÃO DE IMÓVEL
Banco Santander vende em leilão casa com 80,69m² de construção 

em terreno de 125m², na R. Manoel Eugênio, 99 – Mombaça.

Veja fotos, matrícula e mais informações no site www.FrazaoLeiloes.com.br ou pelo tel. 11 3550-4066. (LT 144)

LANCE MÍNIMO: R$ 85.050,00. 
À vista com 5% de desconto ou sinal de 30% mais 36 parcelas, conf. edital.

058/2015, tornam-se sem efeito. Ratificam-se 
as seguintes: 

Pregão nº. 057/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 57/15, 
que cuida de “Contratação de empresa 
especializada em cobertura securitária para 
seguro de veículos pertencentes a frota da 
Secretaria de Saúde”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em 
favor da empresa (itens/lotes): Mapfre Seguros 
Gerais S/A. (01 e 02).
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2015.

Pregão nº. 058/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 58/15, 
que cuida de “Aquisição de arquivo e roupeiro 
em aço para as unidades de Saúde do 
Município”, a Autoridade Superior HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor das 
empresas (itens/lotes): Marfvale Com. e 
Repres. de Móveis para Escritório Ltda. EPP. 
(01); Isabelle de Carvalho Lemos EPP (02).
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2015.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba

cMaS - conSelho MuniciPal de aSSiStÊncia Social

CONVOCAÇÃO PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 4ª reunião Ordinária de 2015, a 
realizar - se:

Dia:  13/05/2015                     
Horário:  8h30
Local:  CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

PAUTA: 
• Deliberação sobre o Demonstrativo físico/financeiro - MDS/2014 
• VII Conferencia Municipal de Assistência Social
• Comissão de orçamento 
• Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho

benedito Sérgio irineu
Presidente do cMaS

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a justificativa 
com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
 

conSelho MuniciPal doS direitoS 
da criança e do adoleScente

Prorrogação do edital nº. 01/2015
edital do ProceSSo unificado de eScolha doS MeMbroS do conSelho 
tutelar de PindaMonhangaba Para o Mandato 2016/2020

A Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Pindamonhangaba, comunica que FICA PRORROGADO até o dia 20/05/2015 às 17 horas, o 
período de inscrições para o processo unificado de escolha dos membros do Conselho Tutelar de 
Pindamonhangaba, mandato 2016/2020. 

Desta forma, o cronograma fica alterado para as seguintes datas: 

1º etaPa: 
a) Inscrições: período de 09/04/2015 à 20/05/2015; 
b) Publicação da lista dos inscritos: 29/05/2015; 
c) Prazo para recurso ou impugnação dos inscritos: 01/06/2015 à 05/06/2015; 
d) Publicação da lista dos habilitados ao processo de escolha: 05/06/2015. 

CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 01/2015

Publicação da Prorrogação 12/05/15 

Período de Inscrições no Protocolo Geral da 
Prefeitura 09/04/15 à 20/05/2015 

Publicação da Lista dos Inscritos 29/05/2015 

Prazo para Impugnação/Recurso dos Inscritos 01/06/2015 à 05/06/2015 

Publicação da Lista dos Habilitados ao Processo 
de Escolha 05/06/2015 

adriano augusto Zanotti
comissão especial - cMdca

A polícia prendeu na 
última sexta-feira (8) um 
homem acusado de roubar 
uma arma no bairro Nova 
Esperança.

O crime teria ocorrido 
no dia 19 de abril de 2014, 
na rua Mirabeau Antonio 
Pini, quando a vítima, que 
é do Corpo de Bombeiros,  

ficou sem a arma que por-
tava que caiu quando ele 
teve uma queda de sua 
motocicleta. A ação da 
Polícia Civil acabou apre-
endendo a arma na rua 
Benedito Darcy Monteiro, 
no bairro do Araretama. O 
autor acabou confessando 
o crime e foi preso.

A Polícia Civil está in-
vestigando um homem de 
aproximadamente 65 anos 
que praticou crime de es-
telionato contra uma víti-
ma de 86 anos no centro 
da cidade. O veículo que é 

utilizado pelo suspeito tem 
a placa EBZ9328/Barra 
Mansa/RJ. Caso alguém 
veja ou saiba do paradeiro 
do  carro com essa placa, 
a polícia pede que seja in-
formada imediatamente.    

