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COMPLEXO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
DA CIDADE SERÁ ENTREGUE HOJE
O Complexo de Atendimento Psicossocial de Pindamonhangaba será inaugurado
nesta quinta-feira (2), às 10 horas. O local contará com serviços do CAPS-AD - Centro
de Apoio Psicossocial - Álcool e Drogas, Casa de Triagem e com o CAPS I - Centro de
Apoio Psicossocial Infantil.
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Novo bispo, Dom Wilson Luis
celebra primeira missa em Pinda
www.dt7.com.br

O novo bispo da Diocese de Taubaté, Dom Wilson
Luis Angotti Filho, vai celebrar sua primeira missa em
Pindamonhangaba nesta sexta-feira (3), às 19h30, na Ferroviária.
Dom Wilson foi nomeado
para a Diocese em abril deste ano pelo papa Francisco,
após o pedido de afastamento
das atividades do, agora bispo emérito, Dom Carmo João
Rhoden.
De acordo com o novo bispo, sua função como líder
regional da igreja católica é
seguir as determinações do
Vaticano, por meio da ﬁlosoﬁa do papa Francisco, para
que a religião vá ao encontro
dos ﬁéis e reforce os ensinamentos de Cristo.

Ao lado de
seminarista
e do padre
Marquinhos, bispo
faz leitura na
missa de posse
em Taubaté
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CIDADE PREMIA
VENCEDORES
DO CONCURSO
NACIONAL E DO
JUVENTROVA
A premiação e as homenagens ao XXV Concurso Nacional/Internacional de Trovas e
ao XXI Juventrova acontecem
neste sábado (4). Os eventos estão entre os mais concorridos do
país e contarão com trovadores
veteranos e jovens, que vão declamar suas obras à plateia.

Cerca de 500 candidatos fazem vestibular no domingo
O segundo processo seletivo Faculdade de Tecnologia de São Paulo em Pindamonhangaba este ano
contará com 491 candidatos. A prova acontece nes-

te domingo (5), às 13 horas, e será composta por 45
questões envolvendo disciplinas da grade educacional,
nove situações do dia a dia e redação.
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Joir Guirado assume Rotary

Há 63 anos na cidade e com
diversos trabalhos sociais, o
Rotary Clube passa por uma
nova gestão. José Joir Zinoni
Guirado assumiu a presidência, de acordo com o ano rotariano, em cerimônia ocorrida
na terça-feira (30) com a presença de aproximadamente
200 pessoas.

As comunidades Salesiana
e Coruputubense organizaram
uma missa especial para celebrar os 80 anos de Maria do
Carmo dos Santos, a dona Carminha. A missa acontece hoje,
às 19h30, na quadra dos Salesianos. Muito querida em toda
cidade, ela tem uma história
ligada a Coruputuba, onde trabalhou por muitos anos nas Cia
Cícero Prado, DeZorzi e Nobrecel, além de ter sido professora,
parteira e vereadora. Atualmente ela é voluntária em projetos
sociais e religiosos.

POLÍCIA PRENDE
SUSPEITOS DE
DUPLA TENTATIVA
DE HOMICÍDIO
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PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

CHUVAS ISOLADAS,
MUITAS NUVENS,
CURTOS PERÍODOS DE SOL

24º
UV 5
Fonte CPTEC/INPE
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Edmar de Souza
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16º

Celebração especial
para Dona Carminha

À esquerda, Ney dos Santos Moreira (ex-presidente); à direita, novo presidente, Joir Guirado
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Tem que fazer mais

Pessoas não podem confiar
só na taxa de glicose e na
pressão arterial

É

comum passarmos nas ruas e encontrarmos barracas ou estandes de empresas públicas e de farmacêuticas (em
frente às drogarias) oferecendo exames rápidos
para aferição de pressão arterial e medição da
taxa de açúcar no sangue. Com isso, a pessoa
sabe na exata hora a quantidade de açúcar no
sangue e o nível momentâneo da pressão arterial.
Ideias louváveis e que ajudam a população a
ter uma noção de como está sua saúde. Contudo, o ideal é que a medição seja feita frequentemente e em horários diferentes. Assim, cada
um pode obter sua média dos índices de açúcar
e de pressão arterial e imaginar um quadro clínico bom, ruim ou satisfatório. Na realidade,
quem deve dar o diagnóstico é apenas o médico. Entretanto, se ambos os indicadores estiverem dentro dos parâmetros da normalidade, e
se respeitadas uma frequência e periodicidade
para as medições da taxa de açúcar e aferição
da pressão arterial, pode, apenas nestes casos,
ser o próprio cidadão a pensar que está tudo
bem.
Todavia, vale ressaltar que existem dezenas
de exames relacionados ao Ser Humano. Portanto, mesmo que sua pressão esteja na casa
dos 12 x 8 e seu índice glicêmico não esteja acima de 110 ou abaixo de 70 (conforme dados do
Ministério da Saúde), vale a pena procurar um
médico para que ele faça outros exames e dê a
você um diagnóstico pleno e preciso.
Para isso, provavelmente ele vá exigir uma
série de exames e não apenas esses dois. Dados
do SUS – Sistema Único de Saúde – liberados
esta semana relevam que para maior parte dos
pacientes que são atendidos são solicitados em
média nove exames. Com isso, o médico tem
capacidade de avaliar outros pontos do organismo humano, e recomendar medicamentos,
regime, exercícios físicos, cirurgias, etc.
O importante a você leitor, é cuidar de sua
saúde, mesmo que no estante ou tenda aparentemente esteja tudo bem.
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DECA forma mais uma turma de alunos
O programa Deca – Delícias da Casa da Amizade,
encerrou mais um módulo
de cursos gratuitos oferecidos pela Casa da Amizade de Pindamonhangaba
com o apoio da Gerdau.
Neste primeiro semestre, foram ministrados
quatro módulos e a última
aula aconteceu no dia 29
de junho. Os professores
ensinaram novas receitas
e técnicas da culinária.
Para o encerramento, os

alunos prepararam caldinhos, patê com torradas
e sobremesas. Além da
confraternização entre as
senhoras da Casa da Amizade, foram entregues os
certificados.
Este programa é gratuito e tem como objetivo
principal dar oportunidade para que as pessoas
de baixa renda possam ter
mais uma fonte de renda,
além das trocas de experiências que os alunos fa-

Missa e homenagens Rotary Clube tem
para Dona Carminha novo presidente
Maria do Carmo dos
Santos, a dona Carminha
de Coruputuba, completa 80 anos nesta quintafeira (2). Para celebrar a
data, várias instituições
de Pindamonhangaba estão se mobilizando para
prestar justa homenagem
para a ex-professora, ex
-parteira, ex-vereadora, e
atualmente voluntária de
projetos sociais e religiosos. Ontem ela participou

do programa de rádio o
‘Prefeito e Você’, além de
conceder uma entrevista
exclusiva à Tribuna (que
circula na edição de amanhã). Dona Carminha
também vai receber a Comenda Medalha de Honra
Capitão Bicudo Leme, da
Câmara Municipal, e terá
uma missa solene celebrada em sua homenagem
hoje, às 19h30, na Quadra
dos Salesianos.
Francyelly Godoy

