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Semana do Meio
Ambiente busca
conscientização
dos moradores
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai aumentar as
ações de conscientização da população durante a Semana do
Meio Ambiente, entre os dias
1º e 3 de junho.

Divulgação

O evento contará com plantio de mudas de árvores, jogos
ambientais, além de distribuição de redutores de pressão de
água, palestras sobre uso racional e debates.
PÁGINA 5

PREFEITURA ABRE 41 VAGAS
PARA ESTAGIÁRIOS
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai abrir mais 41 vagas para estagiários, além de cadastro reserva. São vagas para estudantes de Ensino
Superior nas áreas de direito, educação física e pedagogia, e também
para o Ensino Médio. As inscrições começam na próxima semana e os
interessados devem ser moradores de Pindamonhangaba.
EDITAL PÁGINA 10

PINDA SEDIA
COMPETIÇÃO
ESTADUAL
Pindamonhangaba vai
sediar competições da fase
regional dos Jogos Abertos
da Juventude neste ﬁnal
de semana. O Centro Esportivo ‘João do Pulo’ vai
receber provas de atletismo, basquete e natação.

Alunos da escola Seraﬁm Ferreira realizaram plantio de mudas neste mês

Corrida Pedestre no domingo
A 7ª Corrida Pedestre em homenagem a João Carlos de Oliveira ‘João
do Pulo’ será realizada neste domingo (31), às 9 horas, na Praça Cícero
Prado, na Vila São Benedito, em Mo-

reira César. Os interessados podem
fazer inscrições no CT Luiz Caloi ou
pelo e-mail stesejelp10@gmail.com
até hoje, ou no dia da prova, até uma
hora antes da largada.

TEATRO GALPÃO
APRESENTA
ESPETÁCULO
INFANTIL GRATUITO
Lu Vidal

ESPORTES 11
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‘TARDE NA
RUA’ CHEGA AO
CAMPINAS
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PREVISÃO DO TEMPO
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19º
NUBLADO, MUITAS NUVENS COM
CURTOS PERÍODOS DE SOL

24º
UV 6
Fonte CPTEC/INPE

No sábado (30), o Espaço
Cultural Teatro Galpão apresenta o espetáculo de bonecos “Jorginho e o Dragão Camaleão”, indicado para pessoas de todas as
idades. Os ingressos devem ser
retirados na bilheteria do teatro
no dia da peça, a partir das 15
horas.
PÁGINA 2

PREFEITURA ACERTA DETALHES PARA FESTIVAL JUNINO
PÁGINA 8
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DITORIAL
Agradecer à Rússia?

Churrasco pode ﬁcar mais barato

T

odo ano os russos aprontam uma com os
produtos importados do Brasil. Sempre
arrumam uma desculpa e causam uma
reviravolta nas exportações brasileiras, deixando
os empresários com os nervos à ﬂor da pele e o
governo à mercê das decisões do Kremlin.
Bom, anteontem, a Rússia anunciou a restrição
temporária das importações de carne suína e bovina de 11 frigoríﬁcos brasileiros a partir de junho.
As determinações do Serviço Federal de Vigilância
Veterinária e Fitossanitária do país, o Rosselkhoznadzor, afetam fábricas das principais empresas
do setor, como BRF, JBS, Marfrig e Minerva.
Isso é mais um duro golpe contra a economia
brasileira, pois a Rússia é o segundo maior comprador da carne brasileira, ﬁcando atrás apenas
da China, especialmente depois de novos contratos entre os dois países.
No ano passado, os russos vetaram temporariamente a importação da carne suína e de aves do
Brasil. Na ocasião alegaram que tínhamos problemas de infraestrutura na logística de distribuição
e falhas no sistema de vacinação, que poderiam
ocasionar danos à saúde dos russos. Na mesma época, os líderes da Praça Vermelha haviam
anunciado subsídios aos produtores destes dois
itens em todo o país. Meses depois retomaram as
compras com o Brasil.
Ao que tudo indica, os russos tiram proveito da
fraca politica externa brasileira e da incapacidade
do Brasil de se manter forte diante dos contratos
comerciais celebrados. Se até os países da América do Sul, incluindo Venezuela e Bolívia, conseguem fazer de gato e sapato a política externa
nacional, imaginem os russos, logo eles.
Ontem elogiamos os contratos comerciais com
o México, hoje em plena expansão, mas deixamos
de lado algumas ressalvas, pois preferimos acreditar na recuperação do status de nação próspera
e forte que um dia o Brasil se mostrou.
Por hora, voltando à questão da carne embargada por Moscou, isso pode ser bom para os brasileiros. Em tese, com o veto para exportação, o
produto vai circular no mercado nacional. Com
mais oferta, o preço – hoje nas alturas – tende a
cair. Esperamos que assim o seja e ‘bora’ colocar
carvão na churrasqueira.

S TERRA

om da

ARENA 101 Pinda: 30/5 (sábado) Baile do Patrão. Fernando &
Fabiano. Mc Rodolﬁnho. Dj Mayara
Lemes. www.arena101.com.br.
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo quarta e domingo,
com ótimos artistas da cidade. Porções, bebidas, a simpatia do casal
Zé Luiz e Lurdes.
CASARÃO ROSEIRA – Balada
toda quinta. 4/6 (quinta feriado)
– André & Raphael. Estrada Roseira-Aparecida.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo
sábado às 19h com banda ao vivo.
Para pessoas a partir de 50
anos. Sócios não pagam e nãosócios R$ 10 por baile. Informações
Luiz Gongaza (012) 3645-2361.
CERVEJARIA DO GORDO Lorena: 30/5 (sábado) – Belo. Elas free.
Via Dutra, divisa Guará/Lorena.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza quatro bailes no Recinto
São Vito (Moreira César) maio: 31
– Cleide Silva. Tel (12) 3642-2087.
CLUBE DO LAZER Taubaté:
Bailes com as melhores bandas ao
vivo (20h). Domingo: 31 - Premium.
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Teatro de Bonecos é atração no sábado
Lu Vidal

Crianças e adultos estão convidados a assistir
o espetáculo de bonecos
“Jorginho e o Dragão Camaleão”, que será apresentado no sábado (30),
no Teatro Galpão. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro,
no dia da apresentação, a
partir das 15 horas. A peça
será às 16 horas.
Em uma antiga aldeia
brasileira, os meninos
Jorginho e Longuinho
enfrentam um dragão invencível, cujo coração está
escondido no ﬁm do mundo. Os amigos vivem perigosos e divertidos desaﬁos
para encontrar o coração
do Dragão Camaleão. Com
trilha composta por Charles Raszl (Grupo Barbatuques) e apresentação de
20 bonecos e músicas cantadas ao vivo, o espetáculo
promete encantar adultos
e crianças.

COALIZÃO
PREPARA SEMANA
DE PREVENÇÃO AO
ÁLCOOL E DROGAS
Divulgação

Cena do
espetáculo,
indicado
para público
de todas as
idades

Plenária da APL hoje
Nesta sexta-feira (29),
às 20 horas, no salão de
eventos do Museu Dom
Pedro I e Dona Leopoldina, local gentilmente
cedido pela administração municipal, haverá
sessão plenária solene da
APL - Academia Pindamonhangabense de Letras. A
diretoria, sob a presidência
de Alberto Marcondes Santiago, preparou a seguinte

programação para o evento:
- Apresentação musical
dos Alunos da Fasc – Faculdade de Música Santa
Cecília;
- Homenagem ao acadêmico professor Nelson
Pesciotta pelo acadêmico
e Presidente de Honra da
APL, Dr. Francisco Piorino Filho;
- Apresentação dos livros “Histórias de uma

João Paulo Ouverney

Fundação Dr. João Romeiro

Índia Puri”, de Mauricio
Cavalheiro e “A Face do
Anjo”, de Alberto Santiago;
- “Homenagem às Mães”,
com o representante da
ACL – Academia Caçapavense de Letras, Brasilino Alves de Oliveira
Neto;
- Palestra do mês:
“Novo Olhar Sobre os Cativos”, acadêmica professora Gislene Alves.
Divulgação

“...CONHECER AS MANHAS e as manhãs o sabor das massas e
das maçãs... é preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir , é preciso a chuva para ﬂorir...” – Almir Sáter

CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix: 30/5 – Bruno & Hyago. Caldinho na faixa. 3/6 (quarta
- véspera de feriado) – Baile da Alegria. Bruno & Hyago, free dancers,
mesas livres. Tel (12) 3674-2413.
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 29/5 (sexta) – Alexandre &
Adriano, Tales & Talita, e Sanphonics. 30/5 (sábado) – Noite do Branco. Talis e Welinton. km. 133 da Via
Dutra sentido SP-RJ.
FERROVIÁRIA Pinda: Som ao
vivo no deck da piscina. Sexta-feira:
Associado em dia não paga. Não sócios: H R$ 10 e M vip até 23h30, e
R$ 5 após esse horário. 29 – Luizinho & Priscila.
FERROVIÁRIA Pinda: 30/5
(sábado) – Retrô na Ferrô. Kid Vinil, Banda La Brava e Djs Adriano K
e Serginho. Ingresso 2º lote R$ 20
(não associado) e R$ 10 (associado), a venda no clube e na loja Neto
Jeans. Mesas em número limitado a
R$ 30.
FERROVIÁRIA Pinda: 26/6
(sexta) – Festa junina. Banda Rodeio, quadrilhas, touro mecânico etc
FESTA DE SÃO JOÃO Batista
em Caçapava: 19/6 (sexta 21h) –
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show com Paula Fernandes. 24/6
(quarta) – César & Paulinho. Ingresso 1 kg de alimento não perecível.
Shows toda noite.
FESTIVAL JUNINO do Vale do
Paraíba em Pinda: 4 a 7 de junho.
4 – Banda Chapéu Brasil. 5 – Garotos do Vale e César Barbosa. 6 –
Orgulho Caipira. 7 – Banda Rodeio.
Nucleo Turistico do Piracuama.
HÍPICA PARAÍSO Taubaté:
28/5 (quinta) – André Martins, César Barbosa e Banda Espora. Lista
whatsapp 99232-5488 com Danni
William. 30/5 (sábado) – Renan
Mareso. Banda Hill Billy. Elas e eles
traiado vip, sem estar traiado eles
R$ 10. 31/5 (domingo) - “Queima
do alho na Hípica Paraíso”. Banda
Sacode a Poeira, Tonny Viola, Toniel
e Josiel. Concurso de berrantes. Últimos convites R$ 30. Tel 992325488 (Whatsapp).
MANGUEIRÃO Pinda:
Bailão sertanejo/forró toda sexta-feira: 29/5 – Trio Astro Rei. Ingresso
R$ 10 preço único. Telefone (012)
9708-2011.
MIX POTATO Pinda: Som ao
vivo todo ﬁm de semana. Rua dos
Andradas, 393.

