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Novo hotel investe na cidade e 
expande geração de empregos

Asfalto 
proporciona 
segurança 
nas ruas do 
Azeredo

Cursos gratuitos qualifi cam 
para mercado de trabalho

Pindamonhangaba está recebendo 
investimentos para a construção do 
Hotel Intercity Pátio Pinda, que será 
integrado ao complexo multiuso do 
shopping. O lançamento do empreen-

dimento ocorreu na terça-feira (12), 
quando o representante dos investido-
res, Ricardo Sayon, justificou a cons-
trução do hotel com o crescimento eco-
nômico do município.

O prefeito  também atribuiu o hotel 
ao desenvolvimento contínuo de Pin-
damonhangaba e ressaltou a geração 
de empregos na cidade.

Os participantes dos 
cursos de camareira 
e cuidador de idosos 
receberam os certifi cados 
de conclusão na quarta-
feira (13) e estão aptos para 
o mercado de trabalho. 
Os interessados em fazer 
esses cursos, e também de 
garçom e de secretária do 
lar, devem procurar uma 
das unidades do Centro de 
Referência em Assistência 
Social para obter mais 
informações e efetuar as 
inscrições.

ESPORTE 
ESTIMULA 
ATLETAS DA 
MELHOR IDADE

PINDA ATRAI 
EMPRESA 
JAPONESA DE 
AUTOPEÇAS

UNIDADE DE 
SAÚDE DO 
CIDADE JARDIM É 
REFORMADA

AMPLIAÇÃO DO 
CRAS BENEFICIA 
MORADORES DO 
ARARETAMA

SEMANA 
NACIONAL DE 
MUSEUS COMEÇA 
NA SEGUNDA

TEATRO, 
DANÇA E 
MÚSICA NA 
VILA SÃO PAULO

Os moradores do Jardim 
Azeredo, no Distrito de Moreira 
César, receberam ofi cialmente o 
asfalto de 10 ruas do residencial 
na quarta-feira (13). Durante a 

inauguração, o prefeito desta-
cou o crescimento da cidade e 
os investimentos em obras que 
proporcionam qualidade de 
vida à população.

Divulgação

Prefeito destacou os trabalhos de infraestrutura no bairro

Chefe do Executivo lembrou que as inscrições começam dia 18 e terminam dia 22
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“... COM VOCÊ APRENDI a sorrir e viver, porque tudo 

o que eu sempre quis ter,  muito mais eu encontro em 
você...” – Roberto Carlos

DESTAQUE DA SEMANA
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ARENA 101 Pinda: 16/5 
(sábado) - Talis e Welinton, e 
Grupo Sambrasil. Mês do ani-
versariante, você e mais 10 ga-
nham camarote. Noite da Porca 
e Parafuso.  Tel (12) 3424-7673. 

ASSOCIAÇÃO Taubaté: 
22/5 (sexta) - Boogie oogie. 
Rua Juca Esteves, 500. Tel (12) 
3621-8566.

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

CASARÃO ROSEIRA - Ba-
lada com banda ao vivo toda 
quinta. Dj Alexandre Jr. Estrada 
Roseira-Aparecida.

CENTRO DE CONVIVÊN-
CIA do Idoso (CCI) Pinda - Bai-
le todo sábado às 19h com ban-
da ao vivo. Para pessoas a partir 
de 50 anos. Sócios não pagam 
e não-sócios R$ 10 por baile. 
Informações com Luiz Gongaza 
(12) 3645-2361.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 16/5 (sábado) - Banda 

8 Segundos. Elas free. Via Du-
tra, divisa Guará/Lorena.

CLUBE DA VILA São Be-
nedito realiza quatro bailes no 
Recinto São Vito (Moreira Cé-
sar) maio:  17 - Banda Gold. 24 
- Banda Alphavalle. 31 - Cleide 
Silva. Tel (12) 3642-2087.

CLUBE DO LAZER Tauba-
té: Bailes com as melhores ban-
das ao vivo (20h). Quarta-feira:  
20/5 - Bosco & Cristiano. 27 - 
Três Corações.

Domingo:  17/5 – Tropica-
lientes. 24 - Sabor de Verão. 31 
- Premimium. Tel. 3633-5389 e 
3011-0400.

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé “Creix”:  16/5 (sá-
bado) - Marrom Sertanejo. 23/5 
- Anjinho do Vale (chamego.
com). Tel (12) 3674-2413. 

ESTÂNCIA NATIVA Caça-
pava:  22/5 (sexta) - Bruninho 
& Davi. 30/5 (sábado) - Noite 
do Branco. Talis e Welinton. Km 
133 da Via Dutra 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. 15 - Bruno & Hyago. 22 
- Anjinho do vale (Chamego.
com). 29 – Luizinho & Priscila.

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. O segundo lote virá em 
seguida com valores R$ 20 (não 
associado) e R$ 10 (associado). 
Os ingressos estão a venda no 
clube (Tesouraria e Academia) 
e também na loja Neto Jeans. 
As mesas para o evento são em 
número limitado custam R$ 30 
e o interessado pode adquirir a 
sua na Tesouraria do clube.

HÍPICA PARAÍSO Tauba-
té: Não informado. Lista vip 
whatsapp 99232-5488 com 
Danni William.  31/05 (domin-
go) - “Queima do alho na Hípica 
Paraíso”. Banda Sacode a Poei-
ra, Tonny Viola, Toniel e Josiel. 
Convites  R$ 30. Informações: 
99232-5488 (Whatsapp). Ga-
ranta já o seu convite antecipa-

do. Estrada do Barreiro.
LUSO BRASILEIRO São 

José: 22/5 (sexta) - Natiruts. Tel 
(12) 3923-4699.

MANGUEIRÃO Pinda:  Bai-
lão sertanejo/forró toda sex-
ta-feira: 15/5 - Banda Gold. O 
ingresso custa R$ 10 preço úni-
co. Telefone para contato: (12) 
9708-2011.

MUNDI Taubaté: 15/5 (sex-
ta) - Mcs Pikeno e Menor. Bai-
le do Patrão. 16/5 - (sábado) 
- Mateus & Cristiano. Arrocha 
Tequila.

MUTLEY Taubaté:15/5 
(sexta) –  Banda A Liga.   16/5 
(sábado) – Jagermeister Rock. 
Tel 98815-1652 e 3434-0800. 
dayse@mutley.com.br.

ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 
15/5 (sexta 23h)  – Monster of 
Obvio. Desert Dance. Abertura 
Alefl a. 16/5 (sábado) – Não in-
formado.

ÓPERA MIX Pinda: 16/5 
(sábado) – Trio Bravana. Elas 
vip até 1h. Rua Luíza Marcon-
des de Oliveira, 286 (antiga Vi-
nil).PINDABAR Pindamonhan-
gaba:  QUARTA - O melhor do 

sertanejo.   QUINTA - Não infor-
mado. SEXTA - Não informado. 
SEGUNDA - Sertanejo. Cerveja 
Itaipava a R$ 1,50 a noite toda.  
Tel (12) 3645-5805, 99142-
0181 e 99163-9001.

PORCA MISÉRIA Taubaté:  
15/5 (sexta) - Maskavo. 16/5 
(sábado) - 2 Reis (fi lhos de Nan-
do Reis). 23/5 (sábado) - Filipe 
Ret.

RANCHO DO GALÃ Tauba-
té: 15/5 (sexta) - Banda 8 Se-
gundos.

RANCHO SANTA FÉ Apa-
recida:  Não informado. Tele-
fones (12) 3105-1663 e (12) 9 
8290-1723 Whatsapp RECANTO 

CAIPIRA Pinda, no Sindicato 
Rural:  14/5 (quinta) - Wa-
shington dos Teclados. 16/05 
(sábado) - Celso & Tino. Tel. 
(12) 99775-0389 Nova Di-
mensão.   

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.

RESTAURANTE 3 GAR-
ÇAS Guará: 16/8 (sábado) 
– Banda Cuban Boys. Baile 
todo sábado com as melho-
res bandas.

WILSON  E WASHINGTON – Pai e fi lho (Banda Nova Dimen-
são), são músicos profi ssionais de qualidade. Além de animarem 
bailes, festas e shows em todo o Vale do Paraíba, tocam tam-
bém em bailes no Recanto Caipira de Pindamonhangaba (antigo 
salão de eventos do Sindicato Rural). Para contratá-los, pode 
ligar para o telefone (12) (12) 99775-0389. Eles são ótimos!

João Paulo Ouverney

Tem coisas que todo mundo já sabe o que vai 
acontecer. Experimente ir para Ubatuba no ve-
rão em um feriado prolongado... vai pegar trân-

sito na Dutra, na Oswaldo Cruz, um ‘inferno’ no litoral, 
etc... bom, mas isso todo mundo já sabe que vai ocorrer.
Não adianta querer dizer outra coisa, porque não vai ‘co-
lar’.

São verdades absolutas que as pessoas aprendem e 
percebem em suas vidas.

Com a energia elétrica é a mesma coisa.
Tem mais de 30 anos que o Governo insiste em afi r-

mar que não vai faltar energia. Mas no fi m, ele sempre 
erra. A energia acaba, o povo sofre, a culpa passa a ser da 
chuva, aliás, da ausência dela, da falha na transmissão, 
da sobrecarga do sistema e até, do coitado, do estagiário, 
que muitas vezes nem estava trabalhando no dia. Por si-
nal, culpar os novatos é pura incompetência. Pesquisa re-
cente da Universidade de Coimbra, nos Estados Unidos, 
revelou que os estagiários são responsáveis por cerca de 
20% de toda a cadeia produtiva das empresas – sejam 
elas de qualquer setor.

Voltando ao ponto, com esta breve introdução, já eli-
minamos esses verdadeiros heróis que, muitas vezes, 
‘dão o sangue’ para suas companhias de qualquer culpa.

A verdade é uma só. A infração é do Governo, sempre 
e só dele.

Ausência de planejamento, de infraestrutura, e outros 
problemas que estamos cansados de saber que aconte-
cem no Brasil.

O que não pode neste momento é o Governo alegar 
que “O Brasil está mais seguro de que terá energia elétri-
ca sufi ciente para abastecer as empresas e os consumido-
res residenciais”.

Pois bem, esta afi rmação na página online ofi cial do 
Governo deixa todos os brasileiros boquiabertos. Sabe-
mos que a energia vai faltar, que terão apagões e que a 
tarifa continuará com a bandeira vermelha e que, além 
disso, haverá aumento na tarifa elétrica e, o pior, nós 
consumidores nada podemos e nem poderemos fazer.

O Governo, por sua vez, tenta se justifi car da infor-
mação que tenta passar aos brasileiros. Ele acredita que 
neste ano, o risco de faltar energia caiu para 2,4% nas 
regiões Sudeste e Centro Oeste. Os números foram apre-
sentados nessa quarta-feira (13), durante a reunião men-
sal do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que 
reúne o Ministério de Minas e Energia e os órgãos regu-
ladores do setor.

Contudo, para os brasileiros, os únicos números que 
importam são os da conta de energia e não dos índices 
de ‘segurança’ estabelecidos pelo Governo, que por sinal, 
todos sabem bem que não representam a realidade.