Francyelly Godoy

napam, Niucéia Vieira
explicou sobre a relevância da APA à comunidade. “Hoje nós moramos, trabalhamos e
sobrevivemos na APA

Fundação Dr. João Romeiro

aos alunos pela confiança
em estar conosco adquirindo novas experiências”,
agradeceu Maria Celeste.
Novo curso
Estão abertas as inscrições para o 2º semestre
de atividades com turmas
para os períodos da manhã, tarde e noite com no
mínimo 12 alunos em cada
horário. Na próxima quarta-feira (8), serão feitas as
inscrições das 14 às 17 horas na Casa da Amizade.
Divulgação

Representante da APA destaca
importância da região
Moradores de Pindamonhangaba representaram a APA – Área de
Proteção Ambiental –
da Serra da Mantiqueira, na cidade de Itamonte, em Minas Gerais,
no mês passado, onde
ressaltaram como essa
região é determinante
para a comunidade que
vive no local.
Outro órgão que
ajuda na preservação
da área é o Conapam
– Conselho da APA da
Serra da Mantiqueira –
que também foi criado
para auxiliar na proteção e conscientização
aos moradores e visitantes da região.
A conselheira do Co-

zem com as professoras
Ana Rosa Valise e Adriana
Gasparin. “Nosso objetivo está sendo atingido,
pois temos vários alunos
preparando em suas residências receitas ensinadas
nas aulas do Deca. Como
coordenadora do projeto
e como voluntária juntamente com as professoras,
agradecemos à Casa da
Amizade pela oportunidade de desenvolvermos
nossos conhecimentos e

da Serra da Mantiqueira”, explica.
De acordo com ela,
toda Unidade de Conservação deve conter
planos de ações para a
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O novo presidente do
Rotary Clube de Pindamonhangaba é José Joir Zinoni Guirado (2015/2016),
que foi empossado na terça-feira (30). O evento
ocorreu na sede da instituição com a presença
de rotarianos, amigos,
parentes do novo presidente, autoridades civis e
militares.
Joir Guirado agradeceu
ao ex-presidente Ney dos
Santos Moreira pelo ano
rotário que se encerrou, e
pela entrega do cheque de
R$ 6 mil, para a “Casa da
Amizade” iniciar a reforma dos banheiros da entidade.

preservação e sustentabilidade dos recursos
naturais, seja na área
protegida como ao redor dela. Niucéia contou que o projeto está
em fase de finalização.
“Até o final do ano que
vem, teremos o plano de
manejo”.
A Área de Proteção
Ambiental da Serra da
Mantiqueira
envolve
três estados: São Paulo,
Rio de Janeiro e Minas
Gerais. Recentemente
ela completou 30 anos
de criação, porém a propriedade existe há mais
de 150 anos. A área de
421.804, 4.600 hectares
é protegida pelos moradores da região.

EXPEDIENTE

O Rotary está presente há 63 anos na cidade,
prestando relevantes serviços sociais para a comunidade mais carente, entre eles, o famoso “Banco
de Cadeiras de Rodas”; o
intercâmbio entre jovens
para o mundo todo; o
combate mundial contra
a Pólio; além de diversas
ações sociais atendendo
diretamente a população
de Pindamonhangaba.
As reuniões do Rotary
Clube de Pindamonhangaba são abertas ao público e acontecem toda terçafeira, às 20 horas, na Casa
da Amizade (rua Itália,
320, Parque das Nações).

Polícia prende
suspeitos por dupla
tentativa de homicídio
Após tentativa de homicídio contra duas pessoas
na tarde da última segunda-feira (29), policiais civis
iniciaram intensas investigações que identificaram
os suspeitos do crime e o
veículo utilizado, um VW/
Polo de cor preta.
Outro veículo de um
dos suspeitos, um VW/Gol
de cor chumbo, foi localizado com perfurações de
bala e foi apreendido na
Delegacia de Polícia.
Na mesma noite, às
23 horas, na estrada de

acesso a Ubatuba, três
suspeitos foram detidos,
e com eles foram encontradas várias munições
calibre 9mm. Eles foram
autuados em flagrante e
encaminhados ao CDP de
Caraguatatuba.
Pessoas ouvidas no
inquérito policial para
apuração no crime confirmaram a participação dos
suspeitos. Policiais Civis
no local conseguiram coletar vestígios, bem como
de projéteis no veículo de
um dos presos.
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Premiação do Concurso Nacional e do Juventrova
Evento integra a programação comemorativa aos 310 anos de emancipação político administrativa da cidade e será realizado no Teatro Galpão
Arquivo TN

Premiação reúne trovadores de todo o Brasil
ALTAIR FERNANDES
***

Com declamação de trovas
de autores veteranos e de jovens trovadores acontece neste sábado (4), com início às 18
horas, no Teatro Galpão (avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 2.750), a premiação
e homenagens referentes ao
XXV Concurso Nacional/Internacional de Trovas e XXI
Juventrova, concurso estudantil da modalidade.
O Concurso Nacional/Internacional de Trovas de Pindamonhangaba, entre os mais concorridos certames da modalidade
no Brasil, é dividido em duas
categorias: Regional - aberta a

trovadores de Pinda, cidades da
região do Vale, serra da Mantiqueira e Litoral Norte; Nacional/
Internacional - trovadores das
demais cidades do Estado de São
Paulo, de outros estados e de países de Língua Portuguesa.
A categoria Regional este
ano teve como tema a palavra
Covardia e participaram 135
trovas. Na categoria Nacional/
Internacional, tema Ousadia,
participaram 367 trovas. Comissões julgadoras formadas
por trovadores apontaram as
quinze melhores trovas de cada
categoria distribuídas entre
vencedoras, menções honrosas
e menções especiais. Conﬁra a
seguir as trovas premiadas:

TEMA NACIONAL - OUSADIA Quando me impele a ousadia,
domo o tempo,estreito o espaço
CATEGORIA VETERANOS
e completo a travessia,
driblando o medo e o cansaço.
VENCEDORES
Relva do Egypto R. Silveira Neste mundo irreverente,
B.Horizonte/MG
que tanto nos faz sofrer,
Ousar não é ser valente
minha ousadia é ser gente,
ao buscar glória e poder.
que em gente é capaz de crer!
Ousadia é quando a gente
Carolina Ramos – Santos/SP humaniza o nosso SER !
Que ousadia dos meus dedos
Rita M. Mourão - Ribeirão Preto/SP
o seu corpo percorrer,
ﬁngindo sondar segredos
MENÇÕES ESPECIAIS
já cansados de saber !...
Todo sonho no horizonte,
Gilvan C. da Silva - São Gonçalo/RJ mesmo distante da gente,
Num mundo de hipocrisia
tem a ousadia de uma ponte
padrões e mentes servis,
entre o futuro e o presente !
quanto custa a ousadia
Heder Rubens S. e Souza
de dizer:-eu sou feliz?!
- Natal/RN
Manoel Cavalcante de S. Castro Beijo ousado...e ante o receio
- Pau dos Ferros/RN de dois sonhos desiguais,
Houve ousadia nos passos,
nós fomos louco passeio
mas deles não me arrependo!
entre o sempre...e o nunca mais.
Sei que ao abrir meus espaços,
Manoel Cavalcante de S.
se mais ouso,mais aprendo...
Castro - Pau dos Ferros/RN
Maria Helena de O. Costa Não temo o mar que me nega
- Ponta Grossa/PR ser mais branda a travessia.
Com ousadia me olhaste,
Temo sim, a mente cega
ousada, eu correspondi.
que me bloqueia a ousadia.
Com loucura me abraçaste
Rita M. Mourão - Ribeirão Preto/SP
e o resto eu juro, nem vi !
Resguardando um bom momento
Rita Marciano Mourão e nas proporções devidas,
- Ribeirão Preto/SP ousadia é condimento
que dá gosto às nossas vidas.
MENÇÕES HONROSAS
Selma Patti Spinelli- São Paulo /SP
Ousadia foi pousar,
“ Não volto!”-Mas eu previa
num momento passional,
que,no meu leito tristonho,
os imãs do teu olhar
tu terias a ousadia
nos teus olhos de metal!
de sempre invadir meu sonho !
Arlindo T. Hagen - Juiz de Fora/MG

Roubei seu beijo...e, ao beijá-la,
a ousadia nos fez bem:
quem rouba um beijo não fala;
quem é roubada...também!

Edmar J. Maia Nova Friburgo/RJ

Chega a idade!...E eu já sem graça,
na ousadia dos meus planos,
ﬁnjo que o tempo não passa
e escondo os meus desenganos!
Professor Garcia- Caicó/RN

Preciso ter ousadia
e cumprir minha missão,
de esmagar a covardia
com cada aperto de mão.

Jaqueline Machado
- Cachoeira do Sul/RS

Foi grande minha ousadia
querer mudar-te ,meu bem,
mas percebi certo dia
que ninguém muda ninguém!

Nair L. Rodrigues-Santos/SP

TEMA REGIONAL – COVARDIA
VENCEDORES
Sufocando o que eu sentia,
temeroso eu nada ﬁz,
fui covarde e a covardia
me impediu de ser feliz.

Temendo a desilusão
ﬁngi que não te queria,
hoje vivo em solidão
pela minha covardia.

Argemira Marcondes – Taubaté/SP

Eu jamais fugi do amor,
fugirei ou fugiria.
Meu coração tem valor
bem maior que a covardia.

Bessant – Pindamonhangaba/SP

Fui covarde em meus assombros,
castigou-me a penitência;
carrego um fardo nos ombros:
muita dor na consciência...

J. Valdez de Castro Moura
– Pindamonhangaba/SP

Somos náufragos num barco
(afastando a COVARDIA...)
afundando em mesmo charco,
Argemira Marcondes – Taubaté/SP os sonhos de cada dia !
Culpa, eu sei que não me cabe,
Myrtes Mazza Masiero
por arroubos de ousadia;
- São José dos Campos/SP
seus beijos roubo e ela sabe:
MENÇÕES ESPECIAIS
não roubar é covardia.
Bessant – Pindamonhangaba/SP Com medo eu lhe disse não,
e assim meu amor partia
A covardia se instala
levando o meu coração
em mim e tanto me implora
e eu ﬁquei,por covardia.
que eu, num triz,desfaço a mala
Argemira Marcondes - Taubaté/SP
e outra vez...não vou embora...
Élbea P. de Sousa e Silva Covarde é aquele que evita
- Caçapava/SP se expor a um amor qualquer.
A covardia lhe dita
Fui covarde em alta escala
como e quando,o que ela quer.
hoje sofro e não me iludo;
Bessant - Pindamonhangaba/SP
pois quando o remorso fala,
Um leão de estirpe e linha,
falta paz e falta tudo.
J.Valdez de Castro Moura – nas batalhas honro a farda,
Pindamonhangaba/SP mas...meu coração-galinha
diante do amor...se acovarda...
É nas trilhas dos proscritos,
Élbea Priscila de Sousa e
dos covardes, nos enredos,
Silva – Caçapava/SP
Wanda de Paula Mourthé- que sou preso dos conﬂitos,
Sou poltrão,medroso, esquivo,
B.Horizonte/MG sendo refém dos meus medos...
J. Valdez de Castro Moura – pois prezo por meu conforto:
CATEGORIA NOVATOS
Pindamonhangaba/SP antes covarde bem vivo,
do que ser herói...e morto !
Élbea P. de Sousa e Silva- Caçapava/SP
VENCEDORES
MENÇÕES HONROSAS
De que serve o desatino
Ousadia é para poucos,
Quando a covardia o impede
do covarde já sem voz,
que têm pela vida afã:
de afrontar diﬁculdade,
pode escolher seu destino
é destes,chamados loucos,
você não vive e concede
e não desata seus nós.
o domínio do amanhã.
um trono à infelicidade !
Edweine L. da Silva Saitama/Japão

Angélica Vilela R. dos SantosTaubaté/SP

Mauro Luiz Silveira
- Guaratinguetá/SP

Vinte e um anos de Juventrova
Originado de um projeto
da UBT - Pindamonhangaba
junto aos professores de língua portuguesa denominado
“A Trova na Escola”, direcionado a alunos a partir da 5ª
1. EE ALFREDO PUJOL
Quando folheio o caderno
eu sinto um grande prazer.
Assim, no mundo moderno,
consigo sobreviver.

Sara Borges Vicente do Amaral
- 3º ano – EJA

Escrevi, em um caderno,
meus sentimentos de amor:
as juras de amor eterno
pra quem não me deu valor.

série do Ensino Fundamental
(atual 6º ano), redes pública
e particular, o Juventrova
chegou a sua 21ª edição.
Vinte escolas participaram do concurso deste ano,
No meu caderno da escola
todos gostam de mexer.
Eu digo: “que carambola”
o que vocês querem ver?

Natália Silva Constantino
8º ano – Ensino Fundamental

6. EE ESCOLÁSTICA
ANTUNES SALGADO
Meu caderno é de arrasar
e também é especial.
Sabrina Aparecida Crespo
Nele posso acreditar
2º ano - Ensino Médio
num futuro bem legal.

2. EE ANTONIA CARLOTA
GOMES
Tenho sonhos rascunhados
num caderno de papel
para serem realizados
ternos, doces como o mel.

Lisandra Cristina Martins Miguel
- 8º ano – Ensino Fundamental

Cada texto que escrevi,
em você guardo com calma.
Escrevi tudo o que vi!
Caderno, tu tens a minh’alma.

Matheus Gustavo F da Silva
8º ano – Ensino Fundamental

3. EE Dr. DEMÉTRIO
IVAHY BADARÓ
Quem se esquece do caderno,
e só pensa em celular,
coloca os dois pés no inferno
por não querer estudar.

Alexandre Francis da Silva
2º ano - Ensino Médio

Tenho muitas emoções,
por isso, o meu caderninho
contém muitos corações
feitos com tanto carinho.