MUNDI Taubaté:
Sertanejo
toda quinta.
30/5 – (sábado) –
Abertura temporada de Inverno.
Rodrigo & Santa Fé. 5/6 (sábado)
– Charlie Brown Jr. Tinho Matoso e
banda.
MUTLEY Taubaté: 29/5 (sexta)
– Banda Turne. 30/5 (sábado) –
Banda Serial Funkers. Tel 988151652 e 3434-0800. dayse@mutley.
com.br.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
29/5 (sexta 23h) – Dirty/Jack e AC/
DC Cover.
30/5 (sábado) – Banda AC/DC
cover;
ÓPERA MIX Pinda: 29/5 (sexta) - Sensation Party. Elas vip até
1h. 30/5 (sábado) – Banda Dallas e
Diego Rocha. Na antiga Vinil.
PINDABAR Pindamonhangaba: Quarta – Sertanejo.
Quinta
– Videokê. Elas vip até 23h. Sexta
– Grupo de pagode. Elas vip. Eles
R$ 10. Segunda – Sertanejo. 8/6
(segunda) – Mateus & Cristiano.
Aniversáriode 1 ano da Segunda
Maluca.
PORCA MISÉRIA Taubaté:
29/5 (sexta) – Ventania Hipie. 30/5
(sábado) – Grupo Q Beleza. 5/6

(sexta) – Black Alien. Rua Joaquim
Távora, 80.
RANCHO DO GALÃ Taubaté:
29/5 (sexta) – Banda Rodeio. 23/05
(sábado) – Mc Dudu.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 3/6 (quarta véspera feriado)
– Diego Torres & Tiago. 12/6 (sexta) – Nando & Ricky. 19/6 (sexta)
– Rodrigo & Santa Fé. 26/6 (sexta)
– Banda 8 Segundos.
RECANTO CAIPIRA Pinda, no
Sindicato Rural: 28/5 (quinta) – Robson Luiz. 30/5 (sábado) - Marron. Tel.
(12) 99775-0389 Nova Dimensão.
RECINTO SÃO VITO Morei-

EXPEDIENTE

Pindamonhangaba vai receber mais
uma edição da Semana de Prevenção
ao Álcool e Drogas. O
evento é coordenado
pelo projeto Coalizão
Antidrogas de Pinda,
como o apoio da Prefeitura e demais colaboradores. O objetivo
é despertar a conscientização dos jovens. A abertura dos
trabalhos está marcada para o dia 22, às
9 horas, no auditório
da Prefeitura.
Também haverá
mobilização de prevenção e combate
às drogas na região
central. As atividades
serão realizadas até
o dia 28 de junho. O
Dia Mundial de Combate às Drogas é comemorado em 25 de
junho.
Os envolvidos no
combate às drogas
farão distribuição de
material de informação sobre prevenção
de tratamentos oferecidos em Pindamonhangaba.

ra César Pinda: 14/6 (domingo
20h) – Baile animado pelo cantor Marron e com free dancer.
Convites antecipados com desconto. Tel (12) 99191-2614 e
99619-5702.
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 GARÇAS
Guará: 30/5 (sábado) – Banda
Cuban Boys. Baile todo sábado com
as melhores bandas.

DESTAQUE DA SEMANA
30/5 (sábado
22h) – Retrô na
Ferrô, na Ferroviária de Pinda. Apresentação de Kid Vinil, Banda La Brava
e Djs Adriano K e
Serginho. Ingresso
2º lote custa R$ 20
(não associado) e
R$ 10 (associado),
à venda no clube
(Tesouraria e Academia) e na loja
Neto Jeans. Mesas
para o evento são
em número limitado e custam R$ 30
na Tesouraria do
clube. Mais informações: Tel (12)
2126-4444.

Divulgação
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Vacinação contra gripe deve
terminar dia 3 de junho
Gestantes, crianças entre seis
meses e menores de cinco anos
de idade, adultos a partir dos
60 anos, pacientes com doenças
crônicas e trabalhadores de saúde devem ser vacinados contra a
gripe. Estas pessoas fazem parte
grupo de risco, como é considerado pelo Ministério da Saúde.
De acordo com a publicação da
instituição, a vacina estará disponível até quarta-feira (3) no
Estado de São Paulo.
As pessoas que pertencem ao
grupo de risco devem ir à unidade de saúde mais próxima de
casa para receber a dose. Gestantes devem apresentar o cartão de gestação; adultos com 60
anos ou mais, levar a cédula de
identidade; pacientes com doenças crônicas devem apresentar a recomendação médica, e os
pais das criança, a caderneta de
vacinação.
Os trabalhadores de saúde
e os idosos que residem na região central devem ir à sede do
antigo Laboratório de Análises
Clínicas para serem vacinados.
O atendimento é das 8 às 16h30.

Prestação
de contas da
Saúde será
realizada
em breve
Divulgação

Vacinação contra a gripe na Praça Monsenhor Marcondes

Pinda oferece curso de qualificação aos moradores
A Prefeitura de Pindamonhangaba está oferecendo o curso de
garçom e garçonete. As aulas tiveram início nesta semana e são desenvolvidas por meio do Inclusão
Produtiva. Este curso está sendo
realizado no Espaço Juventude,
localizado na avenida Fortunato
Moreira, 355. Serão desenvolvidas
aulas teóricas e práticas.
De acordo com o professor
Robson M. de Jesus, os alunos
irão aprender postura, normas
de comportamento, qualidade
nos serviços, serviços de vinhos,
postura em entrevista, equilíbrio, formas de servir, trabalho
em equipe, serviço aéreo, serviço
de buffet, entre outras atividades. As aulas serão em dois dias
na semana, com três horas por
aula.
O prefeito de Pindamonhangaba destaca que a qualificação profissional é de extrema necessidade,
pois a cidade está em constante
desenvolvimento e vários empresas estão se instalando no município e oferecem vagas de emprego,
mas é fundamental que a mão de
obra esteja preparada.
Mariza Aparecida Pereira
Alves Ferreira conta que resolveu

fazer este curso porque está afastada e é uma forma de aliviar-se
da depressão. “Eu sempre trabalhei, tive um problema na mão
e estou afastada. Para sair da
depressão, resolvi fazer este curso
e nós estamos aprendendo muitas

coisas. Logo no primeiro dia, conseguimos fazer algumas análises
e refletir sobre os momentos em
restaurante. Essa é uma atividade
que futuramente poderá servir
para completar a renda”.
Robson Luiz Santos Gon-

Divulgação

Postura é uma das técnicas que será ensinada no curso

Doações de agasalhos podem ser
realizadas em diversos postos
Os interessados em aquecer
os mais necessitados podem fazer a doação de agasalhos até
junho. A Prefeitura e o Fundo
Social de Solidariedade estão
recebendo os materiais em diversos locais. A organização da
campanha conta com o apoio
de vários parceiros.
A Campanha do Agasalho
2015 teve início no dia 29 de
abril. Foram feitas coletas nos
bairros com o apoio do Exército. A campanha conta com a
participação da Sabesp, Polícia

çalves trabalhou há 20 anos
na área industrial e como está
desempregado há quase um mês,
buscou essa capacitação para
conseguir retornar ao mercado
de trabalho e também ter uma
renda extra.

Militar, Funvic, Delegacia da
Mulher, Unimed, Acip, Diretoria
de Ensino de Pindamonhangaba - por meio do Programa
Escola da Família, diversas entidades e órgãos. A expectativa
para este ano é arrecadar 160
mil peças.

Anhanguera, Repartições da
Administração Municipal, Fundo
Social de Solidariedade, estabelecimentos comerciais, Unimed
Medicina preventiva, Laboratório Oswaldo Cruz, Condomínio
Real Ville, Gerdau e Shopping
Pátio Pinda.

Postos de arrecadação
Escolas Estaduais que
possuam o Programa Escola
da Família, Delegacia da Mulher, Sabesp, Funvic - Fapi,

Locais estão
identificados com
cartaz da campanha

Profissionais da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de
Pindamonhangaba informam que em breve apresentarão a prestação de
contas do 1º quadrimestre
de 2015.
O Ministério da Saúde realizou alterações no
fechamento das atividades
e houve a necessidade de
adiar a Audiência Pública,
que seria realizada nesta
sexta-feira (29), na Câmara
de Vereadores.
A Secretaria de Saúde e
Assistência Social da Prefeitura realiza prestação
de contas ao Comus – Conselho Municipal de Saúde,
e também à população. Na
ocasião serão apresentadas as informações sobre
investimentos, projetos e
ações realizadas.

Biblioteca
de Moreira
César abre
turma de
Leitura e
Literatura

Devido ao grande sucesso da 3ª Oficina de Leitura
e Literatura - Escrita Criativa e Narração Literária
‘Como escrever contos’,
com Danilo Passos, que
termina nesta sexta-feira (29), na unidade do
Bosque, a Prefeitura está
abrindo uma nova turma para o mês de junho,
dessa vez na Biblioteca
Pública Municipal Maria
Bertha César, em Moreira
César. As inscrições estão
abertas e podem ser feitas
na própria biblioteca ou
pelo e-mail biblioteca@
pindamonhangaba.sp.gov.
br. As aulas serão nos dias
12, 18 e 26 de junho, das
14 às 15h30. A oficina é
voltada ao público jovem e
adulto. Mais informações
pelo telefone 3645-1701.

Divulgação
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Vereador presta
População agradece Administração Toninho da Farmácia reúne
com moradores do Araretama
homenagem ao Magnífico e a Viva Pinda por instalação
Trovador José Ouverney de novos abrigos de ônibus
e busca soluções para o bairro

de

C o m u n i ca ç ã o /C V P

Vereador Janio
Lerario (à
d i r e i ta ) e n t r e g a
Diploma de Honra
ao Mérito ao
p o e ta e M a g n í f i c o
Trovador de
Pindamonhangaba,
José Ouverney

Córrego Barranco Alto
O vereador Cal enviou requerimento para o Prefeito
solicitando providencias para o Córrego Barranco Alto,
que há muito tempo vem trazendo problemas para os
moradores da avenida das Rosas e sugeriu ao Prefeito
uma reunião com os proprietários do terreno que margeia o córrego do outro lado, ocorrida no último dia
26. O vereador Cal esta confiante pois a reunião teve
um bom entendimento entre as partes para solucionar o
problema de
erosão, que
acarretou a
interdição
da avenida.
Quem vai
ganhar com
isso são os
moradores,
que terão um
bairro mais
organizado.

Fale com o Vereador Janio Lerario

C o m u n i ca ç ã o /C V P

Assessoria

de

concursos mais difíceis do
Brasil. Além de três vitórias
nos temas nacionais, Ouverney também foi 1º lugar na
categoria “Conjunto”, tendo
se classificado em 1º e 2º lugar, na categoria “Isoladas”,
do concurso dos “Magníficos
Trovadores”.
Em 2008 José Overney
conquistou o título na categoria Lírica-Filosófica e,
assim, passou a concorrer
somente entre os magníficos
trovadores nesta categoria.
Para o vereador Janio
Lerario, “é muito gratificante
prestar homenagem às pessoas que enaltecem o nome de
Pindamonhangaba nas diversas áreas da cultura, Por isso,
José Ouverney merece todo o
nosso respeito e admiração
pela sua brilhante conquista”.

Assessoria

O 1º secretário da Câmara
de Pindamonhangaba, vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB) apresentou no dia
11 de maio, durante a sessão
ordinária, uma Moção de
Congratulações ao trovador pindamonhangabense
Jose Ouverney. Ainda nesta
sessão, Ouverney foi agraciado com um Diploma de
“Honra ao Mérito” por sua
trajetória e pelas brilhantes
conquistas nos diversos concursos de Trovas pelo Brasil.
A iniciativa da homenagem
foi pela conquista do Título
de “Magnífico Trovador” de
Nova Friburgo, categoria humorística. Esta foi a segunda
vez que o pindamonhangabense venceu o concurso.
Este ano, José Ouverney
conquistou seis premiações
na cidade de
Nova Friburgo, nos Jogos
Florais, considerado um dos

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) agradece ao
Prefeito Vito Ardito e o senhor João Machado, gerente da
Empresa Viva Pinda, por atender os pedidos do Vereador,
em nome da população, com a instalação de novos abrigos
de ônibus, como no bairro Bela Vista, outro em frente a
fábrica da GV do Brasil; e conforme resposta dos oficios
recebidos através da Prefeitura, informando que ainda
nos próximos dias, a Empresa Viva Pinda está instalando
mais abrigos:
em frente ao
Tenda Atacadista e Poupa
Te m p o , n o s
dois sentidos
do Anel Viário, e ainda
na Praça São
João, em Moreira César. “A
população ficará mais acomodada, não ficando mais exposta ao sol e a chuva, além
dos novos assentos”.

