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Obras beneficiam moradores de
vários bairros e de Moreira César
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba inaugurou vários
benefícios à população na semana passada. O primeiro foi
a nova unidade de Estratégia
de Saúde da Família ‘Maria
Conceição de Carvalho’, para
moradores do Vale das Acácias e Jardim Carlota. A semana ainda teve a entrega da
cobertura da quadra esportiva do Triângulo, do asfalto
na estrada do Instituto Agronômico, além da ampliação e
reforma da escola ‘Arthur de
Andrade’ para alunos do Cidade Nova.

À direita,
inauguração da
nova unidade de
saúde do Vale
das Acácias e
Jardim Carlota;
abaixo, entrega
das melhorias da
escola municipal
‘Arthur de
Andrade’, no
Cidade Nova
PÁGINAS 3 E 5

Exposições
abrem
comemorações
de aniversário
Pindamonhangaba inicia
a comemoração dos seus
310 anos a partir de quartafeira (1º/7). No dia, haverá abertura das exposições
“Pindamonhangaba em fotos antigas”, “Pindá dos Índios a Pindamonhangaba da
República”, “Transmissão”,
“Portal para o passado”,
além da apresentação musical Muzak.
PÁGINA 7

Vila Rica ganha quadra coberta
Os moradores do Vila Rica irão receber uma quadra coberta nesta terça-feira (30), às 19 horas. A cobertura é de aproximadamente 700m², com
pilares em concreto e estrutura metáica. A Prefeitura de Pindamonhangaba
realizou a obra a pedido da comunidade, em reunião realizada em 2013. O
investimento foi de R$ 257.125,75 na quadra que ﬁca na rua Francisco de
Oliveira Penteado.

Parque da Cidade recebe palco permanente
O município ganhará mais um presente durante as festividades de seus 310 anos:
o Parque da Cidade está recebendo a construção de um palco permanente, que possibilitará recepcionar, durante o ano todo, diversos eventos artísticos e culturais. O
palco será inaugurado com os shows da Banda Malta (dia 8), Fábio Jr. (dia 9), Edson
e Hudson (dia 10), Sambô (dia 11) e shows Regionais (dia 12).

PÁGINA 7

Futsal estreia quinta-feira nos ‘Regionais’
O time de futsal masculino de Pindamonhangaba vai enfrentar São Sebastião na estreia dos Jogos Regionais
de Taubaté, nesta quinta-feira (2). A mesma equipe também disputa a Copa Vanguarda e empatou com Jacareí
em 0x0 na última partida.
ESPORTES 8
Divulgação
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EDUTRAN FORMA
MAIS 335 ALUNOS
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PINDENSES
VENCEM CIRCUITO
ESTADUAL DE
ATLETISMO
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BANDIDOS LEVAM
R$ 30 MIL DOS
CORREIOS
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DIToRIal
Qualificação constante

Cursos profissionalizantes somam
aos currículos acadêmicos

N

as últimas duas décadas, os cursos
de profissões passaram a ganhar um
espaço significativo no Brasil. O mais
interessante neste panorama é que as atividades
são cada vez mais visadas por jovens que estão
na universidade, mas procuram um nicho diferenciado para empreender, ou por profissionais ativos no mercado de trabalho que buscam
aperfeiçoamento ou, até mesmo, um novo campo de atuação. Essa característica dá mostras
de que o mercado ainda novo no Brasil deve se
desenvolver muito nos próximos anos, gerando
atividades nos mais variados segmentos, contribuindo para a economia do país e formando
profissionais extremamente capacitados.
Sempre ligados às necessidades do mercado,
os modernos e práticos cursos de profissões são
extremamente atraentes e apresentam uma visão aprofundada dos mais variados segmentos.
São centenas de cursos voltados para diversas
áreas. No Brasil, opções não faltam. Essa grande
variedade faz com que uma das maiores dificuldades seja o aluno optar por só uma delas.
“Surgem novas profissões a cada dia, principalmente na área da economia criativa. Atividades vistas até pouco tempo como elitizadas ou
de lazer se transformaram em oportunidades
profissionais excelentes”, destaca Carlos Sandrini, presidente do Centro Europeu, uma das
principais escolas de profissões da América Latina.
Segundo ele, antes de escolher um curso de
profissão é muito importante que os futuros alunos conversem com profissionais que já atuam
na área de interesse, além de tentar aliar os conceitos e características do curso com seu talento
e expectativas. Já a escolha pela instituição de
ensino deve levar em consideração a qualidade dos professores, que devem ser atuantes no
mercado de trabalho; o programa acadêmico e
a infraestrutura.
Há hoje cursos particulares e públicos. Em
Pindamonhangaba, por exemplo, os polos de
construção civil e de padaria artesanal são exemplos de cursos públicos, bem como de secretaria
do lar, camareiro, dentre outros. Além deles, o
próprio município oferece outros em várias áreas e as empresas privadas também têm se destacado neste segmento.
Contudo é importante saber a área de atuação e o que pretende. Mesmo quem já tem uma
faculdade pode tirar proveito dos bons cursos
de profissões espalhados pelo país. Para o especialista, a formação acadêmica convencional
já não é suficiente para formar um profissional
competitivo. “Existem cursos universitários que
se tornam profissões bem mais valorizadas após
formação adicional, como nas áreas de Gastronomia, da Hotelaria, da Arquitetura, do Design, da
Comunicação, da Administração e do Marketing.
Muita gente percebeu isso, e hoje vemos profissionais com um ou mais cursos universitários buscando as escolas de profissões para potencializar
suas qualidades e ter uma vivência prática em seu
segmento de atuação”, completa Sandrini.
A necessidade de profissionais cada vez mais
capacitados para atender os anseios da sociedade moderna e as exigências do mercado de trabalho tem sido uma das características mais latentes encontradas nas pessoas que optam pelos
cursos. O resultado disso, como base para o sucesso, vai depender de cada pessoa. Contudo, é
importante saber o que pretende fazer para não
dar tiros no escuro.

Fundação Dr. João Romeiro
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Agência dos Correios é roubada
Assaltantes furtaram cerca de R$ 30
mil dos cofres da agência do Correios da praça Barão do Rio Branco – Largo São José. O
crime só foi percebido

pelos funcionários na
manhã de segundafeira (29), que quando
chegaram viram a porta arrombada.
De acordo com a
Polícia Civil, os crimi-

nosos roubaram um
cofre e duas portas.
Foi encontrado no local, uma escavadeira
que teria sido usada
por eles.
A suspeita é que o

crime aconteceu na
madrugada de domingo, e o prejuízo final
ainda não foi contabilizado. O caso será investigado pela Polícia
Federal.

Casa Verde é ampliada para
melhor atendimento à população
A Prefeitura de Pindamonhangaba desenvolve
várias ações voltadas à
conscientização dos cidadãos. O município conta
com o projeto ‘Casa Verde’, um espaço instalado
na Vila São Benedito.
Nele a população recebe informações sobre

a preservação do Meio
Ambiente. A equipe da
Subprefeitura está realizando melhorias e ampliação no prédio.
As obras foram iniciadas na primeira quinzena
de junho e serão concluídas em breve. O local terá
salas temáticas dedicadas

à flora, fauna, exposição
de animais, haverá mudança da biblioteca, laboratório, entre outras adequações.
Na última sexta-feira
(26), a equipe realizou o
nivelamento do piso da
área externa. Houve a troca da parte elétrica, revi-

R EGISTRo CUlTURal

são hidráulica, troca de
portas, e serão feitas outras benfeitorias no local.
O ‘Casa Verde’ atende as escolas e também a
comunidade. Os interessados em conhecer os trabalhos podem entrar em
contato com a equipe pelo
telefone 3637-4616.

Altair Fernandes

Plenária solene da
Academia de Letras
Na noite de sexta-feira
(26), nas dependências do
Museu Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, aconteceu a
plenária da APL – Academia Pindamonhangabense
de Letras referente ao mês
de junho. Na programação,
posse de acadêmico, homenagem, espaço para a trova e apresentação musical.
Compuseram a mesa dos
trabalhos: presidente APL –
Alberto Santiago; presidente
da Academia de Letras de
Caçapava, Brasilino Neto;

Jornalista Adalberto Wodianer Marcondes da Silva;
acadêmica professora Déa
D’Alessandro.
Após a composição da
mesa pelo secretário APL
Aércio Muassab, o presidente APL Alberto Santiago
abriu a sessão falando da
programação da noite e convidou a todos para o canto do
Hino Nacional. Em seguida,
o secretário Aércio procedeu
a leitura das justificativas enviadas pelos acadêmicos que
não puderam estar presentes

ConCurso
naCional e
Juventrova

Choro
de Classe’

O espaço dedicado a modalidade poética trova foi
destinado à divulgação da
solenidade de premiação do
XXV Concurso Nacional de
Trovas e XXI Juventrova,
marcado para sábado (4), a
partir das 18 horas, no Teatro
Galpão. Dados e números referentes aos concursos foram
mencionados e Maurício relembrou trovas e trovadores
de antigos edições do concurso nacional.