Ana Carolina Pereira Gama
8º ano – Ensino Fundamental

4. EE DIRCE APARECIDA
PEREIRA MARCONDES
Eu encontrei um amigo,
o nome dele é caderno.
Levarei sempre comigo,
será meu amigo eterno!

entre elas, apenas uma da
rede particular, o Colégio
Santa Mônica, e duas de outros municípios, as escolas
estaduais: Manuel Cabral, de
Tremembé, e Nilce da Concei-

ção, de São José dos Campos.
O tema foi ‘Caderno’ e
das 805 trovas enviadas, as
50 trovas escolhidas, todas
consideradas vencedoras, o
leitor pode conferir a seguir:

12. EE JOSÉ WADIE MILAD
Caderno, meu conselheiro,
onde estou, está comigo,
você é meu companheiro
Gabriela Lopes - 8º ano e, também, melhor amigo.

Na mochila do colégio
tenho lápis e caderno.
Estudar é um privilégio,
e o conhecimento é eterno.

– Ensino Fundamental

O diário é um caderno
onde guardo sentimentos
do que foi ou não eterno
como são meus pensamentos.

Larissa da Silva Tavares
8º ano – Ensino Fundamental

13. EE MANUEL CABRAL
(Tremembé)
Pedro Luiz de Barros Num caderno pequenino,
8º ano – Ensino Fundamental faço frases, faço verso
para meu bebê menino,
...o mais lindo do universo!
Evelyn Miriã Ferreiro Couto 10. ETEC JOÃO GOMES
Érika Cordeira Santos da Silva 6º ano - Ensino Fundamental DE ARAÚJO
3º ano – Ensino Médio
O meu caderno é um barco
De espiral ou de brochura,
Eu tenho um velho caderno,
que me ajuda a navegar
folha branca ou reciclável,
nele gosto de escrever.
e a poesia é um marco,
cuido sempre com doçura
Só acho que é um inferno
com ambos vou viajar.
pro caderno ser durável.
Pâmela Patrícia Barbosa de fazer isso e ninguém ler.
Maria Letícia Barbosa
6º ano - Ensino Fundamental

Quando escrevo no caderno
penso em algo especial:
faço um verso bem moderno
que ﬁca muito legal.

Giovana Rodrigues Miranda
- 8º ano - Ensino Fundamental

Oliveira

Com lápis de cor, eu pinto
o teu nome: Sebastião,
em meu caderno e, assim, sinto
seu nome em meu coração.

- Ensino Médio

11. EE JOSÉ AYLTON
FALCÃO
Em meu caderno escrevi
tantos contos sem um ﬁm,
de coisas que eu já vivi,
Emanuela Cristina Lazarini de outros sonhados por mim.

- 6° ano – Ensino Fundamental

Amanda Salgado Barbosa
2º ano – Ensino Médio

O caderno é o conﬁdente
dos versos ao meu amor.
que me leva, docemente,
Gisebel Kaline Gomes da Silva para um mundo encantador!

- 9º ano – Ensino Fundamental

Tiradas do pensamento
palavras vão pro caderno.
Meu cérebro é alojamento
para meu texto moderno.

Luciana Aparecida Pereira
Santos - 3º ano supletivo
– Ensino Médio

Muitas palavras malditas
por sentimentos em vão,
Jade Pereira diariamente são escritas
- 8º ano – Ensino Fundamental no caderno da ilusão.

8. EE ISIS CASTRO DE
MELLO CÉSAR
Um caderno fui comprar,
várias formas encontrei:
com folhas para marcar...
Mas apenas um levei.

Eduardo José da Silva
3º ano – Ensino Médio

Naquele velho caderno
escrevi coisa de amor.
Era uma tarde de inverno,
Milena Simões Alves - 3º ano de sentimento e de cor...

7. EE EURÍPEDES BRAGA
Enquanto você durar
será meu amor eterno.
Sempre, sempre irei te amar,
oh! meu querido caderno.
Histórias posso escrever,
sentimentos expressar.
Mas se o caderno, alguém ler
meu mundo irá desabar.

Kennedy Alan - 1º ano
supletivo – Ensino Médio

Bianca Ventura Ferreira
3º ano – Ensino Fundamental

Na linha do horizonte
busco a minha inspiração,
sentado na velha ponte
com o caderno na mão!

Igor Gabriel França da Costa
- 1º ano – Ensino Médio

Oliveira Ribeiro - 9º ano
– Ensino Fundamental

Daiana Aquino Luz
1ª ano – Ensino Médio

Jovens trovadores recebem medalhas e diplomas
Hoje trouxe o meu caderno
pra matéria copiar,
o que se aprende é eterno,
sempre é tempo de estudar.

Meu caderno tem histórias,
lembranças do que passei.
Dentro dele tem vitórias,
e as tristezas? Eu pulei!

Camille Gabriele Sacramento 8º ano – Ensino Fundamental

Ana Eduarda Florentina de
Carvalho -1º ano – Ensino Médio

Sabrina Ferreira de C. Júlio
8º ano – Ensino Fundamental

Ana Luiza Santos de Melo
1º ano – Ensino Médio

Hoje preciso estudar,
não vou ﬁcar de bobeira,
meu caderno vou pegar
e parar de brincadeira.

Eu tenho um caderno antigo
que traz uma melodia.
Fala de um amor amigo
que me lembro a cada dia.

Lá na escola vou usar
meu caderno pra aprender.
Em casa vou revisar
e esta prova vou vencer!

19. Colégio Santa Mônica
O meu caderno vale ouro,
pois nele sempre escrevia
Camilly Senna - 8º ano coisas de um lindo tesouro
– Ensino Fundamental que em meu coração havia.

17. EE PEDRO SILVA
O meu caderno é perfeito.
“Atividades em sala
Bruna Gomes de Meneses faças sempre sem defeito”,
3º ano – Ensino Médio é o que minha mãe fala!

Sarah Helena Leão Santana
9º ano – Ensino Fundamental

20. EE WILSON PIRES
Um caderno ela comprou,
custou cinquenta reais,
Gabrielle Bueno - 9º ano
sua mãe se revoltou:
– Ensino Fundamental
14. EE MÁRIO BULCÃO
- Desse! Não comprarás mais!!!
Leio uma linda poesia
GIUDICE
Daniele Vitória Santos
e a copio no caderno.
Preciso do meu caderno
Castro - 3º ano – Ensino Médio
Fico cheia de alegria,
para poder estudar.
pois é sobre amor materno!
Ele é meu amigo eterno
Padrinhos do Juventrova
Vitória Gabrielly Benkenstein
que não me deixa colar.
Este ano homenageamos
- 9º ano – Ensino Fundamental
Maria Eugênia de Souza Silva
como
Madrinha a professora FáBello - 1º ano – Ensino Médio Caderno maravilhoso,
tima
Migoto,
da Escola Estadual
meu parceiro inseparável,
Wilson Pires. Para Padrinho o
me faz um ser estudioso
15. EE MONSENHOR JOÃO
professor Alexandro Flausino, da
e também me faz notável!
JOSÉ DE AZEVEDO
Bruno de Souza Rabelo Escola Estadual Alfredo Pujol.
Nas folhas do meu caderno,
3º ano – Ensino Médio
eu guardo a boa memória:
Nas folhas de meu caderno
Os concursos Nacional
o sentimento mais terno
escrevo, tema: canção!
e Juventrova são realizados
do amor que ﬁcou pra história.
Pra quando chegar o inverno

