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Mais de 1.500 famílias serão
beneﬁciadas com moradias

Divulgação

O empreendimento habitacional ‘Bem Viver’, que
está em fase de construção
no Araretama, vai beneﬁciar 1.536 famílias de Pindamonhangaba.
Durante lançamento do
programa, desenvolvido
por meio de uma parceira
entre Prefeitura, Estado
e Governo Federal, o prefeito de Pindamonhangaba ressaltou o valor médio
que as famílias contempladas terão que pagar mensalmente e também citou
outras ações do município
no setor habitacional.
O governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin,
e o Ministro das Cidades,
Gilberto Kassab, também
participam da cerimônia
realizada dia 10 de julho –
aniversário da cidade.

Prefeito, ministro, presidente da Câmara e governador do Estado

PÁGINA 3

Coral de jovens evangélicos
faz apresentação nas entregas
de cobertura de quadra
Divulgação

Jovens participaram de duas inaugurações com coral evangélico
Os moradores do Jardim Regina participaram
da inauguração da cobertura da quadra esportiva
“Carlos da Silva” na última
semana. Durante a entre-

ga, o coral do grupo de jovens da igreja Assembleia
de Deus apresentou várias
músicas e encantou o público, assim como ﬁzeram
recentemente no Vila Rica.

A presidente da Associação de Moradores, conhecida como Dona Elza,
agradeceu à Prefeitura e
disse que a quadra é uma
conquista da população.
PÁGINA 5

Moreira César ﬁcará mais
segura com delegacia
Divulgação

As obras de
construção da
delegacia de
Moreira César
foram lançadas
dia 10 de julho
– aniversário de
Pindamonhangaba.
Durante o evento, o
prefeito da cidade
e o governador do
Estado ressaltaram
a importância dos
investimentos em
segurança pública à
população.
Para a construção
da sede da Polícia
Civil, a Prefeitura
doou a área; o
projeto e a obra
foram licitados
pela Secretaria de
Segurança Pública
do Estado.

PÁGINA 5

Coro da Osesp encanta público na
Matriz; igreja recebe jazz hoje
Divulgação

Centenas de pessoas ﬁcaram
emocionadas com a apresentação do Coro Itinerante da Osesp
- Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, na quarta-feira (15), na Igreja Matriz. O coral
teve repertório composto por
músicas alemãs e brasileiras,
sendo encerrada com “Canção
da Partida”, com participação
do público. Nesta sexta-feira
(17), a igreja recebe o Ricardo
Baldacci Jazz Trio, às 20 horas.
2º CADERNO

REFORMA
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Ferroviária sedia Feira Feminina
Divulgação

Aos daqui primeiro

Brasil será maior exportador
de alimentos, mas não pode
esquecer de alimentar seu povo

U

m relatório da FAO – Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a Agricultura e da
OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, lançado nesta quarta-feira (15),
aponta o Brasil como principal exportador de alimentos do
mundo na próxima década.
De acordo com o documento, intitulado Perspectivas
Agrícolas 2015-2024, a agricultura familiar será uma das
principais ferramentas do País para garantir o crescimento
da produção de alimentos com sustentabilidade.
Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Brasil
deve consolidar seu papel produtivo no mercado externo
e interno nos próximos dez anos. A intenção é investir na
agregação de valor dos produtos, por meio das agroindústrias; no cooperativismo, que é um importante instrumento de desenvolvimento dos produtores familiares e na comercialização.
O relatório constatou ainda que as propriedades familiares representam mais de 80% das unidades de produção, com cerca de 12 milhões de pessoas atuando nas propriedades familiares.
Segundo diretor-geral da FAO, José Graziano, o País
deverá continuar fortalecendo a produção com foco na
preservação ambiental.“Esse crescimento deverá ocorrer
de forma sustentável, uma vez que o Brasil já é referência
em iniciativas desse tipo em todo mundo”.
As agências da ONU elogiam as políticas públicas do
governo ao setor agrícola, com aumento do crédito, assistência técnica e desenvolvimento de pesquisas para o meio
rural. Segundo o relatório, que apresenta um capítulo inédito sobre agropecuária, o País dobrou a produção agrícola
e triplicou a pecuária desde 1990.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a agricultura familiar cumpre um papel fundamental
na segurança alimentar e nutricional do país. Para o órgão,
o arroz, o feijão, as carnes, as frutas e as verduras que vão
para as mesas dos brasileiros têm muito a ver com a agricultura familiar.
Ao que parece, o Governo vem fazendo sua parte, inclusive aumentando investimentos no setor e beneﬁciando as
linhas de crédito aos produtores. Contudo, o Brasil ainda
esbarra na falta de estrutura para escoar a produção, seja
interna ou para exportação, e no desperdício.
Em vez de focar apenas em índices, como o de exportação, o Brasil deveria se preocupar mais em atender a demanda local, especialmente os mais necessitados, criando
uma política de aproveitamento de alimentos, e destinando
parte da produção ao seu próprio povo, por meio de ações
sociais.
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ARENA 101 Pinda: 18/7
(sábado) – Vai Tomá no Fusca.
Talis e Welinton, Mayara Lemes,
Grupo Nossa Amizade, Os Estrambelhados e Bloco do Barbosa.
CASARÃO ROSEIRA –
Banda sertaneja ao vivo toda
quinta. Planeta Dance sala vip.
Estrada Roseira-Aparecida.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado às 19h com banda ao vivo. Para pessoas a partir
de 50 anos. Sócios não pagam e
não-sócios R$ 10 por baile.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 18/7 (sábado) – Os Travessos. Turnê de 20 anos. Elas
free. Via Dutra, divisa Guará/
Lorena.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais bailes no Recinto São Vito (Moreira César) em
julho: 19/7 – Bruno & Hyago.
26 – Chamego.com (Anjinho do
Vale). Tel (12) 3642-2087.
CLUBE DO LAZER Taubaté:
Quarta-Feira (20h) - 22/7 – Bruno & Hyago. 29 – Banda Energia. Domingo (20h): 19/7 – Clave de Sol. 26 – Banda Premium.
CREIX TÊNIS CLUBE de