Fotos: Assessoria

Após apresentar Moção de Congratulações,
Janio Lerário entregou Diploma de Honra
ao Mérito ao homenageado

Vereador Toninho
n o A r a r e ta m a

Farmácia

com os moradores da rua

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) esteve
reunido com os moradores
do bairro do Araretama e
recebeu da comunidade o
pedido para que busque
junto ao órgãos competentes
soluções para problemas que
aflige os moradores.
Na rua Luiz Fernando
Picca, antiga rua 45, os
moradores solicitaram ao
vereador gestões junto a
prefeitura no sentido da
regularização da via, para
que assim os serviços básicos como água, esgoto,
calçamento e implantação
de luminárias possam ser
realizados. Estes problemas
já se arrastam há muito
tempo causando diversos
transtornos.
Na avenida Nicanor Ra-
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Luiz Fernando,

mos Nogueira, na altura dos
números 2315 e 2308, foram
solicitadas a instalação de
luminárias, pois o local está
muito escuro causando sensação de insegurança para os
moradores.
Na rua Olavo Jorge, antiga rua 13, os moradores
pediram a revitalização de
uma área verde e a possibilidade de instalação de um
parquinho infantil e uma
AMI- Academia da Melhor
Idade, além de urbanização
e arborização do local.
“Fui recebido com muito
carinho pela comunidade do
bairro e vou me empenhar
para que todas as revindicações sejam atendidas
o mais rápido possível”,
afirmou o vereador Toninho
da Farmácia.

Q ue vereador T oninho da F armácia é o autor P rojeto de
L e i n º 163/2006, q u e d i s c i p l i n a o p la n t i o d e á r v o r e s
u r b a n a s , d e f i n i n d o r e g r a s pa r a o p la n t i o o u r e p o s i ç ã o
de árvores com no mínimo 30 % de árvores frutíferas .

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

da

de

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

Magrão pede providências Professor Eric continua
Felipe César – FC comemora a
para proteção de árvore lutando por melhorias para implantação do Banco de Leite
o Distrito de Moreira César Humano em Pindamonhangaba
centenária no Taipas
Vereador quer que o Departamento de Meio Ambiente
proteja a “Figueira das Taipas”, considerada
um Patrimônio Histórico de Pindamonhangaba

são alguns pedidos do vereador

IV, letra “b”, da Lei Orgânica,
possui significado e importância
cultural para a sociedade, devendo
ser preservada”.
A história registra que, em sua
passagem por Pindamonhangaba,
em 1822, a caminho de São Paulo,
na célebre cavalgada que resultou
na Independência do Brasil, o imperador D. Pedro I teria parado para
descansar sob uma frondosa árvore,
a “Figueira das Taipas”. Magrão enfatizou que “atualmente a figueira
encontra-se abandonada com restos
de lixos e entulhos jogadas ao seu
redor e matagal em seu entorno,
inclusive com vestígios de terem
ateado fogo no local, pois parte do
caule está queimado. “Peço que as
autoridades competentes acolham
nosso requerimento e tomem as
devidas providências para proteger
esta figueira bicentenária que ainda
permanece heroicamente oferecendo sua sombra à beira da estrada. Ela
precisa ser preservada, em função de
sua importância histórica e cultural
da nossa cidade e do nosso País”,
concluiu o vereador Magrão.

de

Fotos: Assessoria

V e r e a d o r M a g r ã o ( d e s ta q u e ) r e i v i n d i c a
u m a v i s i ta t é c n i c a d o D e p a r ta m e n t o d e
Meio Ambiente para análise da bicentenária
Figueira das Taipas; caso seja necessário,
q u e s e fa ç a o t r ata m e n t o a d e q u a d o

de árvores , troca de lâmpadas

queimadas e limpeza de terrenos e ruas
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O vereador Magrão (PPS) está
preocupado com o abandono da
bicentenária Figueira das Taipas,
também conhecida como “Figueira
do Imperador” e, por esta razão,
protocolou diversos requerimentos
na sessão ordinária desta segundafeira, dia 25, solicitando providências para sua preservação.
Através do requerimento nº
791/2015, pediu ao Departamento
de Meio Ambiente, uma visita
técnica para análise da árvore e,
caso seja necessário, que se faça o
tratamento adequado. Já por meio
do requerimento nº 786/2015, reivindicou à Prefeitura, estudos para
construção de uma praça no entorno
da bicentenária figueira. E, através
do requerimento nº 793/2015, requereu ao DER, a revitalização da
área, já que a rodovia SP-62, no
bairro Taipas - onde está localizada
a figueira - brevemente receberá
melhorias.
Magrão destaca que “a Figueira
das Taipas é considerada Patrimônio Histórico do nosso município
e, de acordo com artigo 6º, incico

P oda

Através dos requerimentos números 736, 737,
738 e 739/2015, aprovados
no plenário da Câmara de
Pindamonhangaba durante a
sessão ordinária realizada no
dia 11 de maio, o vereador
Professor Eric (PR) solicitou
ao Prefeito, ao Subprefeito
de Moreira César, à Secretaria de Obras e Serviços e
ao Departamento de Meio
Ambiente que promovam
estudos e adotem providências para a limpeza de
toda a extensão da rua José
Maria Cortez e no terreno
localizado nos fundos do
condomínio Vale do Sol, no
final da rua Benedito Galvão
de Castro, no Jardim Marieta
Azeredo.
O vereador pondera que,
ao longo das guias e sarjetas
da rua José Maria Cortez,
existe muito lixo acumulado colocando em risco a
população e promovendo
o aparecimento de animais
peçonhentos e insetos. Segundo o Professor Eric,
no terreno citado acima, é
possível encontrar muitos
pneus e garrafas acumulando
água, colocando em risco a
saúde da comunidade, com
a proliferação do mosquito
da dengue.
Ele também solicitou a
troca de lâmpadas queima-

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Assessoria

de
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Vereador Professor Eric

das ao longo da rua José
Maria Cortez. “O serviço é
necessário, pois com a falta
de luz o local fica propício
para esconderijo de pessoas
suspeitas e assim colocando
em risco moradores ao sair
de suas residências”, explica
o vereador.
O Professor Eric solicitou, ainda, a poda de árvores
na rua Natal, no bairro Ipê
II. “Quando ocorre ventania,
as árvores encostam nos
fios de energia causando
curto-circuito derrubando
a energia do bairro”, frisa o
vereador. Para o Professor
Eric, estas melhorias são
necessária para a população.
“Estamos lutando muito
para conquistarmos essas
melhorias e benefícios para
o Distrito de Moreira César”,
enfatizou o vereador.

Fale com o vereador Professor Eric

Vereador é o autor da Lei nº 2994/94 que
criou do Banco de Leite Humano no município
Após uma intensa luta e um
árduo trabalho do vereador e
atual Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Felipe César – FC (PMDB), a
cidade vai, finalmente, ganhar
o Banco de Leite Humano. Uma
reunião realizada em março selou
a implantação do Banco de Leite
Humano nas dependências da
Santa Casa de Misericórdia de
Pindamonhangaba. Além do
Presidente da Câmara, Felipe
César – FC, participaram do ato, a
Secretária de Saúde e Assistência
Social de Pinda, Sandra Carneiro
Tutihashi, o Provedor da Santa
Casa, José Alberto Monteclaro
César e o Diretor Administrativo,
Camillo Alonso Filho.
Autor da Lei n.º 2994, de
02 de maio de 1994, que “dispõe sobre a criação do Banco
Municipal de Leite Humano”,
Felipe César – FC comemorou a
implantação deste órgão, enaltecendo o trabalho e o empenho de
toda a comunidade em mais de 20
anos de luta para que o serviço
se tornasse realidade. “Essa luta
não é só minha. É de todas as
mães de Pindamonhangaba que
necessitam deste importante
e fundamental alimento para
seus filhos. Sou pai e sei da
importância que o aleitamento
materno tem para as crianças,
pois é um alimento completo
para o desenvolvimento sadio
do bebê”, explicou o vereador.
Salvando Vidas
O vereador Felipe César
- FC lembrou que os Bancos
de Leite Humano (BLH) são
responsáveis por salvar mais de

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
Assistentes
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170 mil crianças da desnutrição
infantil. O BLH é responsável
pela promoção do aleitamento
materno e execução das atividades de coleta, processamento
e controle de qualidade do leite
produzido nos primeiros dias
após o parto (o colostro), do leite
de transição e do leite humano
maduro, para posterior distribuição, sob prescrição do médico
ou nutricionista. “É tudo que os
recém-nascidos necessitam para
sobreviver”, observa o vereador
Felipe César.
O leite materno é o alimento
mais completo que existe. Os nutrientes e, em especial, as proteínas do leite produzido, são para
estimular o melhor crescimento
e desenvolvimento orgânico e
funcional da criança. O leite
materno é um líquido rico em
gordura, proteína, carboidratos,
minerais, vitaminas, enzimas e
imunoglobulinas que protegem
contra várias doenças. É composto por 87% de água e 13%
de uma poderosa combinação de
elementos fundamentais para o
crescimento e desenvolvimento
da criança. E também é rico
em leucócitos e anticorpos que
protegem o bebê contra infecções e alergias e possui fatores
de crescimento que aceleram a
maturação intestinal, também
prevenindo alergias e intolerâncias. É ideal que se amamente o
bebê até que complete 6 meses
de idade, o que traz benefícios
não só à criança, mas para a
mãe também, que tem o risco
reduzido de contrair câncer de
mama e ovário.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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CIDADE
Pinda promove Semana do Meio
Ambiente para conscientização
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai promover mais uma edição
da Semana do Meio Ambiente. A população terá
a oportunidade de participar de vários eventos e
discutir a preservação e
valorização do meio em
que habitamos. As ações
terão início na segundafeira (1º/6) e serão desenvolvidas até quarta-feira
(3).
Entre as atividades que
serão realizadas pela Prefeitura estão: plantio de
mudas de árvores em áreas verdes, distribuição de
redutores de vazão para
torneiras - ação em parceria com o Fiesp/Ciesp,
conscientização para o
uso racional da água, lançamento do PEV - Posto
de Entrega Voluntária, exposição de jogos ambientais, entre outras.

Divulgação

A novidade de 2015 é a
realização do 1º Seminário de Meio Ambiente de
Pindamonhangaba, que
será realizado na terçafeira (2). A abertura dos
trabalhos está marcada
para as 8h30 com palestras no auditório da Prefeitura. Interessados em
participar devem fazer a
inscrição pelo site www.
pindamonhangaba.sp.
gov.br até segunda-feira.
Profissionais que atuam em defesa do Meio
Ambiente em Pindamonhangaba e região também participaram do programa de rádio ‘O Prefeito
e Você’, na última quartafeira (27). Foram destacados os trabalhos que estão
sendo desenvolvidos e os
ouvintes puderam receber
informações sobre as atividades e os preparativos
para o evento.

O programa de rádio desta semana foi dedicado ao meio ambiente

Adiamento de Audiência Pública


A Secretaria de Saúde da Prefeitura de
Pindamonhangaba informa o adiamento da audiência
pública sobre o 1º quadrimestre de 2015, que seria
realizada no dia 29 de maio de 2015, às 15 horas, na
Câmara de Vereadores,em virtude da data de fechamento
de competências ter sido alterada pelo Ministério da Saúde.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 161/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) GERALDA O. GUSMÃO OLIVEIRA,
responsável pelo imóvel situado a RUA MARIA BENEDICTA, S/N, Bairro RES. SOLO RICO, inscrito no
município sob as sigla SE33.03.13.003.000, QUADRA D, LOTE 03, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, 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
Controle 162/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MCR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA AMEIXEIRA, S/N, Bairro JARDIM ELOINA, inscrito no
município sob as sigla SE23.07.12.064.000, QUADRA J, LOTE 80, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, 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
Controle 163/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOSÉ CORREA DE OLIVEIRA, responsável
pelo imóvel situado a RUA CACHOEIRA PAULISTA, S/N, Bairro CIDADE NOVA, inscrito no município
sob as sigla SE23.04.15.024.000, QUADRA E-02, LOTE 19, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, 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
Estado de São Paulo
PORTARIA INTERNA Nº 9.485, DE 30 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos do Processo Interno nº 32.897/13, Resolve REVOGAR a Portaria Interna
nº 9.439, de 09 de fevereiro de 2015, que constitui a comissão para abertura de Processo
Administrativo Disciplinar para apurar inassiduidade habitual da servidora Ana Cristina Andrade
da Silva
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 30 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 30 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

RETIFICAÇÃO
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal, rerratifica-se:
em 26/05/15, p. 6, Pregão (Registro de Preços) nº 088/2015: valor item 01 – R$ 46,97.
em 27/05/15, p. 5, Pregão nº 068/2015: Contratada: Ebrapi Agronegócios Ltda.
em 27/05/15, p. 5, Pregão nº 009/2015: Contratada: Rafael de Paiva Pinto.
As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.

