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Prefeitura qualiﬁca mão
de obra em Moreira César
Divulgação

O Distrito de Moreira César ganhou
novos proﬁssionais para o mercado de
trabalho com a formatura de 90 alunos
do Polo de Construção Civil na quartafeira (10). O projeto da Prefeitura, em
parceria com o Fundo Social de Solidariedade, qualiﬁcou pessoas a trabalharem como pedreiros, assentadores
azulejistas e encanadores – três das
proﬁssões mais escassas em todo o país.
Na próxima semana, será a vez dos estudantes do segmento alimentício com
o curso de Padaria Artesanal.
PÁGINA 3

Divulgação

À esquerda,
Elaine Cristina
Barbosa da
Cruz, que se
formou em
assentadora
azulejista; à
direita, outra
moradora
recebe
certiﬁcado

Divulgação

Prefeitura
abre 41 vagas
de estágio

SOS promove
Corrida no
domingo
A 1ª Corrida Solidária do SOS deve
reunir cerca de 450 pessoas neste domingo (14). A largada acontece às 9 horas, em frente ao Sindicato Rural
ESPORTES 10

A Prefeitura de Pindamonhangaba abriu mais 41 vagas
para estagiários, além de cadastro reserva. São vagas para
estudantes de Ensino Superior
nas áreas de direito, educação
física, pedagogia e também
para o Ensino Médio. As inscrições vão até dia 24 pelo site do
CIEE.
PÁGINA 3

Programa contribui para geração
de renda de centenas de famílias

Os 407 alunos que concluíram as oﬁcinas de artesanato nos bairros estão aptos a produzirem
e comercializarem seus
materiais para geração de
renda. Os itens confeccionados durante as oﬁcinas
do programa Nosso Bairro,
entre abril e junho, serão
vendidos em festivais de
turismo e na Vitrine Social.
A possibilidade de comercializar os artesanatos
e gerar renda foi destacada pelo prefeito do município, durante a entrega
de certiﬁcados aos participantes na quarta-feira
(10). Ele também enalteceu o ‘Nosso Bairro’ como
forma de valorização do
ser humano e melhoria na
autoestima.
PÁGINA 5

INSCRIÇÕES PARA
BOLSAS
DE ESTUDO
VÃO ATÉ DIA 18
PÁGINA 3

Divulgação

Pinda abre
inscrições
para corrida
saudável

As inscrições para a Corrida
Por Uma Vida Saudável e Sem
Drogas, que acontece no ﬁm do
mês, serão abertas na segundafeira (15). A prova terá 5km e é
destinada a pessoas nascidas a
partir de 1996.
Prefeito
cumprimenta
formanda da
oﬁcina de
artesanato
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15º
CHUVAS ISOLADAS,
MUITAS NUVENS, CURTOS
PERÍODOS DE SOL

26º
UV 5
Fonte CPTEC/INPE
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DITORIAL
A ponta do iceberg

Energia e gasolina mais caros,
de novo

Conhece aquele ditado: “É só a ponta do iceberg”? Pois bem, é o que está acontecendo com a
economia do país.
Passou da hora de todos acordarem e do Governo Federal tomar uma medida eﬁciente para
conter a alta da inﬂação, retomar as exportações,
baixar o Dólar, fortalecer a indústria, que está
em constante crise, fazer o PIB – Produto Interno Bruto – crescer e aquecer a combalida economia do Brasil, para dar tranquilidade ao povo.
Além de diversos problemas, parece que o pior
está por vir. Não bastassem os aumentos absurdos da gasolina, da energia elétrica, dos alimentos e de tudo quanto é mais produto/serviço que
o brasileiro precisa para viver, ainda vem muito
mais por aí.
Por isso, nos referimos à ponta do iceberg. A
parte maior está sob a água e ninguém viu. Na
semana em que estouram nossos índices de inﬂação para desespero da população, o Banco
Central (órgão, por sinal, mais competente do
Governo) aﬁrma que a energia elétrica vai subir
mais 41% (sim, quarenta e um por cento, e isso
não é um erro de digitação) e a gasolina mais 9%,
além de admitir aumento do desemprego.
Não temos para onde correr. Mas o Banco
Central – como já descrito, órgão mais competente do Governo – fez o certo. Ele não omitiu a
informação da população. Ele reconhece o grave
problema e já faz um alerta.
Enquanto isso, o Copom – Comitê de Política
Monetária – tem tentado agir. Na semana passada aumentou os juros básicos em 0,5 ponto percentual e a taxa Selic chegou a 13,75% - medidas
que tendem a diminuir o ritmo da atividade para
controlar os preços.
Todavia, mesmo com as seis altas seguidas de
juros, a inﬂação não cedeu. Pelo contrário, trilhou o caminho inverso e está cada vez maior.
Com a surpresa do IPCA – Índice de Preços ao
Consumidor Amplo – cada vez mais robusto,
a inﬂação oﬁcial dos últimos 12 meses está em
8,47%. E já há especialistas que apostam que o
IPCA possa superar 9% este ano.
Com tudo isso, o brasileiro precisa receber
postura e ações mais eﬁcazes, pois o BC tem usado apenas a taxa de juros como instrumento de
controle de preços. Assim não vai dar certo. O
correto seria segurar o reajuste de várias tarifas
públicas (energia, água) e de itens que dependem de aprovação do Governo para novos preços, como a gasolina, por exemplo.
Do jeito que está, as pessoas vão comprar cada
vez menos, enfraquecendo o setor de comércio e
de serviços, as indústrias vão produzir e vender
em menor escala, também vão demitir trabalhadores, conter o aumento de salários, e ainda vão
gerar poucos impostos, o Governo vai arrecadar
ainda menos dessas empresas, bem como das
prejudicadas pela queda de volume no comércio,
nos serviços... e assim a economia vai indo ‘pro
buraco’.
O ideal seria uma formula mágica para desaparecer com este terrível iceberg, que é o momento
turbulento da economia, no entanto, como não é
possível, a população tem é que manter os gastos
sobre controle.
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Festa Junina do SOS vai até domingo
A Festa Junina do
Serviço de Obras Sociais
prossegue até este domingo (14) no pátio de eventos
do Sindicato Rural (rua
Frederico Machado, 65 centro).
O evento conta com
barracas de panzeroti,
bolinho caipira, pastel,
cachorro quente, caldinho, massas, yakissoba,
doces típicos, quentão, vinho quente, entre outros.
Também há apresentações culturais de dança e
música na festa, que tem
apoio da Prefeitura e de
outros parceiros.
Programação musical,
a partir das 19 horas
Sexta-feira (12),
Banda Gold
Sábado (13),
Sambatuque
Domingo (14),
André e Andreza.
Encerramento com
Frente de Varanda.

Portal R3

ROTARY PROMOVE BINGO NO SÁBADO
O Rotary Clube Pindamonhangaba Princesa do Norte promove
bingo beneﬁcente neste sábado
(13), às 18 horas. Cartelas podem

Grupo Pixote faz show
em Pinda na sexta

Cervejaria promove
festa para os
namorados

O Arena 101 recebe nesta sexta-feira (12), a
partir das 23 horas, o grupo de pagode ‘Pixote’.
Além dele, o grupo Nossamizade agita a casa com
o Samba no Quiosque. Os que comprarem o ingresso para sexta-feira (12) levam, na faixa, o ingresso para a festa de sábado (13). Mulheres não
pagam até uma hora da manhã.
No sábado, a dupla Fernando e Fabiano faz
show para os presentes.
O Arena está situado na estrada municipal Antônio Marçon, 4.900, Dutra KM 101. Para mais informações acesse o site www.arena101.com.br ou
o entre em contato com o telefone (12) 3424-7673.

S TERRA

om da

ser adquiridas na secretaria do clube. O evento acontece na Casa da
Amizade (rua Itália, 320, Parque
das Nações).

A Cervejaria Óbvio fará nesta sexta-feira (12)
uma festa especial para a comemoração ao Dia
dos Namorados. O evento acontece a partir das
23 horas e terá apresentação da banda Balaio de
Ostra, com sucessos do pop rock nacional.
No sábado será feito um tributo ao cantor Bom
Jovi com a banda cover Wild Pussy. A casa abre
suas portas às 23h30.
A Óbvio está situada na rua Prudente de Moraes, 222, centro.