Tremembé “Creix: 17/7 (esta
semana o baile será sexta-feira)
– Marcos Henrique e Banda.
ESTÂNCIA
SERTANEJA
Caçapava: 17/7 (sexta) – Tales
e Welinton e Jhon Durand. Balada em Dobro. Quem for sexta
ganha convite para o show de
Fernando & Fabiano no sábado.
18/7 (sábado) – Fernando &
Fabiano. 25/7 (sábado) – Banda
Polo.
EXPOLAG Lagoinha: 8/8
(quarta) – Eleição da Rainha.
13/8 – Heder & Saconi. 14/8 –
Talis e Welinton. 15/8 – Fred &
Gustavo. 16/8 – Banda Arena.
Maiores detalhes no link http://
expolag.com/.
EXTREME SHOW Pinda:
19/7 (domingo 9h) – Campeonato de Som Tuning – rebaixados. Pousada Pico Agudo. Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro
(Taubaté-Campos do Jordão),
26.
FERROVIÁRIA Pinda: Som
ao vivo no deck da piscina sexta-feira: Programação de juulho: 17 – Dias Aguiar e Viajante
do Forró. 24 – Bruno & Hyago.
31 – César Barbosa. Associado
em dia não paga. Não sócios: H

Fundação Dr. João Romeiro

Caminhada e zumba marcam
comemorações de 310 anos
A Prefeitura de Pindamonhangaba preparou uma programação
com várias atividades
para celebrar os 310
anos de emancipação
político-administrativa. No Parque da Cidade, na noite do dia 23, a
partir das 19h30, haverá caminhada cultural
e ecológica e contação
de histórias. A equipe
da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer
convida a população
para participar.
Esta atividade também é realizada com
os alunos de ginástica

Pindamonhangaba recebe neste sábado (18), a
partir das 9h30, a primeira edição da ‘Feira Feminina’.
O bazar venderá roupas femininas e infantis, calçados, cosméticos,
artesanatos,
bijuterias,
além de doces e salgados.
Todos os produtos serão
vendidos com preços especiais.
O evento acontecerá
na Associação Atlética
Ferroviária e a entrada é
gratuita. Toda a população está convidada a prestigiar a feira.

MUSE COVER
NA ÓBVIO
Divulgação

e alongamento que participam das aulas nos centros
comunitários. Durante a caminhada os participantes
receberão informações históricas sobre o Parque da Cidade.
A Prefeitura também convida a população para o
‘Aulão de Zumba’, que será realizado no dia 24, a partir
das 19 horas, na Praça Padre João de Faria Fialho, Largo do Quartel.

A Cervejaria
Óbvio recebe neste
sábado (18) um
tributo à banda
britânica Muse. O
evento acontecerá a
partir das 23 horas e
terá apresentação da
banda ‘Muse Cover
Brasil’ tocando os
maiores sucessos
mundiais.
A Óbvio está
situada na rua
Prudente de Moraes,
222, Centro.

Arena agita ﬁnal de semana em Pinda
O Arena 101 recebe
neste sábado (18), a partir das 23 horas, a festa
“Vai Tomá no Fusca”. O
grupo carnavalesco Juca

Teles fará apresentação.
Na festa será sorteado
um Fusca cheio de cerveja. As mulheres não
pagam até a uma hora da

manhã e ganham caipirinhas na faixa. O Arena
está situado na Estrada
Municipal Antônio Marçon, 4.900, Dutra KM

101. Para mais informações acesse o site www.
arena101.com.br ou o
entre em contato pelo
telefone (12) 3424-7673.

“... É DIFÍCIL OLHAR NOS SEUS OLHOS e ver que não me ama mais, eu
segui o caminho mais certo e você só ﬁcou pra trás, eu olho em minha volta
e tudo me lembra nós dois......” – Tainá Bertrand
João Paulo Ouverney

R$ 10 e M vip até 23h30, e R$ 5
após esse horário.
FERROVIÁRIA Pinda: Vem
aí... 8/8 (sábado) – Baile dos
Pais. Banda Evidende. 29/8 (sábado) – Retrô na Ferrô. Luana
Camarah e Banda Turne.
FESTA DE TREMEMBÉ:
De 24/7 a 9/8: 30/7 (quinta)
– Onze 20. 31/7 (sexta) – Ira.
1º/8 (sábado) – Originais do
Samba. 2/8 (domingo) – Falamansa. 3/8 (segunda) – Raça
Negra. 4/8 (terça) – Jeito Moleque. 5/8 (quarta) – Fernando
& Sorocaba. Programação completa: www.entrevistas-do-ouverney.blogspot.com.br.
FESTIVAL DE MÚSICA
SERTANEJA Luiz Carlos Cardoso: Será nos dias 31 de julho e
7 de agosto, às 18h, no Recinto
São Vito de Moreira César.
HÍPICA PARAÍSO Taubaté: Bandas sertaneja e forró ao
vivo toda quinta. 18/7 (sábado)
– Banda ao vivo. Informações
e lista vip com Danni: 992325488 (Whatsapp). Estrada do
Barreiro.
MANGUERÃO Pinda: Bailão sertanejo/forró toda sexta-feira: 17/7 (sexta) – Banda