Polícia investiga 
crime de estelionato

Roubo de arma esclarecido
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cotidiano
‘Borba Gato’ comemora Dia 
da Vitória e entrega boinas

Saguão da prefeitura 
recebe obras de Junô

Biblioteca municipal 
homenageia patrono

Circuito Sesc de Artes leva apresentações culturais para praça

O 2º Batalhão de Enge-
nharia de Combate ‘Bata-
lhão Borba Gato’ e a Guar-
nição Federal realizaram, 
na última sexta-feira (8), 
uma cerimônia militar 

para celebrar os 70 anos 
do Dia da Vitória e pro-
ceder a  entrega de boinas 
aos recrutas incorporados 
em 2015.

Com a presença de 

ex-combatentes da FEB - 
Força Expedicionária Bra-
sileira, a leitura da Ordem 
do Dia enfatizou as ações 
do Brasil junto às For-
ças Aliadas na 2ª Guerra 

Mundial. O dia é comemo-
rado devido à vitória dos 
aliados sobre a Alemanha 
(nazista), marcando o fim 
da Segunda Guerra Mun-
dial. O acordo foi assinado 

no dia 7 de maio de 1945 e 
passou a ser válido a par-
tir do dia seguinte; exceto 
na Rússia, antiga União 
Soviética, que impôs outra 
assinatura, deste modo, 
para eles e outros aliados 
orientais, o Dia da Vitória 
é celebrado no dia 9 de 
maio. E para o restante do 
mundo, no dia 8. 

Como parte da come-
moração, o comandante 
do Batalhão Borba, tenen-
te-coronel Rogério Caum e 
os ex-combatentes  da FEB 
inauguraram um monu-
mento em homenagem aos 
‘pracinhas’ de Pindamo-
nhangaba. O comandante 
destacou a importância de 
celebrar a data, onde mui-
tos deram suas vidas em 
favor da liberdade.

Prosseguindo a ceri-
mônia, houve a entrega da 
boina aos recrutas incor-
porados em 2015 junta-
mente com os padrinhos 
e madrinhas dos milita-
res. “Este é um momento 
muito importante na vida 
desses jovens. Serve para 
que observem o quanto o 
Serviço Militar pode en-
grandecer um homem”, 
afirmou o tenente-coronel  
Rogério Caum.

A solenidade foi encer-
rada com desfile e, logo 
após, foi servido um lan-
che aos convidados. No 
mesmo dia aconteceu uma 
exposição de materiais bé-
licos na praça Padre João 
de Faria Fialho (Largo do 
Quartel), em frente ao Ba-
talhão.

O espaço cultural do 
saguão da Prefeitura de 
Pindamonhangaba rece-
be, neste mês, as obras do 
artista plástico Junô. São 
mais de 30 telas multico-
loridas, com temas abs-
tratos, que preenchem as 
paredes do saguão, cha-

mando a atenção dos mu-
nícipes que frequentam a 
sede da Prefeitura.

“A minha arte é a arte 
da necessidade espiritu-
alizada envolta em co-
res, forma, movimento e 
sensações. De estruturas 
transformantes que bus-

A Biblioteca Pública 
Municipal “Ver. Rômulo 
Campos D´Arace”, localiza-
da no Bosque da Princesa, 
homenageia seu patrono 
neste mês, pelos 60 anos de 
sua morte, em 1º de maio 
de 1955.

Para tanto, está sen-
do realizada a exposição 
‘Lembranças de Rômulo’, 
na sede da biblioteca, com 
alguns pertences originais 
do patrono, cedidos por sua 
única filha, Vânya Dulce 
D´Arace Maciel, como uma 
escrivaninha, livros e fotos, 
além de reportagens publi-
cadas no jornal Tribuna do 
Norte. Uma das curiosida-
des da exposição é a placa 
original da biblioteca, da 
época de sua inauguração.

Além da exposição, que 
está aberta no horário de 
funcionamento da biblio-
teca, durante todo o mês 
de maio, familiares de Rô-
mulo D´Arace estarão no 
local em dias específicos, às 
15 horas, conversando com 
os visitantes e com os con-
vidados especiais. As pró-
ximas datas serão: quinta-
feira (14), para escritores, 
poetas e trovadores; dia 21 
de maio, para rotarianos 
e vereadores; e dia 28 de 
maio, para educadores e 
aprendizes.

A biblioteca fica na La-
deira Barão de Pindamo-
nhangaba, no bairro do 
Bosque, e funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.

