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Araretama completa 39 anos
A AMA – Associação de Mo-

radores do Araretama, bairro 
mais populoso de Pindamo-
nhangaba, vai realizar diversas 
atividades em comemoração 
aos 39 anos do local durante o 
fi m de semana. A festa, que tem 
apoio da Prefeitura, começa nes-
ta sexta-feira (17), com aulas de 
jiu-jitsu, taekondo e judô, apre-
sentações de forró universitário 
e show com a Banda Faroest.

No sábado e domingo tam-
bém haverá shows e outras atra-
ções, todas realizadas na praça 
Pastor José Ezequiel da Silva, 
em frente à Escola Municipal 
Elias Bargis.

Deborah de Souza, 
de Moreira César, é 
eleita Mini Miss Brasil

Pinda recebe sátira 
sobre ‘50 Tons de Cinza’

A pequena Deborah 
de Souza, de sete anos, 

foi eleita Mini Miss Brasil 
Internacional 2015 na 
semana passada, em 

Porto Alegre-RS, e vai ser 
coroada dia 8 de agosto, 
em Angra dos Reis-RJ. 
A moradora de Moreira 
César superou centenas 
de garotas de todas as 
partes do Brasil, antes 

de ser selecionada para 
representar o país na 
fase mundial, que vai 

ocorrer em março de 
2016, no Peru

JARDIM ELOYNA 
RECEBE JOGOS DO 
SALONÃO SUB 20

IGREJA MATRIZ 
PROMOVE NOITE 
DO CALDINHO

Nova Gokula realiza 
Festival de Inverno

Os moradores da Fazenda 
Nova Gokula, no Ribeirão Gran-
de, promovem, a partir deste fi -
nal de semana, o Festival de In-
verno, que terá eventos ligados à 

fi losofi a Hare. Dentre as atrações 
estão palestras, cerimônias reli-
giosas, yoga, exibição de fi lmes, 
caminhadas ecológicas, apresen-
tações culturais e debates.

Pindamonhangaba recebe 
a peça ‘50 Tons de Cinza’ – 
uma sátira ao livro best-seller 
de mesmo nome que vendeu 
milhões de cópias em todo 
mundo. A apresentação acon-

tece neste sábado (18), no Te-
atro Galpão, e terá alusões ao 
município, inclusive mistu-
rando histórias do livro como 
se elas tivessem acontecido 
em Pindamonhangaba.

PÁGINA 6

PÁGINA 6

PÁGINA 6

Dupla André e Andressa 
fará show no sábado (18)
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Divulgação
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mais de 30 bairros recebem cursos 
gratuitos nos centros comunitários

OutrOs bairrOs

As oficinas serão realizadas também em outros 
bairros, que não possuem ou não podem disponibilizar 
seus centros comunitários. São eles: CCI Moreira Cé-
sar (pintura em tela), com aulas no Recinto São Vito; 
Vila São Benedito (dança de ritmos), com aulas no CE 
Pai João; CCI Vila Rica (crochê com fuxico); Cidade 
Jardim (balé infantil e dança de salão), com aulas na 
escola municipal; Bairro das Campinas (reciclagem 
com papel), com aulas na Casa do Jovem; Cerâmica 
(chinelos decorados e dança de rua), com aulas na 
escola municipal; Igreja do Maçaim (decorações para 
festas com E.V.A.), com aulas na Igreja Pentecostal da 
Quarta Dimensão.

CentrOs COmunitáriOs
Os centros comunitários atendidos serão: Santa 

Cecília (artesanato em caixa de MDF), Maricá (pin-
tura em tela), Parque das Palmeiras (bijuteria), Vila 
São Paulo (corte de cabelo e unhas decoradas), Pasin 
(tapete com Lycra), Jardim Regina (patch apliquê), 
Karina Ramos (balé infantil), Vale das Acácias (recicla-
gem com papel), Mombaça (biscuit, massagem rela-
xante e redutora), Jardim Resende (pintura em tecido), 
Campos Maia (arranjo floral), Crispim  (velas decora-
das), Bosque (pintura em vidro), Santana (patchwork 
embutido), Araretama (patch apliquê), Cidade Nova 
(patchwork embutido e chinelos decorados), Jardim 
Eloyna (bonecas de pano), Cruz Pequena (pintura em 
tela), Bela Vista (pintura em tela e capoeira), Alto Car-
doso (decoração em MDF), São Judas (atrás do Cemi-
tério) (arranjo de flores com meia de seda), Parque São 
Domingos (ponto cruz) e Ouro Verde (dança de ritmos e 
artesanato em MDF).

Moradores de 31 bair-
ros da cidade podem par-
ticipar, gratuitamente, dos 
cursos nos centros comuni-
tários realizados pela Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba. As inscrições devem 

ser realizadas somente 
nesta quinta-feira (16) e 
sexta-feira (17), das 14 às 17 
horas, nos locais das aulas.

Com exceção das aulas 
de balé infantil, as oficinas 
são voltadas aos adultos.  

Cada local tem sua própria 
programação, como dias 
e horários de cada moda-
lidade. Alguns, oferecem 
mais de uma opção. Para se 
inscrever, basta compare-
cer ao local levando o RG. 

Todas as aulas terão início 
a partir do dia 20 de julho.

Mais informações po-
dem ser obtidas no De-
partamento de Turismo 
da Prefeitura, telefone 
3643-1761.

Oficina de boneca de pano será oferecida no EloynaOficina de chinelos decorados no Cidade Nova

Divulgação

Inscrições para Corrida de Montanha 
devem ser feitas até início de agosto 

No dia 15 de agosto 
Pindamonhangaba se-
diará  prova de uma eta-
pa extra da Ultra Race 
– Corrida de Montanha. 
As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.ul-
traeventos.com.br até o 
dia 12 de agosto.