Gold. O ingresso custa R$ 10
preço único. Telefone para contato: (012) 99708-2011.
MUNDI
Taubaté:
16/7
(quinta) – Diego Torres & Tiago.
18/7 (sábado) – Rodrigo Ferri. A
Noite é das Stelas . 21/7 (terça)
– Feliz FM 99. Banda Confraria
Musical. Sorteio de uma moto
Honda CG fan 2015.
MUTLEY Taubaté: 17/7
(sexta) – Noite da Porca e Parafuso. Banda Popmina. 18/7 (sábado) – Jagermeherlter Rock.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
17/7 (sexta) – Não informado.
18/7 (sábado) – Muse Cover
Brasil. Rua Prudente de Morais
ÓPERA MIX Pinda: A direção
informa que está fechada para
reforma.
PINDABAR Pindamonhangaba: QUARTA - Sertanejo ao
vivo.
QUINTA – Videokê. Elas vip
até 23h. SEXTA – 17/7 – Grupo
Seke Samba. Grupos de Pagode
ao vivo. Elas vip. Eles R$ 10.
SEGUNDA - Sertanejo ao vivo.
Cerveja (lata) a R$ 1,50 cada a
noite toda.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 17/7 (sexta) – Fernando

& Fabiano.
9 8290-1723 Whatsapp.
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 16/7 (quinta) – Washington dos Teclados.
18/7 – Robson Luiz. 23 (quinta)
– Marrom. 25/7 (sábado) - Wilson & Washington. 30/7 (quin-

EXPEDIENTE

ta) - Alexandre Vilela.
RESTAURANTE COLMEIA
Pinda: Almoço com música
ao vivo todo domingo e som
ao vivo quartas-feiras com
Yolanda Vinagre, Zé Bé Filho
e Silvinho Vasques. Telefone
(12) 3652-2120.

DESTAQUE DA SEMANA
O ARARETAMA, o maior
bairro de Pindamonhangaba, comemora aniversário
(39 anos) neste ﬁm de semana com várias apresentações
artísticas, conﬁra:
17/7 (sexta 20h30h) –
Banda Faroeste.
18/7 (sábado 20h30) –
Dupla André & Andresa.
19/7 (domingo 20h30) –
Banda Sincronia Sertaneja e
apresentação de Pepe Jackson. Terá também quadrilha
e balé infantil a partir das
19h.
Local: Praça Pastor José

João Paulo Ouverney

Ezequiel da Silva, em frente à
Escola Municipal Elias Bargis
Matias
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Programa habitacional vai
beneficiar mais de 1.500 famílias
Pindamonhangaba vai
realizar o sonho de centenas de famílias com o lançamento do empreendimento habitacional ‘Bem
Viver’, no Araretama, que
contará com 1.536 apartamentos. No local também
serão construídas escolas, creche e unidade de
saúde. O investimento no
empreendimento é de R$
138,2 milhões.
Este empreendimento habitacional é de interesse social e está sendo
construído por meio de
parceria entre os governos Municipal, Estadual
e Federal. A solenidade de
lançamento foi realizada
no dia 10 de julho e contou
com a presença do prefei-

to de Pindamonhangaba,
do governador do Estado
de São Paulo e do ministro
das Cidades.
O prefeito de Pindamonhangaba agradeceu a
parceria com os governos
Estadual e Federal porque possibilita realizar o
sonho de muitas famílias.
Ele destacou que além dos
apartamentos serão entregues outras moradias.
“Nestes apartamentos
as famílias irão pagar
uma taxa de no máximo
R$ 80 por mês. Tem mais
200 lotes no Jardim Primavera para serem feitas
casas de interesse social.
Em breve, o Governo do
Estado vai entregar 94
apartamentos em Moreira

César, e tem outros locais
onde faremos casa para
atender quem precisa”,
disse.
O ministro das Cidades
parabenizou o município
pelos 310 anos e enfatizou a
importância das parcerias,
porque assim é possível
atender a necessidade das
pessoas. Ele afirmou que o
investimento da união é de
R$ 107,5 milhões.
O governador do Estado de São Paulo revelou
que o investimento por
parte do Estado foi de
R$ 30,7 milhões, sendo
cerca de R$ 20 mil por
apartamento, e as famílias não precisarão pagar isto porque é a fundo
perdido.

Divulgação

Obra é fruto de parceria entre Prefeitura, Estado e Governo Federal
Divulgação

AtuAlizAção do cAdAstro
Na ocasião do lançamento também foi feita a atualização do cadastro habitacional. A Prefeitura de Pindamonhangaba solicita que as pessoas mantenham o cadastro
atualizado. Em caso de mudança de endereço ou trabalho, por exemplo, é necessário
comunicar os profissionais da Secretaria de Habitação.
Eliana da Silva, moradora do Jardim Imperial, conta que a construção dos apartamentos no Araretama é muito boa. “Eu já tenho o cadastro e vim para atualizar, isso é
muito importante, porque às vezes as pessoas mudam, ou já conseguiram alguma casa.
Eu espero conseguir um destes apartamentos porque sonho em ter meu lugarzinho
para viver”.
Raquel Cristiane Salgado, moradora do Araretama, fez a atualização do seu cadastro e afirma ser muito interessante a construção destes apartamentos no bairro, já
que a obra vai ajudar muitas pessoas. “Eu moro aqui no Araretama há muito tempo,
atualmente estou morando de aluguel, depois que meu marido faleceu resolvi mudar de
onde eu morava. Conseguindo um destes apartamentos vai ser muito bom”.