Controle 164/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) ANTONIO HENRIQUE SIMÕES, responsável
pelo imóvel situado a AVENIDA SÃO PAULO, S/N, Bairro CIDADE NOVA, inscrito no município sob as
sigla SE23.04.16.006.000, QUADRA E-03, LOTE 13, para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, 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
Controle 170/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOÃO BATISTA NICOLINO FILHO,
responsável pelo imóvel situado a AVENIDA RIO DE JANEIRO COM RUA JACAREÍ, S/N, Bairro
CIDADE NOVA, inscrito no município sob as sigla SE23.03.07.014.000, QUADRA C-5, LOTE
01, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/
entulho decorrente da limpeza, do local, 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
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 063/2015
A Prefeitura comunica que o PPRP n° 63/15, que cuida da “Aquisição de mistura em pó para preparo
de bebida para alimentação escolar, conforme termo de referência”, fica adiado SINE-DIE.
Pindamonhangaba, 28 de maio de 2015.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
DECRETO N.º 5.190, DE 21 DE MAIO DE 2015.
Regulamenta os itinerários das Linhas de Transporte Urbano no Município, conforme
especifica.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
e com base no art. 5º, inciso I, item 12 da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, e
Considerando o Contrato nº 168/2004 de Concessão de Serviço Público de Transporte Coletivo do
Município celebrado com a empresa Viva Transporte Coletivo Ltda;
D E C R E T A:Art.1º Os itinerários das Linhas 5221TRO e 5201TRO-EMTU, a serem obedecidos, dentro dos
limites do Município de Pindamonhangaba, pela operadora ABC Transportes Coletivos Vale do
Paraíba Ltda, conforme estabelecido pela EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
– SP, são os constantes do Anexo Único desta Lei.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 21 de maio de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
ANEXO ÚNICO

Linha 5221TRO Pindamonhangaba (Centro) – Taubaté (Terminal Rodoviária Velha de Taubaté)
VOLTA (SENTIDO BA)
Rodovia Francisco Alves Monteiro
Rodovia Washington Luiz – SP310
Avenida Nossa Senhora do Perpetuo Socorro
Rua Doutor Fontes Junior
Avenida Doutor Jorge Tibiriça
Rua Doutor Rubião Junior

Estabelece normas para acumulações remuneradas de cargos e funções públicas da
carreira do magistério no âmbito da Secretaria da Educação e Cultura de Pindamonhangaba,
e dá outras providências.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
e nos termos da Constituição Federal e Estadual, art. 116 da Lei Orgânica Municipal e Lei nº 5.318,
21 de dezembro de 2015,
Resolve :
Art. 1º As acumulações remuneradas de cargos, empregos e funções públicas da carreira do
Magistério Municipal de que trata a Lei 5318/2011, amparadas pelas constituições Federal,
Estadual e Lei Orgânica do Município, ficam regulamentadas no âmbito da Secretaria da Educação
e Cultura do Município de Pindamonhangaba e pelos dispositivos deste decreto.
Art. 2º
Respeitados os dispositivos constitucionais vigentes, para os cargos, empregos e
funções da Secretaria de Educação e Cultura, previstos na Lei nº 5381/2011, são permitidas as
seguintes situações de acumulações remuneradas de cargos, empregos e funções, desde que haja
compatibilidade de horários:

Art. 3º Serão objeto de análise de acumulação remunerada os cargos, empregos e funções
exercidas nas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações instituídas
ou mantidas pelo Poder Público.
Art. 4º A acumulação somente será considerada legal após a comprovação pelo funcionário/
servidor de compatibilidade de horário, respeitados os limites da sua jornada de trabalho objeto de
nomeação/contratação no quadro do magistério municipal.

I – científico ou técnico científico quando, para o respectivo exercício for indispensável ou
predominante a aplicação de conhecimentos de nível superior de ensino, para as quais esteja o
servidor habilitado em curso oficial ou reconhecido por lei;
II – técnico, quando correspondente à profissão de nível médio ou superior de ensino, sujeita a
habilitação em curso oficial ou reconhecido por lei;
III – de magistério, quando tem como atribuição principal e permanente o ensino na educação
básica ou ensino superior.
§ 1º - No caso do inciso II é dispensável a habilitação formal em curso autorizado ou reconhecido
perante os órgãos competentes quando, em se tratando de servidor de entidade estatal de direito
privado, a função ou emprego exige formação especializada.
§ 2º - O disposto no inciso III estende-se a cargo ou função de membro do magistério ou de
ocupante de cargo científico, técnico-cientifico ou meramente técnico.
§ 3º - A simples qualificação do cargo, emprego ou função como científico, técnico científico ou
meramente técnico não caracteriza a legalidade da situação funcional, ficando condicionada à
apresentação pelo interessado do Rol de Atividades Desenvolvidas ao superior imediato para ser
emitido parecer conclusivo.
§ 4º - O disposto neste artigo aplica-se a empregos permanentes ou temporários, regidos pela
legislação trabalhista ou por legislação especial.

Linha 5201TRO Pindamonhangaba (Araretama) – Taubaté (Taubaté Shopping Center)
IDA (SENTIDO AB)
Estrada Municipal do Mombaça
Avenida Benedito Pires César
Rua João Amaral
Rua Raimundo de Souza Martins
Avenida Nicanor Ramos Nogueira
Rua Francisco Gonçalves
Rua Professor Antonio Del Mônaco
Rodovia Francisco Alves Monteiro
Divisa de Município

PORTARIA GERAL Nº 4.470, DE 22 DE MAIO DE 2015

Art. 5º Para fins de acumulação remunerada considera-se cargo:

DECRETO Nº 5.190, DE 20 DE MAIO DE 2015.

2 col x 11Cm altura X R$ 5,00Cm coluna =
R$ 110,00 cada inserção

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

I- de dois cargos/funções de professor;
II- de um cargo/função de professor com outro técnico ou científico.

Pindamonhangaba, 21 de maio de 2015.

IDA (SENTIDO AB)
Rua Dr. Rubião Junior
Avenida Coronel Fernando Prestes
Rua Barão Homem de Mello
Rua Doutor Gregorio Costa
Rua Sete de Setembro
Travessa Guaianazes
Rua Doutor Campos Sales
Rua Ignacio Henrique Romeiro
Avenida Doutor Francisco Lessa Junior
Rua Doutor Fontes Junior
Avenida Nossa Senhora do Perpetuo Socorro
Rodovia Washington Luiz – SP310
Rodovia Francisco Alves Monteiro

29 DE MAIO de 2015

VOLTA (SENTIDO BA)
Rodovia Francisco Alves Monteiro
Rua Professor Antonio Del Monaco
Rua Francisco Gonçalves
Avenida Nicanor Ramos Nogueira
Rua Sebastião Pereira
Rua Raimundo de Souza Martins
Rua João Amaral
Avenida Benedito Pires César
Estrada Municipal do Mombaça

Art. 6º

Haverá compatibilidade de horários quando:

I – comprovado o exercício dos dois cargos, empregos ou funções, em horários diversos, sem
prejuízo do número de horas de trabalho de cada um;
II- mediar, entre o término do horário de um cargo, emprego ou função e o início do outro, devendo ter:
a) pelos menos 30(trinta) minutos de intervalo, se no mesmo munícipio;
b) pelo menos 1(uma) hora de intervalo, quando o acúmulo for com locais de trabalho nos
munícipios de Taubaté, Tremembé, Roseira, Santo Antonio do Pinhal e Campos do Jordão.
c) pelo menos 1(uma) hora e 30(trinta) minutos de intervalo necessário para a locomoção quando
o acúmulo for com mais locais de trabalho em munícipios diversos dos previstos na alínea “b”;
III- comprovada a viabilidade de acesso aos locais de trabalho pelos meios normais de transporte.
§ 1º - É de competência do Gestor de Unidade de Educação Básica expedir declaração de horário
de trabalho do servidor em acumulação remunerada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 109/2015
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. 109/15, referente à “Aquisição
de eletrodomésticos (geladeiras, fogões e micro-ondas) para atender as necessidades dos
setores do Departamento de Assistência Social”, com encerramento dia 16/06/15 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, 28 de maio de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 110/2015
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. 110/15, referente à
“Aquisição de aparelhos de telefone para vários Departamentos e Setores da Prefeitura de
Pindamonhangaba”, com encerramento dia 16/06/15 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, 28 de maio de 2015.

2 col x 11Cm altura X R$ 5,00Cm coluna =
R$ 110,00 cada inserção

PREGÃO Nº 115/2015
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. 115/15, referente à “Aquisição
de impressos para consumo dos setores, Departamentos e Secretarias da Prefeitura de
Pindamonhangaba”, com encerramento dia 15/06/15 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, 28 de maio de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 138/2015
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. 138/15, referente à “Aquisição
tinta para demarcação de pavimento padrão DERSA, que possibilite a aplicação por processo
mecânico (máquina Airless) ou manual (rolo ou trincha)”, com encerramento dia 12/06/15 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, 28 de maio de 2015.
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberta no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº. 04/15, referente à “Contratação
de empresa especializada de engenharia, com fornecimento de material, mão de obra e
equipamentos para execução de reforma da Unidade de Saúde da Família do Bairro das
Campinas”, com encerramento dia 18/06/15 às 9h e abertura às 9h30. A garantia deverá ser feita
até o dia 17/06/15, às 15 horas, na Tesouraria, valor de R$ 1.725,00. 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, 28 de maio de 2015.