O campeonato de 
Corrida de Montanha, 
que  acontece em Pinda 
desde o início do ano, 
está homenageando os 
prédios históricos do mu-
nicípio nas medalhas e 
camisetas dos atletas. As 
medalhas das quatro eta-
pas formarão uma man-
dala, que conterá o for-
mato territorial de Pinda.

“Estamos indo para 
a quarta e última etapa 
do campeonato Ultra 
Race - Corrida de Mon-
tanha. Vai ser dia 15 de 
novembro no restau-
rante e pesqueiro Ser-
ra Azul, no Piracuama. 
A intenção da Ultra 
Eventos é fomentar o 
esporte e o turismo de 
aventura no município 
e isso vem dando certo. 
Só neste ano trouxemos 
mais de 2 mil atletas, 
sendo da cidade, região, 
de outros estados e até 
de outro país, como é o 
caso do atleta america-
no Brian Callender, que 
participou da Ultra Race 

31Km”, revela Marcos 
Ferreira ‘Nescau’, um 
dos responsáveis pela 
Ultra Eventos.

Nescau convida to-
dos para prestigiar e 
conhecer estas moda-
lidades que a cada ano 
atraem adeptos. Inte-
ressados podem acessar 
o site para se inscrever 
nas provas e conhecer 
um pouco dos eventos 
que serão promovidos.

Pindamonhangaba é 
um município que pos-
sui diversos atrativos 
naturais e as paisa-
gens compõem o per-
curso das corridas de 
montanha.

igreja matriz 
prOmOve nOite 
dO CaldinhO

A Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso re-
aliza no sábado (18), a partir das 19h30, a ‘Noite 
do Caldinho’ da Pastoral Vocacional. Serão servi-
dos vários tipos de caldos por R$ 10 por pessoa, 
com direito a três cartelas de bingo. 

Os ingressos podem ser adquiridos no Centro 
Pastoral Monsenhor João José de Azevedo (rua 
Marechal Deodoro, 148, centro). 

CampeOnatO autOmOtivO aCOnteCe dOmingO em pinda
A competição Extreme 

Show Car, disputa entre som 
tuning e carros rebaixados, 
acontece pela primeira vez em 
Pindamonhangaba. O evento 
será realizado domingo (19) a 
partir das 9 horas, na Pousada 
Pico do Agudo. As inscrições 
serão feitas no dia da compe-

tição até as 13 horas, o valor 
por pessoa e por carro é de R$ 
10. A pousada está localizada 
na rodovia Floriano Rodrigues 
Pinheiro, km 26, na estrada 
Pinda – Campos do Jordão.  
Mais informações pelos telefo-
nes (12) 9 9700-9301 e  (12) 9 
9737-5002.

Divulgação

A polêmica discussão sobre uso ou não de saco-
linhas plásticas nos supermercados da Grande 
São Paulo  deve chegar em Pindamonhangaba 

em 2016. Por isso, já é importante  os consumidores pensa-
rem em estratégias, como levar as próprias sacolas ou bol-
sas e utilizar caixas.

Por hora, o assunto está sendo tratado apenas em São 
Paulo e, dependendo da solução, talvez nem chegue a afe-
tar a população de Pinda. Contudo, ter conhecimento an-
tecipado e pensamento estratégico não faz mal a ninguém.

Para se ter uma ideia da situação, com o fim do Protoco-
lo de Intenção firmado pela APAS – Associação Paulista de 
Supermercados, a Fecomércio reforçou que é contra qual-
quer novo acordo sobre a gratuidade de sacolas renováveis. 
Segundo a Entidade, cabe ao empresário decidir se cobra 
ou não pelo produto.

Para a Federação, além de não ser do conhecimento 
do consumidor qual estabelecimento é ou não associado à 
APAS, fere os princípios da livre-iniciativa e da livre con-
corrência. Adicionalmente, o posicionamento da Fecomér-
cio foi ao encontro da decisão do Juiz da 1ª Vara de Fazen-
da Pública, que optou por não conceder a liminar pleiteada 
pela Ação Civil Pública da Prefeitura de São Paulo, por con-
siderar a ausência de lei que vede a cobrança das sacolas 
plásticas. A decisão, ainda, considerou que a cobrança não 
caracteriza onerosidade excessiva, em razão do seu irrisó-
rio valor, e também não é obrigatória, pois o consumidor 
pode utilizar de seus meios próprios para carregar suas 
compras.

Na visão da Fecomércio, a população precisa aderir à co-
leta seletiva, uma vez que a cidade de São Paulo possui um 
Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.

Em linhas gerais, no entendimento da instituição, é de-
ver de cada cidadão segregar os resíduos recicláveis dos re-
jeitos e enviar para a coleta de forma correta. Lembrando 
que a sacola bioplástica verde (ou qualquer outro tipo de 
sacola) deve ser usada para os resíduos recicláveis e a sa-
cola bioplástica cinza (ou qualquer outro tipo de sacola ou 
saco) para os orgânicos ou rejeito.

Que cada cidadão deve tomar conta de sua sacola todos 
já sabem, mas é importante que elas continuem existindo 
pelo menos e o ideal é sem cobrança extra.

Se alastrando

discussão sobre sacolinhas 
deve chegar em Pinda em 2016
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ESPORTES

COTidianO
Araretama comemora aniversário 
com programação especial

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

o bairro do Araretama co-
memora, neste mês, 39 anos 
de fundação. Para festejar a 
data, a AMA – Associação de 
Moradores do Araretama, com 
o apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, vai promover 
shows e diversas atividades 
gratuitas para os moradores, 
durante o fim de semana, na 
praça Pastor José ezequiel da 
silva, em frente à escola Mu-
nicipal elias Bargis.