Milhares de pessoas participaram do lançamento do programa habitacional

Ampliação do Cras no
Araretama vai prestar
mais serviços à população
Visando oferecer um
atendimento de qualidade, foi entregue à população do Nova Esperança,
no Araretama, as obras de

reforma e ampliação do
Cras – Centro Referência em Assistência Social,
com um investimento de
R$ 260.500,23.

O prédio está agora
adequado com as normas
técnicas para o funcionamento de um Centro de
Referência de Assistência
Divulgação

Moradores e autoridades participaram na inauguração
Divulgação

Prédio está adequado às
normas técnicas para o
funcionamento do Cras

Social, agregando qualidade no atendimento
prestado à população do
Araretama, Cidade Jardim e zona rural nesta região. Além disso, são realizados no Cras serviços de
inserção nos programas
de transferência de renda
das três esferas governamentais (Renda Mínima,
Renda Cidadã, PEAD,
Bolsa Família, Ação Jovem), bem como encaminhamentos eventuais,
oficinas socioeducativas e
ações comunitárias, entre
outros.
Para o prefeito de Pindamonhangaba, um dos
objetivos da administração
é oferecer saúde e assistência social à população,
de forma que todos sejam
melhor atendidos. “Com
as adequações, demonstramos a importância que esse
acolhimento aos munícipes
tem dentro das ações da
administração”, explicou.
A secretária de Saúde
e Assistência Social também salientou que a população vai ganhar mais
serviços com a ampliação.
“Essa parceria entre população e administração
demonstra a organização
da cidade”, disse.

Novos
equipamentos
facilitarão
recuperação
de asfalto
A Prefeitura de Pindamonhangaba adquiriu três novos rolos
compactadores de asfalto monocilíndricos,
que serão utilizados
pelas equipes da Usina
de Asfalto e da Subprefeitura de Moreira César, nos serviços de
recuperação de asfalto,
também
conhecidos
como ‘operação tapa
-buracos’. O equipamento chegou nesta
semana à Secretaria de

Obras e será disponibilizado a partir da próxima semana.
De acordo com informações do secretário de Obras, dois
rolos compactadores
atenderão à demanda
da Secretaria de Obras
e o terceiro atenderá
os serviços da Subprefeitura de Moreira César. O investimento
da Prefeitura nesses
equipamentos foi de
R$ 86.970,00.
Divulgação

Rolos compactadores de asfalto chegaram
nesta semana na Secretaria de Obras
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Roderley Miotto participa do
Dr. Marcos Aurélio faz Martim Cesar reitera
lançamento da pedra fundamental da várias reivindicações
pedido de melhorias
Delegacia do Distrito de Moreira César ao Executivo
na Via Expressa
ASSESSORIA

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) participou ativamente
das comemorações do 310º
aniversário de emancipação do
município, no último dia 10 de
julho.
O vereador esteve no lançamento da pedra fundamental das
novas instalações da Delegacia
de Polícia do Distrito de Moreira
César, onde o Governador Geraldo Alckmin e o Prefeito Vito
Ardito Lerario, em companhia
dos Vereadores, Deputados,
prefeitos de cidades vizinhas
e a população, acompanharam
a solenidade de descerramento
da placa marcando o início das
obras. De acordo com o Governador, esta será a primeira
delegacia com esse novo modelo
em todo o Estado. “São quase
5 milhões de reais, 2.200 m²
de área construída. Será uma
das melhores delegacias do
Estado de São Paulo”, disse o
governador.
No ano passado, em reunião
com o ex-Secretário de Segurança Pública do Estado de São
Paulo, Fernando Grella Vieira,
Roderley Miotto reivindicou
mais atenção com a questão
da segurança na cidade de Pindamonhangaba, solicitando o
aumento do efetivo da polícia
na cidade, a construção de uma
nova Delegacia de Polícia no
Distrito de Moreira César e que o
atendimento da futura Delegacia
funcione 24 horas por dia, além
da possibilidade de aumento das
bases móveis.
Atuante em todas as áreas no
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V E RE A DOR R ODE RL E Y M I OTTO

município, Miotto vem buscando benefícios para nossa cidade,
através de reuniões com Deputados e Secretários, viabilizando
mais agilidade com os assuntos
relacionados a Pindamonhangaba e principalmente, em favor da
segurança em nosso município.
O vereador Roderley Miotto,
acompanhou de perto toda a
apresentação do projeto e ﬁcou
entusiasmado com as modernas
instalações que serão construídas
em Pindamonhangaba. “Em
nome da nossa população, agradeço ao Governador Geraldo
Alckmin, ao ex-Secretário de
Segurança Pública Fernando
Grella, ao atual Secretário de
Segurança Pública do Estado de
São Paulo Dr. Alexandre de Moraes e ao Prefeito Vito Ardito, por
atender aos anseios da população
pindamonhangabense com esta
obra, sem dúvidas, será dotada
da melhor infraestrutura policial
de todo o Estado trazendo mais
segurança à nossa cidade”.