Formas e materiais inusitados compõem a obra do artista plástico Junô

O Largo do Quar-
tel foi palco do Cir-
cuito Sesc de Artes, 
na sexta-feira (8). Di-
versas apresentações 
culturais foram rea-
lizadas com apoio da 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba, como 
música, circo, cine-
ma, dança, literatura, 
cultura digital e arte-
mídia.

A programação 
gratuita foi voltada 
para pessoas de todas 

as idades. A intenção 
foi provocar os senti-
dos e fazer com que 
ideias estéticas pas-
sem a circular e a fru-
tificar, despertando 
novas conexões entre 
a sensibilidade e o co-
tidiano das pessoas.

Pindamonhanga-
ba foi uma das 108 
cidades a receber o 
Circuito Sesc de Ar-
tes neste ano. Além 
das apresentações 
na praça, o Circuito 

continua presente na 
internet, com uma 
homenagem à Corpo-
ração Musical Euter-
pe, contendo um ví-
deo a respeito de sua 
história, como forma 
de homenagear não 
somente a instituição 
mas toda a cidade. 
Vale a pena conferir, 
no http://circuito.
sescsp.org.br/pinda-
monhangaba-euter-
pe-a-banda-mais-an-
tiga.

Apresentação de dança “Todo Canto Dança”, com o Grupo 
Cupuaçu, de São Paulo, abriu a programação em Pinda

Pertences de 
Rômulo D´Arace 
estão expostos

cam levar, aos que apre-
ciam, a uma interrogação 
interior despertada em 
cada um. Composições 
que chocam, aliviam, 
provocam o raciocinar de 
cada um em busca de uma 
resposta coerente, equili-
brada, serena e marcan-

te”, diz o autor, a respeito 
de seu trabalho.

A exposição é marcan-
te, pelo uso de materiais 
simples, inovadores e inu-
sitados, “mas que, fami-
liarizados com cada um 
que parado ou até mes-
mo deslizando seu olhar 
crítico ou não, poderá 
constatar que: a própria 
condição espiritual do 
homem e a natureza, só 
é significante na medida 
em que é transformada 
para expressar essa con-
dição humana. O que dá 
à arte sua vitalidade e 
efeito, não é algum prin-
cípio de composição ou 
algum ideal de perfei-
ção, mas uma expressão 
direta de sentimento e 
emoção de forma espon-
tânea como um gesto 
duradouro quanto uma 
rocha”, concluiu.   

As obras da exposi-
ção podem ser adqui-
ridas diretamente com 
o  artista, pelo telefone: 
9-9628-4536.

Julia Villar
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Tenente Rogério Caum e ex-combatentes Recruta recebe boina de seu padrinho

Julia Villar
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Tribuna do Norte
ESPORTES

CAMPEONATO SUB 11 – Sábado (9)

São Paulo 5 X 0 Jardim Regina 
Unidos do Ipê 0 X 1 Santos 
Ferroviária 1 X 2 Terra dos Ipês 
Etna 2 X 1 Gerezim 

FINAL DO CAMPEONATO SUB 15 – Sábado (9)
Fluminense (Campeão) 3 X 1 Ferroviária 

FINAL DA COPA ICO SUB 20 – Domingo (10)
Sapopemba 3 X 1 Mombaça 
Corinthians 5 X 6 Rosário (Campeão)

CAMPEONATO SÊNIOR 40 – Domingo (10)
Cidade Nova 2 X 4 Fluminense 
Terra dos Ipês 1 X 0 Andrada 
Imperial 2 X 4 Bela Vista 
Estrela 2 X 1 Bandeirante 
São Paulo 0 X 0 Rosário 
Independente 0 X 4 Pindense
 
CAMPEONATO 2ª DIVISÃO – Domingo (10)

CHAVE A 
Cidade Nova 1 X 2 Unidos do Araretama 
Santa Cecília 3 X 1 Santa Cruz 
Bela Vista 3 X 0 Jardim Eloyna 
Real Castolira 4 X 0 Campo Alegre 
100 nome 2 X 2 União R8 
Maricá 1 X 1 Jardim Regina 

CHAVE B
Fluminense 2 X 0 Ramos 
Jd. Princesa 3 X 0 Galáticos
Flamengo 1 X 3 Juventus 
Terra dos Ipês 0 X 3 Moreira César 

RESULTADOS DOS JOGOS DO 
FINAL DE SEMANA:

O domingo (10) foi 
de comemoração para 
os jogadores da família 
Rosário, que conquista-
ram o Campeonato Sub 
20 de futebol, no está-
dio Antonio Pinheiro Ju-
nior, após vitória sobre 
a equipe do Corinthians.