Palestra

Depois de expressar satisfação por passar a fazer
parte da entidade literária à
qual sua avó ajudou a criar e
foi sua primeira presidente,
Adalberto Marcondes falou
sobre o tema “Da economia
à ecologia: a trajetória de

Conjunto ‘Choro de Classe’ lembrou o flautista e
compositor Altamiro Carrilho
e passou o microfone para
a acadêmica Rhosana Dalle convidar os acadêmicos e
trovadores membros da UBT

Coube a vice-presidente da APL, Juraci
de Faria, fazer a apresentação do jornalista
Adalberto
Wodianer
Marcondes da Silva, residente em Santos, como
o novo ocupante da cadeira nº 1 de membros
correspondentes,
cujo
patrono é o Dr. Geraldo

José Rodrigues Alckmin.
Juraci relembrou a participação de Adalberto,
ainda um menino de seis
anos, acompanhando sua
avó, a romancista Hilda
Marcondes da Silva nas
reuniões
relacionadas
à criação da Academia
Pindamonhangabense
de Letras.
Revista Exemplar

um repórter”. Na palestra
relembrou fatos de sua vida,
viagens e reportagens como
jornalista de grandes órgãos
da imprensa brasileira como
Agência Estado, Gazeta Mercantil, revistas Isto É e Exame etc.

Cultura/Conjunto Nacional
(avenida Paulista, São Paulo-SP). Os trabalhos selecionados para representar Pindamonhangaba na categoria
Literatura do Mapa Cultural
Paulista também foram divulgados. Modalidade conto:
acadêmica Rhosana Dhale

– União Brasileira de Trovadores/Seção de Pindamonhangaba, Altair e Maurício
para o ‘Momento da Trova’.

Posse de aCadêmiCo

A animação musical ficou por conta do conjunto
‘Choro de Classe’, formado
por Leandro Manfredini,
Maik Sullivan, Ana Tereza
Faria e, completando o quadro, no pandeiro, o garoto
Murilinho, filho de Leandro.
Formado por alunos da acadêmica Jaqueline Bigaton,
da Fasc – Faculdade Santa
Cecília, o conjunto animou o
público com composições de
Valdir Azevedo, Pinxinguinha e Altamiro Carrilho

Feitos aCadêmiCos
Encerrando a plenária, a
acadêmica Rhosana Dhale,
apresentou o espaço “Feitos
Acadêmicos”. Rhosana anunciou o lançamento de ‘Bob
Kurt’, novo livro do acadêmico Ricardo Estevão pela editora Bamboo, marcado para
o dia 2 de agosto, na livraria

Revista Exemplar

Adalberto Marcondes
diplomado Membro
Correspondente, ao
lado da esposa e do
presidente da APL

com ‘Uma invasão no formigueiro’; Audinete Alves Barros
– ‘Viagem Inesquecível’; Luiz
Henrique Pereira Nascimento
– ‘O suplício de Brinquedo’.
Modalidade crônica:
acadêmica Juraci com ‘Fascinação’; Andreia Aparecida
Silva Eugenio – ‘Caixão não
tem gavetas’; Luiz Henrique
Pereira Nascimento – ‘Duas de
Pedro’.

EXPEDIENTE

Modalidade
poesia:
acadêmico Alberto Santiago
com ‘A larva’; acadêmico Maurício Cavalheiro – ‘Ubíquo’;
Jucélia Batista – ‘Mundo G’.
Obs.: A homenagem que
seria feita ao atual provedor
da Santa Casa, Dr. Alberto
Monteclaro, pelo acadêmico
Edmar de Souza, foi transferida para a próxima plenária
solene da APL.
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Em novo local, Saúde da Família garante
qualidade de atendimento em Moreira

Unidade homenageia Maria Conceição de Carvalho
Os moradores do Vale
das Acácias e do Jardim
Carlota serão atendidos
na nova unidade de Estratégia de Saúde da Família denominada ‘Maria
Conceição de Carvalho’,
localizada na avenida das
Hortências, 168. A solenidade de inauguração ocorreu na manhã de terçafeira (23) e contou com a
presença do prefeito, presidentes de associação de
moradores de vários bair-

Divulgação

Divulgação

ros, vereadores, familiares
da homenageada e demais
convidados.
Antes deste espaço, os
moradores do Vale das
Acácias e do Jardim Carlota eram atendidos no
prédio do Cisas. Com a
transferência da equipe os
profissionais da Secretaria
de Saúde poderão organizar melhor o trabalho. O
médico que atenderá na
nova unidade agradeceu à
administração municipal

Presidente do Comus destaca melhorias no atendimento às famílias
pela mudança. Ele enfatizou que será melhor para
os profissionais e também
para os moradores.
A secretária de Saúde e
Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba destaca que a ESF
está atendendo a proposta
do Ministério da Saúde,
que é dar ampla assistência aos moradores. A
enfermeira é responsável
pelas atividades e os auxiliares também estão pre-

parados. Ela ressaltou que
os agentes comunitários
de saúde são muito importantes.
Maria Conceição de
Carvalho agradeceu a presença de todos, fez uma
prece, e disse sentir-se
pequena diante da homenagem. “Eu moro
aqui no Vale desde 1991.
Nem tenho palavras
para descrever o que
está acontecendo, estou muito emocionada

e agradecida. Eu acho
que não mereço isto, as
pessoas é que são boas
demais e essa bondade
transcende”.
Ana Maria M. de Carvalho é moradora do Vale
das Acácias há mais de
30 anos. “Achei excelente este novo espaço. Está
mais próximo da gente e
essa equipe é muito boa.
A indicação do nome foi
excelente, dona Conceição é uma pessoa que já

ajudou muitas pessoas,
colocar o nome dela neste espaço é merecido. Eu
e os demais moradores
ficamos muito contentes
por este reconhecimento
e por tudo que ela já fez”,
disse.
Para a presidente do
Comus - Conselho Municipal de Saúde, Irene
Ribeiro, a unidade vai
garantir mais qualidade
no atendimento à população.

Ampliação da escola do Cidade Nova
favorece ensino dos estudantes
Com um investimento de R$ 1.235.417,17 em
obras de ampliação e reforma, a escola municipal
Arthur de Andrade, no Cidade Nova, foi oficialmente inaugurada na última
quinta-feira (25) pela Prefeitura de Pindamonhangaba.
O local recebeu salas
de aula, sanitários, caixa
d´água metálica e pisos
intertravados na área externa. A antiga cozinha foi
transferida para um espaço maior dentro da escola,
assim como a secretaria.
Os banheiros antigos foram reformados. Foram
realizadas cobertura da
área de atendimento aos
pais e ampliação do pátio
coberto, com construção
de palco.
Homenagem
A escola municipal “Arthur de Andrade” foi inaugurada no ano de 1990,
primeiro mandato do
atual prefeito de Pindamonhangaba. A exemplo
daquela época, o homenageado foi lembrado pelos
familiares e amigos com
muita emoção. Segundo
um dos seus filhos, Pedro
Marcos de Andrade, o objetivo de seu pai durante
toda sua vida foi ajudar
o próximo, com respeito e muita solidariedade.
“Além disso, gostaria de
agradecer ao Exército da
cidade que desde os anos
50, colaborou em parceria
com meu pai para o crescimento do Cidade Nova”,
disse.