A festa começa na sexta-feira 
(17), às 17 horas, com demons-
tração de aula de jiu-jitsu, segui-
da de aula de taekondo  e, após, 
aula de judô. 

Às 20 horas haverá apresen-
tação de forró universitário com 
alunos do Mombaça e Forró do 
CCi vila rica.

o encerramento da noite será 

Salonão tem doiS 
jogoS do Sub 20

Jovem de Pinda participa de 
Olimpíada  de Biologia na Dinamarca

políciA civil procurA dono de bicicletA

a Polícia Civil de Pinda iden-
tificou na última terça-feira (14) 
o autor de vários trotes. 

Por diversas vezes a Polícia 
Militar foi acionada para atender 
ocorrências de furtos em resi-
dência na avenida Fontes Júnior, 
e no local descobriam que se 
tratava  de trote.  Através de 
investigações chegaram ao 
responsável, que já foi ouvido e 
está sendo indiciado. Nos próxi-

mos dias o fato será encaminha-
do ao Poder Judiciário para as 
demais medidas criminais. 

A pena pela falsa comuni-
cação de crime é de até seis 
meses de prisão. Fica a infor-
mação que caso tenha celular 
furtado ou extraviado, a vítima 
deve entrar em contato com a 
operadora para bloquear a linha 
em seu nome, evitando que 
outra pessoa utilize.

Hoje, pelo  Campeonato de 
Futebol de salão,  a 17ª roda-
da será disputada pelos times 
do sub 20, no Ginásio esporti-

vo Jardim eloyna. no primeiro 
jogo, Bosque e Maricá Futsal, às 
19h30; no segundo, santa Cecí-
lia e rosário, às 20h30. 

POLÍCia

A Polícia Civil está tentando 
identificar o proprietário de 
uma bicicleta apreendida 
suspeita de ser furtada ou 
roubada. Em consulta ao 
Sistema Ômega da polícia 

não foi localizado registro de 
ocorrência. A bicicleta tem a 
marca TITO e é de cor azul. 
Qualquer informação sobre o 
dono basta entrar em contato 
com o 1º DP.

políciA identificA Autor de trotes

bicicleta está no 1º dP de Pindamonhangaba

a partir das 20h30, com show 
da Banda Faroest.

no sábado (18), haverá recre-
ação e lazer com a equipe da se-
jelp a partir das 15 horas. Tam-
bém vai acontecer, no local, aula 
de capoeira e zumba. Às 19h30 
terá apresentação de balé infantil 
e dança de quadrilha. Às 20h30, 
a dupla André e Andresa sobem 
ao palco para animar o público.

no domingo (19), além de 
taekondo, jiu-jitsu, judô e capo-
eira, quem for ao local poderá 
ver o show do Pepê Jackson, a 
partir das 19 horas.

Às 20 horas haverá apresen-
tação de dança Catira, com um 
grupo de dança da cidade de 
Monteiro lobato.

encerrando as festividades, 
a Banda sincronia sertaneja se 
apresenta a partir das 20h30.

no local também haverá uma 
praça de alimentação. Pepê jackson fará show no domingo (19)

A eFCJ publicou o edital 
para licitação de um restau-
rante comercial na estação 
expedicionária, localizada no 
bairro Bonsucesso, em Pin-
damonhangaba. A licitação, 
que acontece em 16 de julho, 
prevê a permissão qualifi-
cada de uso para instalação, 
operação e exploração de 
um restaurante comercial no 

local, que está inserido no 
trajeto de alguns dos princi-
pais serviços da eFCJ, como 
o Trem de serra (Pinda a 
Campos), o Trem Turístico 
de Piracuama (Pinda ao Pira-
cuama, aos finais de semana) 
e o Trem de subúrbio (Pin-
da ao Piracuama, durante a 
semana).

o restaurante na estação 

expedicionária se junta ao 
Carro Cafeteria (em implan-
tação) formando um eixo 
gastronômico entre o centro 
da cidade e Piracuama. Ainda 
junto a estação de Pinda-
monhangaba está o Centro 
de Memória Ferroviária da 
eFCJ, mais uma opção de 
turismo oferecida pela eFCJ 
ao município e à região.

eFCj abre licitação para 
restaurante na estação de Pinda

nascida e criada em Pindamo-
nhangaba, letícia Pereira de sou-
za, 17 anos, é a única brasileira a 
participar da olímpiada interna-
cional de Biologia na dinamarca.

A competição começou no 
domingo (12) e mais de 60 paí-
ses participam com quatro con-
correntes de cada nação. leticia 
e mais três brasileiros disputam 
as provas.

Atualmente ela mora em For-
taleza e esta é a terceira olímpia-
da internacional que disputa. A 
primeira foi na Índia onde ela 
ganhou medalha de prata na 
classificação geral. A segunda 
foi no México, quando ficou com 
uma medalha de ouro.

no total, a estudante já par-
ticipou de oito competições e 
segundo a jovem é uma grande 

motivação para sua futura car-
reira. o objetivo de tantas com-
petições e estudo é se preparar 
para ingressar na faculdade de 
biologia molecular, nos estados 
Unidos. 

Com o sonho de ser pesqui-
sadora, letícia deixou os pais na 
sua cidade natal e mudou para 
um pensionato, no qual mora 
com mais estudantes. 

letícia terá dois dias de pro-
vas. A primeira será prática e 
terá quatro grandes áreas de 
biologia abordadas. no segundo 
dia, as provas são teóricas com 
uma prova dissertativa e outra 
de “verdadeiro ou falso”.

Futuro
A estudante já começou a fa-

zer as provas para ingressar nas 
universidades americanas. 