“... NÃO SEI O QUE EU VOU FAZER pra continuar a minha
vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em
mim...” – Roberto Carlos

ARENA 101 Pinda: 12/6 (sexta) – Pixote 20 anos. Grupo Nossa Amizade. Elas free até 1h.
BAR DO GAÚCHO Pinda: 13/6 (sábado 12h) – Churrasco de Chão.
Animação de César Barbosa. Estrada do Ribeirão Grande, Cruz Pequena.
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 – Toda quinta o melhor do country/sertanejo
ao vivo. Estrada Roseira-Aparecida.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado às 19h com banda ao vivo. Pessoas a partir de 50 anos. Sócios não
pagam e não-sócios R$ 10 por baile. Tel Luiz Gongaza (012) 3645-2361.
CERVEJARIA DO GORDO Lorena: 13/6 (sábado) – Paralamas do
Sucesso. Via Dutra, divisa Guará/Lorena.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza quatro bailes no Recinto São
Vito (Moreira César) junho: 14/6 (domingo 20h) – Marrom (baile terceirizado). 21/6 – Banda Gold. 28/6 - Forrótima. Tel (12) 3642-2087.
CLUBE DO LAZER Taubaté: Quarta-Feira (20h): 17/6 – Nova Dimensão. 24 – Trio Voz de Ouro. Domingo (20h). 14/6 – Banda Kubanacan.
21 – Raio X.
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix: 13/6 (sexta) - Bruno &
Hyago. Organização: Academia de Dança Prof. Evandro. Tel (12) 36742413.
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 12/6 (sexta) – Talis e Welinton.
Mcs Pikeno e Menor. 13/6 (sábado) – Pedro Henrique & Matheus. Ediana
Maskaro.
FERROVIÁRIA Pinda: Som ao vivo no deck da piscina sexta-feira:
Associado em dia não paga. 12/6 – Chamego.com (Anjinho do Vale). 19
– Bruno & Hyago. Não sócios: H R$ 10 e M vip até 23h30, e R$ 5 após
esse horário.
FERROVIÁRIA Pinda: 26/6 (sexta) – Festa junina. Banda Rodeio,
quadrilhas (Academia, professora Vera e Prof. Alexandre Botelho), touro
mecânico, brinquedos inﬂáveis, piscina de bolinhas etc. Sócio não paga.
Não sócio R$ 10, crianças até 12 anos R$ 5. Mesas R$ 15.
FESTA JUNINA Arraiá de São João em Aparecida: 12/6 – Banda
8 Segundos. 13 – Trio Violada. 14 – Caio César & Diego. 19 – Flávio de
Paula & William. 20 – Rhas. 21/6 – Carreiro e Capataz. Ingresso R$ 5.
Pátio das Palmeiras, Santuário Nacional.
FESTA JUNINA DO SOS Pinda: 12/6 – Banda Gold. 13 – Sambatuque. 14 – André & Andresa e Frente de Varanda. Local – Sindicato Rural
(antiga Expovap).
FESTIVAL DE MÚSICA DA JUVENTUDE Pinda: de 16 a 20/6 às
19h. Praça da Bíblia. Veja todos os classiﬁcados no site de Prefeitura de
Pinda.
HÍPICA PARAÍSO Taubaté: Toda quinta-feira, sertanejo com as
melhores bandas. 13/6 (sábado) – Banda Brete. Informações e lista vip
com Danni: 99232-5488 (whatsapp). Estrada do Barreiro.
MANGUERÃO Pinda: Bailão sertanejo/forró toda sexta-feira: 12/6
– Baile dos Namorados. César Barbosa, e Marrom. Ingresso R$ 10 preço
único. 19/6 – Festa junina. Telefone para contato: (012) 9708-2011.

João Paulo Ouverney

MUTLEY Taubaté: 12/6 (quarta) – Festa Neon. Sorteio de brindes de
neon. Banda Like a Box . 13/6 (sábado) – Banda Space Cowboys. dayse@
mutley.com.br. Tel (12) 3632-554.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 12/6 (sexta) – Banda Balaio de Gato. 13/6
(sábado 23h) – Bom Jovi Cover. Banda Wild Pussy.
ÓPERA MIX Pinda: 12/6 (sexta) – Sexta Sertaneja. Banda Sacode a
Poeira. 13/6 (sábado) – Banda Panela. Tributo a Charlie Brown Jr. Alto do
Cardoso (antiga Vinil).
PINDABAR Pindamonhangaba: Quartas-feiras – O melhor do sertanejo.
Quintas-feiras – Videokê. Elas vip até 23h. Sexta 12/6 – Grupo Bom Talento,
Wesley Grupo Toke na Mente, e Thamires de Paula. Segundas-feiras – Sertanejo.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 12/6 (sexta) – Nando & Ricky. 19/6
(sexta) – Rodrigo & Santa Fé. 26/6 (sexta) – Banda 8 Segundos.
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 13/6 (sábado) – Trio Voz
de Ouro. 18/6 – Washington dos Teclados. Tel. (12) 99775-0389.
RECINTO SÃO VITO Moreira 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 COLMEIA Pinda: 13/6 – Arraiá Colméia, com quadrilha, touro mecânico, quentão. Banda Mustang, e Beto Mostarda e Mário
Campos. Almoço com música ao vivo todo domingo. Telefone (12) 36522120.

EXPEDIENTE

DESTAQUE DA SEMANA
O RESTAURANTE COLMEIA foi o vencedor do 2º
Festival Cultural Gastronômico do Vale do Paraíba 2015,
encerrado nos dias 30 e 31 de
maio em São José dos Campos. O prato vencedor, segundo votação popular, foi “Leitoa
à Pururuca Colmeia”. “Participaram os 50 melhores restaurantes da região, o que torna
nossa conquista ainda mais
valorizada, e agradecemos a
todos que votaram em nós”,
disse a proprietária Rosângela.
Na categoria Drink da Casa, o
vencedor também foi de Pinda: o Pesqueiro da Truta, com
o “Romeu e Julieta”. O Colmeia
ﬁca na estrada do Ribeirão
Grande e funciona de terça a

Proprietária Rosângela e o
prato vencedor
sexta-feira das 11h30 às 15 horas, e sábados e domingos das
11h30 às 16h30. Mais informações (12) 3642-2120.
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OPORTUNIDADES
Cursos do Polo de Construção Civil
beneficiam moradores de Moreira
Com o objetivo de qualificar a população para atuar no
mercado de trabalho da construção civil, a Prefeitura de
Pindamonhangaba e o Fundo
Social de Solidariedade fizeram a entrega de certificados
aos alunos dos cursos de pedreiro, assentador azulejista e
encanador. A solenidade aconteceu na noite de quarta-feira
(10) e os cursos são do Polo de
Construção Civil, instalado no
Vale das Acácias.
Para o professor do Polo,
Claúdio Tótaro, o curso representa a inserção em uma área
importante para a economia,
que é a construção civil. “Um
pedreiro bem qualificado tem
a chance de se destacar nesse
mercado, que sempre necessita
de bons profissionais”, disse.
O prefeito também destacou
a importância da administração
municipal criar opções de cursos
profissionalizantes para a população. “Estar bem preparado, faz
a diferença em um processo de
escolha do candidato por uma
empresa”, ressaltou, destacando

Divulgação

Padaria
artesanal
garante
fonte de renda

Moradora recebe certificado de conclusão do curso
que a construção civil tem um
outro significado, além do material. “Naquela casa, a família vai

construir o seu lar e isso é muito
importante”, explicou.
No Polo de Construção Civil

Divulgação

Ângela Aparecida de Oliveira

Divulgação

Elaine Cristina Barbosa da Cruz

Prefeitura abre novas
vagas para estagiários
Estudantes de diversas
áreas poderão fazer estágio na
Prefeitura de Pindamonhangaba. As inscrições devem ser
feitas até o dia 24, deste mês.
É necessário preencher a ficha
pelo site www.ciee.org.br. As
avaliações acontecem dia 28
na Fapi-Funvic, no campi localizado na rodovia Presidente Dutra, km 99, com duração
máxima de uma hora.
No nível superior, há vagas
para estudantes de direito,
educação física e pedagogia.
Alunos de Ensino Médio disputarão 10 vagas. Também
haverá cadastro reserva para
estudantes de administração
de empresas, técnico em administração, técnico em informática e correlatos e técnico
em serviços jurídicos.
A prova objetiva será aplicada às 10 horas. A abertura
dos portões será às 9h30 e o
fechamento às 9h50. Será necessário apresentar um dos

seguintes documentos originais com foto: RG, Carteira de
Órgão, Conselho de Classe ou
Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado Militar ou Carteira Nacional de

Habilitação.
A prova objetiva, nível superior e Ensino Médio, será
composta de 20 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa e
10 de Conhecimentos Gerais.
Divulgação

Estagiários poderão colocar em prática os
conhecimentos teóricos aprendidos em sala de aula

os alunos tiveram aulas teóricas
e práticas durante o primeiro
semestre. Alguns relatam que
já conseguiram trabalho na área
ou resolveram fazer serviços em
casa.
Ângela Aparecida de Oliveira, moradora do Vale das Acácias, fez o curso de assentador
azulejista e conta que o esposo
trabalha com obra e, como no
curso aprendeu a usar a máquina de cortar piso, com muita atividade prática, conseguirá
ajudar o marido.
Elaine Cristina Barbosa da
Cruz conta que começou a fazer
o curso por curiosidade, porque
já fazia algumas coisas em casa.
“Estou trabalhando na área já,
consegui um serviço. Fiz o curso de pedreiro e gostei, aí resolvi
fazer o de assentador azulejista.
Já fiz alguns serviços em casa

A Prefeitura e o
Fundo Social também oferecem cursos
de qualificação nas
Padarias Artesanais,
garantindo fonte de
renda. A formatura
da primeira turma da
Padaria Artesanal,
sediada no Cerâmica
(Mandu), acontece na
quarta-feira (17), às
19 horas. Neste curso
os alunos aprenderam
a fazer vários tipos de
pães e bolos, além de
conhecer os alimentos não convencionais
com os professores do
Cpic - Centro de Práticas Integrativas e
Complementares.
Os cursos do Polo
de Construção e da
Padaria Artesanal
são oferecidos por
meio da Prefeitura de
Pindamonhangaba e
Fundo Social de Solidariedade do município com o apoio do
Governo do Estado de
São Paulo e Fundo Social do Estado de São
Paulo.

e ficou muito bom. Foi maravilhoso fazer os cursos, atendeu as
minhas expectativas, fiz novas
amizades e voltarei para fazer o
curso de encanador”.

