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Festival Junino começa na quinta

Mulheres participam de culto 
solene na Assembleia de Deus

Pinda vence concurso gastronômico

VACINAÇÃO 
CONTRA GRIPE 
TERMINA HOJE

TRILHA ECOLÓGICA 
ENCERRA SEMANA 
DO MEIO AMBIENTE

AULAS CAPACITAM 
PESSOAS A 
CUIDAREM DE 
IDOSOS

ATLETAS VÃO 
DISPUTAR FINAL 
DOS JOGOS 
ABERTOS

QUARENTÃO 
DEFINE 
FINALISTAS

PREFEITURA OFERECE MAIS
40 VAGAS PARA CURSOS TÉCNICOS

Pindamonhangaba 
realiza o 2º Festival 
Junino do Vale do Paraíba 
entre quinta-feira (4) e 
domingo (7) no bairro do 
Bonsucesso. O evento, 
organizado pela Prefeitura, 
tem entrada gratuita e 
reúne atrações típicas 
das festas juninas, como 
quadrilha, pau de sebo, 
fogueira, trem do forró, 
shows musicais, missa 
sertaneja, barracas de 
alimentos, artesanato 
regional e outros 
elementos tradicionais. 

A igreja Assembleia 
de Deus Ministério 
Belém reuniu mais de 
600 mulheres no fi -
nal de semana para 
comemoração dos 45 
anos da implantação 
do projeto Círculo de 
Oração, que oferece 
atividade espiritual e 
promove ações sociais.

O culto, dedicado às 
mulheres que apoiam 
famílias em situação 
vulnerável, teve a par-
ticipação da missioná-
ria Ligia Carvalho, da 
coordenadora da As-
sembleia, Licinha Vaz, 
e do pastor Euclides 
Vaz Junior.

O restaurante Colmeia, de 
Pindamonhangaba, venceu o 2º 
Festival Cultural Gastronômico 
Cachaça Gourmet & Café Vale do 
Paraíba, realizado no fi nal de se-
mana em São José dos Campos, 
com o prato Leitoa à Pururuca. 
Outro estabelecimento de Pinda 

premiado no concurso foi o Pes-
que Truta Ribeirão Grande, que 
conquistou a segunda colocação 
na categoria drink, com Romeu 
e Julieta.

O sucesso no Festival contri-
bui com o desenvolvimento tu-
rístico do município.
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Kleber Eugênio, Kelly Eugênio Faria e Fabiano Faria,
do restaurante Colmeia

FESTIVAL 
DE MÚSICA 
TERÁ MAIS 
APRESENTAÇÕES

A organização do 2º Fes-
tival de Música da Juventude 
aumentou o número de apre-
sentações de 10 para 15 em 
cada categoria. A decisão foi 
tomada devido à quantidade 
de inscrições de músicos para 
o evento, que acontecerá en-
tre os dias 16 e 20 de junho. A 
Prefeitura vai divulgar o nome 
dos selecionados na próxima 
semana.

Apresentações 
de quadrilha 
junina fazem 
parte de todos 
os dias de 
programação
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* José Valdez de Castro MouraV aNguaRDa lITERáRIa
* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor 

universitário, Magister ad Honorem da Universidade 
de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de 

Bonn,  Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor 
Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

Divulgação

RESPEITO AOS NOSSOS MESTRES

Em 1947, o educador piracicabano Salo-
mão becker, juntamente com os professores 
alfredo gomes e Cláudio buskas lançou a 
idéia de se comemorar no dia 15 de outu-
bro o dia do PRoFESSoR. É dele a famo-
sa frase: ”Professor é profissão; educador é 
missão”. A data foi oficializada somente em 
1963, pelo presidente João goulart, por meio 
do decreto Federal 52682/63, o qual instituiu 
o dia 15 de outubro como dia do PRoFES-
SOR, cujo artigo terceiro diz: ”Para come-
morar condignamente o dia do Professor, os 
estabelecimentos de ensino farão promover 
solenidades em que se enalteça a função de 
mestre na sociedade moderna, fazendo delas 
participar os alunos e a família”. Relembro o 
grande poeta Fernando Pessoa: ”meu mes-
tre e meu guia a quem nenhuma coisa fe-
riu, nem doeu, nem perturbou, seguro como 
um sol fazendo o seu dia involuntariamente, 
natural como um dia mostrando tudo, meu 

mestre, meu coração não aprendeu a tua so-
lenidade!”. o eminente educador Paulo Frei-
re escreveu: ”a data é um convite para que 
todos, pais, alunos e sociedade  repensemos 
os nossos papéis e as nossas atitudes, pois, 
com elas demonstramos compromisso com 
a educação que queremos. aos professores 
fica o convite para que não descuidem de sua 
missão de educar para serem “águias” e não 
apenas “galinhas”. Pois, se a educação so-
zinha não transforma a sociedade, sem ela, 
tampouco, a sociedade muda”.

no ano de 2015, com pesar, constatamos 
que  a EdUCaÇÃo sofre crises advindas, em 
especial, pela falta de reconhecimento, valo-
rização, e de efetivas Políticas Governamen-
tais que transformem a EdUCaÇÃo como 
PRioRidadE naCionaL. Sem isso, é difícil 
acreditar num futuro promissor para o nosso 
país, ele ficará condenado ao subdesenvol-
vimento. Como educadores, sejamos otimis-

tas, e, elevemos nossas preces àqueles que, 
ao fazerem do Magistério um ideal sacros-
santo, misturando a arte de ensinar com o 
dom da convivência salutar, transmitiram-nos 
saberes e experiências, nos formaram e nos 
alimentaram de esperanças. Gratidão infinda 
aos nossos mestres (em especial, os de pri-
meira hora, os inesquecíveis professores do 
primário, hoje ensino fundamental) que plan-
taram em nós o desejo incessante de compor 
e de tocar as nossas músicas, com coragem, 
e nos fizeram acreditar em nós mesmos.

Dizem que a tarefa maior do professor é 
se preocupar para que o aluno aprenda e a 
sua glória maior é o aluno que sabe pensar 
e que o ele tem vínculos com a eternidade, 
pois jamais cessa a sua influência. O verda-
deiro professor  se realiza com a realização 
dos seus discípulos, não só transmitindo co-
nhecimentos, mas, construindo situações de 
aprendizagem com os seus educandos, pro-

porcionando condições para que sejam os 
efetivos sujeitos desse processo.

benditos mestres que, movidos pela ra-
zão e pela emoção, enfrentando agruras, são 
convictos de acertos e de erros, transmitem 
verdades, estendem as mãos, questionam e 
despertam para a realidade, amando e per-
sistindo sempre!

Elevemos a nossa voz,  em nome dos 
princípios da EdUCaÇÃo, pelo direito de 
guiar as consciências de nossas crianças e 
dos nossos jovens, pelo bem da nossa Pátria 
tão enxovalhada pelos denominados “donos 
do poder”, até agora impunes pelos atos de-
ploráveis que praticam sem respeito ao bem 
público. Eles, embora amparados pela infeliz 
impunidade vigente, hão de passar, cairão no 
descrédito e no ostracismo. não podemos es-
morecer jamais! a Sociedade brasileira exige, 
antes de tudo, respeito para com os nossos 
mestres!  acorda, brasil!!!

O 3º Bazar das 
Amigas será reali-
zado neste sábado 
(6), das 9  às 18 ho-
ras, com a venda de 
produtos a preços 
imperdíveis. Esta-
rão à venda: aces-
sórios, adesivos de 
unha, artesanato, 
cosméticos, roupas 
e muitos mais. 

O evento, orga-
nizado por Carmen 
Pamplin, acontece-
rá na rua Gregório 
Costa (ao lado da 
escola CNA). A po-
pulação está convi-
dada a prestigiar e 
aproveitar os pre-
ços.

Na Semana do Meio Ambiente, o Bra-
sil mostra mais uma vez sua dualida-
de em relação a temas polêmicos.

Novos dados do Atlas dos Remanescentes 
Florestais da Mata Atlântica apontaram uma 
queda de 24% no desmatamento da região. 
Baseado na análise de imagens de satélites, o 
estudo registrou, no período de 2013 a 2014, 
desmatamento de 18.267 hectares (ha), ou 183 
quilômetros quadrados (km²), nos 17 estados 
do bioma. O período de análise anterior (2012-
2013) registrou 23.948 ha.

Essa é a dualidade do Governo brasileiro, 
‘divulgar’ e ‘comemorar’ esse tipo de atitude. 
Por mais que tenha havido redução do desma-
tamento, ele ainda existe e é devastador.

Dos 17 estados que possuem Mata Atlânti-
ca, nove apresentaram desmatamentos meno-
res do que 100 hectares, o equivalente a 1 km². 
São Paulo teve desmatamento de 61 hectares. O 
Atlas carece de dados específicos sobre municí-
pios, contudo a se considerar a valorização do 
Meio Ambiente em Pindamonhangaba, é bem 
provável que não tenha havido desmatamento 
em áreas de Mata Atlântica, sobretudo as que 
ficam sob responsabilidade do município, como 
o Parque Natural do Trabiju, por exemplo.

No entanto, é difícil estabelecer ou mensurar 
o que ocorre em áreas particulares, como de fa-
zendas na região do Ribeirão Grande, Piracua-
ma e Oliveiras. De certo, é que a análise é feita 
via satélite e compara as imagens do ano pas-
sado com a deste ano. Assim, mesmo os recur-
sos cada vez mais escassos para ações pró meio 
ambiente do Governo Federal, ainda é grande 
aliado ao tema.