Na primavera ou verão,
Guilherme Custódio Freire
também no outono ou no inverno,
1º ano – Ensino Médio
faço versos de montão
Caderno, nele rabisco,
com um lápis, no caderno.
5. EE ELOINA SALGADO
Thalyta Victoria dos Santos Ramos uma carta de esperança.
RIBEIRO
- 8º ano – Ensino Fundamental Das primeiras letras risco
Herline de Melo da Silva Ele não tem linhas tortas.
No caderno está escrito
saudade, dor e lembrança.
- 6º ano – Ensino Fundamental Que caderno original!
Stefania Regina da Silva
frases lindas sobre o amor
1º ano – Ensino Médio
para um menino bonito
Com matérias, abre portas,
que será um vencedor.
9. EE ISMÊNIA MONTEIRO pro sucesso pessoal.
Francyne Almeida OLIVEIRA
Wesley Henrique de Oliveira Santa- 16. EE NILCE CONCEIÇÃO DE
3º ano – Ensino Médio Quando folheio o caderno
na - 8º ano – Ensino Fundamental LIMA (S. José dos Campos)
Vivo em um mundo moderno
Guardo todas as lembranças
Caderninho, cadernão,
muito simples e sem cor,
tão repleto de alegria,
num caderno muito antigo.
a vida facilitou...
constato: não foi eterno
onde não se usa caderno
Desde o tempo de criança
Com a caneta na mão,
o seu poema de amor.
pois se usa a tecnologia.
Gabriela Aparecida de fez mal quem não copiou.
ele é meu melhor amigo.
Damiana Letícia Silva Treco
7º ano – Ensino Fundamental

Arquivo TN

Gabriel Silva Rocha - 8º ano –
Ensino Fundamental

aquecer meu coração...

Larissa Gabriele da Silva Roque
- 9º ano – Ensino Fundamental

O Matheus comprou um terno
pra ver uma serenata,
e escreveu no seu caderno
um poema pra Renata.

Rafael de Lucas Bezerra
9º ano – Ensino Fundamental

18. EE Ryoiti Yassuda
Meu caderno vai guardar
tudo aquilo que aprendi
para um trabalho arranjar
e a minha vida seguir.

Maria Fernanda da S. Ribeiro
1º ano – Ensino Médio

anualmente pela parceria
UBT – União Brasileira
de Trovadores/Seção de
Pindamonhangaba e Prefeitura através do Departamento de Cultura, biblioteca Vereador Rômulo
Campos D’Arace , Departamento de comunicação
e jornal Tribuna do Norte.
TEMAS PARA 2016
Nacional: Partida
Regional: Chegada
Juventrova – Respeito
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Magrão sugere fiscalização
Vereador Cal agradece Toninho da Farmácia
apresenta iniciativa em favor e manutenção das calçadas
Emenda Parlamentar
área central do município
para cobertura da piscina de população de baixa renda daO vereador
Magrão (PPS) protocolou nesta semana o requerimento nº 1.010/2015, solicitando ao Executivo, que tome providências
do Centro Esportivo Zito
urgentes no sentido de fiscalizar os passeios públicos (calçadas) de
feita também a cobertura

nome da população de

lateral da piscina e tam-

Pindamonhangaba e prin-

bém para a cobertura das

cipalmente do Distrito de

piscinas do Araretama, do

Moreira César, agradece

Cidade Nova e do João

ao Prefeito Vito Ardito

do Pulo.

Lerario e em especial ao

O Vereador destaca que

Deputado Federal Arnal-

o trabalho do Deputado

do Faria de Sá (PTB), que

Federal Arnaldo Faria

destinou mais uma Emen-

de Sá em nossa cidade é

d a P a r l a m e n t a r, p a r a

intenso, trazendo muitas

Pindamonhangaba, con-

Emendas que possibilitam

seguindo uma verba no

a prefeitura a realização

valor de R$ 445.000.00

de várias obras para a co-

(quatrocentos e quarenta

munidade, e que em breve

e cinco mil reais), para a

vai detalhar todas elas.

cobertura da piscina do

Missa em

Centro Esportivo José Eli

Coruputuba

Miranda – ZITO, no Dis-

O Vereador Cal e a

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) salário-mínimo.
O Ve r e a d o r
destaca que uma
grande parcela da
população, não
possui recursos
para arcar com
os custos de um

Dona Carminha convidam

trito de Moreira César.
A cobertura da pis-

a Comunidade Corupu-

cina vai proporcionar

tubense e amigos para a

melhores condições para

missa que será celebrada

a prática de atividades

pelo Padre Cássio, Diretor

aquáticas, para os alu-

Salesiano, em Coruputu-

nos e também para os

ba no próximo dia 05 de

professores, que poderão

julho, às 10:30 horas, no

ministrar suas aulas com

galpão em frente a Igreja

mais comodidade.

Nossa Senhora Apareci-

O Ve r e a d o r C a l v a i
continuar solicitando

da. Toda população está

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.
Fotos: Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Tampa de bueiro
Monteiro César

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

convidada!

Fale com o Vereador Cal

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

que está quebrada na rua

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Gomes – Cal (PTB) em

M unícipe

mostra ferimentos , após

queda na rua

M onteiro C ésar

de

emendas para que seja

Fotos: Assessoria

O Vereador José Carlos

todas as ruas do centro de Pindamonhangaba, bem como realizar as
manutenções que forem necessárias, desobstruindo-as para evitar que
prejudiquem a passagem das pessoas. “A manutenção deficiente dos
passeios, como calçadas quebradas e sem o piso adequado ocasionam
problemas aos transeuntes como a falta de acessibilidade, livre acesso
ao comércio e circulação. O problema se agrava com as pessoas com
deficiência e com as pessoas com mobilidade reduzida, como o caso
de idosos”, enfatizou Magrão.
Outro problema que precisa ser observado é a existência de obstáculos, como postes e árvores, no meio das calçadas que impedem
a passagem e que precisam ser retirados para desobstruir o passeio.
O representante do Legislativo disse ainda que “é necessária a
fiscalização e a tomada de providências urgentes, pois as pessoas
estão enfrentando dificuldades e graves problemas”. Nos últimos dois
meses, Magrão recebeu duas reclamações de munícipes que sofreram
acidentes, quando andavam pela calçada no centro. Um senhor que andava na calçada da rua Sete de Setembro pisou na tampa de uma caixa
de passagem que estava solta vindo a cair, o que lhe causou diversos
ferimentos nas pernas. Outro fato ocorreu esta semana, quando uma
senhora carregava o neto no colo e tropeçou na tampa de um bueiro que
estava quebrada na rua Monteiro César. Com a queda, a senhora teve
ferimentos no joelho e cotovelo e a criança bateu com a cabeça no chão.
“Vamos aguardar que a Prefeitura realize a vistoria e tome as providências cabíveis para sanar esse problema existente em vários locais da
cidade. A conservação das calçadas precisa ser melhorada com urgência,
no sentido de oferecer maior segurança e mobilidade aos pedestres”,
concluiu o vereador Magrão.