Divulgação

Prefeito salientou a importância da educação

Divulgação

Visão geral da reforma e ampliação

Divulgação

Divulgação

Os alunos participaram da cerimônia de ampliação da escola

Família do homenageado participou da inauguração

Para a secretária de
Educação e Cultura, a reforma e ampliação da escola é mais uma das metas
alcançadas pela administração na área educacional. “São várias as ações
que estamos promovendo
nesta área, como a instalação de concertinas e alarmes, pintura e lousas di-

mentos, foi apresentada
uma das redações participantes de um concurso promovido pela
escola com o tema “A
escola após a reforma”,
pela aluna Kamily Cavalcante, do 4º ano ‘D’.
Os alunos do 4º ano ‘B’ e
5º ano ‘A’ apresentaram
um número de percussão

gitais em todas as escolas
municipais”, disse.
Para o prefeito de Pindamonhangaba, garantir
uma educação cada vez
melhor às crianças da cidade é um dos objetivos
da administração. “Além
de ambientes adequados,
buscamos também garantir segurança aos estudan-

tes, e o contato com novos
equipamentos como as
lousas digitais”.
Ele ainda destacou a
importância de seguirmos
o exemplo do homenageado Arthur de Andrade, em
mais dar do que receber e
pregando o amor ao próximo.
Após os pronuncia-

com latas, com a música
Fome Come, do grupo
Palavra Cantada.
Em seguida, todos os
presentes
conheceram
as novas instalações da
escola, que atualmente
tem 500 alunos. A escola
fica na avenida Princesa
do Norte, 1.321, Cidade
Nova.
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Por indicação do Vereador Toninho da Farmácia
Vereador Magrão
Cal Dona Carminha recebe apresenta iniciativa em favor homenageia Dona Maria
de população de baixa renda Conceição de Carvalho
Comenda Bicudo Leme
C o m u n i C A ç ã o /CVP

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) presta
homenagem a Dona Carminha, através da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba, concedendo
a Comenda Medalha de
Honra Capitão Bicudo Leme,
aprovada por unanimidade
pelos vereadores, através do
requerimento nº 984/2015,
de sua autoria.
O vereador Cal, em nome
das Comunidades Salesiana
e Coruputubense, convida os
amigos e parentes para participar da Missa terá inicio
as 19:30 horas, no próximo
dia 02 de julho, na quadra
dos Salesianos. Após a missa, haverá uma solenidade
para a entrega da Medalha

O Vereador Toninho
da Farmácia (PDT) tem
marcado seu mandato
pela luta e defesa dos
animais de nossa cidade,
principalmente os que
vivem abandonados nas
ruas e aqueles que pertencem às famílias comprovadamente de baixa
renda, sem recursos para
oferecer aos seus animais
um tratamento digno.
Pensando nesta camada da população, o
Parlamentar apresentou
uma proposta que prevê
o atendimento veterinário
gratuito
para proprietários
de animais
que comprovem
renda de
até 1 (um)
saláriomínimo.

Que o abandono de
animais é um caso
de saúde publica e a
castração pode ser a
solução?

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

projEto do vErEador, aprovado por unanimidadE na
câmara, dEnomina dE “maria concEição dE carvalho” o
psf – programa saúdE da família, do valE das acácias

O Ve r e ador destaca que
uma grande
parcela da
população,
não possui
recursos
para arcar
com os custos de um
atendimento veterinário, por isso esta iniciativa visa oferecer este
serviço aos proprietários
de animais, comprovadamente carentes e de baixa
renda.
Este atendimento sendo oferecido pelo município, contribui para a
diminuição do número
de animais abandonados,
através de um programade castração, bem como
um trabalho preventivo,
evitando doenças e diminuindo os custos com
zoonoses para o Poder
Público Municipal.
C o m u n i C A ç ã o /CVP

dona carminha é homenageada
peLo Vereador caL com a comenda
capiTão bicudo Leme

Comenda Capitão
Bicudo Leme, para
a Dona Carminha e
uma confraternização
em comemoração dos
80 anos de vida dessa
personalidade querida e importante para
as Comunidades.
Dona Carminha
Maria do Carmo
dos Santos Gomes,
conhecida carinhosamente como a Dona
Carminha, de Coruputuba, ao longo dos
anos, a assistente
social e professora
Carminha, continua
atuante, dinâmica e
trabalhadora para as comunidades. Sua vida é marcada
por atividades que a destacam como digna representante da mulher na sociedade
pindamonhangabense. Em
1969, assumindo como
suplente do vereador José
Raul Ribas, foi a primeira
mulher a ocupar uma cadeira
no Legislativo de Pindamonhangaba, tem seu nome
eternizado na denominação
da biblioteca municipal da
Vila São Benedito. Católica
fervorosa, continua a frente
dos eventos religiosos e em
Coruputuba, é responsável
pela zeladoria da capela de
Nossa Senhora Aparecida.
O vereador Cal conta
com a presença de todos os
amigos e a população para
prestigiar esta solenidade.

de

de

Fotos: AssessoriA

AssessoriA

Na sessão desta segunda-feira, dia 22, o plenário da Câmara de Pindamonhangaba aprovou o Projeto de Lei nº 20/2015, de autoria do vereador Magrão
(PPS) que denominou o PSF – Programa Saúde da Família do Vale das Acácias,
de “Maria Conceição de Carvalho”. O parlamentar destacou que “quando buscava um nome para denominar este posto de saúde, procurou informações com
o amigo, Benedito das Graças Almeida, conhecido por todos por Ditinho, e este
apresentou a história de vida da senhora Conceição, a qual o vereador aprovou
de imediato, protocolando em seguida o Projeto de Lei para denominação desta
Unidade de Saúde”.
Na manhã desta terça-feira, dia 23, aconteceu no Vale das Acácias, a inauguração do Posto de Saúde, onde a senhora Maria Conceição recebeu as homenagens
das autoridades e do público presente.
Maria Conceição de Carvalho nasceu em 21 de maio de 1936, em São Luiz
do Paraitinga. Casou-se aos 16 anos com Oscar de Carvalho (já falecido) e hoje
constitui uma família de 10 filhos, 24 netos e 14 bisnetos. Iniciou seu trabalho
assistencial em Aparecida, aos 18 anos de idade. Em 1961 foi para Guaratinguetá,
onde realizou vários
A s s e s s o r i A d e C o m u n i C A ç ã o /CVP
trabalhos voluntários
na “Gota de leite” e
Creche Amor e Luz.
Coordenou a campanha do quilo no
grupo da fraternidade
irmão Altino. Durante
muitos anos deu assistência e cuidou de
deficientes mentais.
Dona Maria Conceição acolhia em seu
lar qualquer pessoa
que encontra perambulando pelas ruas,
seja criança, adoles- V ereador m agrão ( o segundo da direiTa para a esQuerda ),
cente, adulto ou idoso. com a s ra . m aria c onceição e os famiLiares da homenageada
Ela os levava para
dentro de casa para dar um banho, alimento e muitos ainda chegaram a morar
na casa. Em 1991 mudou-se para Pindamonhangaba, continuando com esse seu
trabalho assistencial, atendendo várias pessoas em casa.
Sra. Maria Conceição é muito procurada para aconselhamento espiritual, por
muitas pessoas de Pindamonhangaba e de outras cidades. Até hoje, mesmo com
sua saúde abalada e idade avançada, nunca deixa de atender ninguém. E seu
lema é: Fazer aos outros o que gostaria que lhe fizesse, amar o próximo como
a si mesmo. E quando lhe perguntam, como vai? Ela responde com um sorriso
largo: “Firme na Fé, pra aguentar o que vier”. ”Parabenizo a amiga Dona Maria
Conceição, pela brilhante trajetória de vida, e por ser uma cidadã muito querida
por todos no Distrito de Moreira César. Mulher guerreira, cujas atitudes deveriam
ser seguidas de exemplo por todos nós. Acolheu e deu Amor às pessoas sem pedir
nada em troca e, até hoje, continua contribuindo com relevantes serviços à nossa
comunidade. Fico feliz em poder perpetuar o nome de tão importante cidadã”,
comemorou o vereador Magrão.

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Professor Eric participa da
FELIPE CÉSAR – FC PEDE Satisfeito, Janio Lerario aplaude
inauguração da cobertura da
trabalho da Prefeitura no atendimento
A CONSTRUÇÃO DE UM
quadra poliesportiva do Triângulo DISTRITO EMPRESARIAL
aos pedidos da comunidade

PortAlr3.Com.br

EvEnto acontEcEu na quarta-fEira,
dia 24 dE junho, E contou com a prEsEnça do
prEfEito E dE autoridadEs municipais

Quadra

do

TriânguLo

recebeu

coberTura,

Que

Trará

mais

conforTo

e

segurança aos moradores do bairro para a práTica de esporTes

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

plicou ainda que “essa cobertura
trará mais conforto e segurança
às crianças e, principalmente, a
juventude que agora terá um lugar
adequado para praticar esportes, já
que em períodos de chuva ou muito
sol, as atividades ficavam perigosas
e, muitas vezes, impossíveis”. “Tenho certeza de que, com a cobertura
dessa quadra, a juventude será estimulada à prática esportiva, podendo
assim ter uma vida melhor e mais
saudável”, finalizou o vereador
Professor Eric.