§ 2º - A expedição de declaração de horário com dados inverídicos implicará em responsabilidade
funcional sujeita às penalidades previstas em lei.
Art. 7º O horário destinado ao trabalho pedagógico letivo (HTPC) será computado como carga
horária do servidor, sendo considerado para apreciação na emissão do parecer da acumulação.
Art. 8º No ato da nomeação, admissão ou contratação no serviço público bem como do processo de
atribuição de aulas anuais, o interessado deverá declarar de próprio punho se exerce outro cargo,
emprego ou função remunerada sendo condicionante para a posse/admissão do exercício de suas
atividades docentes.
§ 1º - O aposentado, quando for o caso, deverá declarar em impresso próprio sua condição de
acúmulo e anexar documentação comprobatória.
§ 2º - As declarações e documentos comprobatórios dos servidores que acumulam cargos,
emprego ou funções públicas remuneradas, serão encaminhadas pelo Gestor de Educação Básica
à Secretaria de Educação e Cultura para apreciação e análise e, após, para emissão de parecer
conclusivo da legalidade da acumulação pela Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba.
Art. 9º Compete ao Secretário de Educação e Cultura:
I – manifestar quanto a regularidade da acumulação pretendida;
II- encaminhar a Secretaria de Assuntos Jurídicos para emissão de parecer;
III- divulgar a decisão.
Art. 10 Caso a Secretaria da Educação e Cultura constate a existência de acumulação proibida,
o servidor será notificado para fazer opção por um dos cargos ou apresentar defesa no prazo de
30(trinta) dias, sob pena de perda do cargo, emprego ou função.
§ 1º - Da notificação devem constar o nome do servidor, denominação de cargos, funções ou
empregos, órgãos de lotação e sua sede.
§ 2º - Ocorrendo a ilicitude da acumulação compete a Secretaria da Educação e Cultura solicitar
a instauração de processo administrativo, ficando sujeito o servidor a devolução aos cofres
municipais da importância recebida indevidamente.
Art. 11 Comprovada a existência da ilegalidade na acumulação de cargo, emprego ou função
pública o interessado será considerado exonerado/demitido.
Parágrafo único – Reputa-se de má fé o servidor que oculte acumulação ou, ao declará-la, omita
circunstância relevante que fira os princípios constitucionais vigentes, preste declaração falsa ou,
por qualquer forma, dificulte a apuração dos fatos.
Art. 12 Quando a publicação do ato decisório não for favorável à acumulação pretendida, o servidor
poderá apresentar pedido de reconsideração dirigido à Secretária de Educação e Cultura com
novos argumentos ou novas provas.
Parágrafo único – Se o pedido de reconsideração não apresentar os requisitos exigidos em lei
será indeferido pela Secretaria de Educação e Cultura por falta de amparo legal.
Art. 13 Compete a Secretaria da Educação e Cultura, no prazo de 30(trinta) dias, a partir do
protocolo de entrada, emitir parecer conclusivo sobre o pedido de reconsideração ou recursos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
DECRETO Nº 5.193, DE 26 DE MAIO DE 2015

Art. 15 As autoridades que tiveram conhecimento de servidores que acumulam, indevidamente,
cargos, empregos ou funções públicas deverão comunicar o fato a Secretaria de Educação e Cultura
do município para serem adotadas as providências cabíveis, sob pena de corresponsabilidade.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e nos termos da Lei nº 5.780, de 26 de maio de 2015,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 13.400.000,00 (treze milhões e quatrocentos mil reais), na Secretaria
de Obras e Serviços, em função do superávit financeiro apurado em 2014 e de adequações de
investimentos neste exercício, a saber:
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50 Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1024		
Pavimentação em Geral
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (226)

R$ 13.400.000,00

Art. 2º
O crédito adicional suplementar aberto pelo art. 1º terá como cobertura parte
do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com os
incisos I e III do §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2015.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Pindamonhangaba

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

PRORROGAÇÃO DO EDITAL nº. 01/2015
EDITAL DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO
TUTELAR DE PINDAMONHANGABA PARA O MANDATO 2016/2020

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de maio de 2015.

A Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Pindamonhangaba comunica que FICA PRORROGADO até o dia 12/06/2015 às 17 horas, o
período de inscrições para o processo unificado de escolha dos membros do Conselho Tutelar de
Pindamonhangaba, mandato 2016/2020.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Desta forma, o cronograma fica alterado para as seguintes datas:
1º ETAPA:
a) Período de Inscrições: de 1 a 12/06/2015;
b) Publicação da lista dos inscritos: 19/06/2015;
c) Prazo para recurso ou impugnação dos inscritos: 22/06/2015 à 26/06/2015;
d) Publicação da lista dos habilitados ao processo de escolha: 03/07/2015.

LICENÇA DA CETESB

BUNDY REFRIGERAÇÃO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público
que requereu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 3003500 para a
atividade de Fabricação de peças e acessórios para refrigeradores domésticos, sito a
Avenida Dom João VI, 699 Distrito Industrial, Pindamonhangaba/SP.

CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 01/2015
Publicação da Prorrogação
Período de Inscrições no Protocolo Geral da Prefeitura
Publicação da Lista dos Inscritos
Prazo para Impugnação/Recurso dos Inscritos
Publicação da Lista dos Habilitados ao Processo de Escolha

29/05/05/15
1 A 12/06/2015
19/06/2015
22 à 26/06/2015
03/07/2015

Adriano Augusto Zanotti - Comissão Especial - CMDCA

LICENÇA DA CETESB

Art. 14 O servidor que acumula dois cargos, quando investido em cargo de provimento em comissão
ou função gratificada, deverá optar pelo afastamento de um dos cargos efetivos.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PINDAMONHANGABA – EPP. torna público
que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3004837, válida
até 27/05/2018, para Reprodução de trabalhos de arte; edição integrada à impressão
de à RUA DOUTOR LAERTE MACHADO GUIMARÃES, 878, SÃO BENEDITO,
PINDAMONHANGABA.

Art. 16 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Educação com fundamento na
legislação vigente consultada, se necessário, a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba.
Art. 17 Compete a Secretaria de Educação de Cultura criar comissão de profissionais dos seus
quadros para analisar e emitir parecer conclusivo dos servidores sujeitos à acumulação de cargo,
emprego ou função pública remunerada.
Art. 18 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretaria de Educação e Cultura.
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de maio de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
LEI Nº 5.780, DE 26 DE MAIO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo
42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 13.400.000,00 (treze milhões
e quatrocentos mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, em função do superávit financeiro
apurado em 2014 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50
Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1024		
Pavimentação em Geral
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (226)

R$ 13.400.000,00

Art. 2º
O crédito adicional suplementar aberto pelo art. 1º terá como cobertura parte
do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com os
incisos I e III do §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64.
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de maio de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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COTIDIANO
Restaurantes de Pinda participam
de festival gastronômico
Seis restaurantes de
Pindamonhangaba estão
participando do 2º Festival Cultural Gastronômico
Cachaça Gourmet & Café
Vale do Paraíba 2015, que
termina neste final de semana, em São José dos
Campos. Os representantes de Pinda são: Alecrim,
Boteco do David, Colmeia,
Colonial Plaza, Pesque
Truta Ribeirão Grande e
Spazzio Restaurante.
Durante o festival, o
público pôde experimentar um dos pratos e drinks
participantes de 50 restaurantes da região, podendo dar sua nota pelos
quesitos de criatividade,
apresentação ou sabor.
Além de Pinda, estão participando São José dos
Campos, Taubaté, Guaratinguetá, Campos do Jordão, Cunha, Santo Antonio do Pinhal, São Luiz do
Paraitinga, Caraguatatuba
e Guararema.

Risoto Campestre, Restaurante Alecrim

O evento tem o objetivo de valorizar a cozinha
regional e as cachaças de
alambique, por meio de
pratos e drinks tendo a
bebida como destaque. As
receitas participantes foram elaboradas com mais
de 50 rótulos de cachaças
gourmet.
O festival acontece em
parceria com o Senac e
o Governo do Estado de
São Paulo, e as prefeituras
que aderiram. A festa de
encerramento do circuito
acontece no sábado (30)
e domingo (31), no Clube
de Campo Santa Rita, com
festas, shows e oficinas de
cachaça e café. O ingresso
para a entrada do festival
é de R$ 20. Para quem
já comprou o ingresso,
as oficinas são gratuitas.
Confira mais informações
no www.festivalcachacagourmet.com.br ou www.
facebook.com/cachacagourmet.

Cordeiro Tonto,
Boteco do Davi

Leitoa à Pururuca, Restaurante Colmeia

Camarão Colonial Plaza

Truta à Moda Ribeirão Grande
Reserva Spazzio

Cidade recebe ‘Boa Energia nas Escolas’
Divulgação

Em Pinda, estudantes de 15 escolas municipais participarão do projeto

CONFIRA ALGUMAS DAS ATIVIDADES QUE
O CAMINHÃO ITINERANTE OFERECE:

Painel interativo –
mostra os principais equipamentos elétricos e seus respectivos níveis de consumo;
Bicicleta geradora
de energia – o movimento do pedal da bicicleta transforma a energia mecânica em elétrica,
gerando até 100 watts. Os
próprios alunos pedalam

e geram energia suficiente
para ligar uma lâmpada;
Arco voltaico/chispa – produz descarga e
fagulha instantânea, simulando a energia em
movimento;
Pilha humana –
quando as mãos são encostadas sobre uma placa de metal, fecha-se por

meio do corpo um circuito eletrolítico capaz de
gerar corrente elétrica. Os
alunos fazem o teste para
ver quem produz mais
energia;
Gerador de Van Der
Graaf – o atrito é capaz
de gerar eletricidade estática. Ao tocar no globo,
faz arrepiar o cabelo.

Conscientizar jovens e
crianças sobre o uso eficiente da energia elétrica
e capacitar educadores.
Esse é o objetivo do projeto Boa Energia nas Escolas
da EDP, distribuidora de
energia elétrica do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral
Norte de São Paulo, que
está em Pindamonhangaba
desde o dia 18 de maio.
Até o dia 12 de junho,
estudantes de 15 escolas
municipais terão a oportunidade de participar
de atividades na unidade
móvel do projeto. Trata-se
de um caminhão adaptado
para ser um laboratório
sobre rodas e que oferece
uma série de experimentos, jogos e vídeos em 3D
sobre consumo de energia
elétrica. A expectativa é
que mais de 5 mil alunos
participem das ações.
O Boa Energia nas Es-

colas também prevê a capacitação de cerca de 400
professores das escolas
selecionadas para receber
o projeto. O programa voltado aos docentes inclui a
distribuição de materiais
sobre a importância de
consumir energia de maneira consciente. O intuito é que o conhecimento
adquirido ultrapasse os
muros da escola e seja
compartilhado com os familiares e a comunidade.
Pindamonhangaba é a
quarta cidade do Vale do Paraíba a receber o ciclo 2015
do Boa Energia nas Escolas.
Em 2014, nove cidades da
região metropolitana, Litoral Norte e do Vale do Paraíba receberam a unidade
móvel de ensino projeto. E
cerca de 60 mil estudantes
e 600 professores de 121
escolas foram beneficiados
com as ações do projeto.

Escolas municipais participantes

Professora Maria Apparecida Camargo de Souza (Ribeirão Grande), Abdias Júnior Santiago e Silva (Santa Cecília), Prof. Mário de Assis César (lot.
Azeredo), Prof. Joaquim Pereira da Silva (Mantiqueira), Prof. Elias Bargis Mathias (lot. Araretama), Dr. Francisco de Assis César (Moreira César), Professora Raquel de Aguiar Loberto (Vale das Acácias), José Gonçalves da Silva
“Seu Juquinha” (lot. Liberdade), Arthur de Andrade (Cidade Nova), Prof. Lauro
Vicente de Azevedo (Terra dos Ipês II), Professora Maria Madureira Salgado
“Dona Minica” (Cruz Pequena), Prof. Manoel César Ribeiro (Crispim), Serafim Ferreira (Terra dos Ipês II), Prof. Alexandre Machado Salgado (bairro das
Campinas) e Professora Regina Célia Madureira Souza Lima (Araretama).

pindamonhangaba
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variedades
Tribuna do Norte

Pinda realiza 2º Festival Junino
De 4 a 7 de junho, Pindamonhangaba realiza o
2º Festival Junino do Vale
do Paraíba, no Núcleo
Turístico do Piracuama.
Shows, comidas típicas,
missa sertaneja, artesanato regional, quadrilheiros,
pau de sebo, trem do forró
e diversas outras atrações
fazem parte da programação.
O festival será realizado no km 11 da rodovia

Dr. Caio Gomes Figueiredo, bairro Bonsucesso,
na estrada da Pedreira
Anhanguera. Com entrada
franca e área para estacionamento, o evento terá a
participação de mais de
15 restaurantes do Núcleo
Turístico do Piracuama e
também do Núcleo Turístico do Ribeirão Grande.
Os restaurantes comercializarão pratos típicos juninos, entre doces, salgados

e bebidas, além dos pratos
que são servidos em cada
estabelecimento normalmente, durante o ano.
Importante ressaltar
que a gastronomia oferecida será de restaurantes,
bares e atrativos de turismo rural e de lazer que
possuem comércio nos
núcleos turísticos e que
desenvolvem alguma atividade de turismo na região.