“Para as faculdades brasilei-
ras eu só vou prestar vestibular 
para valer no ano que vem. A 
minha prioridade e o meu sonho 
é passar nos estados Unidos.”

Mesmo sabendo o que quer, 
ela já tem outro plano em vista: 
cursar ciências físicas e biomo-
leculares na UsP de são Carlos. 
Com 16 anos, a estudante foi 
aprovada nas duas fases do cur-
so. “Ano passado eu prestei para 
treinar e passei. Fui chamada, 
mas meu foco é outro.”estudante letícia Pereira de Souza

divulgação

divulgação

divulgação
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fo to s: As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Fo to s: As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP
No dia 10 de 

julho, dia do aniver-
sário de Pindamo-
nhangaba, o v ere-
ador Professor Eric 
(PR), participou do 
lançamento oficial 
do início das obras 
do Conjunto “BEM 
VIVER PINDAMO-
NHANGABA”. Este 
Empreendimento é 
o mais importante e 
expressivo no ramo Habitacional de 
interesse social, que atenderá 1.536 
famílias de baixa renda, financiado 
pelos programas Minha casa, Minha 
Vida e Casa Paulista.

A solenidade contou com a 
presença do Prefeito Municipal, do 
Governador Geraldo Alkimin, do 
Ministro das Cidades Gilberto Kassab, 
Deputados Estaduais e Federais e 
outras autoridades locais e regionais.

O Empreendimento é uma parce-
ria dos Governos Municipal, Estadual 
e Federal, e custará R$ 136 milhões, 
sendo que o Governo federal partici-
pará com R$ 103 milhões e o Governo 
do Estado com R$ 30 milhões. O 
terreno compreende 460 mil m2 de 
área e cada apartamento terá 43,26 m2 
de área útil e 47,45 m2 de área total. 
Terão estrutura básica padrão com 
área de lazer, dois dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço, 
piso cerâmico em todos os cômodos 
e azulejos nas paredes da cozinha e 
banheiro.  

As obras já começaram com a ter-
raplanagem sendo feita pelas equipes 
construtoras, que já estão trabalhando 
a todo vapor. Haverá infraestrutura 
de água, esgoto, asfalto, paisagismo, 
áreas para comércio, com a geração de 
1800 empregos diretos, o que ativará 
a economia da cidade.

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) visitou os mora-
dores de diversos bairros da cidade e solicitou melhorias para 
estas comunidades.

Residencial Vila São Paulo
- Estudos visando a construção de uma escola para atender 

os moradores do bairro 
- Recapeamento de todas as vias, pois o asfalto encontra-se 

em péssimo estado de conservação
Jardim Morumbi
- Solicitação de construção de lombada na rua Gino Amadei
- Solicitação de passagem com elevação da pista entre os 

bairros: Parque das Palmeiras e Jardim Morumbi
Crispim
- Manutenção e reforma da quadra de esportes localizada 

em frente ao prédio da APAE
- Reforma ou ampliação da UBS do bairro do Crispim
Bosque 
- Solicitação de estudos visando a cobertura da quadra de 

esportes 
- Pintura, troca de tabelas e manutenção da quadra de esportes
“Este contato com a comunidade é de grande importância 

para a relação entre o nosso trabalho parlamentar e a população, 
todos os pedidos foram devidamente protocolados e encami-
nhados para o Prefeito”, disse o vereador Toninho da Farmácia.

Professor Eric participa 
do lançamento dos 1.536 
apartamentos no Araretama

“EmprEEndimEnto bEnEficiará famílias dE 
baixa rEnda pElo programa minha casa,

minha Vida E casa paulista”

Esse Empreendimento não será 
um simples conjunto habitacional, 
pois contará com escolas Estadual 
e Municipal, creche, posto de saúde 
além de lotes que serão vendidos 
para terceiros, a área verde também 
será preservada e serão plantadas 
mais de duas mil árvores, isso dará 
mais qualidade de vida e estrutura 
aos moradores. 

As pessoas interessadas tem que 
comprovar moradia dos últimos cinco 
anos no município de Pindamonhan-
gaba, a renda vai de zero a R$ 1.600,00 
reais, e o valor da prestação vai até 5% 
da renda, sendo o valor mínimo de R$ 
25,00 e o máximo de R$ 80,00, em 
120 parcelas.

As obras iniciaram em 28 de maio 
deste ano e a previsão de entrega 
dos apartamentos em no máximo 
dois anos.

Destes 1.536 apartamentos serão 
reservados 3% para famílias com 
idosos e 3% para famílias com defi-
cientes físicos. As famílias que já se 
inscreveram terão que comparecer 
na Secretaria de Habitação para 
confirmar o interesse e atualizar o 
cadastro. Para aquelas que não têm 
inscrição, ainda dá tempo. Com este 
Empreendimento, a Prefeitura visa 
abrigar as famílias que hoje ocupam 
áreas verdes e áreas de risco.

Toninho da Farmácia visita 
diversos bairros da cidade e solicita 
melhorias para a comunidade

V e r e a d o r  P r o f e s s o r  e r i c  e m  f r e n t e  à  P l a c a  d o 
emPreendimento Bem ViVer PindamonhangaBa, no araretama

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

O vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PPS) as-
sinou conjuntamente com os 
demais vereadores, o Reque-
rimento nº 1132/2015, onde 
solicita ao Secretário de Saúde 
do Governo do Estado de São 
Paulo, a liberação da Diretora 
do Departamento Regional de 
Saúde Sra. Maristela Siqueira 
Macedo de Paula Santos, para 
comparecer na Câmara de Vere-
adores em data a ser agendada, 
para esclarecer sobre a questão 
da inércia ao atendimento aos 
pacientes da oncologia.