Até quando?

População fi ca ‘às escuras’ sem 
energia e sem informação

Funcionário 
da Elfer perde 
dedo em 
acidente

Os trabalhadores da Elfer fi ze-
ram um protesto nessa quinta-fei-
ra (14), contra a falta de seguran-
ça na fábrica. No último dia 7, um 
funcionário do Setor de Lamina-
ção, de 26 anos, perdeu o dedo in-
dicador. Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamonhanga-
ba-CUT, a causa do acidente foi 
a ausência de um sensor que não 
bloqueou a prensa quando deveria.

A instalação preventiva desses 
sensores é obrigatória pela NR-12, 
norma técnica do Ministério do 

Trabalho e Emprego.
De acordo com o Sindicato, esse 

foi o terceiro acidente ocorrido na 
empresa em apenas um mês. Há 
cerca de seis meses, a Cipa – Co-
missão Interna de Prevenção de 
Acidentes – da qual o acidentado 
também é membro, vem relatando 
a falta desses sensores e também 
outros problemas. O sindicato 
também tem cobrado soluções.

“A fábrica contratou uma em-
presa para fazer consultoria na 
parte de segurança, mas até agora 

nem os problemas mais simples 
foram resolvidos”, disse o dirigen-
te Benedito Irineu, secretário de 
Comunicação do Sindicato.

Até o momento não foram 
apresentadas ao Sindicato a CAT 
- Comunicação de Acidente de 
Trabalho de nenhum desses três 
acidentes nem as atas de reuniões 
de Cipa, como deveriam.

A Elfer emprega cerca de 90 
trabalhadores na oferta de serviços 
e fabricação de peças em alumínio 
no bairro Feital.

Noite de Buteco 
A casa de shows Ópe-

ra Mix recebe nesta sex-
ta-feira (15) o sucesso 
pop sertanejo ‘Trio Bra-
vana’. A festa acontece a 
partir das 23 horas.

Convites estão sendo 
vendidos por R$ 20 na 

loja Espetinho 1, em Pin-
da. A casa de shows fi ca 
na rua Luiza Marcondes 
Vieira, 244 - Alto Car-
doso - antiga Vinil. Mais 
informações pelos tele-
fones (12) 99243-3951 e 
(12) 974033786.

Sexta é dia de Trio 
Bravana no Ópera

A Cervejaria Óbvio 
recebe neste domingo 
(17), a segunda edi-
ção da ‘Noite de Bu-
teco’ com a apresen-
tação do músico Erick 
Wholf tocando suces-
sos dos Paralamas do 

Sucesso, U2, Legião 
Urbana, Capital Ini-
cial e muito mais. O 
evento será a partir 
das 22h30. 

A Óbvio está situada 
na rua Prudente de Mo-
raes, 222, centro.

Divulgação
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As empresas Kallas, 
Megleth, Paromar, Bur-
gundy e AD Shopping 
– também responsáveis 
pelo Shopping Pátio Pin-
da – investem mais uma 
vez em Pindamonhangaba 
trazendo para a cid o sho-
pping o Complexo Multiu-
so Pátio Pinda.

Segundo o represen-
tante dos investidores, 
Ricardo Sayon, o novo 
investimento na cidade 
se consolidou pela forte 

base industrial, turística 
e de serviços de Pindamo-
nhangaba, além do cresci-
mento da região Metropo-
litana do Vale do Paraíba. 
“Hoje, Pindamonhangaba 
é um município que cha-
ma cada vez a atenção de 
investimentos e mais uma 
vez estaremos apostando 
no contínuo crescimento 
da cidade”, disse. Sayon 
ainda salientou que o ob-
jetivo do grupo é agregar 
cada vez mais novos valo-

res ao município, gerando 
novas oportunidades de 
emprego e consolidando 
o complexo em um grande 
centro de convivência, en-
tretenimento e lazer.

As obras do novo hotel 
tiveram início em abril. O 
local terá 3,6 mil m2, 168 
apartamentos, distribu-
ídos em 8 pavimentos, 
além de 68 vagas de esta-
cionamento, bar e restau-
rante, área fitness e um 
business center.

Para o prefeito de Pin-
damonhangaba, a che-
gada do novo hotel con-
firma o crescimento da 
cidade, diante dos in-
vestimentos recebidos. 
“Tudo isso é resulta-
do de um trabalho que 
vem sendo realizado há 
anos. Se anteriormente 
nossa preocupação era 
garantir 100% de água 
e esgoto tratados à po-
pulação, hoje nossos 
objetivos são voltados à 

garantia do crescimen-
to contínuo da cidade, 
em inúmeros segmen-
tos”, disse.

Ele ainda afirmou que 
o encontro entre os in-
vestidores do shopping  
e o momento atual pelo 
qual Pindamonhangaba 
passa foi uma feliz coin-
cidência, que “com cer-
teza continuará a trazer 
ótimos resultados para a 
economia de Pindamo-
nhangaba”.

Shopping – O Sho-
pping Pátio Pinda está 
em uma área de 120 mil 
m2 e já gerou cerca de 
2,4 mil empregos dire-
tos e indiretos.  Resul-
tado de um investimen-
to de R$ 150 milhões, o 
shopping já se consoli-
dou como um espaço de 
compras, lazer e convi-
vência para moradores 
da cidade.

Prefeitura forma alunos e oferece mais vagas

Desenvolvimento Da ciDaDe garante 
empresa japonesa De autopeças

Hotel Intercity 
e Shopping 
Pátio Pinda 
formarão 
complexo de 
serviços e lazer

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba oferece 
vários cursos para quali-
ficação profissional e na 
tarde de quarta-feira (13) 
a cidade certificou profis-

sionais nas áreas de ho-
telaria e saúde. A equipe 
do Departamento de As-
sistência Social realizou a 
formatura dos alunos dos 
cursos de camareira e cui-

dador de idosos. A soleni-
dade ocorreu no auditório 
do PAT e contou com a 
presença de professores, 
autoridades e demais con-
vidados.

No curso de camarei-
ra os alunos aprendem 
técnicas de arrumação, 
limpeza e higienização, 
vistoria, conceitos e prin-
cípios de atendimento ao 

Atuando no ramo 
de autopeças há mais 
40 anos, a Koide Auto-
peças do Brasil estará 
iniciando suas ativida-
des em Pindamonhan-
gaba em outubro deste 
ano, com um investi-
mento inicial de R$ 7 
milhões.

Com ramificações 
no Japão, China, Tai-
lândia, Coréia do Sul e 
Estados Unidos, entre 
outros países, a em-
presa estará gerando 
30 empregos diretos e 
nos próximos 5 anos, 

100 novas vagas de 
trabalho.

Segundo informa-
ções do presidente 
Takeshi Yoshida, que 
esteve em um encon-
tro com o prefeito de 
Pindamonhangaba, 
os investimentos na 
planta da cidade deve-
rão chegar a R$ 12 mi-
lhões no terceiro ano 
de funcionamento.

Para o prefeito, a 
nova empresa também 
consolida a posição da 
cidade no cenário na-
cional das cidades que 

lideram investimentos 
industriais. “Mais uma 
vez Pindamonhangaba 
confirma seu poten-
cial e acreditamos que 
cada vez mais novos 
investimentos serão 
direcionados à nossa 
cidade”, salientou.

Os principais clien-
tes da Koide Autope-
ças do Brasil são a 
Tokai do Brasil e Yo-
rozu, que fornecem 
peças para as em-
presas automobilísti-
cas, Nissan, Toyota e 
Honda.

As obras do hotel tiveram 
início em abril deste ano

O prefeito 
prestigiou o 
lançamento 
do novo 
hotel

Ricardo 
Sayon, 
um dos 

investidores, 
apresentou o 

projeto

Prefeito e empresários japoneses definem detalhes para 
a vinda da empresa para Pindamonhangaba

Divulgação

cliente, práticas de go-
vernança, entre outros 
assuntos. Já no de cuida-
dor de idosos os assuntos 
trabalhados são higiene, 
conforto, alimentação 
do idoso, cuidados com a 
integridade física, emo-
cional, primeiros socor-
ros e atividades de en-
tretenimento.

Os interessados em 
fazer estes cursos podem 
procurar o Cras - Centro 
de Referência em Assis-
tência Social - mais pró-
ximo de casa. As inscri-
ções começam dia 18 e 
encerram dia 22, deste 
mês. Além destas duas 
opções também estará 
aberta a inscrição para 
os cursos de secretária 
do lar e garçom. Ao todo, 
serão oferecidas 40 va-
gas para cada um dos 
cursos, com exceção do 
curso de garçom, que se-
rão 25 vagas.

Kaio Augusto Souza 

Medeiros poderá atu-
ar como camareiro. Ele 
afirma que escolheu esta 
atividade profissional 
porque o mercado de tra-
balho está em ascensão e 
muitos hotéis estão sendo 
inaugurados na cidade. 
“Estou desempregado e 
o curso é bem interes-
sante. Os conhecimen-
tos do professor são ex-
celentes, nos ajudaram 
bastante, também tive-
mos a parte prática e foi 
muito bom”.

Gustavo Dias con-
cluiu o curso de cuida-
dor de idosos e diz que 
este trabalho é muito 
importante, tendo em 
vista que tem aumen-
tando consideravelmen-
te o número da popu-
lação idosa. “A parte 
prática foi muito inte-
ressante. Eu nunca havia 
dado banho em um idoso 
e, agora, aprendi”.

O prefeito de Pinda-
monhangaba parabeni-
za os formandos e des-
taca que a busca pelo 
conhecimento e aper-
feiçoamento é essencial, 
porque só assim é possí-
vel fazer um bom traba-
lho.

O proprietário do 
Domum Hotel, Ronaldo 
Souza, participou da so-
lenidade de formatura e 
aproveitou para anun-
ciar que o seu estabe-
lecimento vai contratar 
um dos alunos que con-
cluíram o curso ofereci-
do pela Prefeitura.

Rose Alcântara, re-
presentante da Acta 
Treinamentos, empresa 
que presta serviço para 
a Prefeitura de Pinda, 
agradece a administra-
ção municipal pela se-
riedade e por fazer um 
trabalho tão bonito para 
a população.