Além da parte gastronômica, estão sendo
planejados, para a festa,
a participação de artesanato da Vitrine Social, estandes do Departamento
de Turismo, do Senar, do
Trip Rural, do Departamento de Meio Ambiente
e da Fazenda Coruputuba,
além de minifazenda.
O 2º Festival Junino do
Vale do Paraíba tem como
objetivos fomentar o tu-

rismo 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, decoração
com bandeirinhas e muito mais. A novidade deste
ano será a realização de
uma missa sertaneja no
domingo, dia 7 de junho,
às 11 horas, com o Padre
Gonçalves.

Trem do Forró é uma das
atrações mais procuradas
Divulgação

Divulgação

Trem do Forró garante animação
na ida para o Festival

Decoração típica foi elogiada pelos
visitantes do evento de 2014

Artistas mostram talento
no Mapa Cultural Paulista
Divulgação

Exposição de artes visuais pode ser visitada no Palacete 10 de Julho
A população pode
prestigiar o trabalho de
mais de 60 artistas e grupos de Pindamonhangaba, que estão participando da fase municipal do
Mapa Cultural Paulista,
nas modalidades de teatro, música instrumental,
artes visuais (fotografia e
artes plásticas), dança e
literatura (conto, poema e
crônica).
A exposição de artes visuais está sendo realizada
no Palacete 10 de Julho,
até o dia 26 de junho,
com visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às
20 horas. No dia 14 de junho, serão realizadas no

Teatro Galpão, a partir
das 19 horas, as apresentações de dança e de música instrumental, para
a avaliação da comissão
julgadora. Na ocasião, serão divulgados os nomes
dos vencedores em fotografia, artes plásticas, literatura e teatro.
Os trabalhos escolhidos pela comissão julgadora em todas as modalidades representarão
Pindamonhangaba na
fase regional do Mapa
e, em seguida, na final,
que escolherá as melhores representações artísticas do estado de São
Paulo.

Mapeamento do Estado
O Mapa Cultural Paulista é considerado pelo
Governo do estado um dos
mais importantes projetos
culturais de São Paulo, do
ponto de vista formativo,
informativo e de circulação
de artistas do interior, não
se assemelhando a projeto
de nenhum outro estado
brasileiro. Criado em 1995,
visa fomentar as produções
culturais do interior, revelando valores em segmentos que não teriam acesso
aos meios de comunicação
e com pouca visibilidade no
meio cultural.
Durante a realização
do evento, são seleciona-

dos artistas de 13 regiões
administrativas do Governo do Estado. Teatro,
dança, artes visuais, canto coral, música instrumental, literatura e vídeo
são as expressões artísticas contempladas neste
projeto que, juntos, revelam o mapeamento cultural de São Paulo.

Nos dias 6 e 7 (sábado e domingo), existe a opção de
ir para o festival no ‘Trem do Forró’, na Estrada de Ferro
Campos do Jordão. Os ingressos custam R$10.
Para participar do ‘Trem do Forró’ é preciso retirar
os convites no Departamento de Turismo da Prefeitura
(que fica no Palacete Tiradentes, ao lado da igreja São
José) e levar na Estrada de Ferro Campos do Jordão para
trocar por um ingresso, no preço de R$10. As trocas serão
somente na segunda-feira (1º/6) e terça-feira (2).
Os horários do ‘Trem do Forró’ serão: sábado às 13,
15, 17 e 20 horas / e domingo, às 10, 12, 15, 17 e 20 horas. As vagas são limitadas a 40 pessoas em cada trem.
Informações no Departamento de Turismo da Prefeitura, pelo telefone (12) 3643-1761.

Participantes da fase municipal
do Mapa Cultural Paulista
Teatro – Cia Novos Atores
“La Maldición”.
Música
Instrumental
Conjunto – Banda de
Aprendizes da Corporação
Musical Euterpe e Camerata Orquestra Jovem de Pindamonhangaba.
Fotografia – Clara Achiles, Muller Marin, Rafa
Gonzalez, Wilnen, Márcia
Miranda.
Artes Plásticas – Andréa Silva, Bonjorni, Felipe
Callipo, Generoso, Ícaro
Turra, Ivan Freire, Judith
Ribeiro, Luiz HP Nascimento, Márcia Miranda,
Marcos Bock, Mércia Molinari, Monica Kaneshiro,
Odila Silva, Pascoal, Ri-

vail Vilela, Sofia Curie.
Dança – ConAtus Studio
de Dança, Grupo Instintos
Urbanos, Escola de Dança
Gorette Von Gal e Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga.
Literatura (Conto, Crônica e Poema) – Alberto
Santiago, Palas Athena,
Audinete Barros, Guilherme
Loyola, J. Ferreira, Kleber
Santiago, Luiz HP Nascimento, Nado, Rhosana
Dalle, Andreia Eugênio, Vicenza Chiaradia, Cajuzinha,
Bruna, Kleber Santiago,
Maurício Cavalheiro, Paulo
Tarcizio, Ricardo Estevão,
Wagner Muzak, William
Castilho.

Crianças participam
de teatro educativo
Pindamonhangaba
recebeu, na terça-feira
(26) e na quarta-feira (27), os espetáculos
educativos “O Caixeiro
da Taverna” e “O Mágico de Oz”, realizados pela produtora de
espetáculos de teatro
Cultura Mix Produções
Artísticas, de São José
dos Campos. As apresentações foram no
Teatro Galpão, direcionadas para estudantes
das redes Estadual e
Particular, e contaram
com um público de
1.100 crianças.

Divulgação

Espetáculos
foram
apresentados no
Teatro Galpão

O objetivo do grupo
foi promover o teatro entendendo que esse tipo de
atividade é de extrema importância para a formação

pedagógica e cultural do cidadão. Os espetáculos possuem cunho pedagógico e
são baseados na literatura
infantil e infanto-juvenil.
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cultura
Tribuna do Norte
Jovens músicos têm até esta sextafeira para se inscrever em festival
Terminam nesta sexta-feira
(29) as inscrições para 2º Festival
de Música da Juventude, aberto aos
jovens de Pinda e região. O regulamento está disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br e no
Departamento de Cultura, localizado no Palacete Tiradentes (Praça
Barão do Rio Branco, 22, centro).
Os interessados podem se inscrever na categoria música inédita ou
interpretação. O atendimento para
inscrições é das 8 às 16h30.
No ato da inscrição deverá ser
entregue a ficha, cópia do RG e
CPF, três cópias da letra, mapa de
palco e a música gravada na íntegra. Podem se inscrever candidatos com idade mínima de 15 anos
e máxima de 35 anos. Em caso de
menor, é necessária autorização
do pai ou responsável. É permitida a inscrição de no máximo duas
músicas, independentemente da
categoria.
O 2º Festival de Música da
Juventude será realizado entre
os dias 16 e 20 de junho. As apresentações nos dias 16, 17, 18 e 19

Divulgação

Segundo Festival de Música da Juventude será realizado entre os dias 16 e 20 de junho
estão marcadas para as 19 horas
e, já no último dia, às 17 horas. Os
dois primeiros dias são reserva-

dos para ensaios.
Os trabalhos inscritos serão
selecionados por pessoas ligadas

à área musical, que irão avaliar a
criatividade, qualidade técnica e
artística dos arranjos, afinação e

harmonia. Serão escolhidas dez
composições inéditas e dez interpretações.
Divulgação

Palacete 10 de Julho sedia curso
gratuito de História da Arte

O

Palacete 10 de Julho está
sediando o curso gratuito
de História da Arte: do
Impressionismo à Contemporaneidade. Ministrado pelo artista
plástico André Yassuda desde o
dia 13 de maio, o curso é realizado todas as quartas-feiras, das
18h30 às 20h30, e seguirá até o
dia 24 de junho.
André Yassuda é formado em
artes plásticas pela Universidade
de São Paulo (2007), com mestrado em Artes Visuais pela USP
(2011). O curso faz parte o projeto “Transmissão”, contemplado
pelo edital do Proac de artes
visuais de 2014, da Secretaria de

Estado da Cultura de São Paulo.
A participação é gratuita.
Entre os objetivos do projeto estão: Difusão e formação
artística contemporânea em
local onde há necessidade de iniciativas neste sentido, criando
novos espaços para o contato
com a produção artística como
pesquisa da linguagem plástica;
trazer para a cidade o contato
com uma produção artística
pouco difundida no ambiente
local, entre outros.
De acordo com o artista, o
projeto prevê a realização da
exposição nas cidades de Pindamonhangaba e São Francisco

Xavier, locais onde este tipo de
trabalho tem grande interesse
por parte da população, sendo
pouco conhecido por muitos e
em outros casos as pessoas só
conhecem por viagens a centros
onde se promove mais frequentemente este tipo de evento.
“Estas atividades se propõem
a mobilizar a participação de
outros artistas, estudantes de
artes, o público interessado de
maneira geral e personalidades
locais envolvidas com o universo da arte e da cultura desenvolvendo assim o ambiente cultural
da cidade, ampliando suas
referências”, esclareceu.
Divulgação

Oficina de Restauro
em MDF na Biblioteca
do Araretama
História da arte vai abordar características dos períodos e dos artistas

A Biblioteca Pública Municipal do Araretama realiza, até
o dia 18 de junho, a Oficina de Restauro em MDF. As aulas
começaram no dia 6 de abril e são realizadas às segundas,
terças e quintas-feiras. Os alunos já estão produzindo e
dando vida nova às peças em MDF.
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Cotidiano

Anhanguera realiza vestibular
especial para segundo semestre
Divulgação

A prova será neste
sábado (30), entre
9 e 15 horas,
na Faculdade
Anhanguera

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2015
O Centro de Integração Empresa-Escola
– CIEE e a Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba nos termos do disposto
da Lei Federal de no 11.788, 25 de setembro
de 2008, faz saber que se encontram abertas
as inscrições para Seleção, parte integrante
deste Edital de Estagiários.
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O processo seletivo destina-se ao
preenchimento de vagas de Estágio, por
alunos matriculados nos seguintes cursos:
NÍVEL SUPERIOR
VAGAS
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Cadastro Reserva
DIREITO 05
EDUCACAO FISICA - LICENCIATURA OU
BACHARELADO
08
PEDAGOGIA
18
NÍVEL TÉCNICO / MÉDIO
VAGAS
ENSINO MEDIO – MANHÃ
10
TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Cadastro Reserva
TECNICO
EM
INFORMATICA
E
CORRELATOS
Cadastro Reserva
TECNICO EM SERVICOS JURIDICOS
Cadastro Reserva
1.2 A celebração do Termo de Compromisso
de Estágio será celebrado sob regime da Lei
no 11.788 de 25 de
Setembro de 2008.
1.3 O valor da Bolsa Auxílio corresponde a:
• Nível Superior (4h/dia) - R$ 472,44;
• Nível Técnico (4h/dia) - R$ 420,42.
1.4 É concedido o auxílio transporte no valor
de R$ 30,00.
2 - DA INSCRIÇÃO
• A inscrição deverá ser efetuada a partir de
04 de Junho de 2015, até às 16h00 do dia
24 de Junho de 2015, através das inscrições
gratuitas via internet no site do Centro de
Integração Empresa Escola (www.ciee.org.
br).
• Para efetuar a inscrição, o candidato que
não tiver acesso a computador, poderá
utilizar os equipamentos disponíveis em
locais públicos para acesso a internet ou
comparecer pessoalmente no CIEE de
Taubaté, localizado na Rua Dr. Pedro Costa,
270 – Centro – Taubaté / SP, horário das 9h00
às 16h00 de segunda à
sexta-feira
no período de 04 de Junho de 2015, até às
16h00 do dia 24 de Junho de 2015.
• Para os candidatos com deficiência - PCD
é assegurado 10% das vagas no presente
processo seletivo, desde que as atribuições
das mesmas sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadores, que será
verificada através de exame médico no
ato da convocação, nos termo da Lei No.
11.788/2008;
• Os candidatos com deficiência - PCD
participarão da seleção em igualdade de
condições com os demais candidatos no que
se refere a conteúdo, avaliação, duração,
horário e local de realização da prova;
• Só poderão participar do processo seletivo
estudantes matriculados nos cursos indicados
no “item 1.1” deste Edital.
2.1. São requisitos para inscrição e
contratação:
• Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos,
até a data de termino das inscrições para o
Processo Seletivo;
• Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de
permanência no país;
• Residir na cidade de Pindamonhangaba;
• Estar regularmente matriculado no ano letivo
de 2015;
• Não ter período de estágio equivalente
a 2 (dois) anos na Prefeitura de
Pindamonhangaba.
2.2. São requisitos para assumir e realizar o
estágio:
• Para as vagas de nível superior: só poderão
assumir as vagas oferecidas, estudantes que
estiverem cursando entre os 03 (três) últimos
anos, e devidamente matriculados;
• Para as vagas de nível técnico/médio: cursar
e estar devidamente matriculado nos cursos
com vagas oferecidas.
2.3. Imprescindível: Até a data da realização
do processo seletivo todos os candidatos
deverão atualizar seus dados cadastrais
através do site www.ciee.org.br. Caso essa
atualização não seja realizada, o CIEE
não se responsabilizará pelos erros de
dados pessoais do candidato no Termo de
Compromisso de Estágio.
3 – DO PROCESSO SELETIVO
3.1. O Processo Seletivo classificará os
candidatos, levando-se em consideração
os pontos obtidos nos testes, que serão
aplicados no dia 28 de Junho de 2015 na
FACULDADE DE PINDAMONHANGABA –
FAPI / FUNVIC, Rodovia Presidente Dutra,
km 99 – Pindamonhangaba-SP, com duração
de no máximo 1h (uma hora).
3.1.1. A prova objetiva para os candidatos do
Nível Técnico e Superior será aplicada com
horário previsto para as 10h00 e a abertura
dos portões ocorrerá às 09h30 sendo que o
fechamento será às 09h50 horas, não sendo
permitido o acesso ao local da prova após o
fechamento dos portões;
3.1.2. O candidato deverá comparecer para a
realização da prova, munido de original de um
dos seguintes documentos de identificação
com foto: Cédula de Identidade (RG) ou
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe
ou Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) ou Certificado Militar ou Carteira
Nacional de Habilitação;
3.1.3. O candidato que no dia da realização da
prova, não for identificado na lista de inscritos
e não estiver munido de seu comprovante de
inscrição, não poderá participar do Processo
Seletivo.