Senhor

c a í d o d e v i d o ta m p a s o lta n a

calçada da rua

7

de setembro

Calçada com
Monteiro César

buracos

na

rua

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
Satisfeito, Janio Lerario aplaude
inauguração da cobertura da PEDE A CONSTRUÇÃO trabalho da Prefeitura no atendimento
quadra poliesportiva do Triângulo DE PORTAIS NAS
aos pedidos da comunidade
E vento aconteceu na quarta - feira ,
D e acordo com o vereador até os
ENTRADAS DA CIDADE
dia

Portalr 3.com .br

do

24 de junho , e contou com a presença
P refeito 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 ca ç ã o /C VP

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

pa rt i c i p o u

d o ato i n a u g u r a l d a c o b e rt u r a d a
q u a d r a p o l i e s p o rt i va d o

Triângulo

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) encaminhou solicitação ao Executivo pedindo
a realização de estudos visando a construção de portais
nas entradas da cidade, para
atender os turistas que visitam
nossa cidade, com a instalação de câmeras que poderão
contribuir para a segurança
da população. “A maioria
das cidades, principalmente
as turísticas apresentam um
portal nas suas entradas, que
atendem tanto aos turistas com
as indicações dos principais
pontos turísticos da cidade;
como também na segurança,
com instalação de câmeras e
guardas municipais que poderão atuar em conjunto com
as policias civil e militar”,
enfatiza o edil.
MAIS SEGURANÇA
COM AUMENTO
DO EFETIVO
Outro pedido do Presidente
da Câmara de Pindamonhangaba, Vereador Felipe
César – FC é a solicitação ao
Governador Geraldo Alckmin
do aumento do efetivo policial
na cidade, tanto na esfera da
Polícia Civil, como por parte
da Polícia Militar. O Vereador
faz questão de enfatizar que a
cidade cresce em proporções
rápidas, com a construção
de conjuntos residenciais,
além do surgimento de novos
empreendimentos. Com a
assinatura do convênio da chamada “Atividade Delegada”, o
Presidente Felipe César – FC

sugere que este efetivo seja
aumentado em proporções que
possa suprir e proporcionar
mais segurança para a população. “Hoje apenas 10 homens
na Atividade Delegada, não
representa quase nada, é necessário aumentar mais este
número para que a violência
seja minimizada em nossa
cidade”, destaca o Presidente
da Câmara, Vereador Felipe
César – FC.
RODOVIÁRIA
NA VIA DUTRA
O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, Vereador
Felipe César – FC também solicita ao Prefeito a realização
de estudos para viabilizar a
construção de uma rodoviária
interestadual às margens da
Rodovia Presidente Dutra. Em
sua justificativa, o Presidente
alega que a atual rodoviária,
construída há mais de 30 anos
é pequena e não comporta
a entrada de mais empresas
com novas linhas de ônibus.
A construção de uma outra,
mais moderna, com mais
guichês e plataformas, à beira
da Via Dutra, vai proporcionar
que novas empresas e novas
linhas possam ser criadas e
atendidas, permitindo que
Pindamonhangaba possa ter
ligações com outras cidades e
capitais do país. “Nossa cidade
cresce a cada dia e a Dutra
está cada vez mais próxima.
Desta forma, uma rodoviária
às margens desta rodovia, vai
facilitar novas linhas e novas
empresas”.

pedidos , em caráter de urgência , estão
sendo atendidos pela

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

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

P refeitura

C o m u n i ca ç ã o

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
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 214/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) SOCITECA LTDA, responsável pelo
imóvel situado a RUA SERGIO MARCONDES SALGADI, S/Nº, Quadra H, Lote 08 bairro JARDIM
CAMPOS MAIA, inscrito sob a sigla SO11.11.09.007.000, 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
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 215/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) SEBASTIÃO MICHEL DE OLIVEIRA,
responsável pelo imóvel situado a RUA DALVA DE OLIVEIRA, S/Nº, Lote 72 bairro BELA VISTA,
inscrito sob a sigla SE21.09.03.001.000, 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
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 216/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOSE BENEDITO ROSSI, responsável
pelo imóvel situado a RUA DOUTOR FONTES JUNIOR, 965, bairro SÃO BENEDITO, inscrito sob
a sigla SO11.15.03.026.000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 093/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 93/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para limpeza da fachada/vidros/testeira do prédio sede da Prefeitura de Pindamonhangaba”, a
Autoridade Superior, com base no parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexo aos autos,
nega provimento ao recurso interposto pela empresa World Service Ltda. EPP (proc. ext. 15781 de
29/5/15); e HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório em favor da empresa (item/lote):
Ala Administração e Multiserviços Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2015.
PREGÃO Nº. 135/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 135/15, que cuida de “Aquisição de projetores multimídia
(Datashow) e impressora multifuncional mono laser”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/
lotes): Leandro Moutinho Caçapva Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. EPP (02);
Valdemar Fernandes da Silva ME (01).
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 038/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 38/15, referente à “Aquisição de
Datashow e tela de projeção, para o Departamento de Assistência Social (Administrativo, CRAS
e Conselhos Municipais, CREAS”, com encerramento dia 17/07/15 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, 01 de julho de 2015.
PREGÃO Nº 079/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 79/15, referente à “Aquisição de
materiais de funilaria e pintura visando atender as necessidades de manutenção e conservação
dos veículos pertencentes à frota municipal por um período de 12 meses”, com encerramento dia
20/07/15 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, 01 de julho de 2015.
PREGÃO Nº 082/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 82/15, referente à “Contratação de
empresa na prestação de serviço par cópia de chave, abertura de segredo e troca de mola de porta
e piso para o departamento de administração”, com encerramento dia 21/07/15 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, 01 de julho de 2015.
PREGÃO Nº 151/2015
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. 151/15, referente à “Aquisição
de bicicleta ergométrica para fisioterapia Moreira César”, com encerramento dia 23/07/15 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) 36445600.
Pindamonhangaba, 01 de julho de 2015.
PREGÃO Nº 152/2015
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. 152/15, referente à “Aquisição de
cortinas, incluindo os serviços de instalação/aplicação em escolas e creches da rede municipal”,
com encerramento dia 23/07/15 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, 01 de julho de 2015.