O requerimento é de autoria 
do Vereador Dr. Marcos Auré-
lio, o qual foi assinado por todos 
os vereadores.

O parlamentar, que está 

O Presidente da Câmara, 
Vereador Felipe César – FC 
(PMDB) encaminhou solici-
tação 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 popula-
ção. “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.

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, 

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) esteve no dia 10 de julho, 
Aniversário da Cidade, no bairro Araretama, acompanhando o lança-
mento da construção de 1536 apartamentos, que integrará o Loteamento 
Bem Viver, numa parceria do Governo Federal, através do Ministério 
das Cidades, Governo de São Paulo e Prefeitura de Pindamonhangaba, 
e será destinada para a população de baixa renda que não possui casa 
e que estão inscritas no programa para concorrer a estas residências. 
Representando esta parceria, estiveram presentes o Ministro das Cidades 
Gilberto Kassab, o Governador Geraldo Alckmin e o Prefeito Vito Ardito.

O vereador Cal, assim como as demais autoridades presentes puderam 
ver e sentir de perto a real necessidade de construção de mais moradias 
para a população que compareceu em grande número no lançamento 
dessas construções.

O vereador também participou do lançamento da Pedra Fundamental 
da sede da Delegacia de Polícia Civil, no Distrito de Moreira César, 
onde o Governador Geraldo Alckmin, fez a entrega de equipamentos e 
veículos para o Corpo de Bombeiros que atende Pindamonhangaba e 
algumas cidades da região.

O vereador Cal agradeceu o Governador pelas obras que vem reali-
zando em nossa cidade, como a duplicação da Rodovia Manoel César 
Ribeiro, a duplicação da avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
o recapeamento da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, do bairro 
Mantiqueira até a cidade de Aparecida.

Ao finalizar a visita do Governador, o vereador Cal aproveitou e 
entregou em mãos um ofício, solicitando o funcionamento da Delega-
cia 24 horas em Moreira César e a construção de uma ciclovia entre os 
bairros Mantiqueira e Taipas.

Cal acompanha lançamento de obras 
de apartamentos no Araretama e 
Delegacia no Distrito de Moreira César

FELIPE CÉSAR – FC PEDE 
A CONSTRUÇÃO DE PORTAIS 
NAS ENTRADAS DA CIDADE

permitindo que Pindamonhan-
gaba 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”.

TURISMO NO 
BOSQUE
Outra reivindicação do 

Presidente da Câmara, Vere-
ador Felipe César – FC para a 
Administração Municipal é a 
realização de estudos visando 
dotar o Bosque da Princesa de 
mais incentivos turísticos. A 
ideia é que seja criado na “ilha” 
do bosque um minizoológico, 
com acesso por um teleférico 
e uma passarela ligando o Bos-
que da Princesa ao zoológico, 
na ilha.

O Presidente sugere ainda a 
construção de uma plataforma, 
visando a terceirização de pas-
seios de lanchas e chalanas ao 
longo do Rio Paraíba. Também 
pede a criação da Casa da Cul-
tura no bosque, com instalação 
de barracas para que os artesãos 
de nossa cidade possam expor 
e vender seus trabalhos aos 
turistas que visitam o Bosque 
da Princesa. “Precisamos in-
crementar mais o turismo em 
Pindamonhangaba. Temos um 
trecho do rio que outrora foi 
muito utilizado e agora está 
parado, precisamos reativar 
este tipo de turismo em nossa 
cidade”, destaca o Presidente 
da Câmara, Vereador Felipe 
César – FC.

Magrão quer esclarecimentos da 
Diretora Regional de Saúde sobre 
atendimento de pacientes da oncologia

Vereador toninho da farmácia conVersa com moradores da rua gino amadei, no morumBi

preocupado com a demora 
no atendimento de pacientes 
diagnosticados com câncer em 
Pindamonhangaba e região, 
protocolou no dia 18 de maio 
de 2015, o Requerimento nº 
755/2015, solicitando ao Go-
verno do Estado mais inves-
timentos para o aumento de 
vagas no Setor de Oncologia, do 
Hospital Regional de Taubaté.

Segundo o vereador Ma-
grão, diversos munícipes já o 
procuraram reclamando da difi-
culdade para iniciar o tratamen-
to da doença. De acordo com 
eles, não há vaga no hospital e 
quando conseguem agendar o 
atendimento, os pacientes estão 
sendo encaminhados para São 
Paulo dificultando o tratamento.

“prEsEnça da dirEtora do drs Visa 
EsclarEcimEntos sobrE atEndimEnto no 

sEtor da oncologia na rEgião”

Prefeito de mogi das cruzes marco Bertaiolli, ministro das cidades gilBerto KassaB e o 
Vereador cal no lançamento dos 1536 aPartamentos do loteamento Bem ViVer, no araretama

Fo to s: As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) se uniu aos 
vereadores Martim César 
(DEM) e José Carlos Gomes 
– Cal (PTB) e por meio do 
requerimento nº 984/2015 
prestou homenagem à senhora 
Maria do Carmo dos Santos 
Gomes – Dona Carminha. 
Ela foi agraciada com a Co-
menda Antônio Bicudo Leme 
(Medalha Comemorativa e 
Diploma) por seus trabalhos 
realizados no Salesianos e na 
comunidade de Coruputuba. 

Segundo Janio Lerario, 
esta é a mais alta honraria 
oferecida pela Câmara de 
Vereadores de Pindamonhan-
gaba a personalidades que se 
destacam em ações voltadas 

à área social e à qualidade 
de vida. 