AssessoriA

O vereador Professor Eric (PR)
participou nesta quarta-feira, dia 24,
da entrega das obras da cobertura
da quadra poliesportiva do bairro
Triângulo. A cerimônia foi realizada
no bairro e contou com a presença
do Prefeito de Pindamonhangaba e
de outras autoridades municipais.
“Como morador do bairro das
Campininhas vi, em minha infância,
a construção desta quadra, onde
pratiquei, até a adolescência, muito
esporte junto com meus colegas.
Por isso, tive a oportunidade de
solicitar através do requerimento
nº 1.427/2013, a realização da obra
da cobertura desta quadra. Trabalhamos muito para realização desta
obra. Sabemos que a cada Real investido em Esporte, economizamos
muito em Saúde, Segurança e Bem
Estar Social. Na região Leste também conseguimos fazer uma digna
reforma no Túnel que dá acesso ao
bairro das Campinas, com o novo
asfaltamento de sua entrada e saída.
Agradeço ao Prefeito, ao Departamento de Obras e Serviços e ao
Departamento de Esportes e Lazer
por estas obras de infraestrutura”,
afirmou o vereador.
O vereador Professor Eric ex-

Vereador professor eric

parTicipou do

aTo inauguraL da coberTura da Quadra
poLiesporTiVa do

T riânguLo

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

O Presidente da Câmara,
Vereador Felipe César –
FC (PMDB) esta propondo
ao Executivo a criação de
um Distrito para Pequenos
e Médios Empresários da
cidade. Hoje, muitos empreendedores pagam altos
aluguéis, inviabilizando seu
trabalho. A sugestão do Vereador é que a administração
municipal realize estudos
para viabilizar este Distrito
Empresarial, exclusivamente
para beneficiar o empresário
pindamonhangabense, nas
áreas de funilaria, mecânica,
serralheria, carpintaria, oficinas e outras. “Queremos proporcionar ao pequeno e médio
empresário, possibilidades de
atender nossa população com
condições favoráveis ao seu
empreendimento”, destaca o
Presidente da Câmara Felipe
César – FC.
SEGUNDO
ANEL VIÁRIO
Outra proposta do Presidente da Câmara, Vereador
Felipe César – FC ao Executivo é a contratação de uma
empresa especializada para a
realização de estudos visando
a construção do segundo anel
viário em Pindamonhangaba.
O Vereador justifica que,
tendo em vista o crescimento
do município nos últimos
anos e o fluxo de veículos,
há necessidade de novas rotas
para o contorno e o acesso da
cidade. “Hoje, está mais que
provado que o anel viário
tirou grande parte do trânsito,

principalmente caminhões e
carretas, da região central da
cidade e possibilitou o crescimento comercial em torno
do atual anel viário, que hoje
já está com um grande fluxo
de veículos. Visando o crescimento da cidade, assim como
o Plano Diretor, é necessário
que sejam iniciadas as tratativas visando a construção
do segundo anel viário, de
modo a circular toda a cidade,
interligando as estradas que
cortam a nossa região, como
a Via Dutra, a Estrada Velha
Rio-SP e a Floriano Rodrigues Pinheiro”, enfatiza o
Presidente da Câmara Felipe
César – FC.
AGROVILAS
Com uma forte ligação
com o meio rural, o Presidente da Câmara, Vereador
Felipe César – FC, pede ao
prefeito a implantação das
chamadas Agrovilas, na zona
rural de Pindamonhangaba.
De acordo com o Vereador,
na legislatura passada já
foram realizadas diversas
desapropriações, porém até
o momento o projeto das
Agrovilas, ainda não saiu do
papel. “Precisamos encontrar
um meio de fixar o homem
no campo e a implantação de
agrovilas, com toda a infraestrutura urbana, com água,
luz e pavimentação, além de
saúde e educação. Precisamos
nos preocupar com o trabalhador rural, dando condições
dignas pra sua moradia”,
destaca o Presidente.

dE acordo com o vErEador até os pEdidos,
Em carátEr dE urgência, Estão sEndo
atEndidos pEla prEfEitura
AssessoriA

Ao longo de seu mandato, o vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) sempre
esteve atento aos pedidos
dos moradores de nossa
cidade, representando-os
e apresentando os anseios,
pedidos e reivindicações da
comunidade junto à Administração Municipal.
O vereador diz que “está
satisfeito com resultados de
todos os pedidos que foram
atendidos pela Prefeitura”.
Segundo o vereador Janio
Lerario, até mesmo os seus
pedidos, em caráter de
urgência, que foram for-

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

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Assistentes

AssessoriA

de

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

de

ComuniCAção

mulados pessoalmente ou
através do telefone foram
analisados e prontamente
resolvidos. “Essas solicitações mostravam as reais
necessidades da população
e a Prefeitura foi sensível a
esses apelos da população”.
Janio disse que “como
agente público comprometido com os anseios da
coletividade, ouve e atende, com grande prazer, as
reivindicações feitas por
todos, especialmente quando comparece as reuniões
e visitas aos bairros de
Pindamonhangaba”.

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

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
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Cidade
Triângulo ganha quadra coberta e
vai receber escolinha de futsal
Os moradores do Triângulo
receberam a quadra poliesportiva coberta ‘Maria Gomes Carvalho’ na noite de quarta-feira
(24). A solenidade de inauguração contou com a presença do
prefeito, vereadores, líderes de
bairro, familiares da homenageada, secretários municipais,
diretores e demais convidados.
Durante o evento, a comunidade pôde participar de atividades
recreativas e de lazer.
A Prefeitura de Pindamonhangaba investe em esportes dando oportunidade à população para fazer atividade
física. Esta obra faz parte de

um pacote: outras quadras
também estão sendo cobertas
e receberão melhorias no piso
e pintura.
O secretário de Esportes
da Prefeitura comentou que
este espaço é para crianças e
jovens. “Será um local para
confraternização e os pais poderão matricular os filhos na
escolinha de futsal. Esporte
para todos é dar condições às
pessoas. Cuidem desta quadra e aproveitam as aulas que
vamos oferecer aqui. Podem
matricular os filhos na escolinha de futsal. É para crianças de 7 a 10 anos e de 11 a

14. As aulas serão no período
da manhã, agora no começo”,
destacou o secretário.
Luciana Carvalho Sabino,
filha da homenageada, falou
em nome da família e agradeceu a todos pelo reconhecimento do trabalho que sua
mãe fez, pois foi uma pessoa
que lutou bastante por melhorias no bairro.
O prefeito de Pindamonhangaba agradeceu à família de
dona Maria Gomes Carvalho
por conceder o nome daquela
mulher batalhadora. “O local
se desenvolveu bastante e um
espaço como a quadra coberta
Divulgação

Descerramento da fita inaugural da quadra
é de extrema importância para
que a comunidade possa fazer
esporte”, disse. Ele enfatizou
que a administração municipal
está trabalhando bastante para
que as piscinas também sejam
cobertas e, para isso, a equipe
da Prefeitura está buscando recursos junto ao Governo Federal.
Rodrigo Godoi, membro do
Conselho da Juventude, destacou que a inauguração desta
quadra coberta é de extrema
importância pois, além de atender um pedido da comunidade,

A Prefeitura vai oferecer escolinha de futsal nesta quadra

Pavimentação na estrada
do agronômico garante
mobilidade e segurança
A Prefeitura entregou oficialmente, na última quarta-feira (24),
o asfalto na estrada do Agronômico.
A cerimônia foi realizada na avenida Antonio Pinheiro Júnior, 4.009,
em frente ao Apta – Pólo Regional
de Desenvolvimento Tecnológico
dos Agronegócios Vale do Paraíba
– Setor de Fitotecnia. Foram 1,1 km
de pavimentação na estrada, que é
um importante ponto de entrada e

Divulgação

vai ao encontro com as ações
de políticas públicas para os jovens. “Este público precisa de
locais como este para participar
de ações de interação com os
demais e que sirvam para promover a juventude”, disse.
Os alunos do projeto social
‘Grêmio União’, que recebe
apoio da Gerdau, Prefeitura
de Pindamonhangaba e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, fizeram uma
demonstração dos trabalhos
desenvolvidos.

Divulgação

saída na cidade, e liga às vias rurais
como Pinhão do Borba e do Una,
interligando ainda vários bairros da
zona rural.
O prefeito de Pindamonhangaba salientou que o asfalto foi um Garantia de maior mobilidade
pedido de vários munícipes que foi um dos pontos salientados
utilizam a estrada. “Além disso, a pelo prefeito
melhoria vai garantir mais mobilidade dos veículos que utilizam esse ponto como saída e entrada
a estrada e que podem escolher em Pindamonhangaba, princi-

palmente no caso de uma emergência”, disse.