Inscrições para
bolsas de estudo
terminam dia 18
A Prefeitura de Pindamonhangaba está oferecendo bolsas de estudo
para dois cursos técnicos.
As inscrições podem ser
feitas até dia 18. no Setor
de Protocolo da Prefeitura ou Subprefeitura, em
Moreira César, das 8 às 17
horas.
De acordo com o edital
publicado, para concorrer
à bolsa é necessário estar
cursando ou ter concluído
o 3º ano do Ensino Médio;
residir em Pinda há no
mínimo dois anos, e possuir renda familiar, por
pessoa, de até um salário
mínimo.
Interessados devem
levar RG; comprovante de
residência no município
há pelo menos dois anos;
certificado de conclusão

ou declaração escolar;
comprovante de renda
de todos os moradores
da residência, em caso de
desempregado ou autônomo, pode ser declaração de
renda individual.
As pessoas com deficiência física deverão declarar
a condição no ato da inscrição e indicar a necessidade
de prova ampliada e/ou
acessibilidade.
Os candidatos passarão por uma avaliação
com questões objetivas de
Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos
Gerais e Atualidades no
dia 21, deste mês, no Colégio Comercial Dr. João
Romeiro (rua Senador
Dino Bueno, 119, centro),
com início às 9 e término
às 12 horas.
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Vereador quer melhorias FELIPE CÉSAR – FC PEDE PARA Secretário da Câmara enaltece
para a Quadra Poliesportiva O BRADESCO MUDAR LOCAL DA trabalhos e ações dos eventos
promovidos pela Prefeitura
do bairro Padre Rodolfo AGÊNCIA DE MOREIRA CÉSAR

V e r e a d o r P r o f e ss o r
Eric reivindica
providências para a
reforma, iluminação
e poda de árvores
ao redor da quadra
p o l i e sp o r t i v a

Padre
Rodolfo, no
Distrito de
Moreira César

do bairro

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

O 1º Secretário da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Janio Ardito
Lerario demonstrou toda
sua satisfação com os
projetos que são propostos
pelo Poder Executivo que
visam a realização dos
grandes eventos que vem
acontecendo na cidade,
através do Departamento
de Turismo e Cultura e,
também, do Fundo Social
de Solidariedade de Pindamonhangaba.
Janio relatou que “que
o prefeito e sua equipe de
trabalho estão de parabéns
por todas estas ações, pois
o público tem a oportunidade de lazer e entretenimento, enquanto aproveita
para degustar as iguarias

culinárias existentes em
nossa cidade e região.
Para o vereador Janio
Lerario, “Pindamonhangaba já é referência na Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba (RMVale) e temos a
oportunidade de atrair mais
pessoas a estes eventos”.
O parlamentar afirmou
que “alguns eventos já são
considerados os maiores já
realizados na região, uma
vez que recebemos pessoas
de várias localidades de São
Paulo e de outros estados
que procuram a cidade para
para participar das atividades e acabam divulgando
os trabalhos, pois sabem
e acabam conhecendo a
receptividade da população
da cidade ao público”.

C o m u n i ca ç ã o /C V P

C o m u n i ca ç ã o /C V P

da quadra ficam vulneráveis a
roubos”, afirmou.
O Professor Eric solicitou
as podas de árvores ao redor da
quadra, já que as mesmas estão
muito grandes e, com os ventos, além da sujeira, os galhos
quebram e colocam em risco os
moradores, em especial, as crianças que utilizam a quadra. “Esse
pedido é legítimo e merecido. Os
moradores do bairro Padre Rodolfo tem razão em reivindicar.
A prática de esportes é saudável
e contribui para a formação dos
jovens. O lazer é crucial para todos. Estamos lutando muito para
conquistarmos essas melhorias e
benefícios para o bairro Padre
Rodolfo”, enfatizou o vereador
Professor Eric.

de

Por meio dos requerimentos
nºs 834, 835 e 836/2015, aprovados na Câmara, durante a sessão
do dia 01 de junho, o vereador
Professor Eric (PR) reivindicou
ao Prefeito, às Secretarias de
Obras e Serviços, de Esportes
e ao Departamento de Meio
Ambiente que realizem estudos
e tomem providências para a
reforma, iluminação e poda de
árvores ao redor da quadra poliesportiva localizada no bairro
Padre Rodolfo, no Distrito de
Moreira César.
O vereador Professor Eric
explica que “a reforma é necessária, pois a quadra está com
buracos, piso rachado, pinturas
desgastadas, sendo que desta
forma, fica impossível a prática
de esportes”.
Para o vereador, a iluminação
também é necessária, pois em
períodos noturnos os praticantes
de esportes ficam impossibilitados de usar o espaço e isso acaba
atraindo pessoas mal intencionadas, tornando o local como
ponto de consumo de drogas.
“Também as residências, que
se localizam nas proximidades

Professor Eric

res acomodações para o
atendimento na agência de
Moreira César”, destaca
o Presidente da Câmara,
Felipe César – FC.
Raia de Malha
no São Benedito
Outra solicitação do Presidente da Câmara, Felipe
César – FC, é ao Executivo,
pedindo estudos e providências no sentido de que
seja construída uma raia de
malha na Vila São Benedito, nas proximidades do
Campo do Colorado.
O Vereador justifica
seu pedido no fato de que
Pindamonhangaba tem uma
tradição neste esporte, que
reúne várias gerações, inclusive várias equipes da
cidade já foram destaque na
modalidade, sendo campeãs
na região e no estado e nas
mais diversas competições,
levando o nome de Pindamonhangaba e a representando em diversas regiões
e competições. “Este tipo
de modalidade esportiva é
uma das mais tradicionais
de nossa cidade, que tem
reunido várias gerações
entre seus praticantes. “São
várias equipes onde podemos encontrar pais, filhos
e netos, reunindo gerações
em torno das raias, além
de seus familiares que os
apoiam”, explica o Vereador Felipe César – FC.

de

são alguns pedidos do

O Presidente da Câmara,
Vereador Felipe César – FC
(PMDB) enviou uma solicitação para que o Banco
Bradesco, o mais antigo
banco instalado no Distrito
de Moreira César e o de
maior movimento, para que
estudem uma possível ampliação do espaço de atendimento aos correntistas
ou mesmo a mudança para
um outro local mais amplo,
visando dar um conforto
maior para os seus clientes.
“Há muito tempo que
a população de Moreira
César reivindica um maior
espaço para o atendimento
na agência de Moreira César. Realmente o espaço é
muito acanhado. Quando
de sua instalação em Moreira César, a princípio, era
ideal. Porém como foi a
primeira agência bancária
do Distrito, e hoje o número
de clientes é grande, considerando ainda que Moreira
César é maior que muitas
cidades do Vale do Paraíba,
tomamos a liberdade de encaminhar um pedido nosso,
em nome da população, pedindo melhor acomodação
para o atendimento desta
agência, que sem dúvidas,
os clientes merecem toda
a atenção por parte do
Bradesco. Esperamos que
em breve possam nos dar
esta boa notícia, melho-

Assessoria

poda de árvores e reforma

Fotos: Assessoria

I luminação,

Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

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

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Cal reitera a troca de tela no Festividades em louvor a Santo Magrão comemora início
Antônio no bairro do Bosque:
das obras no Loteamento
Centro Esportivo da Vila São
Benedito e telhas no Liberdade 50 anos de muita história
Portal dos Eucaliptos

o m u n i ca ç ã o

Fale com o Vereador Cal

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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Após diversos requerimentos e reuniões sobre o andamento
da aprovação do Loteamento
Portal dos Eucaliptos, o vereador
Magrão (PPS) está acompanhando o início das obras para que
o mesmo seja definitivamente
aprovado e entregue aos proprietários de terrenos.
Magrão destaca que “no dia
4 de março de 2015, aconteceu
na 1ª Vara Cível de Pindamonhangaba, a Audiência de
Conciliação para tratar dos
problemas e soluções do
Loteamento”. Segundo o
“Termo de Audiência de
Conciliação”, a “Nova São
Benedito Urbanização e
Desenvolvimento Imobiliário Ltda” se comprometeu
a realizar a obra de infraestrutura do loteamento
residencial e comercial
Portal dos Eucaliptos, da
1ª fase, conforme relatório

o m u n i ca ç ã o

de

técnico de estrutura de loteamento, produzido pelas Secretarias
de Planejamento e de Obras da
Prefeitura.
Na terça-feira, 2 de junho,
as máquinas deram início aos
trabalhos, com a terraplanagem
das ruas. Segundo informações
dos trabalhadores que estavam
no local, o loteador pretende
entregar as obras dentro do
prazo definido na Audiência de
Conciliação, ou seja, até o dia
20 de agosto de 2015.