Divulgação

Os alunos receberam certificados pela conclusão dos cursos
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador Janio Lerario 
parabeniza Prefeitura 
pelo Festival do Tropeiro

“PARLAMENTAR ENALTECEU A EQUIPE DE
ORGANIZAÇÃO POR DIVULGAR AS 

TRADIÇÕES DO NOSSO POVO”

O vereador e 1º secretário 
da Câmara de Pindamonhan-
gaba, Janio Ardito Lerario 
(PSDB) parabenizou o 
Prefeito e toda a equipe da 
organização do “1º Festival 
do Tropeiro” O 1º Festival 
Tropeiro do Vale do Paraíba 
foi realizado pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, de 
1 a 3 de maio, na Fazenda 
Coruputuba, com grande 
sucesso de público. Rainha 
dos Tropeiros, cavalgada, 
missa sertaneja, espaço 
kids, café tropeiro, almoço 
tropeiro, doces artesanais, 
mini fazenda, artesanato, 
museu tropeiro, atrações 
com muares, barganha de 
animais e traias, exposição 
tropeira, shows e apresenta-
ções culturais integraram a 

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

VEREADOR FEL IPE 
CÉSAR - FC

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

programação da festa.
Janio disse que “foi uma 

iniciativa que deve continu-
ar, pois é muito importante 
resgatar a tradição do tropei-
rismo na nossa região”. Se-
gundo o vereador, o evento 
foi um grande sucesso com a 
presença de grande números 
de pessoas, para saborear os 
diversos pratos que eram 
utilizados pelos tropeiros. 
“Foi muito bacana ver o 
encontro de pessoas amigas 
e famílias que trabalharam 
na antiga fazenda Corupu-
tuba”, afirmou o vereador.

Janio Lerario fez questão 
de parabenizar também a Di-
retora de Turismo, Gislene 
Cardoso, por este resgate 
das tradições tropeiras da 
cidade e região.

VEREADOR JANIO LERARIO
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VEREADOR MAGRÃO

Através dos requerimentos 
números 643, 644, 645/2015, 
aprovados  no  p lenár io  da 
Câmara, durante a sessão or-
dinária realizada no dia 27 de 
abril, o vereador Professor Eric 
(PR) solicitou ao Prefeito, ao 
Subprefeito, às Secretarias de 
Obras e Serviços e de Espor-
tes, que promovam estudos e 
adotem providências para a 
iluminação do campo de fute-
bol Antônio Galvão de Castro, 
localizado entre a rua Benedito 
Galvão de Castro e a rua Jorge 
Marcos Azeredo. A iluminação 
é necessária, pois em períodos 
noturnos, o campo fica impos-
sibilitado de ser utilizado.

Também foi solicitado o 
conserto da estrada do Jataí. A 
obra se faz necessária, pois a 
estrada é utilizada por veículos 

Professor Eric solicita 
melhorias para o Distrito 
de Moreira César

ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, PLACAS

DE DENOMINAÇÕES E CONSERTO DA ESTRADA DO 
JATAÍ SÃO ALGUNS PEDIDOS DO VEREADOR

escolares (vans) e outros cole-
tivos e, em períodos chuvosos, 
a estrada fica alagada e cheia 
de buracos, colocando em risco 
as pessoas que utilizam a via. 
Segundo o depoimento de um 
motorista de van escolar, em 
época de chuva, as crianças tem 
que atravessar a estrada a pé, 
pois os carros não conseguem 
trafegar e, por vezes, ficam 
atolados aguardando resgate. 
A estrada contém tubulações 
entupidas e isto pode estar 
causando estes alagamentos.

O vereador Professor Eric 
solicitou também que sejam 
colocadas as placas de deno-
minações nas ruas do bairro 
Jardim Marieta Azeredo. Desta 
forma, essa medida facilita-
rá o trabalho de entrega de 
correspondências e, com o 
crescimento do bairro, fica 
mais fácil se localizar. Para o 
vereador, estas melhorias são 
necessárias para a população. 
“Estamos lutando muito para 
conquistarmos essas melhorias 
e benefícios para o Distrito de 
Moreira César”, enfatizou o 
vereador Professor Eric.

VEREADOR 
PROFESSOR ERIC 
(DESTAQUE) 
SOL IC ITA O 
CONSERTO DA 
ESTRADA DO 
JATAÍ ,  POIS 
A MESMA É 
UTIL IZADA 
POR VE ÍCULOS 
ESCOLARES; 
EM PERÍODOS 
CHUVOSOS, A 
ESTRADA F ICA 
ALAGADA E CHEIA 
DE BURACOS

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Felipe César – FC (PMDB) 
solicita ao Governador Geraldo 
Alckmin o aumento do efetivo 
policial na cidade, tanto na 
esfera da Polícia Civil, como 
por parte da Polícia Militar. 
O vereador faz questão de 
enfatizar que a cidade cresce 
em proporções rápidas, com a 
construção de conjuntos resi-
denciais, além do surgimento 
de novos empreendimentos. 
Com a assinatura do convênio 
da chamada “Atividade De-
legada”, o presidente Felipe 
César – FC sugere que este 
efetivo seja aumentado em 
proporções que possa suprir e 
proporcionar mais segurança 
para a população. “Hoje ape-
nas 10 homens na Atividade 
Delegada, não representa quase 
nada, é necessário aumentar 
mais este número para que 
a violência seja minimizada 

O vereador  Magrão  
(PPS) protocolou nesta 
segunda-feira, dia 11, os 
requerimentos nº 683/2015 
e 685/2015 – ambos aprova-
dos pelo plenário da Câmara 
-, requerendo informações 
da Companhia de Desen-
volvimento Habitacional 
e Urbano - CDHU e da 
Secretaria de Habitação 
do município sobre o sor-
teio dos 93 apartamentos 
que estão sendo construí-
dos no bairro residencial 
Azeredo, no Distrito de 
Moreira César. No reque-
rimento nº 683/2015, ele 
quer saber da Secretaria 
de Habitação se o cadastro 
da Prefeitura - de pessoas 
interessadas em casas de 
conjunto habitacional - será 
utilizado para o sorteio dos 
referidos apartamentos. Já 
através do requerimento nº 
685/2015, Magrão reitera o 
requerimento nº 168/2015, 
em que busca informações 

O vereador José 
Carlos Gomes – Cal 
(PTB) cobra da Ad-
ministração Mu-
nicipal uma ação 
mais eficaz, para 
que tomem provi-
dências em relação 
aos moradores de 
rua de nossa cida-
de, principalmente os encontrados nas praças da Vila São 
Benedito, onde aumenta cada vez mais, causando mal-estar 
na população e aos moradores das proximidades, pois além 
do mau cheiro, devido as suas necessidades realizadas nas 
praças, causam sensação de insegurança na população.

O vereador Cal pede que o Departamento de Assistência 
Social, cuide bem dessas pessoas para que seja possível 
recuperá-las para o convívio junto a sociedade.

Barras de alongamento
O vereador Cal agradece a Subprefeitura, através do 

Patrik, Diretor de 
Esportes de Moreira 
César, a instalação 
de barras de alonga-
mento ao longo da 
avenida Dr. Ademar 
César Ribeiro, que há 
muito tempo foi soli-
citado para a popula-
ção que diariamente 
correm e fazem suas 

caminhadas nessa avenida, agora podem se utilizar dessas 
barras para seus alongamentos.

Boca de Lobo na SP-62
O vereador Cal também agradece o atendimento ao seu 

pedido de adaptação realizada na boca de lobo à beira da 
SP-62, Rodovia 
Vereador Abel Fa-
brício Dias, nas 
proximidades da 
Ofi cina Mecânica 
do Jeronimo, no 
Ipês I, para facili-
tar o escoamento 
das águas pluviais.

Cal pede ação da 
prefeitura para redução 
dos moradores de rua

FO TO S: AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

FELIPE CÉSAR – FC PEDE MAIS 
SEGURANÇA COM AUMENTO 
DO EFETIVO NA CIDADE

em nossa cidade”, destaca o 
vereador.

ACOMPANHANTE
EM CONSULTAS
MÉDICAS DO SUS
O Presidente da Câmara, 

Vereador Felipe César – FC 
(PMDB) enviou solicitação ao 
Executivo, em especial à Se-
cretaria de Saúde, solicitando 
o cumprimento do Artigo 4º da 
Lei nº 5.043, de 14 de maio de 
2010, que especifica o seguin-
te: “Em todos os locais, em que 
se realizam consultas médicas 
para usuários do Sistema Único 
de Saúde – SUS, será afixada 
placa informando o direito 
dos pacientes em se ter um 
acompanhante na consulta”. 
Para tanto, o Vereador pede 
que sejam colocadas placas 
com essa informação, nos 
locais onde são realizadas as 
consultas médicas.

O Presidente da Câmara, 
Vereador Felipe César – FC 
pede ainda que, antes de 
serem instaladas as placas, 

que seja dado um 
amplo conhecimento 
do teor da mesma à 
população em geral, 
bem como ao Con-
selho Municipal de 
Saúde – COMUS, 
das datas em que as 
placas serão coloca-
das, para que haja 
acompanhamento por 
parte dos munícipes 
interessados.

Magrão quer informações sobre 
sorteio de apartamentos do CDHU 
no Azeredo, em Moreira César

do CDHU para saber se há 
data prevista e local para 
cadastramento das pessoas 
interessadas no sorteio dos 
apartamentos.

Secretário de
Administração
é convocado
O vereador Magrão tam-

bém protocolou nesta se-
gunda-feira o requerimento 
nº 730/2015, solicitando a 
convocação do Secretário 
de Administração, Edson 
Macedo de Gouveia, para 
comparecer na Câmara de 
Vereadores, na próxima 
sessão ordinária - no dia 18 
de maio, às 18 horas - para 
prestar esclarecimentos 
sobre o aumento salarial 
dos servidores da Prefeitura 
Municipal. 

Magrão destacou que 
“são muitas as duvidas 
relacionadas ao aumento 
que será dado e, por esta 
razão, esta convocação do 
secretário”. 

ORDEM DO DIA

17ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 18 de
maio de 2015, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 46/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional suplementar”.

II. Projeto de Lei n° 47/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Executivo Municipal a conceder subvenção e celebrar convênios com as 
entidades que especifica”.

III. Projeto de Lei n° 48/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza a re-
gularização e permissão de uso de bens imóveis correspondentes às áreas 
remanescentes de propriedade do Município, para uso pelos proprietários 
dos imóveis lindeiros, e dá outras providências”.

IV. Projeto de Lei n° 49/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria da Administração Penitenciária”.

V. Projeto de Lei n° 50/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
qualificação de entidades como Organizações Sociais (OS) no âmbito do 
Município e dá outras providências”.

VI. Projeto de Lei Complementar n° 12/2014, do Poder Executivo, que 
“Altera e acrescenta anexo da Lei Complementar n° 03, de 10 de outubro 
de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo do Município de Pin-
damonhangaba”.

VII. Projeto de Lei Complementar n° 01/2015, do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a regularização da doação de imóveis nos Loteamentos de 
Interesse Social ocupados há mais de 5 (cinco) anos”. 
                                                                                                                             
 Pindamonhangaba, 14 de maio de 2015. 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos
Senhores Vereadores no livro próprio.

                                                                                                                       
 Pindamonhangaba, 14 de maio de 2015. 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente
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O Programa 
Nosso Bairro segue 
com suas atividades 
na Vila São Benedi-
to e no Ouro Verde, 
ao mesmo tempo. 
Neste sábado (16), a 
partir das 15 horas, 
será a vez dos mo-
radores da região 
da Vila receberem 
uma tarde de diver-
são com mágica e 
show de palhaços.

A tarde começa-
rá com o show dos 
palhaços Foca e Bi-
lisco e seus núme-
ros de equilibrismo, 
agitando a plateia. 
Em seguida, será a 
vez do mágico Jack 
levar um pouco de 
ilusionismo e inte-

ratividade. Vale a 
pena conferir!