Em discussão no Congresso, há projetos de 
incentivo aos proprietários de terras que man-
tém conservadas áreas de Mata Atlântica. A 
intenção é que os próprios responsáveis pelas 
áreas façam a fiscalização e recebam subsídios 
para aquisição de equipamentos rurais em ge-
ral. Contudo, só isso não é suficiente. É preci-
so mais investimento no combate ao desmata-
mento. 

Não há muito o que comemorar

desmatamento cai, 
mas ainda é violento

Bazar 
das 
amigas 
neste 
sábado

ação sustentável marca Semana 
do meio ambiente no shopping

De 5 a 14 de junho, o 
Shopping Pátio Pinda, em 
parceria com a Faro - Fa-
culdade de Roseira, rea-
liza uma ação ambiental 
em comemoração ao Dia 
Mundial do Meio Ambien-
te. Durante todos os dias, 
haverá distribuição de 10 
espécies de plantas e orien-
tações sobre a importância 
da vegetação e dos animais 
para o meio ambiente. No 
dia 10, a partir das 10 ho-
ras, alunos da Rede Muni-
cipal de Ensino participam 
do plantio de mudas no 
jardim do shopping.

“Este é o segundo ano 
que nos unimos à Faro 

para realizar um evento 
ligado ao meio ambiente.  
Em 2014, tivemos uma 

grande participação do 
público e esperamos re-
petir o sucesso este ano”, 

destaca o coordenador da 
AD Shopping, João Mar-
tineli. 

A dupla Bruno e Hyago se apresenta 
na sexta-feira (5), a partir das 21 horas, 
na Associação Atlética Ferroviária em 
Pindamonhangaba. Associado em dia 

não paga. Não associado homem somen-
te com aquisição de ingresso na hora por 
R$ 10. Mulher até as 23 horas não paga, 
após esse horário, R$ 5. 

A casa de eventos Ópera Mix terá 
show com a banda sertaneja Espora, na 
sexta-feira (5), a partir das 23 horas. 

Mais informações pelo email: ope-
ramix2015@hotmail.com ou pelo 
WhatsApp: (12) 9 9226-5946.

O Arena 101 contará com as atrações 
da dupla sertaneja Talis e Welinton e os 
funkeiros Pikeno e Menor, no Baile do 
Patrão, que acontece quarta-feira (3), a 
partir das 23 horas. Até a 1 hora a entra-

da é franca para as mulheres. A casa de 
shows fica na estrada municipal Antônio 
Marson, 4.900, Pindamonhangaba-SP. 
Mais informações pelo telefone: (12) 
3424-7673.

Show sertanejo e forró 
na Ferroviária

Banda Espora faz show 
em Pindamomhangaba

Baile do Patrão tem 
show de sertanejo e funk
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cidade
Ações da Semana do Meio Ambiente 
terminam com trilha ecológica

Prefeitura realiza mutirão de castração de cães
 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está promovendo a 
Semana do Meio Ambiente. O 
encerramento das atividades 
será nesta quarta-feira (3) com 
uma trilha ecológica. Esta ativi-
dade será no Horto Florestal, a 
partir das 9 horas. A novidade 
deste ano foi a realização do 1º 
Seminário de Meio Ambiente, 
que aconteceu no auditório da 
Prefeitura na terça-feira (2).

O início dos trabalhos foi 
com plantio de mudas de árvo-
res nativas na área de preser-
vação permanente no bairro 
Andrade, na manhã de segunda-
feira (1º/6), com a participação 
dos alunos do 9º ano da Escola 
Estadual Ismênia Monteiro de 
Oliveira.

A professora Vanderleia Car-
valho participou do plantio e 
afirma que esta atividade é im-
portante para valorizar o Meio 
Ambiente e a conscientização é 
essencial. “É um momento de 
descontração. Eles interagem e 
serve para que eles contextuali-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, neste final 
de semana, o primeiro mutirão 
de castrações de cães. Foram 
feitas 201 castrações, em 137 fê-
meas e 64 machos. Esse primei-
ro mutirão foi destinado aos ani-
mais adotados no AMA - Abrigo 
Municipal de Animais quando 
eram filhotes. O benefício foi 
estendido aos cães de proprietá-
rios que deixaram nome na lista 
de espera.

As cirurgias foram custea-
das pela Prefeitura, realizadas 
por empresa contratada via li-
citação, a SOS Peludos, de São 
Paulo, que é especializada em 
mutirões de castração. Os pro-
cedimentos foram realizados 
na Clínica Santa Cecília, locada 
pela empresa, e os proprietários 
de animais receberam orienta-
ção sobre os cuidados no pós
-operatório.

A equipe do Abrigo Muni-
cipal monitorou os dois dias 
de cirurgias, acompanhando o 

Mais de 200 cachorros participaram do primeiro mutirão de castração

agendamento, a recepção dos 
munícipes com seus cães e fis-
calizando o trabalho. “Pode-
mos dizer que a vitória foi dos 

animais, e que a castração hoje 
é um meio muito importante 
para o controle populacional. 
Lembrando que 137 fêmeas 

castradas, evitam o nascimen-
to de cerca de 685 filhotes, os 
quais parte deles poderia se 
tornar animais abandonados”, 

analisou a responsável pelo 
Abrigo.

Os munícipes aderiram à ini-
ciativa. A moradora do Crispim, 
Verônica Aparecida de Almei-
da, castrou seu cachorro. “Se ti-
vesse apenas uma palavra para 
descrever esse trabalho, seria 
‘ótimo’, desde a organização, 
entrada e a saída dos animais”, 
elogiou.

O morador do Mandu, 
Willian Gomes de Almeida, que 
castrou sua cadela, também 
aprovou a ação. “Com este de-
poimento, parabenizo o projeto 
e agradeço o tratamento recebi-
do e a dedicação de toda equipe, 
ao meu cãozinho e a mim”, des-
tacou. 

No domingo (31), o Abrigo 
fez uma pesquisa de satisfação 
com os participantes e 100% 
da população deu nota máxima 
para a organização do evento.

Outras castrações estão previs-
tas para serem realizadas em bre-
ve, em data ainda a ser definida.

 Divulgação

PindA 
contArá 
coM PEV

Foi lançado no 1º Seminário de 
Meio Ambiente o PEV de Pinda, 
um espaço onde a população po-
derá levar alguns objetos, fazendo 
o descarte de forma consciente.

PEV significa Posto de Entrega 
Voluntária e, para que o municí-
pio possua mais postos, a Prefei-
tura está realizando estudos de 
áreas adequadas.

O PEV atende a Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos e nas áre-
as públicas onde forem instalados 
a  população poderá levar restos 
de obras de construção, móveis e 
equipamentos domésticos, pilhas 
e baterias, tintas, óleo de cozinha 
e pequenas podas de árvores. O 
espaço não receberá materiais 
orgânicos, resíduos contaminados 
e animais mortos.

A Prefeitura está viabilizando 
a instalação do PEV em Moreira 
César, nos bairros: Socorro, Cam-
pos Maia e próximo ao Castolira.

Seminário contribui com 
educação ambiental

A Semana do Meio Ambiente 
de Pindamonhangaba ofereceu 
o 1º Seminário sobre o tema à 
população. No período da ma-
nhã  os participantes receberam 
informações sobre CAR - Ca-
dastro Ambiental Rural, com o 
diretor do Núcleo Regional de 
Programas e Projetos, Leonardo 
do Nascimento Lopes; ‘Gestão 
e Tecnologia do Solo e Resíduos 
Sólidos’, com a engenheira Maria 
Judith Schmidt; A Importância 
da Árvore na Conservação da 
Água, com José Luiz de Carvalho 
- do Instituto Florestal; A Impor-
tância da Água e Crise Hídrica, 
ministrada por Walmir Medeiros, 
da Sabesp.

“O seminário contribui mui-
to para ficarmos informados e 
transmitir essas informações tão 
ricas para as pessoas, acredito 
que assim é possível fazer com que 
os demais tenham mais consciên-
cia e respeito ao Meio Ambiente”, 
afirma Rodrigo Godoi.

A população pode visitar o Viveiro Municipal para conhecer os trabalhos

CoMeMorAção nAs 
esColAs MuniCipAis 

O IA3 – Instituto Apoio e 
Acolhimento ao Adolescente  
está realizando atividades lú-
dicas em escolas municipais, 
neste mês, em comemoração 
à Semana do Meio Ambiente.

Na terça-feira (2), as esco-
las municipais Professor Elias 
Bargis Mathias, Araretama, 
e André Franco Montoro, no 
Crispim, receberam ativida-
des culturais de sensibilização 
ambiental, ministradas pelo 
Professor Renan Teixeira, com 
a apresentação de peça teatral 
sobre o Meio Ambiente.  Este 
trabalho conta com a partici-
pação de 25 adolescentes do 
Instituto IA3, do projeto Atores 
Sociais. Nesta quarta-feira 
(3), o grupo está nas mesmas 
escolas, com atividades da 

horta suspensa, para despertar 
nas crianças a importância da 
coleta seletiva por meio do reu-
so de materiais recicláveis, da 
conservação do solo e de uma 
alimentação saudável.