Tribuna do Norte

Nesta quinta-feira (2),
às 10 horas, a administração municipal inaugura o
Complexo de Atendimento Psicossocial, que fica na
rua Dr. José Luiz Cembranelli, 1.005, Parque das
Nações, próximo ao Hospital 10 de Julho.
No local, a população
poderá contar com os serviços do Caps-AD - Centro de Apoio Psicossocial
- Álcool e Drogas, Casa de
Triagem e com o Caps I Centro de Apoio Psicossocial Infantil. O prédio possui mais de 1.200m² de
área construída e terá salas de atendimento, auditório, salas para oficinas,
entre outros.
Com a implantação
do Caps-AD os profissionais terão melhores
condições para atender
os pacientes que sofrem
com transtornos causa-

Divulgação

O prédio possui várias salas para receber os pacientes e familiares
dos pela dependência do
álcool e drogas. A Casa
de Triagem é um servi-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
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
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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 14/07/2015 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
136º MARILZA AUGUSTO
RUA PAPA JOÃO XXIII, 319 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-180
137º CRISTIANE MONTEIRO
RUA TEN. CEL. ALEXANDRE M. MONTEIRO, 389 – BOSQUE DA PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-330

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 157/2015
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. 157/15, referente à “Aquisição
de gêneros alimentícios especiais para alimentação escolar, conforme Termo de Referência”,
com encerramento dia 22/07/15 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, 01 de julho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO
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:

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 158/2015
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. 158/15, referente à “Aquisição
de polpa de fruta para alimentação escolar, conforme Termo de Referência”, com encerramento dia
22/07/15 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, 01 de julho de 2015.

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).

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 13/07/2015 às 15:30 horas

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia 13/07/2015 às 14:00 horas
ENFERMEIRO DO PSF
11º KARINA RAQUEL CARDOSO DA SILVA
AVENIDA OLMIRA ORTIZ PATTO, 410 – CHÁCARAS REUNIDAS BRASIL
TAUBATÉ – SP
CEP 12091-240
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ço de apoio às famílias.
Nela, há possibilidade de
ampliar a oferta de ser-

viços e garantir a qualidade no atendimento de
forma integral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
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
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 curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
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 14/07/2015 às 14:30 horas
RECEPCIONISTA
14º CLAUDIO DE TOLEDO SANTOS
RUA DOS ANDRADAS, 226 – MONTE BELO
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-510
15º NOELY BONIFACIO DA SILVA ROCHA
RUA SEVERINO DA SILVA LOPES, 808 – JARDIM MARIANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP12425-320
RUA JOSÉ ALVES PALOMAS, 61 – BOA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-070
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
049/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
1035/14
DATA PROTOCOLO:
29/08/2014
Nº CEVS: 35380060186300048518 DATA DE VALIDADE:
30/04/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
GUILHERME DE FARIA PINHEIRO
CNPJ/CPF: 24856350803
ENDEREÇO:
R MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA
N°:
276
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
PARQUE YPÊ
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
GUILHERME DE FARIA PINHEIRO
CPF:
24856350803
RESP. TÉCNICO:
GUILHERME DE FARIA PINHEIRO
CPF:
24856350803
CBO:		
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 102349
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
30/04/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 30 de abril de 2015

BIÓLOGO
1º MARIANA DE SOUZA VIEIRA
RUA CIRO VALENTINI, 54 – OURO VERDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-240
2º RAIDALVA NERI DE OLIVEIRA
RUA JOSÉ INACIO, 395 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-300
3º PRISCILA DE CARVALHO LOPES GOMES JUNQUEIRA
AVENIDA JOSÉ BENTO MONTEIRO LOBATO, 47 – JD. GURILÂNDIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-620
4º PABLO LOUZADA SANTOS
ESTRADA MUNICIPAL RODOLFO DE BONNA, 440 – CHÁCARA CANAA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
5º RODRIGO DE LAS HERAS KOZMA
AVENIDA VEREADOR ALFREDO MOLINARI, 371 – RES. ANDRADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-350
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
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
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 e de curso específico, 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 13/07/2015 às 14:30 horas

CMDM - Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Convocação para a 6ª Reunião Ordinária do CMDM – 2015
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na
data e local abaixo, para a realização da 6ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
•
•
•
•
•

5

Pinda ganha Complexo de
Atendimento Psicossocial

PREGÃO Nº 153/2015
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. 153/15, referente à “Aquisição de
sistema completo para controle e gerenciamento de atendimento por senha incluindo instalação e
serviços de manutenção corretiva, assistência técnica com substituição de peças durante o período
de garantia, para o setor de atendimento do protocolo e arrecadação (Iptu/Iss) no prédio sede da
Prefeitura de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 24/07/15 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, 01 de julho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
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:

2 DE julho de 2015

Avaliação das Prés-Conferências
Apresentação das Propostas
Programação da Conferência Municipal
Informes
Leitura e aprovação da Ata

Dia: 		
06/06/2015 (segunda-feira)
Horário:
18h (tolerância de 10min)
Duração: Aproximadamente 2 horas
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

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
28º ROSEMARY DE OLIVEIRA GALVÃO FILHA
RUA MARIA DO CARMO GUIMARÃES FRANÇA, 570 – SÃO MANOEL
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12512-350
29º SILVANA ANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS
RUA DOS CRISANTEMOS, 52 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-400
30º ADRIANA MOREIRA DA SILVA
AVENIDA PREFEITO NICANOR RAMOS NOGUEIRA, 881 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-010
31º ANDREA GIOVANA DE SOUZA
RUA JOÃO BATISTA DE ALMEIDA. 35 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-250
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LICENÇA DA CETESB

LICENÇA DA CETESB

ELFER INDÚSTRIA, SERVIÇO, E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu
da CETESB a Licença de Instalação nº 3002556 e requereu a Licença de Operação
para estamparia de metais; serviço de à Av. Julio de Paula Claro , 1001, Feital,
Pindamonhangaba.

PEDREIRA ANHANGUERA DO VALE LTDA, torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Operação Nº 03004734, válida até 14/05/2018, para extração
de minério, sito à Estrada Municipal da Anhanguera, s/n, bairro Bom Sucesso,
Pindamonhangaba/SP.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
050/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
CADASTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIACEVS
Nº PROTOCOLO:
0522/15
DATA PROTOCOLO:
17/04/2015
Nº CEVS: 35380060193100002925 DATA DE VALIDADE:
28/04/2015
CNAE:
9313-1/00 ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO
RAZÃO SOCIAL:
PAINEIRAS COUNTRY CLUB
CNPJ/CPF: 51616159000176
ENDEREÇO:
AV NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO N°:
2009
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
SOCORRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12421-010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
FELIPE CESAR POMBO CPF:
16272387865
RESP. TÉCNICO:
MONICA PEREIRA SILVA DA COSTA CPF:
30419274898
CBO:		
CONS. PROF.:
CREF
N º INSCR.: 046991
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
28/04/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 28 de abril de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
051/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0258/15
DATA PROTOCOLO:
19/02/2015
Nº CEVS: 35380060186300072311 DATA DE VALIDADE:
04/05/2016
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL:
G.F.CARLOTA FIGUEIRA ME
CNPJ/CPF: 09347421000168
ENDEREÇO:
AV FORTUNATO MOREIRA
N°:
133
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-400 UF:
RESP. LEGAL:
GIOVANA FRANÇA CARLOTA FIGUEIRA
CPF:
26240554871
RESP. TÉCNICO:
GIOVANA FRANÇA CARLOTA FIGUEIRA
CPF:
26240554871
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.: 109898