Vereador Magrão no
“ P o r ta l d o s E u c a l i p t o s ”
C o m u n i ca ç ã o /C VP

ssessoria de

“Após compromisso firmado em Audiência de
Conciliação, loteador inicia obras”

de

otos

A comunidade responsá- e a Santa Missa.
1965 -2015
vel pelos festejos convida
O vereador Toninho da
toda a população a participar da festa em louvor Farmácia (PDT) destaca
a Santo Antônio, que será ainda a importância cultural
realizada até o dia 14 de e histórico da festa realijunho, no bairro do Bosque. zada no bairro do Bosque,
O tema da festa será “Com que teve inicio no final de
Santo Antônio somos cha- década de 50 inicio dos anos
60, quando as famílias de
mados a servir”.
A Capela
A
C
/C VP
Santo Antônio
realizará uma
novena em preparação para a
festa de seu padroeiro do dia
05 a 13 de junho. As missas
serão sempre
a partir das 19
horas e terá a
participação de
padres e equipes de louvor
convidados.
No dia 13 de
junho a prograSanto Antônio, Padroeiro do bairro do Bosque
mação começará às 9 horas
com uma missa; às 15 horas pescadores que habitavam
terá o levantamento do o local conhecido como
mastro pelo Sr. Waldecir Chacrinha, constituíram
Galvão Ferreira, distribui- novo núcleo habitacional
ção de doces, show musical, no bairro do Bosque. “É
apresentação do grupo de tempo que infelizmente
capoeira comandada pelo não volta mais e que fica
Mestre Abel, formado por na lembrança de quem
jovens da comunidade; às participou destes momen19h30 terá uma celebração. tos, que fica na memória
No dia 14 de junho, dia cultural da cidade, pois
oficial da festa, às 6 horas a história é contada com
acontecerá a alvorada festi- documentos, mas também
va, às 8 horas terá uma ce- por relatos de quem teve o
lebração com a benção dos prazer de viver nesta época,
pães, chocolates e bolos. A por isso convido a todos a
festa será encerrada às 17 manter viva esta tradição”,
horas com a procissão per- conclui o vereador Toninho
correndo as ruas do bairro da Farmácia.

Fotos: Assessoria

O vereador José
Carlos Gomes – Cal
(PTB ) enviou reiteração do Requerimento
nº 319/2015, de março
de 2015, solicitando
mais uma vez, em
caráter de urgência,
que seja trocada a
tela de proteção do
Centro Esportivo e
Educacional Pai João,
na Vila São Benedito,
F
: A
C
/C VP
pois já houve acidente com
funcionário e alunos, nas telas
que estão soltas e afiadas. O
vereador ressalta que já faz
quase um ano que vem sendo
solicitado a troca dessas telas
e até agora nada foi feito e
que vem trazendo sério risco
de acidentes para as pessoas.
O vereador Cal pede que
pelo menos ache uma solução,
colocando uma proteção de
madeira ou metal atrás das telas, para que as pessoas possam utilizar a
quadra com mais segurança.
Loteamento Liberdade
Outra reivindicação que o vereador Cal está cobrando é a troca das
telhas das 226 casas do Loteamento Liberdade, que foram cobertas com
telhas de material reciclável, por telhas de barros, como foram colocadas nas outras casas que foram entregues posteriormente no mesmo
Loteamento.
Em resposta ao Requerimento 184/2015, o vereador foi informado através
do ofício 810/15-GAB, “que houveram inúmeras irregularidades na contratação da empresa, bem como na
execução, cujos fatos originaram
uma Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério Público
contra o ex-Prefeito, o Secretário
de Obras e os proprietários das
empresas contratadas. No tocante, está sendo realizado levantamento de
custos para Ajuizamento da Ação aos
responsáveis e realizarmos a troca das
telhas das casas que
foram construídas
pelo Poder Público
e a Caixa Econômica
Federal”.

A pós

assinatura do
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de
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L oteamento P ortal dos E ucaliptos

começou a realizar a obra de infraestrutura no
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Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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Cotidiano
Oficinas nos bairros formam
mais de 400 moradores
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na
quarta-feira (10), no Palacete 10 de Julho, a formatura de 407 alunos das Oficinas de Bairro. As oficinas
são uma extensão do Programa Nosso Bairro e as
aulas de diversas modalidades de artesanato foram
ministradas em 18 centros
comunitários da cidade.
As oficinas aconteceram de abril a junho, somando seis semanas de
aulas. A produção será
comercializada nos festivais turísticos e na Vitrine
Social.
Durante a cerimônia
de formatura, foi feita exposição das peças produzidas pelos alunos, além
de entrega de certificados
pelo prefeito e autoridades municipais.
Além da geração de
renda, o “Nosso Bairro”
trabalha também com a
melhora da autoestima
dos alunos, que aprendem um ofício, e une a

comunidade pois, por meio
das oficinas, moradores do
mesmo bairro passam a se
conhecer.
Qualidade de vida
Para a moradora do
Cidade Nova, Elisângela
Cunha, o programa fortalece o bairro. “Acho que as
oficinas promovem mais
união entre as pessoas,
principalmente entre as donas de casa. A gente se reúne, cria vínculo de amizade,
é uma terapia. A gente costumava dizer que as aulas
eram um momento só nosso”, disse. “Tanto que nosso grupo vai continuar se
reunindo. Pretendemos fazer uma feira de artesanato
com a produção de todos os
artesãos do bairro, na praça
do Cidade Nova, ainda neste ano”, revelou.
A moradora do Jardim
Resende, Marli Aparecida,
também aprovou a realização das oficinas. “Foi bom,
gostei, fiz novas amizades
e fortaleci outros laços. Foi
uma terapia que, aliás, eu

Divulgação

Programa atendeu 15.650 pessoas desde 2013
estava precisando muito
porque estava me tratando com a psicóloga,
e ela viu que nesse um
mês do curso houve uma
melhora no meu quadro.
A gente se distraiu, conversou e também teve
que ter atenção na aula,
concentração. Fiz oficina
de tapete amarradinho e

agora quero fazer outros
cursos. Achei que pelo
pouco tempo de aulas a
gente aprendeu muita coisa”, afirmou.
Oportunidades
O ‘Nosso Bairro’ é considerado um dos destaques da administração
municipal. Desde 2013,
foram 15.650 pessoas

atendidas tanto nos cursos
nos centros comunitários
quanto nas tendas.
O prefeito de Pindamonhangaba conversou com
os formandos e ficou satisfeito com os benefícios
do programa na vida das
pessoas. “Fico muito feliz
por beneficiar tantos bairros com várias opções em

oficinas. Todos são muito talentosos, a produção
é de qualidade. Essa é a
nossa contribuição para
mudar a vida das pessoas,
oferecendo uma alternativa para a geração de renda, ensinando um ofício e
melhorando a autoestima
dos participantes. É muito
importante aprender, se
capacitar, se profissionalizar, porque o mercado
de trabalho é exigente e o
‘Nosso Bairro’ é uma opção para o início de uma
nova etapa na vida das
pessoas. Além de tudo, os
moradores passam a se
conhecer e a interagir, e
isso fortalece o bairro. Por
consequência, fortalece
e melhora a cidade como
um todo”, analisou.
Os cursos nos bairros
retornam em 25 centros
comunitários, no final de julho. Já as tendas do programa estarão no Jardim Azeredo e no Morumbi a partir
do dia 26 de junho, quando
começam as inscrições.