Na última se-
mana, as atrações 
estiveram no Ouro 
Verde, com grande 
sucesso.

O ‘Nosso Bairro’ 
é realizado pela 
Prefeitura e tem 
como objetivo levar 
opções de capacita-
ção em artesanato, 
atividades de lazer 
e entretenimento 
para moradores de 
todas as idades.

O programa 
permanece nos 
bairros Vila São 
Benedito até o dia 
22 e no Ouro Verde 
até o dia 23 de 
maio.

Asfalto no Jardim Azeredo garante 
mais segurança no trânsito

Foi entregue na noite 
da quarta-feira (13) a pa-
vimentação asfáltica de 
dez ruas do bairro Aze-
redo em um investimen-
to de R$ 709.483,94. No 

Moradores participam da inauguração Uma das ruas que recebeu asfalto

Programa de rádio discute 
projetos sociais e de educação

Com o objetivo de mos-
trar os trabalhos desenvol-
vidos pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Pin-
damonhangaba, o progra-
ma O Prefeito e Você, da 
rádio Princesa, da última 
quarta-feira (13), reuniu 
representantes e alunos 
dos programas desenvolvi-
das na área social.

Atendendo 10 mil pes-
soas na cidade, o Fundo 
Social de Solidariedade é 
um setor público vincula-
do à Prefeitura de Pinda-
monhangaba  criado para 
mobilizar a comunidade 
para atender as necessi-
dades e problemas sociais 
locais. “Por meio do Fundo 
Social desenvolvemos pro-
gramas de capacitação que 
permitem a geração de tra-
balho e renda, como o Pro-
jeto Cerâmica, programa 
Nosso Bairro ou ainda as 
parcerias com o Governo 
Estadual”, salientou o pre-
feito durante o programa.

O responsável pelos 
projetos do Fundo Social 
da cidade ainda explicou 
que todas as iniciativas 
visam atender crianças, 

adolescentes, idosos e 
entidades assistenciais. 
“Todo esse trabalho não 
seria possível sem a cola-
boração de parceiros que 
apoiam nossas iniciativas 
e fomentam o ideal de ge-
ração de uma nova renda e 
a melhoria da qualidade de 
vida de toda a população”.

A população pode ter 
acesso às parcerias e pro-
gramas desenvolvidos pelo 
Fundo Social de Solidarie-
dade que fi ca na rua Depu-
tado Claro César, ao lado 

do Palacete 10 de Julho.
Projeto de Vida – No 

segundo bloco do progra-
ma, trinta alunos da escola 
estadual Professora Ismê-
nia Monteiro de Olivei-
ra, participaram fazendo 
questionamentos ao pre-
feito. Esse novo encontro 
faz parte de um trabalho 
realizado com os alunos do 
período integral chamado 
“Projeto de Vida”, que tem 
como objetivo formar jo-
vens mais autônomos, so-
lidários e competentes.

Na última semana, o show de mágica foi 
realizado no Ouro Verde

VILA SÃO BENEDITO TERÁ 
SHOW DE PALHAÇOS E DE 
MÁGICA NO SÁBADO

Uma das atividades de-
senvolvidas dentro desse 
projeto – que tem a par-
ceria do Cotefapi – Colé-
gio Técnico da Faculdade 
de Pindamonhangaba – é  
o convite a profi ssionais 
de Pindamonhangaba. O 
primeiro convidado foi o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, que durante uma 
conversa, pôde contar um 
pouco sobre sua história 
de vida, suas experiências, 
expectativas e projetos de 
vida.

total, foram 20.400 m² 
de pavimentação após as 
obras de 400 metros de 
galerias. As ruas que re-
ceberam a pavimentação 
foram: Benedita Bueno 

de Carvalho, Geraldo dos 
Santos (Geraldo Mecâni-
co), José Maria Cortez, 
Rita Marcondes de Oli-
veira, José Moreira da 
Silva, Geraldo Peixoto, 

Genésio da Conceição, 
Maria da Glória Carlota, 
João Rodrigues e Galvão 
de Castro.

Para o prefeito de Pin-
damonhangaba, o encon-

tro para a entrega oficial 
foi mais um momen-
to especial e comprova 
que a cidade continua 
em crescimento. “Esta-
mos buscando cada vez 

a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas, tra-
zendo novas empresas, 
gerando mais empre-
gos e investimentos”, 
salientou.

Acima, prefeito e participantes do programa; abaixo, estudantes
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SAÚDE

A Unidade de Saúde da 
Família do bairro Cidade 
Jardim está passando por 
reforma, para melhor re-
ceber pacientes e funcio-
nários.

As mudanças começam 
logo pela entrada da uni-

dade, com a instalação do 
novo portão. No prédio, 
estão sendo realizadas 
adaptações para aces-
sibilidade, por meio de 
rampas e sanitário para 
deficientes, além de tro-
ca de piso, pintura geral, 

revestimento de algumas 
salas com azulejo, refor-
ma geral do telhado, entre 
outras melhorias. A sala 
destinada à recepção ga-
nhará um balcão, para or-
ganizar o atendimento dos 
pacientes.

A obra é realizada 
por meio de recurso de 
custeio federal e o in-
vestimento final é de R$ 
221.417,98.  Até que seja 
finalizada a reforma, a 
equipe da Saúde está 
atendendo os moradores 

do bairro no centro co-
munitário, que foi adap-
tado temporariamente 
para receber o atendi-
mento médico, as ações 
de enfermagem e dos 
agentes comunitários.

O prefeito de Pinda-

monhangaba agradece ao 
presidente da Associação 
de Moradores, José Mau-
ro de Souza,  por ceder o 
espaço para que o atendi-
mento no bairro não fosse 
paralisado durante a re-
forma da unidade.

 A Prefeitura de Pinda-
monhangaba comemorou 
e homenageou o Dia do 
Enfermeiro na terça-feira 
(12). A solenidade contou 
com a presença dos músi-
cos da Camerata Orques-
tra Jovem, que abrilhan-
tou o início dos trabalhos, 
com canções de Tim Maia 
e Adoniran Barbosa.

As celebrações ocor-
reram no auditório da 

Santa Casa de Miseri-
córdia, onde os profis-
sionais da saúde  recebe-
ram informações sobre a 
criação da Lei Municipal 
de Conscientização so-
bre a Fibromialgia. Lí-
gia Lazarin, membro da 
Associação dos Fibro-
miálgicos, agradece a 
Secretaria de Saúde de 
Pinda por ter dado início 
à conscientização da po-

pulação e diz ter a certe-
za de que esta lei vai aju-
dar muito.

A secretária de Saúde e 
Assistência Social, destaca 
que o enfermeiro ajuda a 
salvar vida e está sempre 
próximo da comunidade, 
sendo o dia 12 de maio 
uma data de agradeci-
mento e reconhecimento 
aos trabalhos prestados 
por estes profissionais.

A vice-presidente da 
Academia Pindamonhan-
gabense de Letras, Juracy 
Faria, contou a história 
de uma profissional de 
saúde e declamou o poe-
ma “Mãos Pequeninas”. 
Também houve uma pa-
lestra sobre comporta-
mento, qualidade e huma-
nização no atendimento e 
a equipe da academia R9 
apresentou  exercícios de 

ginástica laboral com os 
participantes.

Fabiane dos Santos 
Siqueira, auxiliar de 
enfermagem, trabalha 
nesta área há quatro 
anos. Ela conta que des-
de criança gosta de cui-
dar das pessoas, isso a 
faz sentir-se bem. “Este 
evento foi muito bom, 
porque amamos cuidar 
das pessoas, mas nós 

também precisamos de 
cuidados, com esse re-
conhecimento por nossa 
profissão”.

O médico Enrico Tu-
tihashi enfatiza que ser 
profissional de enferma-
gem é ir além da arte do 
cuidar, é cuidar com ca-
rinho. “O acolhimento faz 
toda a diferença e garante 
a excelência no atendi-
mento à saúde”, disse.

O Comus - Conselho 
Municipal de Saúde - 
está realizando diversas 
pré-conferências para 
preparar a população 
para a 7ª Conferência, 
que acontecerá nos dias 
12 e 13 de junho no Lar 
São Judas Tadeu. Nes-
ta sexta-feira (15) os 
conselheiros estarão no 
centro comunitário do 
Ribeirão Grande, a par-
tir das 18 horas.

A presidente do Co-
mus, Irene Ribeiro, enfa-
tiza que a participação dos 
moradores é muito impor-
tante, porque é um espaço 
onde a população pode 
dar sugestões, críticas e fa-
zer reivindicações, pois, as 
conferências ocorrem de 
dois em dois anos e este é 
o momento ideal para fa-
zer propostas com foco na 
melhoria da prestação de 
serviços em saúde.

Unidade de Saúde da Família 
do Cidade Jardim é reformada

DivulgaçãoDivulgação

Divulgação

Profissionais da enfermagem 
participam de palestras e homenagens

Qualidade no atendimento foi tema de palestra

Assuntos de 
saúde serão 
debatidos no 
Ribeirão Grande

Obra está sendo realizada por empresa terceirizada pela Prefeitura Parte da frente do prédio está recebendo novo piso
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A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está in-
vestindo em diversas 
melhorias no Parque da 
Cidade, proporcionando 
para a população mais 
uma opção para a prática 
da caminhada e corrida, 
além de lazer, por meio 
da ciclovia.

A pista de 1.100 me-
tros recebeu piso inter-
travado e é iluminada 
por 36 postes de pétala, 
possibilitando sua utili-
zação também no perío-
do noturno. A entrada da 
rotatória do Santa Cecí-
lia fecha às 16 horas, mas 
a portaria principal, às 

margens do anel viário, 
permanece aberta.

Às margens da pista 
de caminhada, o muníci-
pe pode encontrar, ain-
da, bancos e, em breve, 
uma pracinha com bebe-
douros.

No percurso da pista, a 
Prefeitura construiu uma 

ponte, alargou outra e está 
construindo uma terceira. 
As pontes possuem base de 
trilhos e concreto armado, 
e são revestidas com piso 
de concreto intertravado.

Diversas outras melho-
rias ainda estão sendo pla-
nejadas e executadas no 
Parque da Cidade.

Entre os dias 1º e 3 de 
maio, Pindamonhangaba 
realizou o I Festival Tro-
peiro do Vale do Paraíba, 
evento turístico que teve 
foco no resgate das tradi-
ções tropeiras, por meio 
da gastronomia e das 
manifestações culturais 
e religiosas, além de in-
centivar o turismo rural. 
A realização do evento foi 
da Prefeitura, por meio da 
união de diversas secreta-
rias e departamentos, na 
Fazenda Coruputuba.

De acordo com a Polí-
cia Militar, mais de 30 mil 
pessoas passaram pelos 
três dias de Festival, ga-
rantindo o sucesso da fes-
ta, que veio para ficar.