Na terça-feira (9), a 
Escola Municipal Professora 
Regina Célia Madureira de 
Souza Lima, no Araretama, 
fará mobilização ambiental 
com os alunos, com a produ-
ção de horta com materiais 
de reuso, para incrementar a 
merenda escolar dos alunos.

Nos dias 11, 18, 25 de junho, 
na Escola Municipal Padre 
Mário Antônio Bonotti, no Ma-
ria Áurea, haverá atividades 
de sensibilização ambiental por 
meio da Pegada Ecológica e da 
Caminhada Transversal.

 Divulgação

 Divulgação

zem o aprendizado. É colocar a 
teoria em prática”.

No período da tarde houve 
doação de mudas como lírio, 

araçá amarelo, ameixa, acero-
la, camarão amarelo, palmeira 
fênix, romã, café, ipê roxo, en-
tre outras, na praça Monsenhor 

Marcondes, e distribuição de 
redutor de vazão de água para 
torneiras, cedidos pelo Ciesp 
Taubaté.

o público pôde esclarecer as dúvidas com os palestrantes
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da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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

E ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021)

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

dia 1º de junho, a fi m de se explanar 
e informar aos vereadores e a po-
pulação o trabalho que vem sendo 
realizado pela secretaria, no que se 
diz respeito à iluminação pública 
do município. O vereador vem 
recebendo diariamente pedidos 
de troca de iluminação e várias 

reclamações quanto a demora nos 
atendimentos.

O vereador espera que o se-
cretário esteja presente e informe 
o andamento dos trabalhos, bem 
como o contingente de funcioná-
rios, prazo para trocas de lâmpadas, 
e os problemas que a Empresa 
EDP Bandeirantes deixou pra traz, 
quando a Prefeitura começou os 
trabalhos. “Meu pedido de vinda 
do secretário é apenas de que ele 
esclareça algumas dúvidas, pois a 
população vem cobrando constan-
temente o problema. Nossa cidade 
vive o caos na iluminação, o que fa-
vorece a criminalidade que aumenta 
a cada dia, precisamos de fato fazer 
as coisas acontecerem” destaca o 
vereador Roderley Miotto.

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

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

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

VEREADOR RICARDO PIORINO COM A COMIT IVA DE PA IS E ALUNOS DA APAE DE 
PINDAMONHANGABA

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

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

VEREADOR RODERLEY MIOTTO

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

O VEREADOR MARTIM CESAR 

Sempre atuante e partici-
pativo, o vereador Dr. Mar-
cos Aurélio Villardi (PR) 
está reiterando o requeri-
mento que foi aprovado na 
Câmara dos Vereadores na 
sessão do dia 02 de março, 
onde esteve reunido com 
as lideranças do Parque 
das Palmeiras para discutir 
diversos temas. Na ocasião, 
o vereador esteve acom-
panhado de seu assessor 
Edmilson Géia e a reunião 
contou com l ideranças 
como o “Robertinho”, do 
Jardim Imperial e seu irmão 
e morador do bairro Parque 
das Palmeiras, Douglas 
Catto.

Na oportunidade, ficou 
decidido que o parlamentar 
apresentaria requerimento 
junto à EBCT – Empresa 
Brasileira de Correios e 
Telégrafos – e com cópia 
para Prefeitura, solicitan-

Na  ú l t ima  segunda-

feira, dia 25, o vereador 

Ricardo Piorino (PDT) 

recebeu em seu gabinete 

uma comitiva de alunos 

da APAE, devidamente 

acompanhados por seus 

pais, reclamando da para-

lisação do transporte que 

a Prefeitura vinha dispo-

nibilizando em benefício 

dos mesmos, para realiza-

rem suas atividades junto 

à mencionada instituição.

Segundo o vereador, 

o  m e s m o  e f e t u o u  u m 

contato telefônico com a 

Diretora de Assistência 

Social da Prefeitura Mu-

Dr. Marcos Aurélio reitera 
cobrança de parceria entre 
Correios e Prefeitura

OBJETIVO É SOLUCIONAR PROBLEMAS 
COM AS CORRESPONDÊNCIAS NO PARQUE DAS

PALMEIRAS E DAR TRANQUILIDADE AOS MORADORES

do que seja feito estudos e 
projetos no intuito de fazer 
com que todas correspon-
dências cheguem de ma-
neira adequada a todos seus 
destinatários residentes do 
Parque das Palmeiras. 

Na ocasião o vereador 
ressaltou que é preciso 
acertar essa situação, uma 
vez que os moradores não 
podem ficar sem receber 
suas  correspondências , 
pois isso compromete todo 
o planejamento, especial-
mente, no caso das contas. 
“Esse trabalho depende das 
parcerias da população com 
os Correios e a Prefeitura. 
Juntos, temos que solucio-
nar esse crucial problema 
das correspondências e dar 
tranquilidade e segurança 
aos moradores do Parque 
das Palmeiras”, observou 
o vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi.

ROBERTINHO DO JARDIM IMPERIAL, ASSESSOR EDMILSON GÉIA, VEREADOR DR. MARCOS 
AURÉLIO VILLARDI E O MORADOR DO PARQUE DAS PALMEIRAS, DOUGLAS CATTO

Ricardo Piorino 
recebe alunos da 
APAE em seu gabinete
“ACOMPANHADOS DOS PAIS, REIVINDICARAM A 

RETOMADA DO TRANSPORTE ESPECIAL”

nicipal, Sra. Eliana Maria 

G. Wolff, solicitando as 

providências necessárias 

para a solução do impas-

se e, nesta mesma data, 

encaminhou ofício para a 

referida diretora com a re-

lação dos alunos que estão 

sendo prejudicados com a 

paralisação do transporte.

“Tivemos a honra de 

receber os alunos da APAE, 

com seus representantes, 

e estamos acompanhando 

pessoalmente a questão, a 

fim de que tudo seja resol-

vido o mais rápido possí-

vel”, esclareceu o vereador 

Ricardo Piorino.

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) encaminhou o Requeri-
mento n° 812/2015, ao Prefeito, 
com cópia à empresa responsável 
pela concessão da exploração do 
serviço de estacionamento rotativo 
em vias públicas, denominada Zona 
Azul, na Sessão da Câmara da últi-
ma segunda-feira, dia 25 de maio.

De acordo com o vereador, 
o requerimento trata de solicitar 
informações com relação à isenção 
do pagamento de tarifa da zona 
azul aos munícipes com idade 
maior a 60 anos. Existem várias 
cidades que deram o benefi cio aos 
moradores idosos, como Caçapava 
e Taubaté. Trata-se de um benefi cio 
que considerando que o art. 2, da 
Lei 10.741, do Estatuto do Idoso, 
segundo os proponentes, prevê que 
o idoso goza de todos os direitos 
fundamentais inerentes ao ser 
humano, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, “asse-
gurando-lhe, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e 
facilidades, para preservação de 
sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectu-
al, espiritual e social, em condições 
de liberdade e dignidade. “Estou 
apenas pedindo um direito que 
por Lei, é dos idosos, espero que o 
Prefeito estude e atenda esta minha 
solicitação”, explica o vereador 
Roderley Miotto.

Esclarecimentos sobre
iluminação pública
O vereador Roderley Miotto, na 

última Sessão Ordinária, solicitou 
ao Prefeito, através do Requeri-
mento nº 808/2015, a presença do 
Secretário de Obras e Serviços, José 
Antônio - “Peixão”, na próxima 
Sessão Ordinária, a se realizar no 

Roderley Miotto pede informações 
sobre Zona Azul e isenção aos idosos 
acima de 60 anos, cadastrados
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O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao prefeito 
Vito Ardito, providências 
junto ao departamento com-
petente, para que sejam 
feitas as trocas de lâmpadas 
queimadas da quadra polies-
portiva localizada na rua 
Elpídio Sales Duarte, no Lo-
teamento Residencial Jardim 
Imperial. O vereador alega 
que a falta de iluminação 
adequada, coloca em risco 
a segurança dos esportistas 
que fazem uso do local.

Ouro Verde
Outro pedido do vereador 

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

Martim Cesar pede troca 
de lâmpadas queimadas na 
quadra do Jardim Imperial

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

Campo Alegre
O vereador Martim Cesar 

também solicita ao prefeito 
Vito Ardito, providências 
para que sejam feitos estudos 
visando a possibilidade da 
rua Soldado Roberto Mar-
condes, no bairro Campo 
Alegre, se tornar mão única 
especialmente no trecho 
estreito localizado em frente 
a Diretoria de Ensino e nos 
fundos da Escola Ryoiti 
Yassuda. O vereador alega 
que o estacionamento de ve-
ículos nos dois lados da via, 
coloca em risco a segurança 
dos alunos, professores e 
moradores.