Rádio destaca conferência sobre direitos da mulher
No último programa
de rádio ‘O Prefeito e
Você’ o assunto foi a ‘3ª
Conferência
Municipal
dos Direitos da Mulher’.
O evento, que acontecerá no dia 7 de agosto no
auditório da Prefeitura, é
promovido pelo CMDC Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher, e traz
em discussão a situação
atual do cumprimento
dos direitos da mulher,
assim como o incentivo a
sua participação ativa na
sociedade e a elaboração
do ‘Pacto pelo Enfrentamento à Violência Contra
as Mulheres’ .
O Pacto vem sendo
construído pelas conselheiras, profissionais voluntárias, lideranças de

bairro e representantes religiosas, tendo como objetivo principal ampliar as políticas públicas voltadas ao
combate da violência contra a mulher no município,

também
organizando
as ações já existentes. O
CMDM também planeja,
com o pacto, garantir a
aplicação da Lei Maria
da Penha, a qualificação
Divulgação

Prefeito destacou a participação
das mulheres na sociedade

de profissionais para lidar
com a mulher que sofreu
situação violenta, a garantia do acesso à Justiça, entre outros trabalhos.
Antes da conferência
municipal em agosto,
acontecerão as pré-conferências, onde ideias e planos serão coletados para
a construção do Pacto. A
primeira pré-conferência
vai ser na igreja Assembléia de Deus - Ministério
RJ, no Araretama, terçafeira (16), a próxima é no
centro, no Ministério Madureira, quinta-feira (18).
Dia 27 de junho, será a
vez da igreja Quadrangular, no Ipê II, em Moreira
Cesar, acolher a reunião.
As pré-conferências estão
abertas a todas as muní-

Palacete 10 de Julho
sedia oficina gratuita
de projetos culturais
Artistas,
produtores
culturais, grupos, coletivos e associações de Pindamonhangaba e região
podem participar da 1ª
Oficina de Projetos Culturais, que será realizada em
dois encontros: dias 17 e
23 de junho, às 18h30, no
Palacete 10 de Julho. A iniciativa é do Departamento
de Patrimônio Histórico
da Prefeitura, em parceria

com a Associação Janela
Contemporânea de Arte e
Cultura e apoio do Conselho Municipal de Cultura.
As aulas da oficina serão ministradas pelos
profissionais da Janela
Contemporânea e visam
qualificar artistas para se
inscreverem em editais
culturais estaduais, federais ou da iniciativa privada. Para participar, basta

comparecer ao primeiro
encontro, pois as oficinas
são complementares. As
pessoas que participarem
dos dois encontros receberão certificado.
De acordo com informações da diretora do
Departamento de Patrimônio Histórico da
Prefeitura, a oficina é
bastante prática. No primeiro encontro, serão re-

passados os editais que
estão abertos atualmente
e qual documentação os
artistas precisam ter para
se adequarem a cada um
deles. Na ocasião, os participantes esboçarão um
pré-projeto. No segundo
encontro, a formatação
do projeto será finalizada
e os participantes deverão
levar suas documentações
para serem conferidas.

cipes que tiverem vontade
de conhecer e opinar sobre a situação dos Direitos
das Mulheres em Pindamonhangaba.
O programa também
contou com universitárias
do curso de enfermagem
da Funvic - Fundação
Universitária Vida Cristã, orientadas pela coordenadora do curso, a enfermeira obstetra Denise
Pereira. A coordenadora
alertou as mulheres para
não terem medo de denunciar a violência obstétrica e buscarem informações sobre seus direitos
como gestantes.
Simone Braça, presidente do CMDM, pediu
ao prefeito que o “Pacto
Nacional Pelo Enfrenta-

mento à Violência Contra
As Mulheres” fosse analisado no próximo mês,
para posteriormente ser
assinado durante a Conferência Municipal dos
Direitos da Mulher.
O prefeito de Pindamonhangaba agradeceu
a presença de todas as
convidadas e destacou a
importância da participação das mulheres na
sociedade, porque são
guerreiras e contribuem
com o desenvolvimento
do município. “Todas as
mulheres devem participar das pré-conferências
e da Conferência, a união
feminina é importante,
assim como a participação das mulheres na política partidária”.

Prefeitura realiza
doação de mudas
nos dias 25 e 26
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza a doação de mudas de plantas
e os interessados devem
ficar atentos em relação
às datas. Serão disponibilizadas mudas de árvores
nativas, frutíferas, pingo de
ouro e de árvores para calçada nos dias 25 e 26 deste
mês. Elas devem ser retiradas no Viveiro Municipal, com a apresentação do
comprovante de endereço.
A equipe do Viveiro
Municipal vai distribuir

30 senhas, nos dias citados acima, e cada pessoa
poderá levar até 30 mudas, sendo 12 nativas,
cinco frutíferas, dez pingos de ouro e três específicas para plantio em
calçadas. As senhas serão distribuídas a partir
das 8 horas.
O Viveiro Municipal
fica junto ao Departamento de Meio Ambiente
da Prefeitura, na avenida
Professor Manoel César
Ribeiro, Maricá.
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Show de Garagem neste domingo
Divulgação

A banda Éramos 4 vai
abrilhantar o evento

Festival de Música da
Juventude oferece
lazer à população
A Prefeitura de Pindamonhangaba convida
a população e os moradores da região para
prestigiar o 2º Festival
de Música da Juventude. Este evento é desenvolvido por meio do Departamento de Cultura
e Espaço Juventude. As
apresentações serão entre os dias 16 e 20 de junho na Praça da Bíblia,
em frente ao Cemitério
Municipal.
O festival tem como
objetivo promover o
intercâmbio cultural e
também revelar talentos
da música. É organizado
por meio de uma lei municipal e integra as ações
de Políticas da Juventude.

A

Prefeitura de Pindamonhangaba e o Espaço
Juventude realizam o evento Show de Garagem neste domingo (14), a partir das 14 horas, na
praça do Cruzeiro.
O Show de Garagem contará com a apresentação do DJ Célio Lopes, que também irá animar
mais uma etapa da Corrida Maluca de Skate. A
partir das 17 horas terá início o show dos demais.
A primeira apresentação será de Os Brutos, na sequência, Éramos 4, FDP, Figher Foxx e Paradoxo.
Beatriz Gomes, baterista do grupo Éramos 4,
comenta que a banda gosta de participar porque
é um evento aberto ao público e as pessoas curtem bastante. “As bandas são sempre legais
também, então é uma satisfação tocar no Show
de Garagem, sempre que pudermos, estaremos
presentes”, disse.

Divulgação

Conheça os selecionados para o segundo festival:
CLASSIFICADOS (Ordem de ensaio e apresentação)
CATEGORIA COMPOSIÇÃO
MÚSICA

1 - Viela, minha viela
2 - Stress
3 - Watching Over me
4 - Amor
5 - Violeiro, Crença e Fé
6 - Essências e Sabores
7 - O meu lugar
8 - Louca por mim
9 - Chão de Fogo
10 - I Have a Dream
11 -Te Fazer Feliz
12 - Cenas e Revelações de um Amor
13 - Hágua
14 - Solidão
15 - Paz ao seu lado

INTÉRPRETE

Verde Novo
Paradoxo
Aleﬂa
Luciana Almeida
Stenio Costa
Laryssa Brandão
Banda Muzak
Dia de Fúria
Ana Luísa e Lucas Guedes
Mentevolução
Matheus Linder
Meyson Vieira
Jan Praieira
Otrolado Resistente
Praiando

CIDADE

Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Guarulhos
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Taubaté
Pindamonhangaba
Roseira
Pindamonhangaba
São Paulo
Ubatuba
Pindamonhangaba
Jacareí

CATEGORIA INTERPRETAÇÃO
MÚSICA

Matheus
Linder

Os dias 16 e 17 são destinados aos ensaios, nos dias 18 e 19
acontecem as eliminatórias e no
dia 20 é a grande final do festival. Entre os dias 16 e 19 as apresentações terão início às 19 horas

e no último dia será às 18 horas.
A organização recebeu aproximadamente 90 inscrições e os jurados Marcos Roberto de Souza
e Helison de Oliveira escolheram
15 trabalhos de cada categoria.

1 - House of the Rising Sun
2- Soube que me amava
3 - Thinking out Loud
4 - Sara
5 - Pois é, Seu Zé
6 - Folhas Secas
7 - Primeiros Erros
8 - Meu sangue ferve por você
9 - Bete Balanço
10 - Caminheiro
11 - Era um Garoto que como eu
amava os Beatles e os Rolling Stones
12 - Romaria
13 - Falamos Demais
14 - Sentimento Bom

15 - Oriente

INTERPRETE

CIDADE

Distrito Urbano
Mariana Querido
Jan Praieira
Sula Ferreira

Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Ubatuba
Pindamonhangaba

Luciana Almeida
Bianca Ariel
Matheus Linder
Sou do Samba
Trio Eskema
Insanidade Temporária
Ana Luísa e Lucas Guedes
Dia de Fúria
Aeronauta Barata
MontBel e Daniel

Marcelo Andrade

Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Taubaté
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba

Taubaté

SKATISTAS PARTICIPAM DA 2ª ETAPA DO PUSH RACE
AIANDRA ALVES MARIANO
***

Os skatistas de Pindamonhangaba e região
podem participar, no
domingo (14), da 2ª etapa da Pinda Skate Push
Race. Também chamada
de “Corrida Maluca”, é
uma atividade democrática, pois conta com skatistas de todas as idades.
A prova não exige habilidade e sim velocidade
nas remadas.
O evento recebe o
apoio da Prefeitura e faz

parte das iniciativas do
Espaço Juventude.
A modalidade acontece na cidade há três anos
e conquistou os skatistas
de todas as idades, por
permitir a participação
de iniciantes, amadores e proﬁssionais numa
mesma competição.
Outro ponto importante é que os skatistas
precisam ter resistência
física, pois na categoria
principal da prova, são
dois quilômetros de extensão, que devem ser

percorridos o mais rápido possível e através de
remadas. A outra modalidade é o Sprint Race,
quando os skatistas dão
a volta no quarteirão.
A corrida será dividida em Masculino Open,
Feminino Open, Juvenil
e Master.
As inscrições podem
ser feitas antecipadamente, por R$ 5, na
loja Life Core, ou por
R$ 10 no dia do evento.
É obrigatório o uso de
capacete.