Os organizadores agra-
decem aos colaboradores 
e participantes: proprie-
tários da Fazenda Nova 
Coruputuba; padre Gon-
çalves e Fernanda Silva, 
da Canção Nova; comiti-
vas de Piquete, Taubaté, 
Tremembé, Jambeiro, 
Silveiras, Sertão de Deus 
de Cachoeira Paulista e 
de Aparecida, Potim e La-
goinha; aos  restaurantes, 
Paizão, de Pindamonhan-
gaba, e Paçoca do Vale, 
de Guaratinguetá; doces 
típicos e pamonha do Nú-
cleo Turístico do Ribeirão 
Grande; café tropeiro de 
Sérgio Callipo e equipe 
de turismo rural do Se-

nar. Agradece também às 
concorrentes do concur-
so Rainha dos Tropeiros, 
representantes das cida-
des de Pindamonhangaba, 
Lagoinha, Guaratinguetá, 
Taubaté, Potim e Roseira 
e à organizadora do con-
curso, Célia Lima; as insti-
tuições beneficentes SOS, 
Adepi e Equoterapia, e às 
comitivas de Pinda, Hípi-
ca Vigilato, Paulo Vizaco, 
Lazinho, Mangueirão, Fa-
zenda do Tanque e Mulei-
ros de Pindamonhangaba, 
pela organização das ca-
valgadas. 

O prefeito de Pindamo-
nhangaba esteve presente 
à festa e agradeceu às ci-
dades da região pela cola-
boração. “Agradecemos às 
comitivas e as cidades par-
ceiras que colaboraram 
muito para a realização  
desse evento. O festival 
tem um papel importan-
te no resgate da tradição 
e cultura tropeiras, mos-
trando para as próximas 
gerações quem foram os 
tropeiros, além de reali-
zar um resgate da história 
de Coruputuba. Essa foi a 
primeira edição e foi um 
sucesso ainda maior do 
que imaginávamos. O pú-
blico prestigiou e tivemos 
um evento muito bonito. 
No ano que vem, se Deus 
quiser, teremos uma festa 
ainda melhor”, afirmou.  

O Cras – Centro de 
Referência de Assistên-
cia Social – do Arareta-
ma está recebendo obras 
de reforma e ampliação 
em sua sede. No total, 
o prédio recebeu 180m² 
de ampliação, para me-
lhor atender os muníci-
pes.

Foram construídas: no-
va sala de espera, sanitá-
rio para deficientes, copa 
e cozinha para funcioná-
rios, duas salas para aten-
dimento e mais uma para 
reuniões, além de amplia-
ção da varanda e coloca-
ção de forro de gesso nas 
novas intalações.

A área já existente re-
cebeu piso, revestimento, 
reforma dos sanitários e 
colocação de piso intertra-
vado no estacionamento. 

Terça-feira (12) foi de 
comemoração e homena-
gens às mães no Recinto 
São Vito, em Moreira Cé-
sar. A Associação Terapia 
e Lazer promoveu uma 
festa e contou com o apoio 
de diversos parceiros, aos 
quais a presidente da en-
tidade, Ana Maria M. de 
Carvalho, agradece. As 
convidadas foram imu-
nizadas contra a gripe, 
assistiram palestras, veri-

ficaram a pressão arterial, 
observaram apresentação 
de dança folclórica e toma-
ram um ‘café comunitário’.

Ana Maria afirma que a 
entidade organiza ativida-
des e esta homenagem foi 
um momento importante, 
em que todas puderam se 
confraternizar. “Agradeço 
aos frequentadores da as-
sociação, à Funvic-Fapi, 
à Prefeitura, ao grupo da 
professora Rita e a todos 

os nossos apoiadores”.
Maria Auxiliadora Car-

valho Fernandes, mora-
dora do distrito, comenta 
que esta festa foi muito 
boa, porque as mães pude-
ram encontrar as amigas e 
relembrar a época em que 
seus filhos eram crianças.

Maria Helena Ataliba, 
moradora do Parque São 
Domingos, diz que frequen-
ta as atividades da associa-
ção há oito anos e ter parti-

cipado desta comemoração 
foi ótimo. “O meu domingo 
foi muito bom, passei o dia 
com meus filhos e netos, e 
nesta terça comemorei no-
vamente, é mais uma festa 
para nós mães”.

As alunas das turmas 
de ginástica dos bairros 
Karina, Pasin e Recinto 
também marcaram pre-
sença nas festividades e 
aproveitaram para expor 
produtos artesanais.

cotidiano
Com melhorias, Parque da Cidade é 
opção para atividade física e lazer

Munícipes realizam caminhada também durante 
o período noturno

Festival Tropeiro 
recebe mais de 
30 mil pessoas

O festival teve público de mais de 30 mil 
pessoas nos três dias de evento

Divulgação

Divulgação

Cras Araretama é ampliado
Atualmente, a obra está 
em fase de pintura geral – 
interna e externa.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba investiu um 
total de R$ 260.500,24. O 

Cras fica na rua José Alves 
Pereira Sobrinho, 36, no 
Araretama. 

Nova área de recepção está pronta

Terapia e Lazer homenageia 
mães e realiza várias ações

As mães receberam botões de rosas das mãos da presidente da associação

Divulgação

Divulgação



Cidade participa da 13ª 
Semana Nacional de Museus

 

Sinopse
Uma história de gestos… Este espetáculo mostra a fabulosa aventura de uma mão que, fascinada por 

movimentos, parte à descoberta do corpo. Pouco a pouco se torna uma verdadeira colecionadora de ges-
tos. Na sua viagem encontra uma perna bamba, um pé pipoca e um chapéu que anda sozinho. Também 
brinca com, pelo menos, uns mil dedinhos do pé. Juntos descobrirão o corpo e suas maravilhas. Uma sin-
fonia lúdica composta de movimento, som e luz, que nos faz mergulhar num mundo feito de poesia.
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A população da Vila São 
Paulo e entorno receberá, 
neste sábado (16), uma edi-
ção do ‘Pinda em Cena’, com 
muita arte e cultura produ-
zida por artistas de Pinda-
monhangaba, no Centro 
Educacional Municipal do 
bairro, das 16 às 19 horas.

A Prefeitura vai levar di-

versas atrações para público 
de todas as idades. A atra-
ção musical será por conta 
dos Aprendizes da Corpo-
ração Musical Euterpe. Em 
teatro, haverá a apresenta-
ção de esquete do Grupo do 
Lado de Cá e da peça Gisele, 
com a Cia Cênica de Dança 
Mônica Alvarenga.

O evento terá, ainda, 
apresentações em dança, 
com: ConAtus Studio de 
Dança, Escola de Dança Go-
rette Von Gal, Cia Cênica de 
Dança Mônica Alvarenga 
e Projeto Saindo das Ruas, 
além de samba de roda e ma-
culelê com a capoeira Vida e 
Dendê Maruô.

O ‘Pinda em Cena’ tam-
bém terá atrações intera-
tivas, nas quais a popula-
ção poderá participar da 
oficina de modelagem em 
argila com Felipe Callipo e 
conversar com os artistas 
Odila Silva, de pintura em 
tela, e Alligton Batata, de 
grafitagem.

 A Prefeitura de Pinda-
monhangaba traz à cida-
de mais uma atração do 
Circuito Cultural Paulista: 
o espetáculo de dança “A 
Mão do Meio - Sinfonia 
Lúdica”, com a Compa-
nhia de Danças de Diade-
ma, neste domingo (17), 
às 16 horas. A entrada é 
gratuita, mas os ingressos 
devem ser retirados a par-
tir das 15 horas, na bilhe-
teria do Teatro Galpão. A 
entrada é livre para públi-
co de todas as idades.

P i n d a m o n h a n g a b a 
participa da 13ª Semana 
Nacional de Museus, rea-
lizada de 18 a 24 de maio, 
pelo Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram/MinC). 
O tema deste ano é “Mu-
seus para uma sociedade 
sustentável”.

Durante a semana, mu-
seus e entidades culturais 
de todo o país desenvol-
verão uma programação 
especial com o intuito de 
estimular a comunidade 
a refletir, discutir e trocar 
experiências sobre o as-
sunto. A iniciativa é uma 
homenagem ao Dia Inter-
nacional dos Museus (co-
memorado no dia 18 de 
maio), estabelecido pelo 
Conselho Internacional de 
Museus (Icom).

De acordo com infor-
mações do Ibram, o mote 
deste ano, voltado à sus-
tentabilidade, reforça o 
papel dos museus em ga-
rantir a salvaguarda do 
patrimônio cultural, in-
centivando o desenvolvi-
mento de uma sociedade 
mais cooperativa, que des-
perdice menos e que utili-
ze seus recursos naturais 
de forma responsável.

Em Pinda, a Prefeitura 
está programando diver-
sas ações. A abertura da 
Semana será realizada na 
segunda-feira (18), às 19 
horas, no Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina, 
que sediará a maioria das 
atividades programadas, 
junto com a Fazenda Co-
ruputuba, Palacete 10 de 
Julho,  praça Monsenhor 
Marcondes e centro histó-
rico.
Ações educAtivAs

Fazem parte da pro-
gramação de Pinda duas 
ações educativas, sendo 
a primeira, de segunda a 
sexta-feira, com a abertu-
ra de agendamento para 
visita à fazenda centená-
ria de Coruputuba, onde 
o visitante conhecerá um 
pouco sobre o trabalho 

realizado atualmente. O 
agendamento deve ser 
feito no museu e é neces-
sário que o visitante ou os 
grupos tenham condução 
própria.

A outra ação será no 
sábado e no domingo, dias 
23 e 24, no museu, às 14 
e às 16 horas, com o tema 
‘Reciclagem assistida’, se-
guida de bate-papo. O ma-
terial base será o entulho 
reminiscente da revitali-
zação do museu.

visitAção lúdicA
De terça a sexta-feira, 

às 9h30 e às 14h30. A par-
tir da praça Monsenhor 
Marcondes, dois persona-
gens do imaginário guia-
rão as visitas pela história 
do nosso município a par-
tir dos patrimônios histó-
ricos.

encontro
No Museu, de terça a 

sexta-feira, às 9h30 e às 
14h30. O tema sustentabi-
lidade será debatido entre 
alunos e diferentes profis-
sionais.

oficinAs de 
Brinquedo

Também de terça a 
sexta-feira, das 10 às 11 
horas e das 15 às 16 ho-
ras, no Museu, Oficina de 
Brinquedos Sustentáveis, 
com o tema ‘o entendi-
mento do lixo como algo a 
ser valorizado e transfor-
mado’.

MesA redondA
Serão realizadas de ter-

ça a sexta-feira, das 18h45 
às 20 horas, no Palacete 
10 de Julho. A partir da 
ambiguidade do tema, o 
debate levantará questões 
de um museu sustentável 
do ponto de vista socio-
cultural com participação 
comunitária e o equilíbrio 
entre tradição e inovação.

exposição
Do dia 14 ao 24, o Museu 

sediará uma exposição com 
obras de arte confeccionadas 
por artistas locais, com tema 
único de curadoria ‘Mate-
riais Recicláveis’. Visitação 
das 9 às 18 horas.