SP

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
04/05/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 04 de maio de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
052/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0516/15
DATA PROTOCOLO:
16/04/2015
Nº CEVS: 35380060186300070513 DATA DE VALIDADE:
08/05/2016
CNAE:
8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
RAZÃO SOCIAL:
BASLER OFTALMOLOGIA CLÍNICA E CIRURGIA LTDA
CNPJ/CPF: 13406788000182
ENDEREÇO:
R DR JOSE TEMER
N°:
74
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
PARQUE IPÊ
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-080 UF:
SP
RESP. LEGAL:
DANIELA BASLER BARRETO
CPF:
15967918884
RESP. TÉCNICO:
DANIELA BASLER BARRETO
CPF:
15967918884
CBO:		
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 12501		
						
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
08/05/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
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cidade
Tribuna do Norte
novo bispo diocesano celebra
missa amanhã na ferroviária
O novo bispo da Diocese de
Taubaté (que abrange o munícipio de Pindamonhangaba),
Dom Wilson Luis Angotti Filho,
celebra sua primeira missa na
cidade, nesta sexta-feira (3), no
ginásio da Ferroviária.
Dom Wilson é nascido em
Taquaritinga (SP), filho de Iracy Fernandes Angotti e Wilson Luis Angotti, tem 57 anos
e foi ordenado sacerdote em
dezembro de 1982. O religioso
estudou filosofia no Seminário
Diocesano de São Carlos e teologia no seminário de Ribeirão
Preto. Ele é mestre em teologia
dogmática pela Universidade
Gregoriana de Roma e atuava
como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte desde maio de 2011.

Nomeado pelo papa Francisco no dia 15 de abril deste ano,
Dom Wilson assumiu no dia 14
de junho, a Diocese de Taubaté
sendo o 7° bispo diocesano da
cidade. Ele substitui Dom Carmo
João Rhoden, que estava na função desde 1996 e fez o pedido de
renúncia no ano passado, após
completar 75 anos (idade máxima permitida para um bispo).
Além de Pindamonhangaba,
a Diocese de Taubaté é responsável por outras nove cidades
da região: Caçapava, Campos
do Jordão, Jambeiro, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal,
São Bento do Sapucaí, São Luiz
do Paraitinga e Tremembé. Ao
todo, são 49 paróquias nos 11
munícipios.

www.dt7.com.br

Objetivos
Entre as principais metas e
desafios de Dom Wilson à frente
da Diocese, está a missão de trazer mais pessoas para a igreja.
“Nosso objetivo é ser uma igreja
que abre as portas e vai ao encontro do povo e não mais esperando que ele venha até nós. Sempre
procurando despertar as pessoas
para o encontro com Cristo, para
uma vida cristã mais intensa e
serem atentas às necessidades
maiores da população”, contou.
Celebração
A missa de acolhida é organizada pelo Decanato Cristo Rei e
começa às 19h30.
Bispo tem 57 anos e atuava
em Belo Horizonte

Quase 500 candidatos farão vestibular da Fatec
Aiandra Alves Mariano
***
Ao todo, 491 candidatos se
inscreveram e vão prestar vestibular para a Fatec - Faculdade
de Tecnologia de São Paulo em
Pindamonhangaba no domingo
(5).
A instituição já disponibilizou
na internet os locais de prova do
seu 2º Processo Seletivo 2015,
que irá preencher 240 vagas em
cursos presenciais e a distância
no município. O processo seletivo será realizado das 13 às 18
horas.
Em Pinda, são oferecidas
vagas para os cursos superiores

gratuitos de Tecnólogo em Soldagem (40 vagas no período matutino), Processos Metalúrgicos (80
vagas nos períodos vespertino e
noturno), Manutenção Industrial
(40 vagas no período noturno) e
Projetos Mecânicos (40 vagas no
período matutino).
A instituição também oferece
o curso de Tecnólogo em Gestão
Empresarial, na modalidade a
distância, com 40 vagas. Os cursos de tecnologia da Fatec têm
duração de três anos.
Concorrência
Desta vez, a concorrência não
é muito grande em nenhum dos
cursos. A maior disputa será para

Manutenção Industrial, que teve
148 inscrições para 40 vagas,
uma média de 3,7 candidatos por
vaga. A seguir está o curso de
Gestão Empresarial a distância,
com 116 inscritos, uma média de
2,9 candidatos por cada vaga.
A menor disputa será para o
curso de Processos Metalúrgicos
no período da tarde. Com apenas
27 inscrições, o curso tem vagas
sobrando.
O exame
Na prova, serão aplicadas 45
questões objetivas sobre Matemática, Português, Física, Química, Biologia, História, Geografia,
Inglês e Raciocínio Lógico; nove

situações-problema e redação.
Os portões de acesso aos locais
de prova serão abertos às 12h15
e fechados às 13 horas, impreterivelmente.
É recomendável que os vestibulandos se apresentem com,
pelo menos, uma hora de antecedência, portando documento de
identidade original, caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
lápis preto nº 2 e borracha. Eles
devem permanecer no mínimo
até as 15h30 na sala do exame.
O gabarito da prova será
divulgado no site www.vestibularfatec.com.br após às 18 horas de
domingo.

Afrodescendentes e candidatos que declararem ter cursado
todas as séries do Ensino Médio
em instituições públicas terão um
acréscimo de 3% e 10% na nota
final obtida no processo seletivo.
Para os candidatos que preencherem os dois requisitos, o acréscimo é de 13%.
As notas obtidas nas provas
objetivas do Enem - Exame Nacional do Ensino Médio de 2012
a 2014 também serão aproveitadas.
A divulgação do resultado
está prevista para 21 de julho
com matrículas para os dois dias
seguintes.

Crianças do Maricá ganham medalhas de artes marciais
A AmoMa - Associação
de Moradores do Maricá
desenvolve, desde novembro
no ano passado, aulas de artes
marciais com cerca de 80
crianças e adultos. O objetivo
do projeto é tirar as crianças
da rua.

As aulas são divididas em
duas categorias, a modalidade infantil de 4 a 15 anos,
e a adulta, acima de 15 anos
de idade, e são ministradas
pelo professor de jiu jitsu e
taekwondo, Julio Cesar, que
conta com dois auxiliares,

Geison Andrade de Oliveira e
Luiza Barbosa de Oliveira.
No mês passado alguns alunos do projeto participaram do
Livajj – Liga Valeparaibana de
Jiu Jitsu, em Campos do Jordão, e ganharam medalhas de
ouro, prata e bronze.

Ainda em junho, em São
José dos Campos, a equipe garantiu um ouro, duas pratas e
um bronze, competindo contra
outras cidades como Guaratinguetá, Lorena, Taubaté,
Paraibuna, Campos do Jordão
e Jacareí.

Para o presidente da AmoMa, Julio Nunes, a intenção é
fazer com que o projeto cresça
e consiga mais conquistas.
A sede da AmoMa fica na
avenida Paraná, 680, no bairro Maricá. Mais informações
pelo telefone (12) 3527-5549.
Divulgação

Aulas são gratuitas e abertas a moradores de todos os bairros