A entrega da honraria 
aconteceu no último dia 02 
de julho, quinta-feira, após 
a missa solene pelos 80 anos 
de vida de Dona Carminha. 
Carinhosamente conhecida 
por Dona Carminha, Maria 
do Carmo dos Santos Gomes 
sempre trabalhou muito para 
ajudar no sustento da família e 
em prol dos mais necessitados, 
Católica fervorosa e seguidora 
dos ensinamentos de Dom 
Bosco, Dona Carminha foi 
vereadora e, em seu mandato, 
atuou e trabalhou muito pela 
área social de Pindamonhan-
gaba, favorecendo as classes 
mais humildes do município.

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador 
Janio

 ardito 
lerario

homEnagEada sE dEstacou Em trabalhos 
sociais nos salEsianos E também na 

comunidadE dE coruputuba

Janio Lerario se une 
a vereadores para 
homenagear Dona Carminha

Prefeito Vito ardito e o Vereador cal ladeados Pelo delegado títular dr. Vicente 
lagiotto e dr. miguel JacoB, da delegacia do distrito de moreira césar

Quadra de esPortes do Bairro do BosQue, Vereador Pede a coBertura e a reforma

Vereador magrão, no destaQue, aPresenta fac-símile 
do reQuerimento enViado ao secretário estadual de 

saúde, solicitando a Presença da diretora da drs Para 
esclarecimentos
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EDITAL DE PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA A COMPOSIÇÃO DO CONDEMA

Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Município de Pindamonhangaba
GESTÃO 2015/2017 

A Secretaria de Governo de Pindamonhangaba, através do Departamento do Meio 
Ambiente, no uso de suas atribuições, em atendimento aos incisos II e V do artigo 5° da Lei 
Municipal n. 4955 de 1º de setembro de 2009, convoca a sociedade civil organizada para 
a Assembleia de eleição dos novos membros representantes para a gestão 2015/2017. 
Os representantes da sociedade civil organizada deverão obedecer à seguinte composição: 
2 (dois)  representantes das instituições acadêmica ou pesquisa de nível superior do 
Município;
2 (dois) representantes das instituições da sociedade civil atuante e com expressa menção 
em seus atos constitutivos referentes à área do Meio Ambiente, que tenha trabalho 
comprovado no Município e representante domiciliado no Município, e que esteja legalmente 
constituída há no mínimo 01 (um) ano.
2 (dois) representantes das entidades técnicas das áreas de engenharia, arquitetura, meio 
ambiente e congênere;
2 (dois) representantes dos movimentos comunitários, obrigatoriamente sediados no 
Município, legalmente constituídos com no mínimo 01 (um) ano de existência e cadastrados 
na Prefeitura.
DA ASSEMBLEIA
A Assembleia de eleição ocorrerá às 16 horas, do dia 23 de julho de 2015, no auditório da 
Prefeitura Municipal.
Na Assembleia, os representantes inscritos e habilitados passarão por um processo de 
eleição entre as partes e definirão, por segmento, quem será o titular e quem será o suplente.
Após trinta minutos da eleição dos representantes da sociedade civil, iniciar-se-á em ato 
continuo a assembleia para a posse dos novos conselheiros, representantes do poder 
público e da sociedade civil, e eleição para o Presidente.
O Conselheiro eleito Presidente poderá convidar os membros para compor a sua 
diretoria executiva e apresentar a assembleia para aprovação, sendo: 1 vice-presidente 
e 2 secretários, podendo esses membros serem escolhidos entre os membros titulares e 
suplentes. 
DA INSCRIÇÃO
Para a inscrição e habilitação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
Ficha de inscrição (anexo 1) devidamente assinada pelo representante legal da instituição;
Cópias do CPF e RG dos candidatos.
Prazo para a inscrição: de 17 a 21 de julho de 2015. No horário das 8 às 11 horas e das 14 
às 17 horas, na Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os candidatos inscritos e habilitados, bem como os segmentos representados, ao tomar 
ciência deste Edital e apresentar as inscrições concordam com o descrito neste Edital. 
O mandato de conselheiro do CONDEMA não será remunerado e é considerado serviço 
relevante para o Município.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral responsável por este edital, 
a saber: José Elias de Castro Neto, Maria Cristina Pereira da Luz e Paula Prado Galvão 
Cesar. 

Pindamonhangaba, 16 de julho de 2015.
Secretaria de Governo

Departamento do Meio Ambiente
Prefeitura de Pindamonhangaba/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
TERMO DE APOSTILAMENTO

PREGÃO Nº. 037/2011
A Prefeitura comunica que, conforme previsto no artigo 65, parágrafo 8º da Lei Federal 
nº 8666/93 e suas alterações, apostilamos ao processo Pregão nº 037/2011 – contrato nº 
069/2011, empresa Pro Imagem Ltda., o reajuste de preços do contrato, com base no IPC/
FIPE de 7,34%, conforme análise e aprovação do índice IPC/FIPE pelo Departamento de 
Finanças e parecer favorável da Secretaria de Assuntos Jurídicos.
Pindamonhangaba, 25de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 390/2014

Contrato nº: 124/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada na instalação de cortinas persianas com 
galeria, incluindo material e mão de obra para o pronto atendimento infantil e novo centro 
de fisioterapia.
Valor: R$ 32.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 11/06/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Benedito da Rocha Medeiros Neto.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.

PREGÃO Nº. 025/2015

Contrato nº: 126/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Tecbase Comercial Ltda.
Objeto: Aquisição de cestas básicas.
Valor: R$ 15.420,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/06/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Celso José Guimarães Aquino.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.

PREGÃO Nº. 036/2015

Contrato nº: 131/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: F. M. A. de Almeida Ferraz e Cia Ltda. ME.
Objeto: Aquisição de medicamentos homeopáticos com a finalidade de atender aos usuários 
do serviço de homeopatia municipal.
Valor: R$ 51.678,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 25/06/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Fernanda Maria Andrade de Almeida Ferraz.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.