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

VEREADOR MARTIM CESAR

O vereador Martim Cesar (DEM) reiterou ao Poder
Executivo, providências
para que seja feito uma alça
para melhorar o acesso ao
ponto de ônibus existente na
avenida Doutor Francisco
Lessa Júnior - Via Expressa,
visando melhorar o fluxo de
veículos na referida via e a
segurança dos usuários dos
ônibus coletivos urbanos
e interurbanos. Segundo
o vereador, o local necessita de revitalização, pois
o mesmo encontra-se em
total abandono, servindo
de depósito de lixo.
Rua Dr. Gustavo
de Godoy
O vereador Martim Cesar solicita ao Executivo
providências junto ao departamento competente,
para que sejam feitas melhorias no piso asfáltico na
rua Dr. Gustavo de Godoy,

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO

Preocupado com os
moradores de Pindamonhangaba, o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi
(PR) está solicitando diversas melhorias e benefícios
ao Executivo. O vereador
apresentou, em Sessão
Ordinária, os requerimentos ao Prefeito, no qual
constam as solicitações
dos moradores para que
os pedidos possam ser solucionados com urgência.
Dentre algumas reivindicações estão: a realização
da limpeza nas áreas públicas; manutenção dos pontos
de ônibus e a manutenção
da quadra de esportes do
Bom Sucesso.
Dr. Marcos Aurélio solicitou também a reforma e

a limpeza do alambrado do
campo de futebol “Walter
Guimarães” e Campo do
Taipas. Outra reivindicação
solicitada pelo vereador é a
manutenção preventiva na
AMI - Academia da Melhor
Idade, no bairro Cidade
Nova e a revitalização e
urbanização da praça do
Ouro Verde. “Essas melhorias deverão oferecer
uma melhor qualidade de
vida aos nossos munícipes.
Sempre estarei à disposição
dos moradores da nossa
cidade e também cobrando
os órgãos públicos, principalmente quando o assunto
for o bem-estar da população e a saúde pública”,
enfatizou o vereador Dr.
Marcos Aurélio.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

nossa cidade.
O vereador Professor
Osvaldo ressalta em sua
fala que após a duplicação da avenida Professor
Manoel César Ribeiro, que
liga o centro aos bairros da
Zona Leste e da avenida Vereador Abel Fabrício Dias,
que liga o centro ao Subdistrito de Moreira César,
a iluminação só contempla
uma das mãos, deixando
o outro lado das pistas
onde foram construídas
as ciclovias usadas pelos
munícipes, totalmente às
escuras. Diante deste fato
e de diversas reclamações
feitas pelos usuários, o
vereador fez esse pedido
junto à Administração
Municipal.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Na última Sessão Plenária,
realizada no dia 13/07, o vereador Ricardo Piorino (PDT)
apresentou requerimento endereçado ao Prefeito Municipal,
com cópia ao departamento
competente, solicitando providências urgentes para a realização do recadastramento de
munícipes junto ao programa
habitacional popular em nosso
Município.
Segundo o vereador, a
Administração Municipal convocou toda a população a comparecer, no dia 10 de julho, no
bairro Araretama, a ﬁm de que
fosse realizado o recadastramento dos munícipes junto ao
programa habitacional. Entretanto, devido ao grande número
de pessoas, a falta de estrutura
no local e a ausência de um
planejamento para atender a demanda, o recadastramento não
pôde ser realizado a contento,
situação que gerou muita insatisfação e dúvida aos munícipes

Como consultar Matérias
Legislativas no Portal da Câmara

que lá compareceram.
“O Executivo precisa se
organizar melhor para efetuar
o recadastramento dos munícipes no programa habitacional,
informando-os e orientando-os
sobre datas e procedimentos
necessários, de forma transparente, a ﬁm de que todos tenham
a oportunidade de participar do
mesmo. Não há como convocar milhares de pessoas num
mesmo dia para atualização
do cadastro, sendo necessário a
adoção de critérios que atendam
de forma eﬁcaz o problema
que está sendo enfrentado pelo
Poder Executivo, comentou
Piorino.
“A questão deve ser estudada com profundidade, equilíbrio, respeito e critérios, para
que o sonho dessas pessoas não
se transformem em pesadelo
e que aquelas que realmente
necessitam sejam as contempladas no programa”, ﬁnalizou
o vereador.
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VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

“A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PRECISA
ESCLARECER A POPULAÇÃO”
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na altura do número 39, no
centro. O vereador alega
que a referida via encontrase com um buraco, o qual
vem colocando em risco a
segurança dos condutores
de veículos e pedestres que
transitam pelo local.
Sinalização da ciclovia
na São João Bosco
O vereador Martim Cesar enviou reiteração ao
Prefeito Vito Ardito, pedindo providências para
que sejam feitos estudos
visando melhorias na sinalização horizontal em toda
extensão da rua São João
Bosco, principalmente na
sinalização da ciclovia,
pois há um grande fluxo
de veículos que trafegam
pela referida via, e muitos
não respeitam a sinalização, colocando em risco a
segurança dos ciclistas que
transitam pelo local.

Fale com o vereador Martim Cesar:
G a b i n e t e : Te l s . ( 1 2 ) 3 6 4 4 2 2 7 1 o u 3 6 4 4 2 2 7 2
e - m a i l : m a r t i m c e s a r @c a m a r a p i n d a . s p . g o v. b r

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Ricardo Piorino solicita
Professor Osvaldo
protocola pedido referente providências acerca do
recadastramento habitacional
a iluminação pública

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) protocolou na
Sessão do último dia 06 de
julho o Requerimento de
nº 1077/2015, ao Executivo Municipal, com cópia
à Secretaria Estadual de
Logística e Transportes,
solicitando com urgência
a ampliação da iluminação pública nas avenidas
Professor Manoel César
Ribeiro e Vereador Abel
Fabrício Dias.
Considerando a importância que possuem essas
duas avenidas dentro de
nosso município e que
hoje ambas se encontram
duplicadas, fazendo a
ligação da região central
aos importantes bairros de

DE

O

RESULTADO APARECERÁ EM

SEGUIDA , COM DETALHES SOBRE
A PESQUISA E O ARQUIVO EM
PDF PARA IMPRESSÃO

Ricardo Piorino participou de diversos eventos durante a programação de
aniversário da cidade, dentre os quais, o vereador destacou a importância da
solenidade que anunciou oﬁcialmente a implantação da delegacia de polícia
de Moreira César, primeira delegacia modelo do Estado de São Paulo. Na foto,
o vereador Ricardo Piorino entre os Delegados Dr. Célio José da Silva, da
Deinter e Dr. Miguel Jacob, de Moreira César e o Governador Geraldo Alckmin.