ORDEM DO DIA
20ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
 Alckmin”, no próximo dia 08 de junho de 2015,

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 58/2014, do Vereador Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão, que “Denomina a Praça de Esportes e Cultura – 
PEC, localizada no Bairro Liberdade, Distrito de Moreira César, 
neste município de SEBASTIÃO TADEU DE LIMA – TIJA”.
II. Projeto de Lei n° 61/2015, do Vereador José Carlos Gomes 
– Cal, que “Denomina a sala da biblioteca do Centro de Artes 
e Esportes Unificados – CEU das Artes – Vale das Acácias, no 
Distrito de Moreira César, de GONÇALO DOS SANTOS”.
III. Projeto de Lei n° 62/2015, do Vereador José Carlos Gomes 
– Cal, que “Denomina a sala de informática do Centro de Artes 
e Esportes Unificados – CEU das Artes – Vale das Acácias, no 
Distrito de Moreira César, de JOEL BATISTA DE OLIVEIRA”.
IV. Projeto de Lei n° 63/2015, do Vereador José Carlos Gomes 
– Cal, que “Denomina a sala do CRAS localizada no Centro de 
Artes e Esportes Unificados – CEU das Artes – Vale das Acá-
cias, no Distrito de Moreira César, de BENEDITA DO CARMO 
ALVES DA SILVA”.
V. Projeto de Lei n° 64/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza 
o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Taubaté”.
VI. Projeto de Lei n° 68/2015, do Vereador Martim Cesar, que 
“Denomina as ruas do Loteamento Residencial Laguna”.
VII. Projeto de Lei n° 71/2015, do Vereador Janio Ardito Le-
rario, que “Denomina a pista de skate localizada no Centro de 
Artes e Esportes Unificados – CEU das Artes – Vale das Acácias, 
no Distrito de Moreira César, de CÉLIO LOPES DE SOUZA”.
VIII. Projeto de Lei n° 72/2015, do Vereador Janio Ardito 
Lerario, que “Denomina o Auditório de Atividades Culturais 
localizado no Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU 
das Artes – Vale das Acácias, no Distrito de Moreira César, de 
AMÁCIO MAZZAROPI”.

 Pindamonhangaba, 2 de junho de 2015. 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

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

Tribuna Livre: Sra. Edvania Maria de Moraes
 Sr. Vitor Cóque

 Pindamonhangaba, 2 de junho de 2015. 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba 
através do Requerimento 
nº 576/2015, de autoria do 
Vereador Professor Osvaldo 
Macedo Negrão (PMDB) 
homenageou o atleta Pin-
damonhangabense Christian 
Rodrigues Sotero na sessão 
do último dia 25 de maio.

O atleta representou 
Pindamonhangaba na cidade 
de Florianópolis, no dia 24 
de maio de 2014, na prova 
de IROMAM BRASIL que 
contou com a participação 
de 2.000 atletas de todo o 
Brasil e do mundo, termi-
nando a prova em 56º lugar 
na categoria de 25 à 29 anos 
e 679º na classificação geral.

Christian Rodrigues So-
tero nascido e criado em 
Pindamonhangaba, iniciou 
sua formação esportiva na 
escolinha de natação da 
Secretaria de Esportes e 
representou a cidade em 
diversos campeonatos e 
categorias, no ano de 2012 

Câmara homenageia 
o atleta Christian 
Rodrigues Sotero

iniciou um trabalho com 
triatletas, onde surgiu o 
interesse em participar das 
provas de Triátlon e no ano 
de 2014 fez sua inscrição 
para o IROMAM.

Às seis horas da manhã 
foi dado o início à prova 
onde o atleta Pindamonhan-
gabense participou, levando 
11 horas e 14 minutos para 
completar o percurso que 
consiste em 3.800 metros de 
natação, 180 km de ciclismo 
e 42 km de corrida.

“É com grande honra que 
hoje a Câmara de Vereado-
res concedeu o Diploma de 
Honra ao Mérito ao espor-
tista Christian Sotero, por 
ter sido o primeiro atleta 
de Pindamonhangaba a 
concluir com êxito uma 
prova de superação tão 
grande como esta que é a 
do IROMAM BRASIL e 
tendo assim dignificado o 
nome do esporte de nossa 
cidade”, finalizou o Verea-
dor Professor Osvaldo.



Assembleia de Deus em Pinda 
e região é presidida pelo pastor 
Euclides Vaz Junior
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O encontro “Mulheres 
de Fé”, que aconteceu nos 
dias 29 e 30 de maio na As-
sembleia de Deus Ministé-
rio Belém em Pindamo-
nhangaba, reuniu mais de 
600 mulheres evangélicas. 

A preletora do even-
to foi a Missionária Ligia 
Carvalho, da cidade de 
Barueri/SP, que minis-

trou sob o tema “Encon-
trando a vida que se sa-
tisfaz”, com base no texto 
bíblico do quarto capítulo 
do Evangelho de João.

As 600 participantes 
são componentes de um 
grande coral e também 
fazem parte do ministério 
de Intercessão em equipes 
chamadas de Círculos de 
Oração nas diversas con-
gregações da cidade. 

O evento comemorou 
os 45 anos de implanta-
ção deste serviço chama-
do Círculo de Oração, que 
além da atividade espiri-
tual de orar, realiza im-
portante ação social em 
dezenas de bairros. 

A Ação Social feita por 
estas mulheres consiste de 
apoio às famílias em situ-
ação vulnerável, abenço-
ando com apoio espiritual 

e material. 
A coordenadora geral 

das Mulheres de Fé é a 
irmã Licinha Vaz, esposa 
do pastor Euclides Vaz Ju-
nior, presidente da Igreja 
em Pindamonhangaba e 
região. 

As mensagens profe-
ridas durante o encontro 
encontram-se à disposi-
ção no youtube.com/igre-
jaadbelem.

Encontro “Mulheres de Fé” 
reúne mais de 600 evangélicas

Estão abertas as ins-
crições para fazer es-
tágio na Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Ao 
todo, são oferecidas 41 
vagas. Os interessados 
devem se inscrever pelo 
site www.ciee.org.br dos 
dias 4 a 24 de junho. Os 
inscritos  realizarão pro-
va de avaliação no dia 
28, deste mês, na Fapi/
Funvic, no campus da 
rodovia Presidente Du-
tra, km 99. A duração 
máxima é de uma hora.

Para estudantes de 
curso de nível superior 
são cinco vagas para 
direito, oito para edu-
cação física e 18 para 
pedagogia; Ensino Mé-
dio, 10 vagas. Também 
haverá cadastro reserva 
para estudantes de ad-
ministração de empre-
sas, técnico em admi-
nistração, técnico em 
informática e correlatos 
e técnico em serviços 
jurídicos.

O horário da prova 
objetiva para os candi-

datos do nível técnico e 
superior será  às 10 ho-
ras. Os portões abrem 
às 9h30 e fecham às 
9h50, não será permiti-
do o acesso ao local da 
prova após o fechamen-
to.

Para fazer a prova, 
o candidato deverá le-
var um dos seguintes 
documentos originais 
com foto: RG, Carteira 
de Órgão, Conselho de 
Classe ou Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social, Certificado Mi-
litar ou Carteira Nacio-
nal de Habilitação.

A prova objetiva 
para os cursos de nível 
técnico e superior será 
composta por 20 ques-
tões, sendo 10 questões 
de Língua Portuguesa 
e 10 questões de Co-
nhecimentos Gerais. A 
prova para o nível mé-
dio será composta por 
20 questões, sendo 10 
de Língua Portuguesa 
e 10 de Conhecimentos 
Gerais.

Estão abertas as ins-
crições para o concurso 
de bolsas de estudo ofe-
recidas pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba. As 
oportunidades são para 
os cursos técnicos  em 
Administração e Segu-
rança do Trabalho. São 
20 vagas para cada uma 
das opções e a bolsa é de 
100%. As inscrições de-
vem ser feitas no setor de 
Protocolo da Prefeitura 
ou na Subprefeitura de 

Moreira César até dia 18 
deste mês.

Para concorrer à bolsa 
é necessário estar cursan-
do ou ter concluído o 3º 
ano do Ensino Médio; re-
sidir no município há no 
mínimo dois anos; renda 
familiar, por pessoa de até 
um salário mínimo.

Os interessados de-
vem levar RG, com-
provante de residência 
no município há pelo 
menos dois anos, cer-

tificado de conclusão 
ou declaração escolar, 
comprovante de renda 
de todos os moradores 
da residência, em caso 
de desempregado ou 
autônomo pode ser de-
claração de renda indi-
vidual.

De acordo com o edi-
tal, as pessoas que pos-
suem deficiência devem 
declarar a condição no 
ato da inscrição e indicar 
a necessidade de prova 

ampliada e/ou acessibili-
dade.

Os inscritos farão pro-
va de avaliação com ques-
tões objetivas de Língua 
Portuguesa, Matemática, 
Conhecimentos Gerais e 
Atualidades. A prova será  
no próximo dia 21, no Co-
légio Comercial Dr. João 
Romeiro, localizado na 
rua Senador Dino Bueno, 
119, centro. O início será 
às 9 horas com término às 
12 horas.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba tem oferecido 
diversos cursos de qualifi-
cação profissional à popu-
lação. Começaram em Mo-
reira César, as atividades 
do curso de cuidador de 
idosos. As aulas são desen-
volvidas na sede do projeto 
Hortalimento. Esta ação é 
realizada por meio do Pro-
grama de Inclusão Produ-
tiva, do Departamento de 
Assistência Social.

Doralice Ferreira de 
Queiroz, professora do cur-
so, informa que os alunos 
terão atividades teóricas e 
práticas e  aulas sobre os 
seguintes temas: Alimenta-
ção do idoso, Mudança de 
posição de corpo, Exercí-
cios, Adaptação Ambiental, 
Vestuário, Higiene Pessoal, 

Como tratar o idoso que 
usa sonda, Como cuidar do 
idoso com Mal de Alzhei-
mer, Cuidados em situação 
de emergência, Como lidar 
com diversas doenças, Éti-
ca profissional e Legislação.