3.2. A prova objetiva para os cursos de
nível técnico e superior será composta por
20 (vinte) questões, sendo 10 questões
de Língua Portuguesa e 10 questões de
Conhecimentos Gerais.
3.3. A prova objetiva para o nível médio será
composta por 20 (vinte) questões, sendo
10 questões de Língua Portuguesa e 10
questões de Conhecimentos Gerais;
3.4. As questões da prova objetiva serão do
tipo múltipla escolha e cada questão conterá
05 (cinco) alternativas, sendo somente 1
(uma) correta;
3.5. Cada questão valerá 0,5 (meio) ponto;
3.6. A pontuação máxima será de 10 (dez)
pontos, de caráter classificatório;
3.7. O candidato deverá comparecer no local
da realização das provas com antecedência
de 30 (trinta) minutos, munido do documento
de identidade, comprovante de inscrição,
caneta esferográfica de cor azul ou preta,
lápis e borracha;
3.8. Durante a prova, não será permitido o uso
de qualquer equipamento eletrônico ou livros
de qualquer espécie;
3.9. Não serão permitidos candidatos que não
estiverem convenientemente trajados.
4 – DOS RECURSOS
4.1 - O Caderno de Questões e o Gabarito
Provisório serão divulgados dia 29 de Junho
de 2015 sem horário definido, no site (www.
ciee.org.br).
4.1.1 - O prazo para interposição de recursos
será de 2 (dois) dias úteis após a publicação
do gabarito, tendo como termo inicial o
primeiro dia útil subsequente.
4.1.2 – O candidato deve utilizar formulário
especifico para interpor o recurso disponível
no site www.ciee.org.br.
4.2 - O recurso só será admitido para o único
efeito de correção de notório erro de fato.
4.3 - Os recursos deverão ser feitos por meio
de Requerimento e entregues pessoalmente
no CIEE - TAUBATÉ, situado na Rua Dr.
Pedro Costa, 270 – CEP: 12010-160 Centro
Taubaté /SP, devendo estar devidamente
fundamentados, constando o nome do
candidato, o número de CPF, o curso que
está matriculado, o telefone e o endereço de
e-mail.
4.4 – O recurso interposto fora do prazo não
será conhecido.
4.5 – O gabarito divulgado poderá ser
alterado, em função dos recursos interpostos,
e a prova será corrigida de acordo com o
gabarito oficial definitivo. O Gabarito Oficial
será divulgado no dia 02 de Julho de 2015
sem horário definido, no site (www.ciee.org.
br).
5 – DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. A classificação dos candidatos
do Processo Seletivo será por ordem
decrescente de pontos obtidos, observandose a pontuação total;
5.2. Havendo empate na classificação,
proceder-se-á ao desempate usando o
seguinte critério preferencial:
• Maior idade;
• Maior pontuação das questões de Língua
Portuguesa.
5.3. A classificação final (pontuação total
atribuída na prova) será divulgada a partir do
dia 08 de Julho de 2015 no site da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba: www.
pindamonhangaba.sp.gov.br, no site do CIEE:
www.ciee.org.br e pessoalmente no Centro
de Integração Empresa Escola - CIEE de
Taubaté situado à Rua Dr. Pedro Costa, 270 –
Centro – Taubaté/SP.
6
DA
CONVOCAÇÃO
PARA
PREENCHIMENTO DA VAGA
6.1. As pessoas com deficiência - PCD
deverão apresentar laudo médico atestando a
espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doença
– CID, bem como a provável causa da
deficiência, sob pena de desclassificação;
6.1.1. Na falta de candidatos aprovados
para as vagas reservadas a deficientes,
estas serão preenchidas pelos demais
candidatos, com estrita observância da ordem
classificatória;
6.2. A convocação consistirá em 4 tentativas
(duas no período da manha e duas no período
da tarde) durante 2 dias (o contato aparecerá
como numero restrito no identificador). No 1º
dia, será enviado um e-mail de convocação
que deverá ser confirmado até as 16h00 do
dia seguinte ao recebimento do e-mail, caso
contrario o candidato será desclassificado,
não cabendo recurso. É de responsabilidade
do candidato manter seus dados atualizados
junto ao cadastro no CIEE;
6.3. O candidato convocado deverá
apresentar-se na data, horário e local
estabelecido, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas;
6.4. A ausência na data, horário e local
estabelecido
será
considerada
como
desinteresse pela(s) vaga(s) oferecida(s),
sendo o candidato desclassificado, não
cabendo recurso;
6.5. Os candidatos serão convocados de
acordo com ordem de classificação e de
acordo com a necessidade de contratação da
Prefeitura;
6.6. O local e horário de estágio de cada
vaga serão previamente definidos pela
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
não cabendo ao candidato escolher qual vaga
deseja preencher.
7 – DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO
7.1. A Celebração do Termo de Compromisso
de Estágio será de acordo com a Lei Federal
nº 11.788 de 25 de Setembro de 2008;
7.2. Após convocação, o candidato deverá

comparecer no CIEE munido de cópia dos
documentos abaixo mencionados para retirar
o seu Termo de Compromisso de Estágio TCE, para recolhimento das assinaturas.
- RG, CPF;
- RG, CPF do responsável legal, no caso de
menor de idade;
- Comprovante de residência;
- Declaração de Escolaridade (original, atual,
carimbada e assinada pela Instituição de
Ensino);
7.3. Os estágios poderão ser encerrados a
qualquer tempo de forma unilateral;
7.4. O estudante que iniciar o estágio
poderá firmar o Termo de Compromisso de
Estágio - TCE com a Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba e o Centro de Integração
Empresa Escola – CIEE, por no máximo 24
(vinte e quatro) meses.
7.5. O candidato deverá apresentar todas
as vias do Termo de Compromisso de
Estágio, entregues pelo CIEE, devidamente
assinadas pela Instituição de Ensino, aluno
e representante legal (se for o caso) no
Departamento de Recursos Humanos,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos contados a partir do dia em que a
documentação for retirada no CIEE. Este
prazo não será prorrogado;
7.6. O representante da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba somente assinará as
vias do Termo de Compromisso de Estágio,
após a assinatura da Instituição de Ensino e
se todos os documentos estiverem corretos;
7.7. Não será preenchido ou assinado pela
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
nenhum documento diverso daqueles
oferecidos pelo CIEE ou por ela mesma;
7.8. Após a conferência da documentação
pelo Departamento de Recursos Humanos, o
candidato será encaminhado para abertura de
conta na instituição financeira estipulada pela
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, e
terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos
para apresentar os dados da conta bancária
no Departamento de Recurso Humanos;
7.9. O descumprimento ao estipulado nos
itens 7.5 e 7.8 ocasionará a desclassificação
automática do candidato, não cabendo
recurso;
7.10. O início do estágio será imediato, salvo
previsão do início de vigência estipulada no
Termo de Compromisso ser posterior, sendo
informada pelo Departamento de Recursos
Humanos;
7.11. O estudante que iniciar o estágio
poderá firmar o Termo de Compromisso de
Estágio - TCE com a Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba e o Centro de Integração
Empresa Escola – CIEE, por no máximo 24
meses e a critério da unidade concedente,
desde que não haja término do curso, e
desde que a contratação não seja inferior
a 4 (quatro) meses sem possibilidade de
prorrogação.
7.12. O horário de estágio será estabelecido
de acordo com a área em que o estagiário
irá desenvolver o estágio, podendo ser em
forma de escala de revezamento, totalizando
a carga horária semanal de 20hs;
7.13. As transferências/remoções de local de
estágio em regra não são permitidas. Serão
autorizadas somente se o Departamento
solicitar e houver vaga ainda não preenchida,
ou, na falta desta, se dois departamentos
concordarem em efetuar a troca, respeitando
a vontade e a disponibilidade dos estagiários
e mediante análise e aprovação do
Departamento de Recursos Humanos;
7.14. Se o aluno for reprovado em algum
ano/semestre do curso ou se carregar
dependências, não poderá ter seu estágio
prorrogado;
7.15. O estagiário que desejar encerrar
o estágio por iniciativa própria deverá
comparecer
obrigatoriamente
ao
Departamento de Recursos Humanos para
o preenchimento do Termo de Encerramento
de Estágio.
8 - DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. O processo seletivo terá validade até
31 de dezembro de 2016 ou quando do
esgotamento de candidatos;
8.2. As seleções anteriores a esta terão
prioridade na convocação, caso haja
remanescentes na lista;
8.3. A assinatura do candidato no ato
da inscrição implicará no conhecimento
das instruções e na aceitação tácita das
condições deste processo seletivo, tais como
se acham estabelecidas neste Edital e nas
normas legais pertinentes;
8.4. A inexatidão das afirmativas e/ou
irregularidades nos documentos, verificadas
a qualquer tempo, acarretará a nulidade
da inscrição ou do Termo de Compromisso
de Estágio do estudante, sem prejuízo das
medidas de ordem administrativa, cível ou
criminal cabíveis;
8.5. O Centro de Integração Empresa-Escola
e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
não se responsabilizam por eventuais
prejuízos ao estudante decorrentes de
telefone e e-mail não atualizados;
8.6. As dúvidas surgidas na aplicação deste
Edital, bem como os casos omissos, serão
resolvidas pela Diretoria do Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba;
8.7. Fica eleito o Foro de Pindamonhangaba
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do
processo regrado neste Edital.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2015.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Antônio Carlos Bertoni Alvares
Diretor do Departamento de Recursos
Humanos
Centro de Integração Empresa Escola
- CIEE
Valquíria Agasse da Silva
Supervisora do CIEE – Unidade Taubaté

A Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba vai realizar a prova
do vestibular para o segundo semestre de 2015
neste sábado (30).
A prova acontecerá entre 9 e 15 horas e as inscrições devem ser feitas
pelo site www.vestibulares.br. A taxa é de R$ 30.
Além da ficha de inscrição, os candidatos encontram um guia completo com edital do processo
seletivo, informações sobre bolsas de estudo, financiamentos públicos e
privados e a relação dos
cursos oferecidos, que variam de acordo com cada
região e unidade.