A torcida ‘Família Ro-
sário’ embalou o time 
em busca da vitória. 
Logo nos primeiros mi-
nutos, Rosário abriu o 
placar. No final do pri-
meiro tempo, o Corin-
thians empatou. Na se-
gunda etapa não houve 
mudança no placar e a 

partida foi para prorro-
gação. Com novo empa-
te, a decisão foi para as 
penalidades. O goleiro 
Jhonny, do Rosário, de-
fendeu duas cobranças 
e sua equipe venceu o 
Corinthians por 6 a 5.

“Tenho muito a agra-
decer para essa mole-
cada que jogou muito. 
Em alguns jogos não 
estávamos bem, mas 
eles são bons. Também 
contamos com a torcida 
maravilhosa, foi tudo 
excelente”, comentou 
Djeison, técnico do Ro-
sário.

Rosário derrota Corinthians e fica com Sub 20

 Sapopemba fica 
em terceiro

Na preliminar, Mombaça 
e Sapopemba disputaram o 
terceiro lugar. Os gols que 
garantiram o 3º lugar para 
o time do Azeredo foram de 
Leandrinho, que marcou o 
primeiro, e Nil, mais dois, 

placar final 3 x 1.
Vicente, técnico do Sa-

popemba, parabenizou os 
organizadores do Sub 20. 
“Fizemos uma ótima cam-
panha, porém perdemos 
uma única partida. Foi um 
orgulho participar e todos 
estão de parabéns”, disse.

DESTAQUES DA COMPETIÇÃO
Melhor Goleiro - Jhonny Lúcio - Rosário
Artilheiro - Leandro Augusto Oliveira - Sapopemba, 
com 7 gols
Disciplina - Sapopemba

O Fluminense conquistou o Cam-
peonato Sub 15 após bater a Fer-
roviária no sábado (9), no estádio 
José Rodrigues Alves, o popular Mo-

rumbi Pindense, por 3 a 1 (dois de 
Lucas e um de Luis França; Ramon 
descontou).

O jogo foi bastante movimentado 

e com boas chances para as duas 
equipes, porém o time do Bela Vis-
ta foi mais preciso na conclusão das 
jogadas e obteve a vitória.

Fluminense é campeão Sub 15

A equipe de futebol 
masculino de Pindamo-
nhangaba estreia neste sá-
bado (16) na fase regional 
dos Jogos Abertos da Ju-
ventude contra Lavrinhas. 
Os jogos desta fase serão 
realizados em Guaratin-
guetá. Quem vencer en-
frenta São José dos Cam-
pos no próximo dia 23.

A equipe local também 
representa  a cidade na 
Copa São Paulo Sub 19, 
promovida pela Associa-
ção Paulista. O primeiro 
jogo será dia 24 deste 
mês contra Cruzeiro, na 
casa do adversário. Em 
2014, Pindamonhangaba 
conquistou o 3º lugar da 
Copa São Paulo.

Futebol estreia 
na fase regional 
dos Abertos

Pindamonhangaba 
é uma cidade que está 
chamando a atenção de 
muitos atletas locais e da 
região, para praticar corri-
das. Charles Miller e Fábio 
de Oliveira Vieira subiram 
ao pódio da 2ª Etapa da 
Corrida de Montanhas, 
em abril, e estão treinan-
do para ter bons resulta-
dos nas próximas com-
petições. Neste domingo 
(17), eles  participarão da 
1ª Etapa da Corrida de 
Aventura, às 9 horas, no 
Parque da Cidade.

Miller comenta que 
as provas em Pinda são 
muito bem organizadas 

e conquistar o pódio é 
algo gratificante, porque 
é também superação 
de obstáculos. Ele pra-
tica outros esportes e 
cita que a corrida é algo 
que realmente chama a 
atenção. Miller e Fábio 
participam na categoria 
de 40 a 45 anos. Na cor-
rida de montanhas ele 
ficou com a prata e Fá-
bio com o ouro.

Miller revela que em 
junho também pretende 
participar da 3ª Etapa da 
Corrida de Montanhas, 
que será realizada no Ri-
beirão Grande, a partir 
das 9 horas.

Atletas treinam para corridas em Pinda

Jogadores do Rosário comemoram conquista

Sapopemba terminou em terceiro

Time do Bela Vista aproveitou as chances e venceu a partida

Charles e Fábio (à esquerda) vencedores
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Luis Cláudio Antunes / Portal R3
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