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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Cidade
Moreira César terá delegacia
modelo no Estado de São Paulo
No aniversário de 310
anos de Pindamonhangaba, Moreira César ganhou
um presente na área de
segurança: uma nova Delegacia de Polícia Civil. O
início das obras foi no dia
10 com a presença do governador do Estado de São
Paulo, o prefeito de Pindamonhangaba, deputados,
vereadores do município e
demais autoridades.
Segundo o governador,
a delegacia, que oferecerá
novos serviços à população, é considerada como a
mais moderna do estado,
além de servir como modelo para a construção de
outras.
A solenidade de lançamento da pedra fundamental ocorreu na Praça
de Eventos ‘Padre Geraldo
Carlos da Silva’, ao lado
do Pronto Atendimento de
Moreira César. Na ocasião,
também foram entregues
as obras de modernização da EFCJ - Estrada de
Ferro Campos do Jordão,

Divulgação

Prefeito, governador, delegados
e outras autoridades no
lançamento da obra

equipamentos para o Corpo de Bombeiros de Pinda
e viaturas para cidades da
região. Também foi anunciado o início das obras

Prefeitura realiza
treinamento
com equipe
de controle de
vetores
Divulgação

Médica explicou diferença entre vírus
da dengue, chikungunya e zika
Os agentes da equipe
de Controle de Vetores
da Prefeitura de Pindamonhangaba participaram de uma palestra sobre as estratégias
usadas no controle da
dengue na cidade. Profissionais da Secretaria
de Saúde também realizaram o fechamento do
treinamento dos agentes
sobre o plano nacional
do combate a dengue.
A médica responsável pela Vigilância
Epidemiológica da Regional de Saúde, Cristina Andraus, explicou
a diferença entre os
vírus da dengue, chikungunya e zika, que
são transmitidos pelo
mesmo mosquito, o Aedes aegypti . A médica
também fez uma com-

paração entre o número de casos de dengue
dos dois últimos anos
e a diminuição de cerca
de 65% deste ano, em
relação ao ano passado.
Essa equipe é formada por 43 agentes e
três supervisores. Com
o aumento da equipe e
de equipamentos, a Secretaria de Saúde espera diminuir ainda mais
o número de casos de
dengue em Pinda.
Esses agentes foram orientados sobre
as novas tarefas de
contenção da doença
e também sobre as outras funções realizadas
pelo Controle de Vetores, como: controle de
roedores, escorpiões,
outros insetos e orientação à população.

de recuperação da SP 62,
mais conhecida como estrada velha, no trecho entre Pindamonhangaba e
Lorena.

Para a construção da
sede da Polícia Cívil, a
Prefeitura realizou a doação da área, que fica na
avenida Manoel Teixeira

de Souza, sem número,
próxima ao PA. O projeto
e a obra foram licitados e
contratados pela Secretaria de Segurança Pública

do Estado de São Paulo.
De acordo com as informações da assessoria
do Governo Estadual, o
prazo de conclusão da
obra é de 360 dias.
“Agradeço ao governador este presente que Moreira César está recebendo. Temos uma parceria
muito boa com a Polícia,
dá mais sensação de segurança aos moradores. O
distrito contará com a melhor delegacia do Estado
de São Paulo”, afirmou o
prefeito de Pindamonhangaba.
O governador disse que
esta delegacia será modelo no estado e as demais
serão construídas nos
moldes da que será feita
em Pinda. “Eu fui prefeito de Pinda na década
de 70 e é impressionante
como a cidade se desenvolveu. A melhor maneira de comemorar o aniversário é trabalhando
pela cidade”, concluiu o
governador.

Jardim Regina recebe quadra
coberta e população é beneficiada
Os moradores do Jardim Regina participaram, na última semana,
da inauguração da cobertura da quadra esportiva
do bairro, que recebeu a
denominação de “Carlos
da Silva”. A obra era uma
das reivindicações da comunidade, após reunião
com a administração.
O investimento foi de
R$ 306.790,56. A cobertura é de cerca de 700 m2,
com pilares de concreto e
estrutura metálica.
Para a presidente do
bairro Jardim Regina, conhecida como Dona Elza,
a quadra é uma vitória
para os moradores, após o
compromisso da administração com a população.
O prefeito de Pindamonhangaba
também
considerou a entrega da
cobertura muito importante, já que a população
também poderá se organizar em atividades esporti-

Divulgação

Obra era uma das reivindicações da comunidade
vas, principalmente, mas
também em encontros
religiosos e recreativos.
“Será uma oportunidade
de promover a integração entre os moradores e
a valorização do bairro”,
salientou.
A família do homenageado agradeceu à administração pela lembrança

de Carlos, uma pessoa
que sempre trabalhou
pelo esporte em Pindamonhangaba.
Além dessa quadra,
ainda serão entregues as
quadras nos bairros Karina/Ramos e Goiabal, totalizando um investimento
de R$ 1.347.648,79, já que
também foram inaugura-

das outras duas quadras,
no Triângulo e Vila Rica.