Cidade contará com mais de 300 novos agentes mirins
Divulgação

A solenidade de formatura também contou com gincanas
Foi realizada na sexta-feira
(26), a formatura da 15ª turma
do “Projeto Edutran: Valorizando
a Vida”, certificando mais de 300
novos agentes mirins do trânsito. O evento ocorreu no ginásio
esportivo Juca Moreira e contou
com a participação de 335 alunos,
que fizeram o curso neste semestre. A solenidade teve a participação dos professores, pais, gestoras das escolas, representantes
da Secretaria de Educação e Cul-

tura, da Secretaria de Habitação,
do Departamento de Trânsito e
da Acip - Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba.
As escolas municipais participantes foram: Dr. Ângelo Paz
da Silva (Cidade Jardim), Professora Odete Correa Madureira
(Morumbi), Professora Dulce
Pedrosa Romeiro Guimarães
(Boa Vista), Professora Madalena Caltabiano Salum Benjamim (Araretama), Vito Ardito

(Araretama) Professor Augusto
César Ribeiro (Vila Rica), Professora Maria Madureira Salgado (Cruz Pequena) e Professora
Maria Apparecida Camargo de
Souza (Ribeirão Grande).
O projeto de educação para o
trânsito é previsto em lei e realizado pela Secretaria de Educação e Cultura em pareceria com
o Departamento de Trânsito.
É desenvolvido com crianças
dos 5º anos de escolas da Rede
Municipal de Ensino e aborda
temas como a travessia de rua,
pedestres, cinto de segurança,
sinalização, brincadeiras de rua
e ciclistas.
Os alunos do 5º ano B da
escola municipal Dr. Ângelo
Paz da Silva, do Cidade Jardim, mostraram-se radiantes
e empolgados ao falar sobre as
aulas. As crianças afirmam que
gostaram das atividades desde o
começo, e completando as falas
uma das outras, explicaram que
tinham aulas teóricas e práticas
no pátio da escola uma vez por
semana, seguindo uma cartilha.

“Toda aula eles corrigiam a tarefa e davam carimbinho para
quem acertava. Quem errava
ganhava o carimbo com a carinha triste”, explica Maria Eduarda Pinto Mendes, 10 anos.
Maria Heloísa dos Santos
Vieira, 10 anos, conta uma das
regras que aprendeu com o
curso: “quando eu atravessava
a rua, só esperava algum carro
parar e ia. Agora eu sei que tem
que respeitar o sinal de pedestres”. As crianças escreveram
uma carta destinada aos motoristas explicando as normas a
serem seguidas no trânsito. As
autoras das oito melhores cartas
foram chamadas para ganharem medalhas e as três primeiras receberam um tablet.
Ricardo Dias Brandão, instrutor de autoescola há 15 anos,
aprova a ideia de melhorar o
trânsito por meio das crianças.
Também pai de Marcela de Oliveira Brandão, ganhadora do
2º lugar, comenta que a filha
ficou muito empolgada com
as aulas e que o fiscaliza quan-

to ao sinal e aos pedestres. Ele
afirma que Marcela estava muito ansiosa e preocupada com a
carta que escreveu, e que ele já
tinha bastante expectativas de
que ela ganharia em alguma das
atividades. “Mesmo que ela não
ganhasse o tablet, eu já estaria
feliz por sua participação, mas
por ter ficado em segundo lugar
a gente se sente bastante orgulhoso”, finaliza.
Representantes da Prefeitura
agradeceram
aos
agentes de trânsito pelos
trabalhos com as crianças,
reforçando que elas levam as
regras e normas do trânsito
para suas famílias e amigos,
e que certamente um dos melhores caminhos a serem seguidos para se educar as pessoas em relação ao trânsito
é através da realização dos
trabalhos de conscientização
nas escolas, promovendo a
formação de agentes multiplicadores dessa informação,
procurando criar cidadãos
mais preparados.
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DECRETO Nº 5.201, DE 26 DE JUNHO DE 2015.
Dispõe sobre a convocação da Conferência Municipal de Juventude de Pindamonhangaba,
preparatória, no âmbito do Município, à realização da 3ª Conferência Nacional de Juventude.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando de suas atribuições
legais, e em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Juventude, nos termos da Lei
nº 5.574, de 17 de outubro de 2013 c/c o Regimento da 3ª Conferência Nacional de Juventude,
D E C R ETA
Art. 1º. Fica convocada a Conferência Municipal de Juventude a ser realizada no dia 15 de agosto
de 2015, no Centro Esportivo do João do Pulo.
Art. 2º. Fica instituída a Comissão Organizadora Municipal (COMUNI) responsável pela organização,
convocação, coordenação da conferência e temáticas referentes à preparação do evento.
I - Representantes do Poder Público
Silvia de Castro Rezende
Stéphanie Paim Chiconini
II - Representantes da Sociedade Civil Organizada
Ana Carolina Moreira dos Santos
Diego Matheus Araújo de Oliveira
Art. 3º. Poderão participar da Conferência Municipal de Juventude de Pindamonhangaba e de
seu processo preparatório, as secretarias municipais, a subprefeitura, o funcionalismo em geral, a
sociedade civil organizada e comunidade.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Fabricio da Fonseca Carvalho
Presidente do Conselho Municipal da Juventude
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
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CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 35/ 2015
Nomeia Chefe de Divisão de Comunicação
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 ROBSON LUIS MONTEIRO, Assistente de Imprensa Parlamentar do
quadro de pessoal permanente desta Casa, para a Função de Confiança de Chefe de Divisão de
Comunicação, nos termos da Lei nº 5.785, de 17 de junho de 2015, a partir de 01 de julho de 2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 29 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.

Extrato de Convênio nº 57/2015
Processo administrativo n.º 8876/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social / Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente
Objeto: verba FUMCAD
Valor R$ 26.450,00
Prazo: 31/04/2016
Data de Assinatura: 23/06/2015
Extrato de Convênio nº 58/2015
Processo administrativo n.º 9628/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social /
Associação Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba
Objeto: verba FUMCAD
Valor R$ 20.830,20 – Convênio / R$ 5.619,80 – Auxilio
Prazo: 30/05/2016
Data de Assinatura: 23/06/2015
Extrato de Convênio nº 59/2015
Processo administrativo n.º 9722/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social / Associação Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba
Objeto: verba FUMCAD
Valor R$ 42.360,32 - convenio / R$ 2.137,18 – auxilio
Prazo: 30/05/2016
Data de Assinatura: 23/06/2015
Extrato de Convênio nº 60/2015
Processo administrativo n.º 8879/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social /
Associação para Auxilio da Criança e do Adolescente – Projeto Crescer
Objeto: verba FUMCAD
Valor R$ 26.450,00
Prazo: 31/03/2016
Data de Assinatura: 23/06/2015
Extrato de Convênio nº 61/2015
Processo administrativo n.º 13450/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social /
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Taubaté
Objeto: verba Municipal - Acolhimento
Valor R$ 69.000,00
Prazo: 22/06/2016
Data de Assinatura: 23/06/2015

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 36/ 2015
Nomeia Chefe de Divisão de Contabilidade e Tesouraria
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 FABIANO ROSA DO AMARAL, Contador do quadro de pessoal
permanente desta Casa, para a Função de Confiança de Chefe de Divisão de Contabilidade e
Tesouraria, nos termos da Lei nº 5.785, de 17 de junho de 2015, a partir de 01 de julho de 2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 29 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.

Extrato de Convênio nº 62/2015
Processo administrativo n.º 9273 /2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social / IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente
Objeto: verba FUMCAD.
Valor R$ 104.842,00
Prazo: 30/05/2016
Data de Assinatura: 23/06/2015

P O R T A R I A Nº 37/ 2015

Extrato de Convênio nº 63/2015
Processo administrativo n.º 9258/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social / IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente
Objeto: verba FUMCAD.
Valor R$ 99.446,00 – convenio / R$ 5.000,00 – auxilio
Prazo: 30/05/2016
Data de Assinatura: 23/06/2015

Nomeia Chefe de Divisão de Recursos Humanos
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 a servidora CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS, Assistente Legislativo do quadro
de pessoal permanente desta Casa, para a Função de Confiança de Chefe de Divisão de Recursos
Humanos, nos termos da Lei nº 5.785, de 17 de junho de 2015, a partir de 01 de julho de 2015.