PREGÃO Nº. 051/2015

Contrato nº: 134/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: PJO Controle de Pragas Urbanas, Higienizadora e Limpa Fossa Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços referente sucção 
e limpeza de efluente orgânico das fossas.
Valor: R$ 10.371,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 29/06/15.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Paulo Henrique Bondioli de Oliveira.
Gestão do contrato: Secretário de Governo e Integração. 
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.

PREGÃO Nº. 066/2015

Contrato nº: 139/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Comercial Trading Ltda. ME.
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de concreto usinado para 
calçada, a ser utilizado em diversas obras executadas pela Subprefeitura de Moreira César.
Valor: R$ 54.040,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 01/07/15.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos.  
Assina pela contratada: Jorge Luiz Baroni.
Gestão do contrato: Subprefeitura de Moreira César. 
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.

PREGÃO Nº. 070/2015

Contrato nº: 117/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI.
Objeto: Aquisição de equipamentos para compor a sede da estação juventude, por meio do 
convênio nº 792941/2013/SNJ/SG/PR firmado com a Secretaria Nacional e Juventude e a 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Valor: R$ 11.466,60.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 01/06/15.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Thyago Telles Pereira.
Gestão do contrato: Secretário de Governo e Integração. 
Contrato nº: 118/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. 
EPP.
Objeto: Aquisição de equipamentos para compor a sede da estação juventude, por meio do 
convênio nº 792941/2013/SNJ/SG/PR firmado com a Secretaria Nacional e Juventude e a 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Valor: R$ 11.140,60.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 01/06/15.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Maria Fátima Moutinho.
Gestão do contrato: Secretário de Governo e Integração. 
Contrato nº: 119/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Seleta Agência Fornecedora de Profissionais Especializados e de 
Profissionalização de Trabalhadores Ltda..
Objeto: Aquisição de equipamentos para compor a sede da estação juventude, por meio do 
convênio nº 792941/2013/SNJ/SG/PR firmado com a Secretaria Nacional e Juventude e a 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Valor: R$ 3.460,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 01/06/15.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Enrico Bonomo.
Gestão do contrato: Secretário de Governo e Integração. 
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.

PREGÃO Nº. 113/2015

Contrato nº: 133/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: White Martins Gases Industriais Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de oxigênio medicinal, ar 
comprimido/concentrador de oxigênio, cilindros, dióxido de carbono, cânulas, umidificador, 
visando atender o reabastecimento de oxigênio, ar em todas as unidades básicas de saúde, 
ambulância, unidade de resgate do corpo de bombeiros, oxigênio terapia domiciliar em 
pacientes portadores de insuficiência respiratória, pelo período de 12 meses.
Valor: R$ 619.429,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 29/06/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Belmiro Luis Moreira da Silva.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.

PREGÃO Nº. 127/2015

Contrato nº: 140/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Alvim E Castro Serviços Médicos Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado 
em oftalmologia para realização de consultas de refração com atendimento em sistema de 
mutirão, pelo período de 04 (quatro) meses.
Valor: R$ 312.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 01/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Luís Alvim Malta.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

PREGÃO Nº 147/2012
Contrato nº 145/2012 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Pronto Vida Emergências Médicas Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
atendimento pré-hospitalar em ambulância de suporte básico – tipo “b”, com equipe 
multiprofissional composta por telefonista, motorista e enfermeiro (a), pelo período 
de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 21/06/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 
7,60%, passando de R$ 847.344,74, para R$ 911.742,94.
Data de assinatura: 08/06/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Fabiano Bazzo da Silva.
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.

PREGÃO Nº 150/2014
Contrato nº 154/2014 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de teste 
urodinâmico, pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 22/07/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 
7,60%, passando o valor mensal de R$ 3.750,00 para R$ 4.035,00.
Data de assinatura: 09/06/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Charles Ghelfond.
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.

PREGÃO Nº 197/2014
Contrato nº 188/2014 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Tamel Tratores e Máquinas de Terraplenagem Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços automotivos 
em geral, para manutenção preventiva e corretiva (elétrica e mecânica), com 
reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais 
de fábrica, para as máquinas rodoviárias de diversas linhas, modelos e tipos, 
pertencentes a frota operacional da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/sp.
Adita-se valor: conformidade com a cláusula primeira, item 1.3 do referido contrato, 
adita-se em 23,8% para acréscimo ao valor total, correspondente a R$ 60.095,00.
Data de assinatura: 09/06/15.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves. 
Assina pela contratada: Jean Carlos dos Santos 
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

CONVOCAÇÃO

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  23/07/2015 às 14:30 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 4

18º SANI REGINA DOS SANTOS
RUA JOÃO BATISTA DOS SANTOS, 534 – SANTA CECÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-300

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 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  23/07/2015 às 9:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

142º RONALDO CESAR MONTEIRO DUARTE
PRAÇA MAESTRO JOÃO ANTONIO ROMÃO, 369 – SANTA CECÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-270

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  23/07/2015 às 15:30 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

35º INES APARECIDA PRESOTTO DE MORAES
RUA MARIA DA CONCEIÇÃO FRUTUOSA BARBOSA, 71 – MONTE BELO
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-440

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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:

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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  23/07/2015 às 10:00 horas

GUARDA

1º MÁRCIO DA SILVA FEITOSA
RUA BENEDITO GALVÃO DE CASTRO, 18 – MARIETA AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-470

2º ALEXANDRE DE PAULA CORRÊA
RUA JOSÉ MARIA MONTEIRO, 115 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-380

3º EZEQUIEL PEREIRA MOREIRA
RUA JOAQUIM ANTUNES BASTOS, 37 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-260

4º ALEXANDRE GOMES DA SILVA
RUA TRINTA E DOIS, 28 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-000