Luzia de Castro, dona de 
casa, conta que resolveu fa-
zer este curso para se aper-
feiçoar, porque atua na área 
há 18 anos e um certificado 
é muito importante, além 
de servir como reciclagem. 

Luis Carlos G. Pereira, 
ajudante geral, diz que a 
qualificação é necessária 
e pretende trabalhar com 
os idosos porque se sen-
te bem com este público. 
“Esses cursos da Prefeitura 
são ótimas oportunidades. 
Infelizmente vemos muitos 
jovens nas ruas que pode-

Coral Mulheres de Fé, com mais de 600 integrantes, lotou a sede da instituição no Tabaú

Estudantes 
podem fazer 
estágio na 
Prefeitura

Prefeitura de Pinda oferece bolsas 
de estudo para cursos técnicos

Município qualifica cuidadores de idosos

riam estar aproveitando 
isto, porque emprego tem 
bastante, o que falta são 
pessoas qualificadas, a Pre-
feitura está de parabéns”.

A Prefeitura também 

está realizando a capacita-
ção para outras profissões. 
Para obter mais informações 
basta ir ao Cras - Centro de 
Referência em Assistência 
Social mais próximo de casa.

Interessados podem ir ao Cras mais próximo 
para obter informações

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Pinda inicia comemorações 
históricas de aniversário

O prazo para cadas-
tro de artistas e pro-
fissionais de artes de 
Pindamonhangaba no 
Departamento de Cul-
tura da Prefeitura foi 
prorrogado para o dia 
17 de junho, para que 
mais pessoas possam 
participar dos progra-
mas “Pinda em Cena” e 
“Cultura para Todos”. 
O chamamento públi-
co está em andamen-
to. Mesmo os artistas 

já cadastrados no De-
partamento de Cultura 
deverão fazer este novo 
cadastro, que tem vali-
dade de um ano.

Os cadastros serão 
divididos em: Formação 
Cultural (ofi cineiros de 
artes em dança, teatro, 
artesanato, música, artes 
plásticas, técnica de ilu-
minação e som), Cultura 
Popular (grupos folclóri-
cos de maculelê, samba 
de roda, moçambique, 

congada, jongo, capoeira 
e demais manifestações 
que remetem à cultura 
popular), Artes Plásticas 
e Arte Urbana (pintura, 
escultura e grafi tismo), 
Artes Cênicas (teatro, 
dança, animador, locutor 
e palhaço), Artes Musi-
cais (cantor solo, dupla 
ou trio e banda).

Mais informações no 
Departamento de Cultu-
ra, telefones 3643-2690 
e 3642-1080. 

Escola realiza desfile da sustentabilidade

Existem diversas teo-
rias a respeito da fundação 
de Pindamonhangaba. Por 
isso, até que a fundação 
seja descoberta de forma 
documental, desde 1973, 
foi estabelecida como a 
data magna do municí-
pio o 10 de julho de 1705, 
que, na realidade, marca a 
emancipação político-ad-
ministrativa da cidade.  

Como forma de divul-
gar, envolver e informar 
os munícipes sobre a his-
tória da cidade, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
está organizando uma pro-
gramação de atividades e 
comemorações ‘históricas’, 
que vão além das festivida-
des ofi ciais de aniversário, 
realizadas no mês de julho.

Essa atividade faz par-
te do projeto de educação 
patrimonial do Departa-
mento de Patrimônio His-
tórico da Prefeitura e terá 
um ciclo de quatro meses 
de debates sobre as teorias 
de fundação da cidade, 

entre outras ações. A co-
memoração histórica teve 
início em maio e seguirá 
até o dia 17 de agosto: Dia 
do Patrimônio Histórico.

O início das festivida-
des, em maio, se dá devi-
do à data de 17 de maio 
de 1649, que foi quando 
o capitão João do Prado 
Martins mudou-se para a 
paragem chamada Pindá 
Monhang´aba – em grafi a 
da época – junto com toda 
a sua família. Por isso, ele 
é considerado o primeiro 
morador da cidade e seu 
fundador não intencional.

Contando a história e 
preservando o presente

Para comemorar a che-
gada do primeiro mora-
dor de Pindamonhanga-
ba, foi realizado, no dia 
17 de maio, no Bosque da 
Princesa, um bate-papo 
com a personagem Fan-
tasmaria, que contou de 
forma lúdica a história 
dessa chegada da família 
do capitão João do Prado 

Martins a Pindamonhan-
gaba, há 366 anos, como 
se ela mesma tivesse vi-
vido naquela época. Esse 
evento marcou, também, 

a primeira ação do grupo 
de voluntários “Adotando 
o Bosque da Princesa”.

Segundo a coordena-
dora do projeto volun-

tário, Helena Gomes, o 
grupo conta com apro-
ximadamente 25 mem-
bros e tem um projeto de 
cidadania, que pretende 

cuidar do paisagismo do 
Bosque, ao lado da Admi-
nistração Municipal.

Ainda como parte das 
comemorações históricas, 
no dia 28 de maio, em 
que se comemora a lei que 
dá o nome ao Bosque da 
Princesa, foi realizado um 
mutirão no local, por meio 
da Prefeitura, que fez ca-
pina, roçada e limpeza na 
área interna do Bosque. 
Essa ação se deu em par-
ceria com o grupo de vo-
luntários, que conversou 
com a população sobre 
paisagismo e sobre a ne-
cessidade de conservar o 
Bosque limpo.

Ainda dentro das co-
memorações do aniversá-
rio da cidade, os próximos 
passos do grupo de volun-
tários serão pintar o portal 
de entrada do Bosque e, 
junto com a Prefeitura, 
realizar o plantio de mu-
das que reconstituirão o 
paisagismo original do-
Bosque.

Personagem ‘Fantasmaria’ conta a história do primeiro morador de Pinda

Os alunos da Escola 
Municipal Professor Mo-
acyr de Almeida, no Bela 
Vista, participaram, na 
sexta-feira (29), do 1º Des-

fi le Fashion da Sustenta-
bilidade. Os alunos con-
feccionaram suas roupas 
utilizando materiais reci-
cláveis com o envolvimen-

to dos familiares.  
De acordo com a gesto-

ra da unidade, esta ação é 
parte do Projeto de Consu-
mo Consciente desenvolvi-

do pelos estudantes do 5º 
ano, que tem por objetivo 
envolver os alunos e a co-
munidade  nesta nova pos-
tura de mudança de hábi-

tos, evitando o desperdício 
e o consumo desenfreado 
que agride o nosso planeta.

O evento teve a presen-
ça da Miss Pinda 2015, Jo-

ana Rangel, que destacou 
a importância da consci-
ência a respeito da reci-
clagem e do quanto isso é 
valioso e importante.

PRAZO PARA CADASTRO DE 
ARTISTAS É PRORROGADO 

Miss Pindamonhangaba, Joana Rangel, com alunas e alunos da Escola Municipal Professor Moacyr de Almeida, no Bela Vista

Divulgação

Divulgação

A Prefeitura precisa conhecer os artistas da cidade para dar 
oportunidade de divulgarem seus trabalhos, como acontece na 
exposição da fase municipal do Mapa Cultural Paulista
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Tribuna do Norte
festa junina

pindamonhangaba

2º Festival Junino do Vale do 
Paraíba é atração do feriado

 

Para quem vai ao 
Festival no ‘Trem do 
Forró’, no sábado (6) 
e no domingo (7), a 
opção é retornar de 
ônibus. Próximo ao 
terreno onde será rea-
lizada a festa, existem 
paradas de ônibus.

14h   11h
16h   13h
18h   16h
21h   18h
20h   21h

Dia 6 
de junho, 
Sábado

Horários de 
Ônibus da Volta

NúclEo TURíSTIco 
Do PIRAcUAmA:

• padaria artesanal do Cerâmica
• pesqueiro do noé
• Restaurante Spazio
• Rancho Fundo
• Restaurante alecrim
• pesqueiro arizona
• pesqueiro Serra azul
• Forró do mangueirão 
(Turismo Lazer Rural)
• Recanto gaúcho
• bar “o Caipira”
• bar do Samuel
• bar do genésio
• o bom da Roça (Chás e bolos)
• Restaurante Vila Rica
 
NúclEo TURíSTIco 
RIbEIRão GRANDE:

• pesque Truta Ribeirão grande
• Restaurante do edmundo
• doces do Ribeirão – Vó dita
• Sítio algodão doce (queijos e 
doces)
• Restaurante Colmeia
• Restaurante “o gaúcho” Cruz 
pequena
 
coNvIDADoS:

• Vitrine Social
• artesanatos de pindamonhangaba
• Senar
• Fazenda Coruputuba (rosas)
• departamento de meio ambiente
• departamento de Turismo
• portal Trip Rural
• Café Tropeiro do Callipo

estandes 
Presentes no 
eVento

Pindamonhangaba promove, 
de 4 a 7 de junho, o 2º Festival 
Junino do Vale do Paraíba, no 
Núcleo Turístico do Piracuama.  
Diversas atrações típicas serão 
realizadas no evento, que tem 
lugar para toda a família, com 
entrada gratuita e área de esta-
cionamento.