Extrato de Convênio nº 64/2015
Processo administrativo n.º 13873/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social /
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba
Objeto: verba Federal
Valor R$ 144.000,00
Prazo: 23/09/2016
Data de Assinatura: 24/06/2015

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
========================================================================
ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
========================================================================
Às 16 horas do dia 24 de junho do ano de 2015, na Sala de reunião do Departamento de
Finanças, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves
- Superintendente do FPMP, Francisco Piorino Filho e Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta, todos
membros do Conselho de Administração, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de
competência deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC
n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de Maio de 2015, com
o respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo
Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, informando que não houve movimentação.
Por fim, passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos, dando conhecimento
aos presentes de que conforme artigo 18 da Lei Complementar nº 44 de 07/10/2014, o Conselho
Fiscal é constituído por 3 (três) membros titulares e contará com 1 (um) suplente que atuará nos
impedimentos de qualquer membro. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente do
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi
lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos
membros do Conselho de Administração.
Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP
Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta
Conselheira

Francisco Piorino Filho
Conselheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 084/2015
Objeto: Aquisição de impressos para atender as unidades de saúde CAPS, Fisioterapia e PAMC
(Pronto Atendimento Moreira César).
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Bella’s Gráfica EIRELI ME.
Autorização de Fornecimento nº: 948/15 – Valor: R$ 15.295,00 – Data: 16/06/2015.
Contratada: José Augusto Fernandes Moreira ME.
Autorização de Fornecimento nº: 949/15 – Valor: R$ 18.740,00 – Data: 16/06/2015.
Contratada: Marquinhos Artes Gráficas Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 950/15 – Valor: R$ 45.750,00 – Data: 16/06/2015.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 086/2015
Objeto: Aquisição de material de expediente.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Fabrício de Ramos & Cia. Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 954/15 – Valor: R$ 6.126,00 – Data: 16/06/2015.
Contratada: Fabrício de Ramos & Cia. Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 955/15 – Valor: R$ 1.573,20 – Data: 16/06/2015.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 091/2015
Objeto: Aquisição de materiais de higienização predial para as novas unidades de saúde do
Município de Pindamonhangaba.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI.
Autorização de Fornecimento nº: 952/15 – Valor: R$ 13.120,00 – Data: 16/06/2015.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 953/15 – Valor: R$ 7.261,60 – Data: 16/06/2015.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 096/2015
Objeto: Aquisição de televisores para as unidades de Saúde do Município.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava ME.
Autorização de Fornecimento nº: 964/15 – Valor: R$ 21.600,00 – Data: 17/06/2015.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 100/2015
Objeto: Aquisição de cesto de lixo e jarras com tampa em inox para novas Unidades de Saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1028/15 – Valor: R$ 3.886,80 – Data: 23/06/2015.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 377/2014
Contrato nº: 103/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Specialab Produtos de Laboratórios Ltda.
Objeto: Aquisição de material de consumo de laboratório municipal, aplicação testes para sorologia
da dengue, atendendo o plano de contingência municipal de dengue.
Valor: R$ 71.880.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 20/05/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (secretária em exercício).
Assina pela contratada: Luzia Vida Suatto.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO Nº. 056/2015
Contrato nº: 123/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de colonoscopia pelo
período de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 342.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 03/06/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Ivã Molina.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO Nº. 060/2015
Contrato nº: 111/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: AIQ Ferramentas e Instrumentos Ltda.
Objeto: Aquisição de equipamentos de medição para uso do setor de segurança do trabalho
(SESMT).
Valor: R$ 18.040,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 26/05/15.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvea.
Assina pela contratada: Danilo Caetano Prezotti.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 29 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 117/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 117/15, referente à “Contratação
de empresa especializada em serviços de chaveiro para atender as necessidades da Secretaria
de Saúde e Assistência Social”, com encerramento dia 13/07/15 às 14h e abertura às 14h30. O
edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 119/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 119/15, referente à “Contratação de
empresa especializada no serviço de colocação e reposição de vidros nos prédios da Secretaria
de Educação e Cultura”, com encerramento dia 13/07/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 119/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 119/15, referente à “Contratação de
empresa especializada no serviço de colocação e reposição de vidros nos prédios da Secretaria
de Educação e Cultura”, com encerramento dia 13/07/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 144/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 144/15, referente à “Aquisição
de refeição para atender o Departamento de Cultura do FESTE – Feste Nacional de Teatro”, com
encerramento dia 15/07/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 145/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 145/15, referente à “Contratação
de empresa especializada para realização de evento, como simpósio, treinamentos e reuniões,
incluindo espaço físico e alimentação aplicação Setor de Infectologia, verba PAM (Programação
Ações e Metas)”, com encerramento dia 15/07/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.

EDITAL DE CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0011281-64.2009.8.26.0445
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 a(o) VANESSA DE OLIVEIRA DE BARON E OU VANESSA SANCHES DE OLIVEIRA,
Rua dos Alecrins, 86, Nossa Senhora do Perpetuo Socorro - CEP 12421-470, PindamonhangabaSP, que lhe foi proposta uma ação de Ação Civil Pública por parte de Ministério Público do Estado
de São Paulo, alegando em síntese: Que no dia 30 de março de 1987, José Antonio de Oliveira e
Solange Sanches de Oliveira, constituíram a pessoa juridica denominada Editora Rede Nacional
de Comunicação do Interior Ltda, cujo quadro societário hoje é composto por José Adilson Duram
e de Kuciano Gomes Souto. E posteriormente constituíram a pessoa jurídica denominada REDE
DE JORNAIS ASSOCIADOS LTDA, cujo quadro societário hoje é composto pelas pessoas de
José Antonio de Oliveira e José Carlos Valério. A empresa Rede de Jornais Associados ltda er
proprietária do jornal intitulado Jornal da Cidade, periódico este que em 07/02/2003, ela recebeu em
doação, sem encargos, da empresa Jornalística Jornal da Cidade Ltda. Em 04/08/2006 a empresa
Rede de Jornais Associados Ltda, celebrou um contrato de doação particular , sem encargos, pelo
qual o Jornal da Cidade passou a pertencer à empresa Editora Rede nacional de Comunicação
do Interior Ltda; Esta mesma Editora Rede Nacional de Comunicação do Interior Ltda, já era
proprietária do Jornal da Cidade de Taubaté; periódico este que, desde 04/08/2006, é impresso na
oficina da REDE DE JORNAIS ASSOCIADOS LTDA, (de propriedade de José Antonio de Oliveira),
que também imprime o Jornal da Cidade. O jornalista responsável pelas matérias veículadas pelo
Jornal da Cidade é José Antonio de Oliveira, que é o elo de ligação entre todas as empresas. Em
verdade existe de fato, uma única empresa e um único jornal, embora, de direito, diversas sejam as
pessoas jurídicas e os títulos dos periódicos. Em 26/12/2006, instaurou-se pela Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, um processo de licitação, na modalidade de pregão, registrado sob o nº
257/2006, pelo critério do menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa jornalística para
a publicação de atos da Prefeitura. Dentre as empresas convidadas encontrava-se a EDITORA
REDE NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DO INTERIOR LTDA, a qual ao final do certame foi
declarada vencedora, celebrando com a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba um contrato no
valor de R$ 113.880,00. No entanto o pregão nº 257/2006 e o contrato dela derivado estão eivados
de vício insanável, que impede a validação de ambos e, para burlar tala vedação legal, José Antonio
de Olvieira transferiu sua cotas na empresa Editora Rede Nacional de Comunicação do Interior
Ltda, para Luciano Gomes Souto, como também doou à mesma empresa, na condição de sócio
diretor da Rede de Jornais Associados Ltda, o Jornal da Cidade. Já Solange Sanches de Oliveira
transferiu sua participação societária à José Adilson Duram, indo em fraude à lei a pessoa que, para
burlar princípio cogente, usa de procedimento aparentemente lícito. Ela altera deliberadamente a
situação de fato em que se encontra, para fugir à incidência da norma. Evidenciados a má-fé, o
dolo e a atitude temerária, conclui-se que, no caso em tela, as empresas Editora Rede Nacional de
Comunicação do Interior Ltda, Rede de Jornais Associados Ltda e a Empresa Jornalística Jornal da
Cidade Ltda. São empregadas não só para a prática regular do comércio, mas também para desvios
de conduta daqueles que compõem o seu quadro societário.Pelo exposto, requer seja concedida
a liminar a) no sentido de determinar a imediata suspensão dos efeitos do contrato derivado do
Pregão nº 257/2006 e b)- para determinar a indisponibilidade dos bens das empresas Editora
Rede Nacional de Comunicação do Interior Ltda, Rede de Jornais Associados Ltda e Empresa
Jornalística Jornal da cidade Ltda, e todas as pessoas físicas demandadas; estabelecendo sanção
pecuniária para o caso de descumprimento de ambas as medidas. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 20 (vinte) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta, nos termos do art. 17, §9º da Lei 8.249/92. Não sendo contestada a
ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s)
autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 30 de março de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

LICENÇA DA CETESB
LAJES E BLOCOS MODELO LTDA torna público que solicitou á CETESB, a Licença Prévia - MCE
- Solicitação nº 91127340, para construção de atividade de Fabricação de Artefatos de material
plástico para outros usos não especificados anteriormente, sito a Estrada Municipal= Estrada da
Fazendinha nº 444 -Bairro Poço Grande - Área Industrial - Tremembé/SP-Cep 12120-000.