Os vestibulandos devem comparecer munidos
de cédula de identidade
original e comprovante
de inscrição, além de caneta esferográfica com
tinta azul ou preta. O
tempo de duração da prova é de 2h30 e o tempo
mínimo de permanência
é de 60 minutos.
A prova do vestibular
também pode ser substituída pelas notas do Enem
– Exame Nacional do Ensino Médio. Neste caso, os
pontos obtidos na parte
objetiva e na redação do
exame serão considerados
de acordo com os critérios
constantes no edital do
processo seletivo.

Homem que percorreu
80 mil km passa por
Pindamonhangaba
Júlia Villar

Devoto exibe jornal
com reportagem
sobre sua
peregrinação

Há exatos 24
anos, Antônio
Pereira faz
peregrinação de
sua cidade, Porto
Velho, Rondônia,
até o santuário
de Nossa Senhora
Aparecida
Tudo começou quando
aos 45 anos foi diagnosticado com câncer, perdendo a visão e em seguida
sendo atropelado por um
trem. Como sempre foi
devoto de Nossa Senhora Aparecida, decidiu entregar sua vida nas mãos
dela. “Quatro coisas foram
pedidas a minha santa. A
primeira era para eu não
morrer; a segunda, que eu

não precisasse ser operado; a terceira que voltasse a ter a visão normal e a
quarta que voltasse a andar. Se todos estes pedidos fossem realizados, eu
sairia de minha casa todo
ano e caminharia até o
seu santuário, durante 22
anos”, relata.
Hoje com 69 anos, e
24 de peregrinação (dois
anos a mais do que o prometido), ele agradece a
toda graça alcançada e
pela sua saúde. Mesmo
sendo assaltado mais de
30 vezes ele continua forte e sua jornada tem data
prevista para terminar.
Em setembro ele retorna a
sua família, e vai começar
a pensar em outras coisas,
como sua aposentadoria,

que ainda não deu entrada.
Ao todo, de acordo com
ele, foram mais de 80 mil
km percorridos durante estes anos. Ele já passou por
diversos países e estados
brasileiros divulgando o
milagre de sua cura, graças
à fé na Senhora Aparecida.
Casado e pai de dois filhos, para se manter. Antônio conta com doações
e com a colaboração das
comunidades por onde
passa. Em Pinda, ele está
hospedado na Igreja Salesianos e ficará sexta-feira
(29) descansando. Antônio reinicia sua missão
por volta das 4 horas da
manhã de sábado (30) e
ressalta que doações de
comida serão muito bem
-vindas.
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esportes
Bairro das
Campinas
recebe
‘Tarde na
Rua’ no
sábado
Os moradores do
bairro das Campinas e
região terão a oportunidade de participar das
atividades tecnológicas
e recreativas do ‘Tarde
na Rua’, neste sábado
(30), a partir das 13
horas, em frente à unidade de telecentro do
bairro.
Quem for prestigiar
o evento poderá ver
a exposição de peças,
colorir desenhos, par-

agenda
esportiva

ticipar de bingo, jogar
futebol, rugby, fazer
pipas, levar livros para
casa, receber materiais
de conscientização sobre as drogas, ver grafitagem e as apresentações de MCs do Pinda
Consciente.
Para esta edição, foram convidados os MCs
Mano Torto, Paradoxo, Blackout, Manos do
Campinas e Otrolado
Resistente.
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Divulgação

Várias atividades serão oferecidas aos moradores

De acordo com o responsável pelo ‘Tarde
na Rua’, o evento é realizado pela parceria
envolvendo Prefeitura,

Entec, projeto Telecentro e Funvic - Faculdade
de Pindamonhangaba,
conta com o apoio de
voluntários e tem o in-

tuito de levar os jovens
para participarem de
várias atividades, como
shows de rappers do município, bandas de rock,

slackline, grafite, entre
outras, além de divulgar
os participantes dos projetos “Pinda Consciente”
e Telecentro.

Domingo tem Corrida Pedestre
Divulgação

Atletas de Pindamonhangaba participam
de várias competições
neste final de semana. No
sábado (30) e domingo
(31) tem campeonato
Pré-Olímpico de Voleibol
no ginásio Juca Moreira, a
partir das 11 horas.
No domingo (31),
jogadores de basquetebol
entram em quadra. A cidade vai ser representada
na Liga Paulista com os
atletas da categoria Sub
15, masculino e feminino, contra Guarulhos. O
primeiro jogo começa às
11h30 no ‘João do Pulo’.

Os organizadores aguardam mais de 200 participantes

Atletas de Pindamonhangaba e região vão
participar da 7ª Corrida
Pedestre em homenagem
a João Carlos de Oliveira,
‘João do Pulo’, na manhã
de domingo (31). As largadas terão início às 9 horas, na Praça Cícero Prado, Vila São Benedito, em
Moreira César.
Interessados
devem
fazer a inscrição até uma
hora antes da largada.
Quem deseja garantir a
vaga
antecipadamente
deve enviar e-mail para
stesejelp10@gmail.com
ou ir ao Centro de Treinamento Luiz Caloi hoje, até

às 16h30.
A corrida é idealizada
pela professora Gracil Dubsky e conta com o apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba, do Fundo
Social de Solidariedade,
do Senai e amigos. Haverá sorteio de brindes e os
organizadores solicitam a
doação de um produto de
limpeza, que deverá ser
entregue antes da largada.
Serão realizadas provas para dez categorias,
da pré-mirim à veteraníssimo 2. Os classificados
entre 1º e 3º lugar receberão troféus; do 4º ao 10º,
medalhas.

Moradores participam do Dia do Desafio
O Dia do Desafio tem
como objetivo fazer com
que as pessoas pratiquem
qualquer atividade física. O
foco é sair do sedentarismo
e exercitar-se. Esta prática
reuniu mais de 40 mil mo-

radores de Pindamonhangaba na última quarta-feira
(27). A Prefeitura ofereceu
diversas atividades para
que os munícipes pudessem pontuar para vencer a
cidade de Mayari, de Cuba.

Os alunos da escola municipal Dr. André
Franco Montoro e a Equipe Educarte Brinquedoteca também se exercitaram
e marcaram pontos para a
cidade. Além deste espaço

educacional os estudantes
de outras unidades, auxiliados por professores
da Prefeitura, praticaram
alongamento e fizeram
gincanas. .
Mais de 300 alunos

da escola municipal Dr.
André Franco Montoro,
junto com seus educadores, participaram do Dia
do Desafio, usufruindo de
alguns minutos de descontração, alongamento,

aquecimento e brincadeiras corporais. “Nesse dia
aproveitamos para refletir sobre a importância da
atividade física e seus benefícios”, disse a gestora
da escola.

Divulgação

Profissionais da Prefeitura e demais moradores fazem aula de zumba

Divulgação

Crianças e adultos puderam participar de atividades recreativas

SEXTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

29 DE MAIO DE 2015

ESPORTES
Tribuna do Norte
Pinda sedia fase regional dos Jogos Abertos
Pindamonhangaba vai
sediar a disputa de modalidades dos Jogos Abertos
da Juventude neste final
de semana. A competição,
em fase regional, vai ocorrer no Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira,
‘João do Pulo’.
Neste sábado (30),
haverá competição de
atletismo e basquete. O
atletismo, com início às 8
horas, contará com diversas provas de campo e pista. A partida de basquete
será às 11 horas, contra
São José dos Campos. No
domingo (31), às 8 horas,
acontecem as seletivas de
natação.
A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do

Estado de São Paulo, realizadora do evento, escolheu
Pindamonhangaba para
sediar as competições devido à estrutura esportiva
que o município possui. O
‘João do Pulo’ é um espaço
em que a população pode
frequentar para momentos
de lazer em família e também vibrar pelos representantes da cidade nas competições.
A Prefeitura de Pindamonhangaba oferece ‘Esporte para Todos’, basta ir
ao ginásio, centro esportivo ou centro comunitário mais próximo de casa
para se informar sobre as
modalidades esportivas e
atividades de lazer disponíveis.

Divulgação

Os jovens treinam quatro dias por semana no ‘João do Pulo’

Ferroviária é campeã Sub 20
Divulgação

PRÓXIMAS RODADAS
SUB 11 – 2015
13ª RODADA, 2º TURNO, SÁBADO (30), às 8h30
ETNA X FERROVIÁRIA - MACHADÃO
UNIDOS DO IPÊ X TERRA DOS IPÊS - MACEDÃO IPÊ I
SÃO PAULO X GEREZIM - MORUMBI PINDENSE
JARDIM REGINA X SANTOS - JARDIM REGINA
CAMPEONATO SÊNIOR 40 (JOGO REMARCADO)
11ª RODADA, DOMINGO (31), às 8h45
FLUMINENSE X ROSÁRIO - RAMIRÃO
CAMPEONATO 2ª DIVISÃO QUARTAS DE FINAIS
(JOGO DE IDA)
12ª RODADA, DOMINGO (31), às 10h30
ARARETAMA X MOREIRA CÉSAR - AFIZP
JARDIM REGINA X FLUMINENSE - JARDIM REGINA
CIDADE JARDIM X REAL CASTOLIRA - CARDOSÃO
TERRA DOS IPÊS X CIDADE NOVA - MACEDÃO - IPÊ

Ferroviária comemora título
Divulgação

Bosque ficou com a segunda colocação

A equipe da Ferroviária conquistou o título de
Campeã de futsal Sub 20,
na terça-feira (26), após
bater o Bosque por 4 a 1,
no Ginásio de Esportes
‘Tobias Salgado’.
Os gols foram de Allan,
Flávio, Marco Aurélio e
Lucas para a Ferroviária e
Gabriel Leite para o Bosque
Em terceiro lugar ficou
o Goiabal, que venceu o
Araretama por WO.
A solenidade de premiação foi coordenada
pelo presidente da Liga,
Benedito José Coelho, o
Pintado, e contou com a
participação do secretário de Esportes de Pindamonhangaba e de outros
assessores.

FERROVIÁRIA

Wesley, Heliton, Luiz Henrique, Allan, Flávio, Douglas, Marco Aurélio, Silvio Luiz, Lucas, Glayson e Júlio
César. Técnico Torão, auxiliado por Benedito Donizete.

BOSQUE

Jean, Gabriel da Cruz, Wellinton de Toledo, David William, Marcelo Augusto, Jônatas, André, Gabriel Leite,
Luiz Gustavo, Wellinton de Oliveira e Luiz Eduardo. Técnico Wellinton.
Artilheiro – Allan 8 gols (Ferroviária). Goleiro – Gabriel 7 gols (Goiabal futsal). Troféu Disciplina – Goiabal
Futsal.

Pinda enfrenta
Paraibuna no
Paulista
Divulgação

Com a presença da torcida, Pinda pretende
avançar no campeonato
A equipe de futsal masculino de Pindamonhangaba, categoria adulta, joga contra Paraibuna nesta sexta-feira (29), às 21 horas, no ginásio do Alto Tabaú,
em partida válida pelo segundo turno da 1ª fase do
Campeonato Paulista.
A competição conta com quatro chaves. Na de Pinda estão representantes de Espírito Santo do Pinhal
e Cruzeiro.
Os jogadores de Pinda treinam todas segundas,
quartas e sextas-feiras, das 18 às 20 horas, no ginásio
do Alto Tabaú. Além de realizarem treinos específicos
e preparação física. A comissão técnica e atletas contam com a presença dos torcedores em todos os jogos
realizados em casa.