Vila São Paulo recebe 
‘Pinda em Cena’ neste sábado

 

Artista plástico Felipe Callipo dará oficina de modelagem em argila

Arquivo 

Teatro Galpão terá espetáculo 
de dança gratuito domingo

Além da apresentação 
de dança no Teatro Galpão, 
a Cia de Danças de Dia-
dema realiza, no domin-

go (17), um workshop de 
dança contemporânea com 
Ana Botosso. Será no Ate-
liê Cênico de Dança Mônica 

Alvarenga, das 10 horas ao 
meio-dia. As vagas são limi-
tadas. Informações no De-
partamento de Cultura, pe-

los telefones 3643-2690 ou 
3642-1080, ou ainda pelo 
e-mail: cultura.pindamo-
nhangaba@hotmail.com.

Ingressos deverão ser retirados na bilheteria do Teatro

Workshop de dança contemporânea

Personagens guiarão os participantes em uma 
visita pela história da cidade

Arquivo 

Silvia Machado
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Prefeitura inicia 
preparativos para 
2º Festival Junino

Músicas da Juventude serão 
reveladas em festival

Jovens de Pinda 
ParticiPam de ações 
sobre cultura urbana

bosque recebe aula de yoga 
e modelagem em argila

Pindamonhangaba se-
dia o 2º Festival Junino 
do Vale do Paraíba, de 4 
a 7 de junho. A intenção é 
repetir e ampliar o suces-
so do evento criado no ano 
passado e que, neste ano, 
terá ainda mais atrativos 
para o público.

As primeiras reuniões 
com os empresários ocor-
reram nesta semana. Na 
segunda-feira (11), repre-
sentantes de mais de 15 
restaurantes dos núcleos 
turísticos do Piracuama 
e do Ribeirão Grande se 
reuniram com a equipe 
do Departamento de 
Turismo da Prefeitura 

no Restaurante Spazzio.
Importante destacar 

que os participantes da 
gastronomia são os res-
taurantes, bares e atrati-
vos de turismo rural e de 
lazer que possuem comér-
cio nos núcleos turísticos 
e que desenvolvem algu-
ma atividade de turismo 
na região. Na festa, cada 
restaurante comercializa-
rá um prato típico junino 
diferente, entre doces, sal-
gados e bebidas, além dos 
pratos que já são servidos 
em cada estabelecimento 
normalmente, durante o 
ano.

A diretora de Turismo 

da Prefeitura destacou a 
importância da união dos 
empresários turísticos. 
“Na reunião, falamos a 
respeito da necessidade 
de integração dos dois nú-
cleos turísticos, por meio 
de encontros mensais, li-
vro de passagem de turis-
tas, sejam eles romeiros, 
tropeiros, autoguiados ou 
grupos”, lembrou.  

Além da parte gastro-
nômica, estão sendo pla-
nejados, para a festa, a 
participação de artesanato 
da Vitrine Social, estandes 
do Departamento de Tu-
rismo, do Senar, do Trip 
Rural, do Departamen-

to de Meio Ambiente e 
da Fazenda Coruputuba, 
além de minifazenda.

“O Festival Junino tem 
como objetivos fomentar 
o turismo na região rural 
de Pindamonhangaba e 
resgatar as festas juninas 
e comidas típicas, tudo 
isso aliado a diversas 

manifestações culturais, 
como dança de quadrilha 
e com bonecões, pau de 
sebo, trem do forró, deco-
ração com bandeirinhas 
e muito mais”, explicou 
a diretora de Turismo. 
“Esse ano, a grande novi-
dade será a realização de 
uma missa sertaneja no 

domingo, dia 7 de junho, 
às 11 horas, com o padre 
Gonçalves, que foi nosso 
parceiro no Festival dos 
Tropeiros, realizando um 
trabalho muito bonito, e 
que agora estará nova-
mente conosco, abrilhan-
tando ainda mais o festi-
val”, anunciou.

Terminam no final des-
te mês as inscrições para 
o II Festival de Música da 
Juventude. O evento vai 
ocorrer entre os dias 16 e 
20 de junho. Podem par-
ticipar candidatos com no 

mínimo 15 e no máximo 35 
anos de idade. Os interes-
sados podem se inscrever 
na categoria composição 
inédita ou interpretação. 
O regulamento e a ficha 
de inscrição estão dispo-

níveis no site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

O Festival de Música 
da Juventude é realizado 
em cumprimento à Lei 
nº 5.581, de 5 de novem-
bro de 2013 e o objetivo é 

incentivar a música entre 
a juventude, revelar no-
vos talentos e promover 
o intercâmbio artístico e 
cultural. As apresentações 
serão realizadas na Praça 
da Bíblia, em frente ao ce-
mitério municipal, a par-
tir das 19 horas; apenas no 
dia 20 as apresentações 
começarão às 17 horas.

Cada participante pode 
inscrever até duas músi-
cas, independentemente 
da categoria ou gênero. A 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba receberá ins-
crições de compositores 
e intérpretes do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e 
Serra da Mantiqueira. Es-
tas deverão ser encami-
nhadas ao Departamento 
de Cultura, localizado na 
praça Barão do Rio Bran-
co, 22, centro, o CEP é 
12.400-280. Mais infor-
mações também podem 
ser solicitadas pelo e-mail 
cultura@pindamonhan-
gaba.sp.gov.br ou pelo te-
lefone (12) 3643-2690.

Os  participantes pre-
miados em 1º, 2º e 3º lu-
gares de cada categoria 
receberão troféu e prêmio 
em dinheiro. O primei-
ro colocado na categoria 
composição inédita vai le-
var o troféu Maestro João 
Gomes de Araújo e R$ 
2.196,18. Sobre o valor, 
haverá os descontos legais 
e a verba será liberada em 
até 15 dias após a premia-
ção.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba comenta que 
a cidade tem realizado 
várias ações para que os 
jovens tenham vez e voz. 
Ele lembra que o primeiro 
festival foi um grande su-
cesso e muitos artistas ti-
veram a oportunidade de 
se apresentar.

Neste domingo (17), o 
Bosque da Princesa terá aula 
gratuita de yoga, das 10 ho-
ras ao meio-dia. A professora 
Dani da Terra convida a to-
dos os interessados a partici-
parem, no primeiro e tercei-
ro domingo de cada mês.

Caso amanheça choven-
do, as aulas serão transfe-
ridas para a quadra coberta 
do Lar São Judas Tadeu, 
em frente ao Bosque. Para 
participar, basta levar um 
tapetinho ou toalha. Filtro 
solar e garrafinha com água 
também são opções para os 
participantes levarem.

Mãos no barro
As oficinas de modelagem 

em argila com o artista plás-

tico premiado Sérgio Callipo 
continuam firmes e fortes, 
na área próxima à Bibliote-
ca. Todos os domingos, das 
10 horas ao meio-dia. Todos 
podem participar. O artis-
ta plástico dará as dicas e 

orientações para confecções 
de peças pelo próprio partici-
pante. Tudo, gratuitamente.

Tanto a yoga quanto a 
modelagem em argila são 
promovidas pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

O programa 
Pinda Consciente, 
desenvolvido com o 
apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
e Fundo Social de 
Solidariedade, realiza 
várias ações com os 
adolescentes e tem feito 
trabalhos em parceria 
com as atividades dos 
‘Jovens Protagonistas’, 
da Diretoria de Ensino 
de Pindamonhangaba e 
região.

As atividades do 
Pinda Consciente 
também acontecem nos 
telecentros  instalados 
em diversos bairros, 
e bibliotecas. Durante 
um mês, é abordado 
um tema específico 
e a finalização das 
atividades é com 
apresentações culturais 
no ‘Tarde na Rua’, 
onde os participantes 
têm a oportunidade de 
mostrar ao público os 
raps produzidos.

Todas as quintas-

feiras, a partir das 14 
horas, são realizados 
os encontros com os 
integrantes do Pinda 
Consciente e Jovens 
Protagonistas. As 
reuniões ocorrem 
no prédio do Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina e reúnem 
aproximadamente 50 
participantes.

De acordo com 
responsável pelo 
‘Pinda Consciente’ 
os participantes do 
Jovens Protagonistas 
são alunos de várias 
escolas da Rede 
Estadual de Educação 
e eles participam 
das atividades 
para que sejam 
multiplicadores.

O Pinda Consciente 
fez esta parceria 
para que sejam 
trabalhadas as artes 
urbanas como o rap, 
o esboço do grafite e 
dança de rua.

As aulas de yoga são realizadas duas 
vezes ao mês, no Bosque da Princesa

Os classificados em 
1º, 2º e 3º lugares 

serão premiados com 
troféu e dinheiro

As reuniões 
acontecem 

todas as 
quintas-feiras, 

a partir das 
14 horas

Divulgação

Reunião com comerciantes dos núcleos turísticos deu ‘os primeiros 
passos’ para a festa deste ano

Divulgação
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Pindamonhangaba, 13 de maio de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle SEOB-007/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Santos & Balarin Empreendimentos 
Imobiliários STE Ltda, responsável pelo imóvel localizado na Rua Capitão Benedito Correa da 
Silva, s/nº, cadastrado sob a sigla SO.11.06.05.001.000, Quadra 32, parte do Lote 1012, para que 
tome ciência da NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR nº 52480/2015, lavrado em função de obra sendo 
executada sem projeto aprovado junto a Prefeitura, infringindo assim o Código de Edificações de  
Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso, 02 (DOIS) dias úteis a contar da data desta 
publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.

LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle SEOB-008/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Wescley Leite, responsável pelo 
imóvel localizado na Rua Capitão Benedito Correa da Silva, s/nº, cadastrado sob a sigla 
SO.11.06.05.040.000, Quadra 32, Lote 1011, para que tome ciência da NOTIFICAÇÃO 
PRELIMINAR nº 52481/2015, lavrado em função de obra sendo executada sem projeto 
aprovado junto a Prefeitura, infringindo assim o Código de Edificações de  Pindamonhangaba, 
tendo como prazo para recurso, 02 (DOIS) dias úteis a contar da data desta publicação em 
atendimento e conformidade com o disposto em Lei.

LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle SEOB-009/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Reinaldo Ronconi Herdeiros, 
responsável pelo imóvel localizado na Rua Eloy Chaves, nº 403, cadastrado sob a 
sigla SE.11.02.01.038.000, para que tome ciência da NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR nº 
52482/2015, lavrado em função de obra sendo executada sem projeto/alvará aprovado 
junto a Prefeitura, infringindo assim o Código de Edificações de  Pindamonhangaba, tendo 
como prazo para recurso, 02 (DOIS) dias úteis a contar da data desta publicação em 
atendimento e conformidade com o disposto em Lei.

LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Edital - Brascol 2 col 
por 12 cm

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2° VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, Fone:
(12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0001267-02.2001.8.26.0445
Classe: Assunto: Consignação Em Pagamento - Pagamento em Consignação
Requerente: Maria Aparecida de Oliveira
Requerido: Espolio de Derivaldo Bispo de Souza

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0001267-02.2001.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Cláudia Calles Novellino Ballestero, MM. Juiz(a) de Direito da 2° Vara Cível, do
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Maria Gomes da Silva, RG 36.270.403 SSP/SP e Antonio Carlos Gomes da
Silva, RG 18.465.918-8, que lhe foi proposta uma ação de Consignação Em Pagamento por parte
de Maria Aparecida de Oliveira, alegando em síntese que a autora firmou contrato particular de
compromisso de Venda e Compra com o falecido Derivaldo Bispo de Souza, do imóvel com
matrícula nº4528 – lote de terreno 01 da quadra m-2, loteamento Jardim Residencial Araretama
na cidade de Pindamonhangaba/SP, com frente para a rua 28, onde mede 12,00 m, raio de curva
de 19,06 m, no lado direito mede 13,50 m em divisa com a Avenida 12, no lado esquerdo mede
25,00 m em divisa com o lote 02 e nos fundos mede 8,00 m em divisa com o lote 13, com área de
402,40 m². Alegou que efetuou os pagamentos até 08/05/2000, sendo que os demais pagamentos
foram suspensos pela autora, pois os herdeiros do requerido recusaram-se a receber em razão de
processo de arrolamento e demais herdeiros existentes. Requer, após a quitação do débito, seja
outorgada a escritura pública definitiva relativa ao imóvel que lhe foi compromissado à venda
pelo falecido proprietário, ou se necessário, a compulsória. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como
verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.

Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2° VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, Fone:
(12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0001267-02.2001.8.26.0445
Classe: Assunto: Consignação Em Pagamento - Pagamento em Consignação
Requerente: Maria Aparecida de Oliveira
Requerido: Espolio de Derivaldo Bispo de Souza

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0001267-02.2001.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Cláudia Calles Novellino Ballestero, MM. Juiz(a) de Direito da 2° Vara Cível, do
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Maria Gomes da Silva, RG 36.270.403 SSP/SP e Antonio Carlos Gomes da
Silva, RG 18.465.918-8, que lhe foi proposta uma ação de Consignação Em Pagamento por parte
de Maria Aparecida de Oliveira, alegando em síntese que a autora firmou contrato particular de
compromisso de Venda e Compra com o falecido Derivaldo Bispo de Souza, do imóvel com
matrícula nº4528 – lote de terreno 01 da quadra m-2, loteamento Jardim Residencial Araretama
na cidade de Pindamonhangaba/SP, com frente para a rua 28, onde mede 12,00 m, raio de curva
de 19,06 m, no lado direito mede 13,50 m em divisa com a Avenida 12, no lado esquerdo mede
25,00 m em divisa com o lote 02 e nos fundos mede 8,00 m em divisa com o lote 13, com área de
402,40 m². Alegou que efetuou os pagamentos até 08/05/2000, sendo que os demais pagamentos
foram suspensos pela autora, pois os herdeiros do requerido recusaram-se a receber em razão de
processo de arrolamento e demais herdeiros existentes. Requer, após a quitação do débito, seja
outorgada a escritura pública definitiva relativa ao imóvel que lhe foi compromissado à venda
pelo falecido proprietário, ou se necessário, a compulsória. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como
verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.

Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Edital Maria Aparecida 2 col por 13 cm 

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EDITAL DE NOTIfICAçãO

CONTROLE 154/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) ELIZABETE BRASIL MARIA 
GREG, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE AUGUSTO RODRIGUES, S/Nº. 
Bairro MOMBAÇA, inscrito no município sob as sigla SO110507034000,  para que efetue 
a limpeza do referido móvel 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 RESUMIDO

PREgãO Nº 097/2015
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. 97/15, referente à “Aquisição de terra 
cota (argila) para atender o Projeto Cerâmico”, com encerramento dia 29/05/15 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, 14 de maio de 2015.

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
hOMOLOgAçãO

PREgãO Nº. 367/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 367/14, que cuida de “Aquisição de caminhão coleta 
seletiva com carroceria de gaiola para atender o departamento de meio ambiente”, a 
Autoridade Superior, considerando à análise do Departamento de Finanças e o parecer 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexos aos autos, nega provimento ao recurso da 
empresa Rodonaves Comércio e Serviços Ltda., através do processo externo 10713 de 
08/04/2015, e HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da 
empresa (item/lote): Vale Caminhões Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2015.
PREgãO Nº. 377/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 377/14, que cuida de “Aquisição de material de 
consumo do laboratório municipal, aplicação testes para sorologia da dengue, atendendo 
o Plano de Contingência Municipal da Dengue”, a Autoridade Superior, considerando à 
análise técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social, HOMOLOGA e ADJUDICA 
o procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Specialab Produtos de 
Laboratório Ltda. EPP (01 e 02).
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2015.
PREgãO Nº. 035/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 35/15, que cuida de “Aquisição de bebedouro industrial 
para as unidades de Saúde de Município”, a Autoridade Superior, considerando o parecer 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexo aos autos, nega provimento ao recurso da 
empresa Bebedouros Cânovas Ind. Com. Ltda. EPP, através do processo externo 11.293 
de 14/04/2015, e HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da 
empresa (item/lote): Renato Marana (01).
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2015.
PREgãO Nº. 053/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 53/15, que cuida de “Aquisição de móveis corporativos 
para nova unidade da saúde da mulher”, a Autoridade Superior, considerando à análise 
técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social concernente aos laudos exigidos no 
Termo de Referência, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor 
das empresas (itens/lotes): A. P. de Oliveira Comércio de Móveis para Escritório ME (04 e 
17); Lunion Flex Comércio de Móveis Equipamentos EIRELI ME (01, 02, 03, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 21); Marfvale Com. de Reprs. De Móveis para 
Escritório Ltda. EPP (05).
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2015.
PREgãO Nº. 072/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 72/15, que cuida de “Aquisição de móveis para compor 
a sede da Estação Juventude, por meio do convênio nº 792941/2013/SNJ/SG/PR firmado 
com a Secretaria Nacional de Juventude e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, 
a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): A. P. de Oliveira Comércio de Móveis 
para Escritório ME (01); J. P. Alcantara Neto & Cia. Ltda. EPP (02, 04 e 05); Marfvale Com. 
de Reprs. de Móveis para Escritório Ltda. EPP (03, 06 e 07).
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2015.

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
hOMOLOgAçãO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 046/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 46/15, que cuida de “Aquisição de polpa de fruta 
para alimentação escolar, conforme Termo de Referência”, a Autoridade Superior, com 
base no parecer da Área Técnica da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA e 
ADJUDICA os itens já analisados e aprovados em favor da empresa (itens/preços R$): 
Caco Comercial de Frutas Ltda. (01 – 8,20; 03 – 10,00).
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 067/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 67/15, que cuida de “Aquisição de barras de 
cereais, suco de fruta em embalagem tetra e biscoito tipo cream cracker para consumo de 
atletas (individuais ou em equipes) e alunos das escolinhas, que participarem de festivais 
e competições organizadas ou apoiadas pela Sejelp”, a Autoridade Superior, com base no 
parecer da Área Técnica da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA e ADJUDICA 
os itens já analisados e aprovados em favor da empresa (itens/preços R$): Nutricionale 
Comércio de Alimentos Ltda. (01 – 0,71; 02 – 0,74; 03 – 2,27).
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 071/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 71/15, que cuida de “Aquisição de tinta para 
demarcação de pavimento à base de resina acrílica, aplicado pelo processo mecânico 
(máquinas airless) ou manual (rolo ou trincha)”, a Autoridade Superior, com base no parecer 
da Área Técnica da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA e ADJUDICA os itens 
já analisados e aprovados em favor da empresa (itens/preços R$): Indutil Indústria de Tintas 
Ltda. (01 – 124,57; 02 – 198,69; 04 – 191,63; 05 – 220,88). Itens fracassados: 03 e 06
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2015.

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
RETIfICAçãO

A Prefeitura comunica que as publicações veiculadas neste Jornal em 12/05/15, p. 6, 
concernente ao Contrato nº. 072/2012 Aditamento nº. 001/2015, rerratifica-se Pregão nº. 
032/2012 para Pregão nº. 034/2012. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2015.

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
ESTADO DE SãO PAULO

LEI Nº 5.773, DE 13 DE MAIO DE 2015.
Denomina de Prof. VICENTE DE PAULA SALGADO a Rua 5 do Loteamento Jardim Regina.
(Projeto de Lei nº 51/2015, de autoria do Vereador Felipe César)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominada de PROF. VICENTE DE PAULA SALGADO a Rua “5” do Loteamento 
Jardim Regina.
 Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial a Lei nº 3.757, de 02 de janeiro de 2001.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2015.

vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
ESTADO DE SãO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.456, DE 28 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve NOMEAR o Sr. Nilton Aparecido Borges para o emprego de provimento 
em comissão de Gerente, a partir de 4 de maio de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de abril de 2015.

vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 de abril de 2015. 

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
ESTADO DE SãO PAULO

PORTARIA GERAL  Nº  4.457 , DE 29 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e atendendo ao disposto na alínea “e”, inciso I, art. 6º da Portaria nº 95, de 17 de 
setembro de 2014 do Ministério da Cultura;

R E S O L V E :
Art. 1º - N O M E A R os senhores abaixo indicados para constituir o Constituir o Conselho 
Gestor do Centro de Artes e Esportes Unificados de Pindamonhangaba - CEU, a saber:

I - REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL:

a) Ranta Bertoloto Serra de Carvalho Pimentel 
 Secretaria de Saúde e Assistência Social

b) Marília Lemos Maia 
Secretaria De Educação E Cultura

c) Patrick Alessandro Corneti de Lima 
     Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

II- REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIvIL ORgANIZADA:

d) Ana Maria Merenciano de Carvalho 
     Associação de Hipertensos de Moreir César
    
e) Maria Ângela Gonzaga da Silva
Cooperativa de Trabalho de Moreira César

f) Roberto Barbosa
Associação de Capoeira Pé na Ginga

III- REPRESENTANTES DA COMUNIDADE:

g) Rodrigo Godoi

h) Edna Alves Faria Sebastião

i) Maria Sonia Casemiro

Parágrafo único. O Conselho Gestor do CEU tem por finalidade promover a participação, 
organização e assessoria social sobre os instrumentos de execução das políticas 
públicas disponíveis no CEU, representando instância consultiva e deliberativa de caráter 
permanente em relação à sua organização e funcionamento, respeitadas as competências 
do poder público municipal e a legislação em vigor.
Art. 2º  Compete ao Conselho Gestor do Centro de Artes e Esportes Unificados de 
Pindamonhangaba  :
I – viabilizar a implantação, no âmbito do CEU, das diretrizes das políticas públicas 
municipais, respeitadas as especificidades locais;
II – analisar, discutir e aprovar o Plano de Gestão do CEU, respeitadas as prioridades 
definidas e as recomendações dadas pelos Coordenadores;
III – proceder à avaliação institucional em relação às políticas públicas municipais e aos 
objetivos e metas estabelecidas no Plano de Gestão do CEU;
IV- Garantir o planejamento, a gestão e a avaliação das atividades, na forma de pesquisar 
os atores locais (pessoas, lideranças locais, equipamentos e instituições do Município, que 
se localizam próximos ao CEU, e tenham participação ou potencial de participação nas 
atividades do equipamento), para produzir o Mapeamento do Território de Vivência;
V- buscar parceiros institucionais; e
VI – preencher e atualizar o Sistema de Gestão.