O local do festival será no km 
11 da rodovia Dr. Caio Gomes Fi-
gueiredo, bairro Bonsucesso, na 
estrada da Pedreira Anhanguera. 

Shows, comidas típicas, missa 
sertaneja, artesanato regional, 
quadrilheiros, pau de sebo e trem 
do forró estão na programação.  

Na praça de alimentação, 
participação de restaurantes 
dos núcleos turísticos do Pira-
cuama e do Ribeirão Grande, 

que comercializarão cardápios 
juninos, entre doces, salgados 
e bebidas, além dos pratos que 
já são servidos em cada estabe-
lecimento, normalmente, du-
rante o ano. Lembrando que a 
gastronomia oferecida será de 
restaurantes, bares e atrativos 
de turismo rural e de lazer, que 
possuem comércio nesses nú-
cleos e desenvolvem atividades 
turísticas na região.

O 2º Festival Junino do Vale 
do Paraíba é uma realização da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba e visa fomentar o turismo na 
região rural da cidade, resgatar 
as festas juninas e comidas típi-
cas, tudo isso aliado a diversas 
manifestações culturais, como 
dança de quadrilha e com bone-
cões, decoração com bandeiri-
nhas e muito mais. A novidade 
deste ano será a missa sertaneja 
no domingo (7), às 11 horas, com 
o padre Gonçalves.

o trem do forró é opção para ida à festa, no sábado e no domingo

A praça de alimentação será formada por restaurantes dos núcleos turísticos

Apresentações de quadrilha junina não poderiam faltar na programação

Arquivo TN

Portal R3

Arquivo TN

Dia 7 
de junho, 
Domingo
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2 col x 11Cm altura X R$ 5,00Cm coluna = 
R$ 110,00 cada inserção

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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 173/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) INCORPORADORA PINUS S/C LTDA S/
Nº , responsável pelo imóvel situado a AVENIDA AMÉLIA PRATA BALARIN, LOTE 02 QUADRA 26, 
Bairro PARQUE DAS PALMEIRAS, inscrito no município sob as sigla NE12.15.08.001.000,  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

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 23/2015

Exonera ASSESSOR LEGISLATIVO DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO 
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º – Exonerar o Senhor LUIS FERNANDO GIOVANELLI GONÇALVES ocupante do emprego 
de ASSESSOR LEGISLATIVO DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO do quadro de pessoal de 
provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, a partir de 01 de junho de 2015.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 01 de junho de 2015.
Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente
Vereador CARLOS EDUARDO DE MOURA-MAGRÃO Vereador RODERLEY MIOTTO 
1 º Vice-Presidente                                 2º  Vice-Presidente 
Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                                                  Vereador RICARDO PIORINO
              1° Secretário                   2° Secretário
Publicada no D A.

P O R T A R I A   Nº  24/ 2015
Nomeia Chefe de Divisão da Tecnologia de Informação 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Nomear o servidor JOÃO RODRIGO MOREIRA, Assistente de Tecnologia da Informação 
do quadro de pessoal permanente  desta Casa, para a Função de Confiança de Chefe de Divisão 
da Tecnologia da Informação, nos termos da Lei nº 5.717, de 17 de outubro de 2014, a partir de 01 
de junho de 2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 01 de junho de 2015.
Vereador FELIPE CÉSAR
      Presidente
Vereador CARLOS EDUARDO DE MOURA-MAGRÃO Vereador RODERLEY MIOTTO 
        1 º Vice-Presidente                 2º  Vice-Presidente 
Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                                                  Vereador RICARDO PIORINO
   1° Secretário      2° Secretário
Publicada no D A.

Termo de Retirratificação – convênio 18/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / SOS – Serviços de Obras Sociais”
Objeto: alteração conta bancária 
Data de Assinatura: 28/05/2015

Termo de Aditamento 1/15 – convênio 45/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais”
Objeto: alteração prazo – 87 dias (31/07/2015) 
Data de Assinatura: 05/05/2015

Termo de Aditamento – 1/15 - convênio 57/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social /IA-3 Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente
Objeto: alteração prazo 3 meses – (25/08/2015) 
Data de Assinatura: 25/05/2015

Termo de Aditamento – 1/15 - convênio 58/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social /IA-3 Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente
Objeto: alteração prazo 3 meses – (25/08/2015) 
Data de Assinatura: 25/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA PARA COMPOSIÇÃO DO
CONSELHO GESTOR DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO TRABIJU

O Secretário de Governo e Integração, Sr. Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes no uso de 
suas atribuições convoca a sociedade civil para a Assembleia Extraordinária para a composição do 
Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Trabiju.
Todos os interessados em compor este Conselho deverão comparecer no dia, local e horário abaixo 
indicados:
 
Dia: 09 de Junho 2015                     
Horário: 18:30
Local:  Palacete 10 de Julho, localizado a Rua Deputado Claro César, 33, centro, Pindamonhangaba.
PAUTA  
• Apresentação da lei de criação do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Trabiju– Lei 
Municipal nº 5.478 de 04 de Dezembro de 2012.
• Eleição dos Conselheiros representantes da sociedade civil.
• Posse dos novos membros para a gestão 2015/2017.
• Eleição da diretoria executiva

Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA PARA COMPOSIÇÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, AMBIENTAL E 

ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA.

O Secretário de Planejamento, Sr. Jorge Ricardo Baruki Samahá no uso de suas atribuições convoca 
a sociedade civil para a Assembleia Extraordinária para a composição do Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico do Município de Pindamonhangaba.
Todos os interessados em compor este Conselho deverão comparecer no dia, local e horário abaixo 
indicados:
 Dia:  09 de Junho 2015                     
Horário:  18:30
Local:  Palacete 10 de Julho, localizado a Rua Deputado Claro César, 33, centro, Pindamonhangaba.
PAUTA  
• Apresentação do decreto de criação do Conselhor Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, 
Ambiental e Arquitetônico do Município de Pindamonhangaba – Decreto nº 4.416 de 30 de 
Novembro de 2007.
• Eleição dos Conselheiros representantes da sociedade civil.
• Posse dos novos membros para a gestão 2015/2017.
• Eleição da diretoria executiva

Jorge Ricardo Baruki Samahá 
Secretário de Planejamento

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle SEOB-010/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Nelson Bordin, responsável pelo imóvel 
localizado na Estrada Municipal Pinhão do Una, matricula nº 39773, Bairro Pinhão do Borba, 
para que tome ciência do Termo de Embargo nº 06/2015, em função de obra sendo executada 
sem projeto aprovado junto à Prefeitura Municipal, infringindo assim o Código de Edificações de 
Pindamonhangaba, em atendimento e conformidade com o artigo 209º da Lei Complementar nº 9 
de 16/12/2008.

ARQUITETO LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

cidade

AiAndrA Alves MAriAno
***

a Fazenda Nova gokula, 
que fica no Ribeirão Gran-
de, em Pindamonhangaba e 
abriga a maior comunidade 
Hare Krishna do país, vai re-
alizar diversas atividades e 
oferece várias opções de la-
zer e passeios para o feriado 
de Corpus Christi.

Entre as atrações está a 
visita guiada, com explica-
ções sobre cultura, filosofia 
e ecologia. O roteiro inclui o 
Templo, o Memorial de Pra-
bhupada, o Instituto Holísti-
co, o Bosque de Radharani, 
a Área de Soltura de aves 
silvestres, o minisshopping 
e o restaurante que oferece 
gastronomia indiana e lacto-
vegetariana. As saídas acon-
tecem em todos os dias, às 
10  e às 15 horas, com du-
ração de 2 horas. O passeio 
custa R$ 10.

Outra opção, para quem 
gosta do contato com a na-
tureza, são as caminhadas 
ecológicas, com o escalador 
Arjuna Sundara. 

São três opções de trilha: 
“De Volta ao Supremo” é 
uma caminhada de 1,5 km (2 
horas). O principal atrativo é 
o mirante com vista privile-
giada do Vale do Paraíba e 
Serra da Mantiqueira. Saídas 
às 9 e às 14 horas e custa 
R$ 30.

A “Trilha da Cachoeira” é 

uma caminhada de 3 km (3 
horas) até  uma cachoeira com 
queda de 15 metros e poço 
para banho. Saídas às 9 e às 
14 horas e o valor é de R$ 45.

A terceira opção é a trilha 
“Canyoning” que é a mes-
ma caminhada da cachoeira, 
terminando no canyoning de 
15m, com todos os equipa-
mentos inclusos. O valor do 
passeio é R$ 80.

Durante o feriadão tam-
bém haverá um workshop 
de yoga na fazenda. Será na 
sexta-feira e no sábado (5 
e 6), no auditório da Casa 
Amarela, das 10  às 12  e das 
15  às 17 horas.

Serão abordados temas 
como Introdução ao Gita + 
Karma, destino e livre-arbí-
trio, Yoga no Bhagavad-gita, 
Alquimia Espiritual etc. As 
vagas são limitadas. 

Além disso, muitas ou-
tras atividades serão re-
alizadas no local, bem 
como diversas cerimônias 
abertas ao público.

No domingo (7), have-
rá uma aula gratuita sobre 
a filosofia do Bhagavad-gita, 
seguida de canto de man-
tras, cerimonial litúrgico e 
distribuição de banquete ve-
getariano gratuito.

Mais informações sobre 
todas as atividades e inscri-
ções para os cursos podem 
ser feitos pelo email faleco-
nosco@novagokula.com.br.