Felipe Carlos

SEXTA-FEIRA

pindamonhangaba
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cultura
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Pinda recebe peça

La Maldición

Arquivo

O Espaço Cultural Teatro Galpão recebe, no domingo (14), a etapa final
do Mapa Cultural Paulista – fase municipal. A
partir das 19 horas, serão
apresentados os inscritos
em dança e música instrumental, para apreciação
da comissão julgadora, e
divulgados os nomes dos
vencedores dessas modalidades e também de fotografia, artes plásticas, literatura e teatro.
A entrada é gratuita e
a população está convidada a prestigiar o trabalho
dos artistas de Pindamonhangaba. 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.
Lembrando que, mesmo após a divulgação do
resultado, a exposição de
artes visuais continuará
no Palacete 10 de Julho,

Espetáculo ‘La Maldición’, da Cia Novos Atores, será representante da
cidade na fase regional do Mapa
até o dia 26 de junho,
com visitação de segunda
a sexta-feira, das 8 às 20
horas.
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 selecionados 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.

Bailarina da cidade consegue
vaga em curso de dança nos EUA
Divulgação

Laura no
Espetáculo
Alice no
País das
Maravilhas

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, Rivail
Vilela, Sofia Curie.
Dança – ConAtus Studio de Dança, Grupo
Instintos Urbanos, Escola de Dança Gorette
Von Gal e Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga, Estúdio de Dança Aline Von Gal e
Academia Performance.
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.
Pinda inicia apresentações do Mapa
Cultural Paulista municipal

Exposição de
junho traz obras
de Marta Nini
Neste mês, o saguão da Prefeitura recebe
a exposição da artista plástica Marta Nini.
Diversas telas com paisagens que remetem à
vida no campo decoram as paredes do saguão. As obras podem ser apreciadas até o
final de junho, no horário de funcionamento
da Prefeitura.
Divulgação

Aiandra Alves Mariano
***
A bailarina Laura Renoldi, de Pindamonhangaba foi aprovada para
participar do curso de
verão da Miami City Ballet School.
O Miami City Ballet é
uma das maiores companhias de balé dos Estados Unidos e possui
uma conceituada escola
de dança, que ministra
cursos para bailarinos
de todo o mundo. Para
participar dos cursos, é
necessária a aprovação
em concorridas e difíceis
audições, que ocorrem
em diversos países.
Laura, que faz parte
do Ballet Cássia Ogata,
foi aprovada em uma
audição que aconteceu
na cidade de São Paulo
e representará Pindamonhangaba na famosa
companhia de dança.
Em julho, Laura e
outras bailarinas brasileiras
selecionadas
participarão de um curso intensivo de dança,
quando serão quatro
aulas por dia, seis dias
por semana. O objetivo
é formar um bailarino
completo. Profissionais
irão repassar aos alunos
técnicas de balé clássico,

variações, balé moderno, jazz, alongamento,
pilates, yoga, técnicas de
piso e barra, musculação, além de aulas projetadas especificamente
para os homens.
Os alunos que concluírem o programa com
louvor e demonstrarem
habilidade excepcional
serão considerados para
integrar o corpo de bailarinos da escola para o
período de 2015/16.
Apresentação
Especial
Para ajudar a bailarina de Pinda nos custos
da viagem, o Ballet Cássia Ogata reapresentará
o Espetáculo de Dança
“Alice no País das Maravilhas” no sábado (13),
às 20 horas no Teatro
Galpão de Pindamonhangaba.
Os alunos dançarão
coreografias
baseadas
na clássica aventura de
Alice, personagem criada por Lewis Carroll e
protagonista de uma das
mais famosas obras literárias de todos os tempos.
Os ingressos estão à
venda no Ballet Cássia
Ogata e na loja Gu Tintas, na rua Dr. Fontes
Júnior, 580.

A artista plástica Marta Nini

Divulgação

Algumas das obras em exposição
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POLÍCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL Nº. 01/2015 – BOLSA DE ESTUDO
Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo
de ensino técnico na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio
Comercial “Dr. João Romeiro”.
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através da Diretora do Departamento
de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Sra. Eliana
Maria Galvão Wolff, no uso de suas atribuições e nos termos do Inciso IV do Artigo
2º da Lei nº 3.775 de 05 de março de 2001, resolve tornar públicos os critérios de
inscrição e seleção de alunos para concessão de Bolsas de Estudo dos Cursos
Técnicos de Administração e Segurança do Trabalho na Sociedade Civil de Ensino
de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”, nas quantidades, a
saber:
CURSO

VAGAS DISPONÍVEIS

Administração

20

Segurança do Trabalho

20

Poderá ocorrer alteração no nº de vagas disponíveis em razão de desistência
ou reprovação as quais poderão ser supridas pelo presente Processo Seletivo,
obedecida a classiﬁcação
As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos da
taxa de matrícula e material pedagógico.
Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de deﬁciências, as quais
não possuam características que as impeçam de cumprir as exigências do curso.
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba sito à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do
Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira César, no período 20/05 à 18/06
DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Poderão se inscrever os interessados que:
- possuírem Ensino Médio concluído ou estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio;
- residirem no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos
(2013,2014 e 2015)
- possuírem renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo vigente.
DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
3.1. –
- RG
- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos;
- Certiﬁcado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso estejam
cursando a 3ª série do Ensino Médio, ambos em escola pública;
- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, CPTS);
- Declaração de renda individual no caso de desempregado ou autônomo;
- Ficha de inscrição retirada no Protocolo, devidamente preenchida.
3.2. Os requerentes que não preencherem a ﬁcha de inscrição de forma correta,
completa e ﬁdedigna, ou que não apresentarem toda a documentação necessária,
terá seus pedidos indeferidos, automaticamente.
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Homem quebra vidro de empresa
Um homem quebrou o
vidro da área de venda de
passes da empresa Viva
Pinda, na praça Barão
Homem de Melo, após desentendimento com funcionários na tarde da última
quarta-feira (10).
Segundo informações, o
homem entrou com pedido
para um novo cartão de
passe, alegando que o atual
estava com o chip queimado. Ao voltar para pegar

Divulgação

o cartão, foi solicitado que
deixasse o cartão antigo
para poder levar o novo. Ele
se negou a entregar, discutiu e ameaçou funcionários.
Após as ameaças, ele
voltou atirando pedras no
vidro que separa o escritório da rua. Um dos vidros
quebrou, mas ninguém ﬁcou
ferido.
Imobilizado pela Guarda Municipal, ele foi detido
pela Polícia Militar.

Polícia esclarece acidente com vítima fatal
Divulgação

A Polícia Civil concluiu a investigação
de um acidente ocorrido na rua Japão,
no dia 14 de setembro de 2014, causando
a morte de um jovem de 24 anos. Segundo documentação médica, o condutor do
veículo teria dado entrada para o atendimento, alcoolizado. O caso está sendo
encaminhado para a Justiça Criminal.