Coral – Vale destacar
que nas inaugurações das
quadras do Vila Rica e do
Jardim Regina o coral do
grupo de jovens da igreja
Assembleia de Deus do
Vila Rica participou apresentando várias músicas.
Divulgação

Prefeito destacou investimentos
no setor esportivo da cidade

pindamonhangaba
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variedades
Tribuna do Norte
‘Pinda em Cena’ estará em Moreira César
e na Praça do Santana no final de semana
Durante o mês de julho, a
Prefeitura comemora o aniversário dos 310 anos de emancipação
político-administrativa da cidade e, integrando a programação,
está sendo realizado o Pinda em

Cena, um espaço para que os artistas possam mostrar seu trabalho para a população.
Música, dança, teatro, artes
plásticas e folclore fazem parte do evento que, neste final de

semana, será realizado na praça
do Cisas, em Moreira César, no
sábado (18), e na praça Dom Pedro II, conhecida como praça do
Santana, no domingo (19), das 14
às 17 horas.
Reprodução

SábADo (18), DAS 14 àS 17 hoRAS
- música: aprendizes da Corporação musical euterpe
- dança: grupo Saindo das Ruas
grupo Capoeira Vida, com maculelê, samba de roda e capoeira
Cia Cênica de dança mônica alvarenga
Cia de dança lago do Cisne
escola de dança gorette Von gal
- Teatro: “giselle”, Cia Cênica de dança mônica alvarenga
- apresentação de mágica: mágico jack
- artes plásticas: modelagem em argila
Oficina de Pintura em Tela

Praça do Santana
DomIngo (19), DAS 14 àS 17 hoRAS

A Cia Cênica de Dança mônica Alvarenga se apresentará nas duas edições

Palacete 10 de Julho e Unidade de
Fisioterapia receberão mosaicos

Em comemoração aos 310
anos de de Pindamonhangaba, o
Palacete 10 de Julho realizará, no
dia 31 de julho, a inauguração de
um painel de mosaicos, que será
instalado na casa de máquinas,
na entrada da rua Rui Barbosa.
A Unidade de Fisioterapia “Celina
Leite de Abreu Cotait”, no Parque
São Domingos, também receberá
um painel de mosaicos.
A obra está sendo desenvolvida
pela mosaicista Cláudia Blanco,
com os alunos Matheus, Davi,
Jonathan e Eduarda, da Casa do
Jovem do Araretama. O desenho original foi feito por Sandro
Santos.
De acordo com a mosaicista,
os painéis são feitos por partes,
a partir do desenho original impresso em lona. É utilizada uma
tela em cima dos pedaços do desenho e montado o mosaico com
pastilhas. Após pronto, o mosaico é aplicado com argamassa
própria para pastilha, direto nas
paredes que receberão a arte.
No Palacete 10 de Julho, a
aplicação das peças será a partir
do dia 27 de julho. Na Unidade de
Fisioterapia, a previsão é para
o mês de agosto, pois o trabalho
ainda está sendo iniciado.
Para Cláudia Blanco, é gratificante ter o trabalho reconhe-

Praça do CiSaS

Reprodução

- música: Só pra Recordar
aprendizes da Corporação musical euterpe
- dança: grupo Saindo das Ruas
Cia Cênica de dança mônica alvarenga
Conatus Studio de dança
escola de dança gorette Von gal
Capoeira Vida: maculelê, samba de roda e capoeira
Congada São benedito
- Teatro: Rabanete, Rapunzel, com Charles Kray e laila gama
- apresentação de mágica: mágico jack
- artes plásticas: modelagem em argila
Oficina de Pintura em Tela

Programação do Final de Semana
17 DE julho –
SEXTA-FEIRA
8 às 20h - exposição
“pindamonhangaba: um
portal para o passado”,
obras do artista alberto
marcondes, no palacete 10
de julho
8 às 17h - exposição
“pindamonhangaba em fotos
antigas” - acervo do museu
histórico e pedagógico dom
pedro i e dona leopoldina –
saguão da prefeitura

Desenho que será aplicado em forma de mosaico
no Palacete 10 de julho
cido pela Prefeitura, já que os
mosaicos ficarão expostos por
muitos anos, para que toda a
população possa ver. “Agradeço
a oportunidade que o prefeito
nos deu, essa é a primeira vez
que temos apoio. Realizamos
essa oficina tanto no Nosso Bairro quanto na Casa do Jovem,
porque entendo que é importante
transmitir esse conhecimento
para as outras pessoas. Eu não
sou eterna”, brinca. “Quero

deixar um pouco dessa arte, que
não é muito divulgada, para
meus alunos. Existem muitas
pessoas que não podem pagar
para ter aulas, por isso essa
oportunidade da Prefeitura é
muito importante. É levar a arte
do mosaico para quem não teria
acesso a ela. E entre os alunos,
estamos descobrindo muitos
talentos, jovens que têm futuro
nessa arte e que poderão se profissionalizar”, concluiu a artista.