Nova Gokula oferece opções de 
lazer para feriado prolongado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5185, DE 13 DE MAIO DE 2015.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº. 5.770, de 06 de maio de 2015.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional especial 
no valor de R$ 1.516.000,00 (Um milhão, quinhentos e dezesseis mil reais), para adequação 
orçamentária, no Fundo Municipal de Assistência Social, referente repasses às Entidades Sociais. 
A classificação orçamentária será:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.12  FMAS/ PROTEÇÃO BÁSICA
2002          Promoção Social
08.244.0019.2       3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica              R$     93.000,00
08.244.0019.5       3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica              R$     37.000,00

14.13  FMAS/ PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
2002           Promoção Social
08.244.0019.1        3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica              R$   345.000,00
08.244.0019.2        3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica              R$   161.000,00
08.244.0019.5        3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica              R$   106.000,00

14.14  FMAS/ PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
2002           Promoção Social
08.244.0019.1        3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica              R$   367.000,00
08.244.0019.2        3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica              R$   299.000,00
08.244.0019.5        3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica              R$   108.000,00

Art. 2º - O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de 
parte das seguintes dotações:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14.12  FMAS/ PROTEÇÃO BÁSICA
2002             Promoção Social
08.244.0019.1          3.3.50.43 – Subvenções Sociais (499)                               R$     17.000,00
08.244.0019.2          3.3.50.43 – Subvenções Sociais (500)                               R$     93.000,00
08.244.0019.5          3.3.50.43 – Subvenções Sociais (501)                               R$     37.000,00

14.13  FMAS/ PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
2002             Promoção Social
08.244.0019.1          3.3.50.43 – Subvenções Sociais (511)                                R$   385.000,00
08.244.0019.2          3.3.50.43 – Subvenções Sociais (512)                                R$   161.000,00
08.244.0019.5          3.3.50.43 – Subvenções Sociais (513)                                R$   106.000,00

14.14  FMAS/ PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
2002             Promoção Social
08.244.0019.1          3.3.50.43 – Subvenções Sociais (517)                                R$   310.000,00
08.244.0019.2          3.3.50.43 – Subvenções Sociais (518)                                R$   299.000,00
08.244.0019.5          3.3.50.43 – Subvenções Sociais (519)                                R$   108.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.192, DE 22 DE MAIO DE 2015.

Convoca a III Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,
DECRETA:
Art.1º Fica convocada a III Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres, sob o tema “Mais 
direitos, participação e poder para as mulheres”, a realizar-se em 07 de agosto de 2015, das 8h30 
às 17h, no Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.

Parágrafo único. Nesta Conferência serão debatidos quatro eixos:

I – Contribuição dos Conselhos dos Direitos da Mulher e dos Movimentos Feministas e de Mulheres 
para efetivação da igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres em sua diversidade e 
especificidades: Avanços e Desafios;
II – Estruturas institucionais e políticas públicas desenvolvidas para as mulheres no âmbito 
municipal, estadual e federal: Avanços e Desafios;
III – Sistema político com participação das mulheres e igualdade: recomendações;
IV – Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: subsídios e recomendações.

Art.2º Fica constituída a Comissão Organizadora da III Conferência Municipal dos Direitos da 
Mulher, a qual será composta pelos membros a seguir relacionados e terá como incumbência 
elaborar o regimento interno, a programação e todas as demais providências necessárias à 
realização do evento, submetidas ao Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres.

Coordenadora: Simone Souza Lima Tomé Braça
Vice coordenadora: Veraniza do Prado
1ª Secretária: Josi Natália Marcondes Pereira
2ª Secretária: Maria Helena dos Santos Villa Nova

Mobilização e Comunicação
Maria Elisabeth Toth Renda
Silvia de Castro Rezende
Ana Luiza de Mattos Mayer

Apoio Administrativo
Catarina Rodrigues da Silva
Marilda de Oliveira
Sivanilde Navarro Kogempa
Ana Cristina Andrade e Silva

Art.3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2015. 

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maristela Luzia
Respondendo pela Secretaria de Saúde e Assistência Social

Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de maio de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

divulgação

Fazenda realiza diversos eventos da cultura indiana
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cotidiano
Leitão à pururuca e drink de Pinda são 
destaques em festival gastronômico

Restaurantes de Pindamo-
nhangaba toparam o desafio de 
elaborar pratos que tinham em 
sua base a utilização de cachaça. 
Dois estabelecimentos se des-
tacaram no 2º Festival Cultural 
Gastronômico Cachaça Gour-
met & Café Vale do Paraíba. O 
Pesque Truta Ribeirão Grande 
conquistou o 2º lugar com o 
drink Romeu e Julieta, e o res-
taurante Colmeia ficou com o 1º 
lugar com Leitoa à Pururuca.

O encerramento do festival 
ocorreu no último final de se-
mana, no clube de campo Santa 
Rita, em São José dos Campos. 
Pindamonhangaba participou 
do evento com os restaurantes: 
Alecrim, Boteco do David, Col-
meia, Colonial Plaza, Pesque 
Truta Ribeirão Grande e Spaz-
zio. Os representantes de Pinda 
contaram com o apoio da Prefei-
tura, por meio da Secretaria de 
Governo - via Departamento de 
Turismo. Este evento é desen-
volvido com o apoio das prefei-
turas que participaram, Senac, 
Governo do Estado de São Pau-
lo, e demais apoiadores.

Miriam Cerutti, idealizadora 
do evento, agradeceu o Vale do 
Paraíba pela acolhida do evento 
e todos os 50 estabelecimentos 
que participaram desta edição. 
“Este ano foram dez cidades e 
todos os restaurantes estão de 
parabéns, os pratos foram mui-
to bem elaborados. Durante 50 
dias o público votou e elegeu os 
três melhores pratos, também 
tivemos a banca técnica com 
profissionais do Senac, à qual 
nós também agradecemos”.

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 recei-

Crianças de seis meses a 
menores de cinco anos, idosos, 
gestantes, pessoas com doen-
ças crônicas e trabalhadores 
de saúde devem ir à unidade 
de saúde mais próxima de casa 
até esta quarta-feira (3), para 
receber a vacina contra a gripe. 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba imunizou, até segunda-
feira (2), aproximadamente 29 
mil moradores deste grupo, 
considerado de risco. a meta 
é garantir a imunização de 
38.200 munícipes.

isaura Ribeiro da Silva, 62 

anos, que aproveitou o dia d 
de Vacinação (dia 9 de maio), 
comenta que a vacina é algo 
muito bom e é importante as 
pessoas do grupo de risco irem 
às unidades de saúde.

as gestantes devem apre-
sentar comprovante de ges-
tação, que pode ser atestado 
médico, carteirinha de gestan-
te ou o resultado de exame 
positivo. idosos devem levar 
o Rg, os pais ou responsáveis 
por menores de cinco anos têm 
que apresentar a carteira de 
vacinação do menor.

Cidade continua com ações 
de combate à dengue

Conferência de Saúde 
discute diversos assuntos

a população de Pindamo-
nhangaba está convidada a 
participar da 7ª Conferência 
de Saúde. a solenidade de 
abertura ocorre no dia 12, às 
18 horas. os trabalhos serão 
realizados também no dia 13, 
a partir das 8 horas. as ativi-
dades serão realizadas no Lar 
São judas Tadeu, em frente ao 
bosque da Princesa.

esta conferência tem como 
tema ‘Saúde Pública de qualida-
de para cuidar bem das pessoas: 
direito do povo brasileiro’. as 
discussões foram divididas em ei-
xos. no eixo 1 o assunto é Finan-
ciamento do SuS (Lei 141/12) e 

a Relação Público Privado; no 2, 
Legislação SuS e suas diretrizes 
com direito à Saúde, garantia de 
acesso e atenção de Qualidade, 
gestão do SuS e modelos de 
atenção à Saúde e no 3, Valori-
zação do Trabalho.

as conferências são reali-
zadas pelo Comus - Conselho 
municipal de Saúde - e contam 
com o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. a presiden-
te do Conselho, irene Ribeiro, 
destaca que a presença dos 
moradores é muito importante 
e somente com a participação 
popular é possível propor mu-
danças.

o mosquito aedes aegypti 
pode transmitir até três doen-
ças: dengue, febre chikungunya 
e zika vírus. a Prefeitura de Pin-
damonhangaba continua com as 
ações de combate aos criadou-
ros do mosquito para evitar es-
sas doenças. a colaboração dos 
moradores é muito importante e 
mesmo em período de inverno a 

atenção deve ser mantida.
até terça-feira (2), a cida-

de havia registrado 644 casos 
autóctones e 11 importados. 
há 936 aguardando resultados 
e 450 foram descartados. na 
última semana houve aplica-
ção de inseticida em diversos 
bairros, bloqueio e retirada de 
criadouros.