Art. 3º  O mandato dos membros do Conselho Gestor do Céu será de 02 (dois) anos.
Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de abril de 2015.

vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal

Edson Macedo de gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 29 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

A Polícia Civil está in-
vestigando um furto que 
ocorreu em um estabeleci-
mento comercial na noite 
do último domingo (10), 
na avenida Dr. Francisco 
Lessa Júnior.

O homem conseguiu 
furtar duas makitas, pa-
rafusadeira elétrica, serra 

profissional, brocas, má-
quina etiquetadora e um 
celular. Ele foi flagrado 
pelas câmeras de segu-
rança, e a polícia está di-
vulgando as imagens. 

A polícia deve ser  co-
municada caso alguém 
consiga identificar o autor 
pelas imagens.   

A Polícia Civil esclare-
ceu na última terça-feira 
(12), um caso de furto que 
teria acontecido dia 26 de 
abril na empresa Cosmetal. 
Com base nas imagens, os 

investigadores identifica-
ram um ex-funcionário da 
empresa, de 29 anos, como 
autor do delito. Ele já está 
sendo criminalmente res-
ponsabilizado.

Através de investiga-
ções realizadas pela equipe 
da Polícia Civil de Pinda, 
foi identificado e preso na 

última quarta-feira (13), 
o autor de homicídio que 
teria ocorrido na noite do 
último dia 8, na avenida 

Joaquim Garcia de Paula, 
Liberdade II, na região do 
Distrito de Moreira César.

O autor do crime deve-

rá ficar preso, pelo menos, 
até a ocorrência do Júri 
Popular, a ser determina-
do pelo Poder Judiciário.

PoLÍCia

Polícia divulga imagens 
de autor de furto

acusado de crime no distrito é preso

Polícia esclarece roubo
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O Sebrae-SP e o BN-
DES – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social – promovem 
em Pindamonhangaba na 
terça-feira (19) um semi-
nário gratuito sobre cré-
dito.

O evento ocorre no Se-
nai, das 14 às 17 horas, e 
faz parte da programação 
do “Mês do Comércio do 
Sebrae-SP”, que tem o 
apoio da Prefeitura, Senai, 
Senac, Acip - Associação 
Comercial e Empresarial 
de Pindamonhangaba e 
Sincomércio.

No evento, as micro 
e pequenas empresas 
terão acesso a informa-
ções sobre os produtos 
do BNDES especialmente 
desenvolvidos à sua con-
dição empresarial e terão 
a possibilidade de tirar 
dúvidas diretamente com 
os técnicos do próprio 
banco. Além disso, con-

tarão com a presença dos 
maiores bancos brasilei-
ros, a fim de viabilizar os 
produtos BNDES e outras 
oportunidades.

Os representantes do 
BNDES vão explicar como 
funcionam os programas 
de crédito disponíveis 
para os empreendimentos 
de pequeno porte, como 
Finame/BNDES PSI, BN-
DES Automático, Car-
tão BNDES e o BNDES 
MPME Inovadora.

Após a palestra, ha-
verá apresentação com 
instituições financeiras 
que viabilizam os emprés-
timos junto ao BNDES, 
como bancos públicos e 
privados, financiadoras e 
agências de fomento. Em 
seguida, os empresários 
poderão tirar dúvidas so-
bre os procedimentos ne-
cessários para a obtenção 
dos empréstimos em aten-
dimentos individuais.

Sebrae e BNDES realizam seminário 
gratuito de crédito em Pindamonhangaba

Evento tem o objetivo de apresentar linhas de crédito oferecidas por
instituições financeiras para micro e pequenas empresas

A Anhanguera Edu-
cacional de Pindamo-
nhangaba promove na 
terça-feira (19) e na 
quarta-feira (20) a Se-
mana do Serviço Social, 
em comemoração ao 
Dia do Assistente So-
cial, comemorado em 
15 de maio. O evento 
contará com palestras 
e mesas redondas com 
profissionais da área.

Entre os palestrantes 
participarão: psicólogo no 
Setor de Vigilância Socio-
assistencial da Prefeitura 
de Pindamonhangaba; 
a assistente social do 
projeto Crescer - Asso-
ciação para Auxílio da 
Criança e Adolescen-
te, Carmem Paresque; 
o coordenador do Cras 

Levantamento mostra que 95% dos recursos 
liberados pelo BNDES, cerca de R$ 42 bilhões, fo-
ram destinados às micro e pequenas empresas e 
a meta da entidade é aumentar ainda mais esse 
montante.

“O objetivo desse encontro é mudar essa ima-
gem de que o BNDES só atende a grandes empre-
endimentos, e mostrar que os micro e pequenos 
negócios também podem se beneficiar com os fi-
nanciamentos”, explicou o consultor financeiro do 
Sebrae-SP, Marcos Paulo Alves.

Inscrições e mais informações pelo telefone 
0800 570 0800.

Oportunidade
Representantes dos bancos apresentam modalidade de empréstimos aos empresários

Anhanguera promove 
semana sobre serviço social

Evento contará com palestras e mesas redondas com profissionais da área

- Centro de Referência 
da Assistência Social 
e do Departamento de 
Assistência Social da 
Prefeitura;  psicóloga 
na Defensoria Pública 
do Estado de São Pau-
lo, Mariana Louzada de 
Toledo; assistente social 
do Cras do bairro Cida-
de Nova, e a especialista 
em gestão pública, Ta-
tyane Oliveira Santos.

Na terça-feira (19), 
às 19 horas, a palestra 
será sobre os 10 anos 

do Suas – Sistema Úni-
co de Assistência So-
cial. Na quarta-feira 
(20), às 19 horas, acon-
tece a mesa redonda 
sobre a diversidade das 
práticas do assistente 
social.

A entrada é franca  e 
a anhanguera Educa-
cional fica localizada 
na av. Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso, 
3.344. Mais informa-
ções pelo telefone (12) 
3644-3300.

Divulgação
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CONFIRA AS PRÓXIMAS RODADAS 
DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL

P i n d a m o n h a n g a b a 
conta com uma delega-
ção com mais de 100 atle-
tas da Melhor Idade. Eles 
treinam bastante durante 
o ano inteiro para parti-
cipar de várias competi-
ções, uma delas é os Jori. 
A equipe da Prefeitura re-
alizou  reunião com os re-
presentantes da cidade na 
última quinta-feira (7), no 
‘João do Pulo’, para con-
versar sobre os Jori, com-
petição que acontecerá em 
Caraguatatuba.

Devido ao problema 
com a dengue no litoral, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, preocupada 
com a saúde de seus atle-
tas, promoverá campeo-
natos no município e con-
vidará outras cidades para 
participar.

A secretária de Saú-
de de Pindamonhangaba 
participou da reunião e 
destacou que Caraguata-
tuba está infestada com 
dengue e a Prefeitura de 

Pinda está muito preo-
cupada com a saúde de 
nossos atletas. Ela fez um 
apelo para que a delega-
ção não vá ao município. 
Até o mês de abril, Cara-
guatatuba registrou dois 
óbitos por dengue e há 
mais de 3.450 casos posi-
tivos, conforme a publica-
ção no site da Prefeitura 
de Caraguatatuba.

O secretário de Juven-
tude, Esportes e Lazer de 
Pindamonhangaba afir-
mou que está solicitando 
aos responsáveis pela or-
ganização dos jogos que  a 
competição não seja  reali-
zada neste momento, por 
causa da epidemia. Ele en-
fatiza que prefere este gru-
po ativo em Pinda. “São 13 
modalidades e Pinda vai re-
alizar um evento no muni-
cípio para que nossos atle-
tas entrem em contato com 
representantes de outras 
cidades. Vamos unir forças 
para tentarmos adiar os jo-
gos para agosto.”

A equipe do Conselho 
Gestor do CEU das Artes 
e líderes da comunidade, 
com o apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
promovem, neste do-

mingo (17), a ‘Caminha-
da pela Paz’. Esta ação 
terá início às 15 horas, 
com saída em frente ao 
Cisas e o encerramen-
to no Recinto São Vito. 

A organização pede aos 
participantes para usa-
rem roupas brancas.

A Caminhada pela Paz 
é uma atividade que tem 
como objetivo despertar 

CAMPEONATO SUB 11 – Sábado (16)

8h30 – Unidos do Ipê X São Paulo – Local: Macedão
9h30 – Terra dos Ipês X Jardim Regina – Local: Macedão
8h30 – Etna X Santos – Local: Machadão
8h30 – Gerezim X Ferroviária – Local: Azeredo

CAMPEONATO SÊNIOR 40 – Domingo (17)

8h30 – Rosário X Imperial – Local: Ramirão
8h30 – Andrada X Independente – Local: Afizp
10h – Terra dos Ipês X Fluminense – Local: Macedão
8h30 – Estrela X São Paulo – Local: Bosque
8h30 – Pindense X Cidade Nova – Local: Jardim Resende
8h30 – Bandeirante X Bela Vista – Local: Feital

CAMPEONATO 2ª DIVISÃO – Domingo (17)

CHAVE A
10h30 – Real Castolira X Jardim Regina – Local: Bosque
10h45 – Jardim Eloyna X Santa Cruz – Local: Jardim Eloyna
10h30 – Campo Alegre X 100 Nome – Local: Quirinão
15h – União R 8 X Maricá – Local: Machadão
10h30 – Bela Vista X Cidade Nova – Local: Bairro das Campinas
10h30 – Unidos do Araretama X Santa Cecília – Local: Afizp

CHAVE B 
10h45 – Unidos do Jd Princesa X Terra dos Ipês – Local: Vila Rica
10h30 – Moreira César X Cidade Jardim – Local: Machadão
10h30 – Fluminense X Juventus – Local: Ramirão
10h30 – Ramos X Santos – Local: Ramos
10h30 – Unidos Azuis X Flamengo – Local: Vila São José

Pinda vai promover campeonatos 
para atletas da Melhor Idade

A maioria decidiu não ir a Caraguatatuba, caso os Jori sejam entre os dias 20 e 24 de maio

Caminhada pela Paz 
acontece neste domingo

a conscientização dos 
moradores sobre os vá-
rios tipos de violência.

O CEU das Artes 
é um equipamento 
público onde os mo-
radores da cidade 
poderão participar 
de várias atividades.
Neste espaço haverá 
telecentro, biblioteca, 
quadra, pista de ska-

te, parque, auditório 
para apresentações, 
entre outros.

Este equipamen-
to compõe o PAC 2 
no eixo Comunidade 
Cidadã, assim como 
outros equipamentos 
sociais de saúde, edu-
cação e segurança pú-
blica. Seu objetivo é 
integrar num mesmo 

espaço físico, progra-
mas e ações culturais, 
práticas esportivas e 
de lazer, formação e 
qualificação para o 
mercado de trabalho, 
serviços socioassis-
tenciais, políticas de 
prevenção à violência 
e inclusão digital, de 
modo a promover a ci-
dadania.

Divulgação