COMUNICADO
EU, ALDENIR CLEMENTINO DA FONSECA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG
32.264.971-7 SSP/SP, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DO VILA
SUIÇA E PINDAMONHANGABA, FAÇO SABER A TODOS OS ASSOCIADOS QUE COMUNICO O
EXTRAVIO DO LIVRO ATA DE NÚMERO 01 DESTA ASSOCIAÇÃO, E QUE POR ESTA RAZÃO
SERÁ ABERTO OUTRO LIVRO ATA DE NÚMERO 02.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0006804-27.2011.8.26.0445. Classe: Assunto: Procedimento Ordinário Contratos Bancários. Requerente: Banco Mercantil do Brasil Sa. Requerido: Pedro Ferreira da Silva Neto e outro. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0006804-27.2011.8.26.0445 - nº 1162/2011. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, extraído dos autos
da AÇÃO DE COBRANÇA, processo n.º 00068042720118260445, 1ª Vara Cível da Comarca de PINDAMONHANGABA
- SP, que move Banco Mercantil do Brasil S.A, instituição financeira com sede na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua
Rio de Janeiro, 654, contra PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO, brasileiro, portador do CPF nº 929213708-59 e ELSA
RENATA GONÇALVES DA COSTA, brasileira, portadora do CPF nº 199067058-09 , todos em lugar incerto e não sabido,
onde o requerente é legítimo credor dos requeridos, pela quantia de R$ 16.621,03 (dezesseis mil, seiscentos e vinte
e um reais e três centavos), representada por uma cédula de crédito bancário nº 7983316-0, o qual deveria ter sido
liquidado, consoante cláusulas e condições nele avençada. O valor foi apurado em 08/07/2011, conforme demonstrativo
de débito juntado nos autos. Citem-se os requeridos PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO e ELSA RENATA GONÇALVES
DA COSTA, por todo o conteúdo da presente ação, para querendo e razão tenham para tanto, contestarem a presente
ação, no prazo 15 (quinze) dias, acentuando-se que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos aqui articulados (art. 285 c/c art. 319 do CPC) e reconhecidos de plano os pedidos (art. 330-II do
CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém alegue ignorância, expediu-se este edital
que será publicado e afixado na forma da Lei e em lugar de costume. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 14 de maio de 2015.
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cotidiano
Pinda 310 anos

Programação de aniversário
tem início no dia 1º de julho
Pindamonhangaba comemora
310 anos de emancipação político-administrativa com diversos
eventos, todos gratuitos, a partir
do dia 1º de julho. Exposições,
shows, saraus, inaugurações, resgate da memória, intervenções
artísticas, eventos esportivos e
muito mais marcam a programação de aniversário da cidade, neste ano.
A população pode acompanhar toda a programação, que
estará disponível no site oficial
da Prefeitura (www.pindamonhangaba.sp.gov.br) a partir
do dia 1º de julho. O prefeito
de Pindamonhangaba convida
a todos para prestigiar os eventos comemorativos. “Estamos
preparando uma programação
especial para os 310 anos da cidade, com eventos diversificados, para que a população possa participar e comemorar essa
data tão importante do nosso
município”, destacou.
Primeiros eventos
A quarta-feira (1º/7) será recheada de eventos. Às 9 horas,
será realizada a abertura da
exposição “Pindamonhangaba
em fotos antigas”, com material
de acervo do Museu Histórico
e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina. A exposição
será no espaço cultural no saguão da Prefeitura, e seguirá até
o dia 31 de julho, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas.
A personagem FantasMaria estará nos corredores da sede do
Executivo, interagindo com a
população.

Divulgação

PrograMação
310 anos dE PIndaMonhangaba
1º de julho – quarta-feira

Sala dedicada aos filhos ilustres de Pindamonhangaba
Ainda na quarta-feira, às 14
horas, o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina faz a abertura da exposição “Pindá dos Índios a Pindamonhangaba da República”,
no andar superior, também com
a presença da personagem FantasMaria, que contará a história
da cidade e de seus filhos ilustres, de maneira lúdica e interativa. A mostra segue até o final
de julho, com visitação de terçafeira a domingo, sendo de terça
a sábado, das 9 às 18 horas, e
domingo, das 13 às 18 horas.
Encerrando o dia 1º de julho, o
Palacete 10 de Julho faz a abertura de duas exposições: às 18h30,
“Transmissão”, de André Yassuda,
que conta um pouco da história da
imigração japonesa na cidade e,
na sequência, “Portal para o passado”, com obras de Alberto Marcondes, mesclando imagens de
Pinda antiga e atual. A apresentação de Muzak, a partir das 20 ho-

ras, encerra as atividades do dia,
com músicas de temática regional
e sobre a cidade. Essas exposições
também permanecerão abertas
ao público até o dia 31 de julho e
podem ser visitadas de segunda a
sexta-feira, das 8 às 20 horas.
Próximos eventos
Os próximos eventos da agenda de comemorações serão no sábado (4). Das 9 às 13 horas, a praça
Monsenhor Marcondes recebe o
Pinda em Cena: Arte na Rua, com
teatro, música, dança e artes plásticas, apresentadas pelos artistas
de Pindamonhangaba. No mesmo
dia, às 16 horas, o Bosque da Princesa recebe o Sarau de Históricas,
com autores de livros, músicos,
bandas, artistas e performances,
sempre com o tema ‘Pindamonhangaba’. Às 18 horas, o Espaço
Cultural Teatro Galpão sedia a
premiação do XXV Concurso Nacional e Internacional de Trovas
e do XXI Juventrova – Concurso
Estudantil.

ParquE da CIdadE rECEbE
PalCo Para shows
Atenta em oferecer cada vez
mais infraestrutura para os eventos de aniversário do município, a
Prefeitura de Pindamonhangaba
está finalizando a construção de
um palco permanente no Parque
da Cidade, para receber shows
entre os dias 8 e 12 de julho.
São 400m² de área construída,
contendo três camarins e sanitários, em base de alvenaria e com
cobertura tipo geospace. A intenção é equipar o Parque da Cidade
de maneira que possa receber,
a partir daí, atividades e shows,
firmando-se como o grande centro
de eventos do município.
O prefeito de Pindamonhangaba está acompanhando as obras.
“Com a estrutura adequada,
ofereceremos um local ideal para

Divulgação

Prefeito e secretário de obras visitaram o local
a realização de shows e outras
atividades artísticas, beneficiando
toda a população, movimentando
o Parque da Cidade durante o ano
todo, e ainda levando economia
para os cofres públicos, já que a

Palco de 400m2 terá três camarins, sanitários e cobertura

estrutura não precisará mais ser
locada. Será um grande presente
para a população de Pindamonhangaba e um marco na estruturação do Parque da Cidade”,
afirmou.

• 9h – Abertura da exposição “Pindamonhangaba em fotos antigas”
(acervo do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina) – no saguão da Prefeitura, com a
personagem FantasMaria. Aberto até
o dia 31 de julho.
• 14h – Abertura da
exposição “Pindá dos Índios a
Pindamonhangaba da República”,
no andar superior do Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina, com
a personagem FantasMaria. Até o
dia 31 de julho.
• 18h30 – Abertura da exposição
“Transmissão”, de André Yassuda,
no Palacete 10 de Julho. Até o dia
31 de julho.
• 19h30 – Abertura da exposição
“Portal para o passado”, de Alberto
Marcondes, no Palacete 10 de
Julho. Até o dia 31 de julho.
• 20h – Muzak no Palacete 10 de
Julho

No domingo (5), o Museu
Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina exibe os
documentários “Memória Viva”

2 de julho – quinta-feira
• 10h – Inauguração das novas
instalações do Caps Álcool e
Drogas e da Casa de Triagem, no
Parque das Nações
4 de julho – sábado
• 9h às 13h – Pinda em Cena:
Arte na Rua – Praça Monsenhor
Marcondes
• 16h – Sarau de Histórias no
Bosque da Princesa.
• 18h – Premiação do XXV
Concurso Nacional e Internacional
de Trovas e XXI Juventrova –
Concurso Estudantil – no Espaço
Cultural Teatro Galpão

5 de julho – domingo
• 13h às 18h – Exibição de
Memória Viva, no Museu Histórico
e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina
• 14 às 17 horas - Pinda em Cena:
Arte na Rua - Bosque da Princesa

durante o dia todo. Na parte da
tarde, das 14 às 17 horas, o Bosque da Princesa recebe mais uma
edição do Pinda em Cena.