Vacinação contra 
gripe termina hoje

A proteção das crianças é muito importante e os pais ou 
responsáveis devem levá-las à unidade de saúde

A FUNDAÇÃO UNIVERSI-
TÁRIA VIDA CRISTÃ - FUNVIC 
- CNPJ 07761666000101, PELO 
PRESENTE VEM INFORMAR 
QUE O SR. MATHEUS DE SOU-
SA MOREIRA NÃO É REPRE-
SENTANTE DA INSTITUIÇÃO 
E NUNCA FOI AUTORIZADO A 
REALIZAR COMPRAS, CON-
TRATOS, PROMESSAS, OU AS-
SUMIR QUALQUER SITUAÇÃO 
QUE ENVOLVA RESPONSABILI-
DADE CIVIL, CONTRATUAL, FI-
NANCEIRA OU DE QUALQUER 
NATUREZA EM NOME DA FUN-
VIC. A FUNVIC EXPRESSAMEN-
TE NÃO RECONHECE ATOS 
FIRMADOS POR ESTA PESSOA 
OU POR ESTE PROMETIDOS 
EM NOME DA INSTITUIÇÃO.

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

P O R T A R I A Nº 25/2015

Exonera ASSESSOR DA MESA DIRETORA

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE:

Art 1º – Exonerar, a pedido, o Senhor ELISEU SOARES FERREIRA, ocupante do emprego de 
ASSESSOR DA MESA DIRETORA do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de 
Pindamonhangaba, a partir de 02 de junho de 2015.

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Vereador CARLOS EDUARDO DE MOURA-MAGRÃO      
1 º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º  Vice-Presidente

Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                                  
1° Secretário   

Publicada no D A. 

Divulgação

Representante do Pesque Truta recebe prêmio por drink

tas participantes foram elabora-
das com mais de 50 rótulos de 
cachaças gourmet.

A Vitrine Social do Fundo 
Social de Solidariedade também 
esteve no evento. Além disso, a 
diretora do Departamento de 
Turismo falou sobre regiona-
lização e desenvolvimento do 
turismo durante as oficinas pro-
movidas. Autoridades do Esta-
do e região marcaram presença.

 A premiação do evento
A idealizadora do evento co-

menta que nunca fala a pontu-
ação, no entanto, como este ano 
teve diferença muito grande re-
solveu revelar. O drink ‘Romeu 
e Julieta’ foi elaborado com a 
cachaça Mirante de Minas, de 
Ervalia - MG. O representante 
da bebida, Reber Duarte, afir-
ma que ficou muito feliz com 
esta oportunidade, porque é a 
primeira vez que participam e 
já conseguiram conquistar o 2º 
lugar com o drink feito pelo Pes-
que Truta de Pinda.

Niuceia Nogueira Vieira, do 
Pesque Truta Ribeirão Grande, 
conta que participar do evento 
foi emocionante. “Nós estáva-
mos super ansiosos e quando 
saiu o resultado fiquei muito fe-
liz. Colmeia em primeiro com o 
prato e nós em segundo com o 
drink foi muito bom, Pinda está 
com tudo. Este drink foi uma 
homenagem à minha mãe, que 
faz os doces de goiaba, é a nos-
sa doceira. Este ano ela fez 80 
anos, então eu tinha que resga-
tar um doce, uma coisa gostosa 
de quando nós éramos crianças, 
então uni o útil ao coração”.

Kelly Eugênio Mendonça Fa-
ria, do restaurante Colmeia, dis-
se: “estamos surpresos com esta 
votação. Valeu o esforço. Partici-
par deste evento foi interessante 
e tranquilo. As pessoas foram ao 
restaurante experimentar os pra-
tos e foi bem legal. Agradeço ao 
Celso Batista, ele é quem prepa-
ra a nossa leitoa, e também aos 
clientes e a todos que votaram”.

A diretora de Turismo de Pinda falou sobre a regionalização do setor, em oficina
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Tribuna do Norte
esportes

Dez atletas de Pin-
damonhangaba con-
quistaram vaga na Fi-
nal Estadual dos Jogos 
Abertos da Juventude, 
sábado (30), na fase re-
gional da competição, 
no Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, 
‘João do Pulo’. 

Isabela Silva de Assis 
foi 1º nos 800 metros e 
2º nos 1.500 metros; José 
Ricieri ficou em 1º no arre-
messo do peso e em 2º em 
lançamento de martelo; 
Ketiley Batista foi 1º nos 
100 metros com barreiras 
e 2º nos 400 metros com 
barreiras; Thamires Eve-
lin, 1º no salto em altura; 
Danielle Salvador, 3º nos 
100 metros e 2º nas provas 
de revezamento 4x100m 
ao lado de Isabela Assis, 

Jessiane Monteiro e Keti-
ley Batista; Rosineide Gra-
ciano ficou em 2º nos 500 
metros e no revezamento 
4x400m, juntamente com 
as atletas Ketiley Batista, 
Isabela Assis e Danielle 
Salvador; Rodiney Coelho 
conquistou o 2º no salto 
em altura; João Gabriel 
Augusto ficou em 1º nos 
800 metros e João Marcos 
Antunes classificou-se em 
1º nos 5 mil metros.

A competição  reuniu 
representantes de diversos 
municípios. A final será re-
alizada de 18 a 27 de junho 
em Pirassununga.

A equipe de atletismo 
de Pindamonhangaba re-
aliza os treinos na pista do 
Centro Esportivo ‘João do 
Pulo’ de segunda a sexta-
feira, das 18 às 20 horas.

A 7ª Corrida Pedestre 
em homenagem a João 
Carlos de Oliveira, ‘João 
do Pulo’, reuniu mais de 
200 atletas de diversas ca-
tegorias. O público foi ao 
evento mesmo debaixo de 
chuva, na manhã de do-
mingo (31). A competição 
foi realizada na Vila São 
Benedito e a idealizadora, 
professora Gracil Dubsky, 
contou com o apoio da 
Prefeitura e diversos cola-
boradores.

Esta corrida tem como 
objetivo relembrar os fei-
tos de ‘João do Pulo’ e 
fazer com que as pessoas 
nunca desistam de seus 
objetivos, persistam e lu-
tem para alcançar o que 
desejam, acreditem em si, 

assim como ‘João do Pulo’ 
fez durante a vida inteira.

Eduine Juliana Nas-
cimento de Freitas é mo-
radora de São José dos 
Campos. Ela veio à cida-
decom uma amiga e conta 
que decidiram participar 
porque é uma competi-
ção com percurso rápido 
e por ser no Vale do Pa-
raíba é boa para ganhar 
destaque.

O secretário de Juven-
tude, Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba agradeceu aos 
profissionais da Prefeitura 
pela dedicação para que 
a prova fosse um suces-
so, parabenizou os atletas 
da cidade e região e tam-
bém a professora Gracil, 

por homenagear  ‘João do 
Pulo’ com esta corrida.

A professora Gracil 
agradece todos os par-
ceiros que contribuíram   
para que o evento fosse 
um grande sucesso. “Há 
sete anos realizo esta 
corrida e a cada ano é um 
desafio diferente. Fiquei 
muito emocionada, por-
que este evento tomou 
proporções tão grandes, 
que mesmo com a chu-
va, que não deu trégua, 
os atletas vieram e abri-
lhantaram esta homena-
gem. Agradeço a todos 
pela dedicação e auxí-
lio, conseguimos sortear 
brindes e acredito que 
muitas pessoas saíram 
contentes”.

Eunice de Paula V. 
Romão é de Pinda e con-
ta que esta foi a terceira 
vez em que participou 
da corrida e mesmo com 
chuva o evento foi ma-
ravilhoso. “Faz três anos 
que eu comecei a correr, 
escolhi esta modalidade 
para aliviar o estresse. 
Tenho 52 anos e me sen-
ti muito bem correndo 
ao lado de tanta gente, a 
energia de todos é conta-
giante”.

A prova contou com 
a participação de atletas 
de Pindamonhangaba, 
São Luiz do Paraitinga, 
Sapucaí Mirim, Tremem-
bé, Taubaté, São José dos 
Campos, entre outras ci-
dades.

CAMPEONATO SUB 11

Etna 0 X 4 Ferroviária
Unidos do Ipê 0 X 7 Terra dos Ipês 
São Paulo 2 X 4 Gerezim
Jardim Regina 2 X 6 Santos

CAMPEONATO SÊNIOR 40 

Fluminense 1 X 1 Rosário

CAMPEONATO 2ª DIVISÃO – QUARTAS DE FINAIS

Unidos do Araretama 1 X 0 Moreira César
Jardim Regina 1 X 2 Fluminense
Cidade Jardim 1 X 3 Real Castolira
Terra dos Ipês 2 X 1 Cidade Nova 

CAMPEONATO SUB 11 – Sábado (6)

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

CAMPEONATO SÊNIOR 40 – SEMIFINAL – Domingo (7)

8h30 – Estrela X Pindense – Local: Bosque
8h30 – Fluminense X Terra dos Ipês – Local: Ramirão

CAMPEONATO 2ª DIVISÃO – QUARTAS DE FINAIS
Domingo (7)

10h30 – Moreira César X Araretama – Local: Machadão
10h30 – Fluminense X Jardim Regina – Local: Ramirão
10h30 – Real Castolira X Cidade Jardim – Local: Santa Cecília
10h30 – Cidade Nova X Terra dos Ipês – Local: Cidade Nova

Dez atletas garantem vaga na 
final estadual dos Abertos

Os atletas de Pinda também treinam para os Jogos Regionais

ConfirA resultADos Dos jogos 
Do último finAl De semAnA no 
futebol:

ConfirA roDADA Do finAl De 
semAnA pelos CAmpeonAtos De 
futebol:

Corrida de rua atrai mais de 200 
atletas na Vila São benedito

Atletas de Pindamonhangaba e região marcaram presença mesmo sob chuva
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