3.3. As pessoas portadoras de deﬁciência deverão declarar sua condição no ato
da inscrição, para fazer jus à vaga reservada, bem como, indicar a necessidade de
prova ampliada e/ou acessibilidade.
DA SELEÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

4.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de
Português, Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades.
4.2. A avaliação será realizada no dia 21/06 /2015, nas dependências do Colégio
Comercial Dr. João Romeiro, localizado na Rua Senador Dino Bueno, 119 – Centro,
com início às 9h e término às 12h.
4.3. Os inscritos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado de acordo com
a disponibilidade de turma do colégio, devendo indicar ainda, no ato da inscrição,
primeira e segunda opções.
DA TRIAGEM SOCIAL
Após avaliação prevista no item 4. “da Seleção” os classiﬁcados serão submetidos a
uma triagem social realizada pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura
de Pindamonhangaba, devendo atender os seguintes requisitos:
- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo;
- Não ser, no momento, beneﬁciário de outra bolsa de estudo;
- Não possuir outro curso técnico;
- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola.
6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
6.1. O resultado classiﬁcatório será o de maior para a menor pontuação obtida na
avaliação, observando ainda, a análise dos critérios da triagem social.
6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado na Secretaria
do Colégio Comercial Dr. João Romeiro no dia
03/07/2015.
6.3. Do resultado caberá recurso no prazo máximo de 10 (dez) dias contado da
publicação.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e
de acordo com as normas deste Processo, bem como serem corretas e verdadeiras
todas as informações por ele prestadas.
7.2. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos cujas turmas iniciantes
completem número mínimo de 20 (vinte) matriculas previstas para a viabilidade da
sua efetiva abertura e autorização para início das atividades.
7.3. Caso o aluno beneﬁciário desista do curso após iniciadas as aula, a bolsa de
estudo correspondente poderá ser transferida para o classiﬁcado suplente até 30
(trinta) dias do início das aulas ou, decorrido este prazo, para classiﬁcado suplente
que esteja
regularmente matriculado no Colégio na mesma turma e curso do
desistente ou, classiﬁcado suplente regularmente matriculado em curso distinto,
obedecida à opção indicada na avaliação.
Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba, 18 de Maio de 2015.
ELIANA MARIA GALVÃO WOLFF
Diretora do Departamento de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 007/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 07/15, que cuida de “Aquisição de
microcomputadores completos com conforme Termo de Referência”, a
Autoridade Superior, considerando o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos,
anexo aos autos, nega provimento ao recurso da empresa Leandro Moutinho
Caçapava ME, através do processo externo 14.000 de 12/05/2015, e HOMOLOGA e
ADJUDICA em favor da empresa (item/lote): Guimarães e Marques Suprimentos
para Informática Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 02 de junho de 2015.
PREGÃO Nº. 051/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 51/15, que cuida de “Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços referente sucção e limpeza de eﬂuente
orgânico das fossas”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do
Sr. Pregoeiro em favor da empresa (itens/lotes): PJO Controle de Pragas Urbanas,
Higienizadora e Limpa Fossa Ltda. ME (01, 02 e 03).
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 080/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 80/15, que cuida de “Aquisição de ferragens e
ferramentas para uso nas obras e manutenções diversas executadas no distrito
de Moreira César”, a Autoridade Superior, considerando o parecer da Secretaria
de Assuntos Jurídicos, anexo aos autos, nega provimento ao recurso da empresa
Raul Rabello Neto EPP, através do processo externo 14.978 de 22/05/2015, e
HOMOLOGA e ADJUDICA em favor das empresas (item/lote): 7R Comercial Ltda.
ME (06, 11, 22, 23 e 27); Martini Comércio e Importação Ltda. (01, 02, 03, 04, 05,
07, 08, 19, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 28). Item fracassado: 17.
Pindamonhangaba, 09 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 005/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. Luiz Carlos Bento,
proprietário do veículo com placa BHR0496 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para justiﬁcar as evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada
Municipal do Atanázio no período de setembro a outubro de 2014, no prazo de 05
dias a contar desta publicação. A não justiﬁcativa implicará em lançamento de auto de
infração conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

Convocação para a
5ª Reunião Extraordinária do CMDM – 2015.
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas
a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 5ª reunião
extraordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Regimento interno da Conferência do CMDM.
Dia: 15/06/2015 (segunda-feira)
Horário: 17h (tolerância de 10min)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno,
deverão justiﬁcar a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.
sp.gov.br
Simone Braça
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 105/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 105/15, que cuida de “Contratação de
empresa especializada na confecção de placas em ACM adesivada para uso das
Secretarias e Departamentos da Prefeitura de Pindamonhangaba”, a Autoridade
Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro em favor da empresa
(itens/preços): JTCM Comércio e Serviços Ltda. ME (01 – 382,00; 02 – 270,00).
Pindamonhangaba, 09 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da
seguinte documentação, em original e cópia:

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

01 - Comprovante de votação da última eleição. Obs: Os candidatos que justiﬁcaram
a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de Curso Superior conforme previsto no edital do processo
seletivo;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);

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

Dia 22/06/2015 às 14:00 horas
COORDENADOR ADJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE
1º PATRICIA GARCEZ DE OLIVEIRA
RUA FLORISMUNDO DE GODOY, 161 – VILA SUIÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-050
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015

Dia 19/06/2015 às 14:30 horas
ENFERMEIRO DO PSF
9º PAULA HELENA DA SILVA RIBEIRO
RUA FIGUEIRA DE TOLEDO, 125 – CENTRO
NATIVIDADE DA SERRA – SP
CEP 12180-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da
seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição. Obs: Os candidatos que justiﬁcaram
a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de Curso Superior conforme previsto no edital do processo
seletivo;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
Dia 22/06/2015 às 14:00 horas

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM

PREGÃO Nº. 102/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 102/15, que cuida de “Aquisição de
equipamentos odontológico (autoclave) para as unidades de Saúde do
Município”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro
em favor da empresa (item/lote): BS Equipamentos Indústria e Comércio Ltda.
(01).
Pindamonhangaba, 09 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 103/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 103/15, que cuida de “Aquisição de carrinho
de anestesia para o Pronto Atendimento Infantil e Pronto Socorro Municipal”, a
Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, ﬁca a presente licitação
FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas
alterações.
Pindamonhangaba, 02 de junho de 2015.

PREGÃO Nº. 095/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 95/15, que cuida de “Aquisição de equipamentos
de proteção individual para uso dos funcionários da Subprefeitura de Moreira
César, conforme termo de referência anexo”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro em favor das empresas (itens/lotes): HSX
Comércio e Serviços EIRELI (01); JCB Materiais Ltda. ME (03, 04, 09, 10, 13, 15
e 16); Momilli Comercial Ltda. EPP (02, 05, 07 e 14); Thiplan Comercial Ltda. (06
e 12). Itens desertos: 11 e 17. Item fracassado: 08
Pindamonhangaba, 02 de junho de 2015.

ASSISTENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE
1º CLAUDIA RAZZANTE
RUA INGLATERRA, 289 – BELA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-520
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE INTERDIÇÃO
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO
DE Francisco Edesio Marson, REQUERIDO POR Maria de Fátima Marson Batista - PROCESSO
Nº0009229-61.2010.8.26.0445.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 04/03/2015 15:58:08, foi decretada a INTERDIÇÃO de FRANCISCO EDESIO
MARSON, CPF 234.386.688-07, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a).
Francisco Edesio Marson e Maria de Fátima Marson Batista. O presente edital será publicado
por três vezes, com intervalo de dez dias, e aﬁxado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de maio de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 201/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) SEBASTIÃO MICHEL DE OLIVEIRA,
responsável pelo imóvel situado a RUA ELVIRA DE MOURA BASTOS, 0, bairro BELA VISTA,
inscrito sob a sigla SE 21.09.03.001.000, 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
Controle 203/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) APARECIDA CRISTIANE DOS SANTOS
CESAR, responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO COZZI S/Nº, Bairro LESSA, inscrito sob
a sigla SO111408011000, 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 204/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) TAKESHI SHIROZU, responsável pelo
imóvel situado a RUA ANTONIO COZZI S/Nº, Bairro LESSA, inscrito sob a sigla SO111408014000,
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

LICENÇA DA CETESB
MULTIPLA-PINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP torna público
que recebeu da CETESB a Licença Prévia N° 3001530 e requereu a Licença de
Instalação para Concreto usinado, fabricação de à ESTRADA CARLOS GUEDES
LOPES FILHO, S/Nº, ARARETAMA, PINDAMONHANGABA.
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ESPORTES
PINDENSE CONQUISTA DUAS
MEDALHAS NO TROFÉU BRASIL
Divulgação

O pindamonhangabense Márcio Nunes da Silva, de 37 anos, ganhou medalhas de prata e bronze
nas provas de 110 metros e 400
metros com barreiras no Troféu
Brasil de Atletismo na última semana.
O atleta começou a praticar
atletismo aos seis anos de idade.
No começo era tudo uma brincadeira, além do atletismo ele já
praticou outros esportes como
handebol e caratê, mas foram
as corridas que despertaram um
amor inexplicável pelo esporte.
Nas aulas de atletismo no CE
João Carlos de Oliveira, “João
do Pulo”, começou a treinar com
mais aﬁnco e passou a competir
aos 19 anos. O esporte proporcionou que ele conhecesse várias cidades do país em competições estaduais e nacionais.
Antes de ganhar suas medalhas no Troféu Brasil passou por
momentos de superação. Ele
contraiu uma doença chamada
coqueluche, que afeta a garganta. Essa doença fez com que ele
perdesse 50% de sua capacidade
respiratória.
Passou duas semanas internado e depois foram cinco meses
sem poder treinar devido à recuperação. Foi nesse momento
que Márcio pensou em desistir,

mas a insistência e perseverança de seus familiares e treinador
o ﬁzeram voltar a correr e lutar
pelos próprios sonhos.
Voltou a treinar em um ritmo
mais calmo, primeiro somente
uma vez por semana e gradualmente passaram a ser de cinco
horas diárias. Foram apenas
dois meses de treinos intensos
que levaram a duas medalhas e
uma classiﬁcação para o Mundial de Atletismo.
“Ouvir pessoas que você
nunca viu na vida gritando seu
nome, é demais. Isso é magníﬁco”, aﬁrma o atleta ao falar
sobre as melhores sensações
nas corridas. Ele equilibra seu
tempo entre trabalho, família e
os treinos e para ele o esporte
vai estar em sua vida enquanto
ele puder respirar. Ele recebeu
apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Lei
de Incentivo ao Esporte, que auxilia na hospedagem e translado
às competições.