Encontro da Melhor
Idade promove
integração no ‘Zito’
Foi realizado no último
sábado (27), o 1º Encontro da
Melhor Idade no Centro Esportivo José Ely Miranda, ‘Zito’,
em Moreira César.
O público pôde participar
dos jogos de mesa, como: damas, dominó, buraco, xadrez
e truco, peteca, tênis de mesa,
voleibol adaptado, baile e
aproveitar para aferir a pressão arterial com os voluntários
da Fapi-Funvic. O evento foi
aberto a pessoas com idade
a partir de 50 anos, também
foram convidados os alunos da
Melhor Idade da Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura e os frequentadores
de todos os grupos de convivência de idosos.
Para a palhaça ‘Patati’, 79

anos, membro do grupo da
Melhor Idade do Sincomércio,
participar foi prazeroso. Ela
pôde divertir as pessoas com
algo que sempre gostou de
fazer e mostrar o seu trabalho
aos demais. “Foi um momento de confraternização muito
gostoso, alegrar as pessoas é
maravilhoso. É bom também
porque as pessoas podem sair
de casa e se divertir”.
Maria do Socorro Teixeira é
do Ceará, mas mora em Pinda
há mais de 30 anos. Ela é moradora do bairro Araretama e
aluna das atividades de lazer
oferecidas no ginásio ‘Ritoca’.
Maria do Socorro conta que
gostou de jogar dominó, estar
junto com as amigas, e que foi
uma grande confraternização.
Divulgação
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as alunas do araretama se divertiram com adereços
da palhaça ‘Patati’
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TUDO SOBRE O
QUARENTÃO E
A 2ª DIVISÃO
NA EDIÇÃO
DE AMANHÃ
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Ginastas do Estado
de São Paulo marcam
presença em Pinda

Futsal masculino
estreia quinta-feira
nos Jogos Regionais
O time de futsal que irá representar Pindamonhangaba
nos Jogos Regionais de Taubaté foi formado em 2013 e teve
bons resultados na Copa Vanguarda e nos Jogos Regionais
daquele ano. Neste ano, eles
irão disputar a chave H contra
São Sebastião, Roseira e Campos do Jordão. A estreia, nos
Regionais, será nesta quintafeira (2) contra São Sebastião.
A partida será às 20h30 no ginásio do Parque São Luiz.
A equipe é formada pelos
goleiros Wesley e Marcos Vinícius; pelos fixos João Batista, João Diego e Silvio Boliviano; pelos alas Allan David,
Douglas Dias, Luiz Henrique,
Flavio, Heliton, Júlio César
e Paulo Augusto; pelos pivôs
João Maurício, Marcão, Lucas
e Kanigia.
O ala Silvio Boliviano, 32
anos, joga futsal desde criança.

Para ele é um grande prazer representar Pinda nos Jogos Regionais, que participa desde os
15 anos.
João Maurício é pivô e joga
desde os 16 anos, atualmente está com 29. Ele pratica o
esporte desde criança, quando ainda morava na região do
ABC Paulista. A visibilidade
dada por essas competições
vem junto com uma grande
responsabilidade com a cidade
e ele sabe disso pela experiência de participação em seis Jogos Regionais.
Equipe também disputa
outro campeonato
O futsal masculino de Pinda
também está participando da
17ª Copa Vanguarda de Futsal.
Na noite de quinta-feira (25), o
time enfrentou Jacareí no ginásio da Associação Atlética Fer-

roviária e empatou em 0x0. O
local também sediou as partidas
entre Taubaté e Campos do Jordão e Lorena e Paraibuna.
O primeiro jogo da noite
foi entre Campos do Jordão e
Taubaté, os taubateanos venceram de goleada, 5 a 1. A partida entre Lorena e Paraibuna
terminou empatada em 4 a 4.
O desafio entre os donos da
casa e Jacareí foi equilibrado,
com chances de gols, mas os
goleiros estavam inspirados e
o placar ficou no 0 a 0.
O time convida todos para
retornarem ao ginásio da Ferroviária no dia 13 de julho,
quando a cidade encara São
Francisco da Praia. Nesta data
a cidade também vai ser sede
de outros desafios, as partidas
terão início a partir das 20h15.
Os ingressos custam R$ 2 e
parte da renda será destinada
para entidades assistenciais.

ATLETAS PINDENSES SÃO
CAMPEÕES DO CIRCUITO ESTADUAL
Foi realizada no último ﬁnal de semana mais uma fase
do Circuito Estadual de Atletismo Sesi-SP/Federação Pau-

lista, categorias pré-mirim e
mirim. A competição ocorreu
em Itapetininga e atletas de
Pindamonhangaba subiram
Divulgação

Eles representam a cidade em várias competições

ao lugar mais alto do pódio,
além de conquistar medalhas
de prata e bronze.
Todos os representantes da
cidade são alunos da Secretaria de Esportes da Prefeitura
e realizam os treinos no ‘João
do Pulo’ ou no ‘Zito’. As aulas
são supervisionadas por professores especialistas na modalidade.
Matheus Estêvão foi campeão nos 1.000 metros e Natália Apolinário também subiu
no primeiro lugar do pódio na
prova dos 150 metros. Além
deles, Marcos Paulo Leal conquistou o 3º lugar no salto triplo; Victor Belmonte o 3º nos
1.000m; Marcele Peniche, 3º
nos 1.000m, e Thamires Evelin foi vice-campeã no salto
em altura.

nova e por ser a primeira competição, ﬁcar em quarto lugar foi muito bom, serviu de experiência e a
apresentação foi bem satisfatória.
A professora Rosarice Campos
Paes Souza é de São Bernardo
do Campo e veio para a cidade
conferir a apresentação de sua
ﬁlha. “O evento aqui foi lindo, tudo
maravilhoso. As apresentações
muito lindas, acho que as mães
ﬁcam mais ansiosas que as ﬁlhas.
Sempre que eu posso acompanho,
faço o possível”.
Seletiva dos Jogos Escolares
Na competição que ocorreu
domingo (28), Pinda foi representada por Beatriz Júlia Gica
e Lavínia Karen Silva. Ambas
ﬁzeram boas execuções e conquistaram a classiﬁcação para a próxima fase da competição. Beatriz
e Lavínia treinam quatro vezes
por semana, sendo seis horas por
semana. Em agosto irão participar do Brasileiro.

O conjunto de mãos livres ﬁcou em 5º lugar

CAMPEONATO SUB 13

CONFIRA OS RESULTADOS
DA RODADA PELOS
CAMPEONATOS DA CIDADE

Equipe vem de bons resultados nas últimas partidas

Pindamonhangaba foi palco
de duas competições de ginástica
rítmica no último ﬁnal de semana, no ginásio do Alto Tabaú. A
cidade foi sede do Campeonato
Estadual Pré-Infantil e Infantil e
Seletiva dos Jogos Escolares do
Estado.
A disputa ocorreu na tarde
de sábado (27) e contou com a
participação de ginastas do Brasil
Futebol Clube, Mauá, Osasco, São
José dos Campos, Guarujá, Ubatuba, Colégio Ábaco, CCRN, entre
outras equipes. O público conferiu
apresentações de conjuntos de
mãos livres, conjunto com cinco
bolas e ﬁtas.
O conjunto de cinco bolas
de Pinda ficou em 4º lugar na
competição e o de mãos livres em
5º lugar. Todas as ginastas são
alunas das Escolinhas de Esportes.
A técnica pindense conta que a
cidade participou com uma equipe

Etna 4 X 0 Fluminense
Maricá 3 X 2 Cantareira
São Paulo 0 X 7 Ferroviária
Mombaça 2 X 1 Gerezim
CAMPEONATO SUB 17
Etna 2 X 1 Fluminense
Maricá 9 X 0 Cidade Nova
São Paulo 2 X 3 Ramos
Jardim Resende 2 X 1 Mombaça
Santos 8 X 0 Independente
Jardim Regina 3 X 2 Bela Vista
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