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 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  23/07/2015 às 9:30 horas

RECEPCIONISTA

18º IASMIM OLIVEIRA DIAS
AVENIDA DAS MARGARIDAS, 159 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-420

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



16 DE JULHO DE 2015QUINTA-FEIRA

Tribuna do Norte
VARIEDADES

PINDAMONHANGABA

GAROTA DE PINDA 
É ELEITA MINI 
MISS BRASIL

AIANDRA ALVES MARIANO
* * *

A garota Deborah 
de Souza, de sete anos, 
que mora no Distrito 
de Moreira César, em 
Pindamonhangaba, foi 
escolhida como a Mini 
Miss Brasil Internacio-
nal 2015. O título foi 
confi rmado na semana 
passada e a pequena 
vai ser coroada no dia 
8 de agosto, em Angra 
dos Reis (RJ).

Deborah foi escolhi-
da dentre centenas de 
meninas de todo o país 
e passou por várias 
etapas classifi catórias. 
A última delas foi em 
Porto Alegre (RS), com 
uma entrevista e ava-
liação feita pela equipe 
que organiza o concur-
so no Brasil.

Após a coroação, 
quando também rece-
berá o troféu Beleza 
Supreme Revelação 

2015, Deborah irá re-
presentar o Brasil na 
fase mundial do con-
curso, que acontecerá 
em março de 2016, no 
Peru.

Natural do Para-
ná, Deborah é modelo 
desde os três anos de 
idade e já participou 
de diversos concursos 
de beleza. Foi selecio-
nada, em fevereiro, 
para participar do Miss 
Beleza Brasileira 2015, 

na categoria 
Infantil. A 
fi nal nacional 
deste concurso será re-
alizada em novembro 
na capital paulista.

Ela também já fez 
vários desfi les de moda, 
capas de revistas e par-
ticipações em progra-
mas de televisão.

AIANDRA ALVES MARIANO
 * * *

A comunidade Hare Krish-
na que mora na Fazenda Nova 
Gokula, no bairro Ribeirão 
Grande, vai promover, a partir 
deste fi m de semana, seu Fes-
tival de Inverno, que começa 
no dia 18  e segue até o dia 2 de 
agosto, somente aos fi ns de se-
mana.

A ação, voltada para devo-
tos e simpatizantes da fi losofi a 
Hare, conta com uma extensa 
programação, que abrange pa-
lestras, cerimônias religiosas, 
yoga, exibição de fi lmes, cami-
nhadas ecológicas, apresenta-
ções culturais e debates.

No sábado, a programação 
começa às 10 horas, com a pa-
lestra “Introdução à Filosofi a 
Védica: A Filosofi a do Vedanta e 
da Bhagavad-Gita”.

Às 14 horas acontece o “Es-
tudo Comparativo dos Épicos 
Orientais e Ocidentais: Maha-
bharata  e Ramayana x Ilíada e 
Odisséia, de Homero”. 

Das 17  às 18 horas haverá 
Hatha-Yoga, com a instrutora 
Radhika e, a partir das 19 horas, 
será exibido o fi lme “Relatos 
Selvagens”, seguido de debate 
com o facilitar Paulo Zanetti.

Para conhecer a programa-
ção completa dos outros dias 
do festival e obter informações 
sobre inscrições para as ativi-
dades, basta enviar um email 
para faleconosco@novagokula.
com.br. 

VARIEDADESVARIEDADES

na categoria 
Infantil. A 
fi nal nacional 
deste concurso será re-
alizada em novembro 
na capital paulista.

Ela também já fez 
vários desfi les de moda, 
capas de revistas e par-
ticipações em progra-
mas de televisão.

 Deborah de Souza, 
de sete anos, mora no 

Distrito de Moreira César

O best-seller “50 Tons 
de Cinza”, que foi adapta-
do para o cinema, agora 
será apresentado como 
peça de teatro, em um úni-
co espetáculo, no Espaço 
Cultural Teatro Galpão de 
Pindamonhangaba, no sá-
bado (18), às 21 horas. A 
encenação é uma sátira em 
relação ao comportamento 
e situações que o persona-
gem Christian Grey passa 
na trilogia.

O espetáculo contará 
com a participação espe-
cial de Wanderlei Grillo 
(como Floriano), persona-
gem que não há na história 
real, para ajudar Anastasia 
Steele (Bruna Andrade) a 
dar um golpe em Christian 
Grey (David Cardoso Jr). 

A apresentação se 
adapta à cidade em que 
está acontecendo a peça. 
No caso de Pindamonhan-
gaba, serão citados lugares 
e pessoas.

No início haverá um nú-
mero de stand-up comedy 
com Wanderlei Grillo, re-
lacionado com o assunto 
da peça. 

A direção é de Vitor 
Branco e tem aproxi-
madamente uma hora e 
quinze de duração. 

Os ingressos podem 
ser comprados antecipa-
dos na loja Neto Jeans, 
por R$ 20 ou no dia por 
R$ 40. A censura é de 14 
anos. Mais informações: 
(12) 3522-7774 ou (12) 
3522-5695. 

Peça teatral faz 
sátira com livro 
50 Tons de Cinza

Nova Gokula promove Festival de Inverno aos fi ns de semana

50 TONS À BRASILEIRA: Wanderlei Grillo é um 
personagem que entra na história para ajudar 
Anastasia Steele (Bruna Andrade) a dar um golpe 
em Christian Grey (David Cardoso Jr)

Programação consta de 
palestras, cerimônias 

religiosas, caminhadas 
ecológicas , entre 
outras atividades

Divulgação

Divulgação

Divulgação