Inscrições
para corrida
começam
segunda-feira
No próximo dia 28 acontece a Corrida Por Uma
Vida Saudável e Sem Drogas. A corrida é livre, de 5
km, e destinada aos nascidos a partir de 1996.
As inscrições podem ser
feitas a partir de segundafeira (15), até o dia 25 no
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
O evento é organizado
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer, e apoia
as ações do projeto Coalizão Antidrogas, que realizará a Semana de Prevenção contra as drogas.
A largada será às 9 horas, no estacionamento do
Shopping Pátio Pinda.

Márcio Nunes
da Silva ganhou
medalhas de prata
e bronze no Troféu
Brasil de Atletismo

Times de Pinda
Atletas da cidade conquistam
troféus em corrida de aventura participam de
competição regional
Os atletas de Pindamonhangaba, Charles Miller, Fábio de
Oliveira Vieira e Eyji Suzuki,
conquistaram, respectivamente,
ouro, prata e bronze no domingo
(7), na Corrida de Montanha,
etapa realizada no Ribeirão
Grande.
Miller e Vieira são da equipe
Domum Hotel/PMP e comentam
que as provas são muito bem
organizadas. Para eles, conquistar
o pódio é muito gratiﬁcante e se
esforçam bastante nas provas,
superando os obstáculos. Os dois
contam que estão se preparando
para outras competições e ter feito
parte desta equipe foi um prazer,
porque recebem apoio de muitos
amigos e colaboradores.

Divulgação

Pindamonhangaba tem duas
equipes na Copa Vanguarda de
Futsal, uma da cidade e a outra
de Moreira César. Os próximos
jogos estão marcados para quinta-feira (18). Pinda vai para Caraguatatuba enfrentar os donos
da casa e Moreira sobe a serra de
Campos do Jordão, para encarar
o anﬁtrião.
Time de Moreira César: Luiz
Felipe Souza, Marcos dos Santos, Glayson Galvão, Wesley
da Costa, Lucas Santana, João
Charles e Fábio durante a prova
Divulgação

Lima, Alecsander dos Reis, Marcondes Ferreira, Paulo Teodoro,
Marcondes Dos Santos, Fernando dos Santos, Danilo Santos,
Felipe de Souza, Bruno dos Santos, Jeferson Dias e Flávio Sato.
Time de Pinda: Allan David,
Douglas Miranda, Flávio Teodoro, Heliton Nunes, João Cândido,
João Maurício, Júlio César Ribeiro, Lucas Souza, Luiz da Silva, Marco Júnior, Silvio da Silva,
Wesley Justo, Thiago Nogueira,
Marcos Amâncio e João Batista.

PRÓXIMAS RODADAS PELOS
CAMPEONATOS DE FUTEBOL DA CIDADE:
CAMPEONATO SUB 11 – SEMIFINAL – Sábado (13)
8h45 – Ferroviária X Santos – Local: Morumbi
8h45 – Terra dos Ipês X Etna – Local: Azeredo
CAMPEONATO SÊNIOR 40 – SEMIFINAL – Domingo (14)
8h30 – Pindense X Estrela – Local: Jardim Resende
8h30 – Terra dos Ipês X Fluminense – Local: Macedão
CAMPEONATO 2ª DIVISÃO – SEMIFINAL – Domingo (14)
10h30 – Terra dos Ipês X Moreira César – Local: Macedão
10h30 – Fluminense X Real Castolira – Local: Ramirão

Eyji, Charles e Fábio - premiação no pódio

CAMPEONATO 1ª DIVISÃO – Domingo (14)
15h – Cantareira X Bandeirante – Local: Tio Nê
15h – Vila São José X Sapopemba – Local: Vila São José
15h – A mil por hora X Rosário – Local: Jardim Regina
15h – Andrada X Unidos do Castolira – Local: Aﬁzp
15h – Real Esperança X Areião – Local: Azeredo

pindamonhangaba

SEXTA-FEIRA

esportes
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Para participar basta comparecer às terças e quintas-feiras, às 19h30, na rua Dr. Fontes Júnior

Turma da Corrida treina durante a noite
Pindamonhangaba
conta com muitas pessoas
interessadas em corrida
de rua e desta forma foi
criado o grupo “Turma da
Corrida”. Os organizadores afirmam que para participar basta encontrar-se
com os frequentadores às
terças e quintas-feiras, às
19h30, na rua Dr. Fontes
Júnior, próximo ao posto
de combustíveis.
Érika dos Santos Leme
conta que iniciou o grupo em 2013, quando foi
treinar para a maratona
de São Paulo e como não
tinha horário flexível começou a treinar a noite,
com mais quatro pessoas.
“Sempre nos reunindo às
terças e quintas-feiras e
o grupo foi aumentando.
É composto por pessoas
que desenvolvem vários
tipos de corrida, alguns
mais rápido, outros mais
lentos. Fizemos as camisetas, cada um paga a sua, e
quando são formados grupos grandes conseguimos
pagar a inscrição mais
barata em corridas onde
há pagamento de taxa”.
José Roberto Camargo
participa há seis meses e
conta que começou a fazer
esta atividade para acompanhar a esposa. Depois
de iniciar a corrida ele já
participou da Meia Maratona, São Silvestre, Corrida Ecológica e outras. “A
primeira prova que par-

ticipei foi no aniversário
da cidade e foi excelente
participar, eu sempre me
inscrevo nas provas com
maior distância para saber meu limite. O objetivo
agora é fazer prova com
mais de 40 km”.
Claudinei B. Rangel
participa deste grupo há
sete meses e revela que
começou a correr para ter
mais qualidade de vida e,
como foi gostando, hoje
tem um bom desempenho.
“Não sinto dor no corpo.
Sinto-me muito melhor,
melhorou minha autoestima, não tenho problemas
com colesterol e triglicérides. É excelente correr
com o pessoal porque é
um grupo, um apoia o outro. Às vezes a gente está
com preguiça e o pessoal
nos anima”.
Rangel revela que ganhou a corrida o ‘Giro
do Quiririm’, ficou em 2º
lugar geral na corrida da
Novelis, 2º em Caçapava e
está baixando os tempos,
melhorando bastante. Ele
faz, atualmente, quatro
minutos por km.
Francine Meireles da
Silva e Patrícia Teodoro
André também integram
o grupo e ambas sentiram
os benefícios da corrida
na saúde. Patrícia destaca
que os interessados também podem obter informações sobre a turma
pelo facebook.

Secretário de Esportes acompanhou treino do grupo

Divulgação

SOS promove Corrida Solidária

Divulgação

A 1ª Corrida Solidária do SOS será realizada neste domingo (14),
com largada às 9 horas, do Sindicato Rural (rua Frederico Machado, centro),
local que também será ponto de chegada. De acordo com o regulamento
serão provas de 6km para os atletas inscritos na competição.

Ginastas treinam para
competições no final do mês
As equipes de ginástica
rítmica da Prefeitura de Pindamonhangaba estão treinando
bastante para representar a
cidade em duas competições. A
cidade vai ser sede do Campeonato Estadual das categorias
Pré-Infantil e Infantil no dia 27,
deste mês, e no dia 28 acontecerá a Seletiva dos Jogos Escolares. Ambas serão no ginásio do
Tabaú, a partir das 8 horas.
No dia 27 a cidade vai ser
representada por dois conjuntos, sendo que na categoria
Pré-Infantil a apresentação
será de mãos livres e na Infantil
é o conjunto com cinco bolas.

Divulgação

Beatriz Gicca representa Pinda em diversas competições
Os jurados estarão atentos ao
desenvolvimento coreográfico
e quesitos da modalidade, já
Divulgação

As atletas dos dois conjuntos convidam o público
para conferir a competição

nos conjuntos serão avaliados
lançamentos, recuperação de
aparelhos e outros quesitos.
No dia 28 Pinda vai ser representada por Beatriz J. Gicca
e Lavínia Karen da Silva. Nesta
data a cidade receberá ginastas
de diversos municípios.
A dedicação das ginastas
tem rendido bons frutos. No
último final de semana, Beatriz J. Gicca ficou em 1º lugar
na Copa SP de GR, na prova
de corda. A competição ocorreu em Mauá e contou com a
participação de mais de 100
ginastas. As aulas das ginastas
pindenses são realizadas no
ginásio “Raquelzão”.