Desenho que será aplicado em forma de mosaico na unidade de Fisioterapia

Reprodução

9 às 18h - exposição
“pindá dos Índios a
pindamonhangaba da
República”, no museu
histórico e pedagógico
dom pedro i e dona
leopoldina
20h - Concerto na matriz
com jazz com Ricardo
baldacci - igreja matriz
18 DE julho –
SábADo
9 às 18h – exposição
“pindá dos Índios a
pindamonhangaba da
República”, no andar
superior do museu histórico
e pedagógico dom pedro i e
dona leopoldina
14 às 17h - pinda em Cena
- praça do Cisas - moreira
César

14h – Sarau de histórias
no museu histórico e
pedagógico dom pedro i e
dona leopoldina
19 DE julho –
DomIngo
8h - pedala pinda Coletiva
- Centro esportivo joão do
pulo
13 às 18h – exibição de
memória Viva, exposição
“pindá dos Índios a
pindamonhangaba da
República”, no museu
histórico e pedagógico dom
pedro i e dona leopoldina
14 às 17h - pinda em Cena
- praça do Santana
19h - apresentação e
gravação do dVd do 2°
Festival de música da
juventude - Teatro galpão
20 DE julho –
SEgunDA-FEIRA
8 às 20h – exposição
“pindamonhangaba: um
portal para o passado”,
obras do artista alberto
marcondes, no palacete 10
de julho
8 às 17h - exposição
“pindamonhangaba em fotos
antigas” - acervo do museu
histórico e pedagógico dom
pedro i e dona leopoldina –
saguão da prefeitura

Confira a programação completa no
www.pindamonhangaba.sp.gov.br/pinda310

pindamonhangaba
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2º caderno
Tribuna do Norte
Divulgação

Coro da Osesp
emociona
público
na Matriz
Cerca de 700 pessoas assistiram ao concerto com a Osesp
Divulgação

O Santuário Mariano e Diocesano de Pindamonhangaba
“Igreja Matriz” está recebendo
o projeto “Concertos na Matriz”,
com apresentações às quartas
e sextas-feiras, às 20 horas. Na
quarta-feira (15), o local foi palco do Coro Itinerante da Osesp
- Orquestra Sinfônica do Estado
de São Paulo, atraindo cerca de
700 pessoas ao templo religioso.
A apresentação foi composta
por canções do repertório alemão e brasileiro, sendo encerrada com “Canção da Partida”, de
Dorival Caymmi, quando o público da cidade foi ‘regido’, cantando junto e aplaudindo muito.
A coordenadora e regente do
coro, Naomi Munakata, estava
bastante satisfeita com a apresentação.
“Sempre trazemos pedaços
dos concertos que fazemos em
São Paulo, como se fosse uma
mostra do ano para o interior,

para realmente fazer jus ao ‘itinerante’”, explicou. “Se eu pudesse, para o resto da minha
vida, queria fazer São Paulo inteiro cantar mais, porque faz tão
bem e custa muito pouco... A
gente já sabe mais ou menos do
que as pessoas gostam, e formamos nosso repertório de forma
que agrade ao público. Um pouco de música sacra, mesclando
com outras mais populares...
A gente vai dosando de acordo
com a reação da plateia. Fazer
o público cantar no final é um
trunfo para a gente e anima todo
mundo, até as pessoas da nossa
equipe cantam junto”, revelou.
Os próximos concertos serão nesta sexta-feira (17), com o
Ricardo Baldacci Jazz Trio e na
próxima quarta-feira (22), com
Júlio Bittencourt Jazz Trio. As
apresentações fazem parte da
programação dos 310 anos de
Pindamonhangaba.

jovens rappers divulgam
trabalho com lançamento de Cd
Apresentação foi composta por canções do repertório nacional e internacional

‘Sarau de Histórias’ convida a batepapo sobre folclore e tradições
Durante o mês de comemoração dos 310 anos de emancipação político-administrativa de
Pindamonhangaba, a Prefeitura
convida a população a bater um
papo sobre folclore e tradições
da ‘Princesa do Norte’, com ar-

17 de julho de 2015

tistas da cidade, por meio do
‘Sarau de Histórias’. Na terçafeira (14), o Palacete 10 de Julho
recebeu o evento, com o escritor
e acadêmico da APL - Academia
Pindamonhangabense de Letras,
Maurício Cavalheiro.

Na terça-feira, o evento foi realizado no Palacete 10 de Julho

Os próximos saraus serão
realizados nos dias 18 e 25, no
Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina, às 14 horas, e nos dias 21 e
28 de julho, no Palacete 10 de
Julho, às 19 horas.
Divulgação

A noite de quarta-feira
(15) foi de festa para os
integrantes do ‘Pinda Consciente’. Os alunos do projeto
participaram do lançamento
do primeiro CD com músicas compostas por eles. Ao
todo, são 24 faixas e as letras foram embaladas pelos
autores e amigos. A solenidade de lançamento ocorreu
no Palacete 10 de Julho e
contou com a presença do
prefeito de Pindamonhangaba, secretários e diretores
da administração municipal,
e demais convidados.
Todos os alunos que participaram das atividades do
‘Pinda Consciente’ também
receberam os certificados.
Na ocasião, também houve
a entrega dos certificados
dos alunos das aulas de
mosaico, desenvolvidas na
Casa do Jovem do Araretama e no Centro Comunitário
do Cícero Prado. O público
também teve a oportunidade
de prestigiar apresentações
musicais e de dança, com o
projeto ‘Saindo das Ruas’.
O coordenador do ‘Pinda
Consciente’ afirma que a
conscientização é o foco do
trabalho e as ações tiveram
muito sucesso. Atualmente,
são atendidos dez bairros.
Ele agradece todos os parceiros que contribuem com
esta ação de orientação aos
jovens.
O prefeito de Pindamonhangaba destaca que este
trabalho com os jovens é
muito importante e interessante, pois, cada um tem
um sonho e o este CD é de
certa forma a realização do

sonho de alguns, porque
está revelando talentos. “O
lançamento neste prédio
histórico é um fato maravilhoso, as pessoas têm
histórias e este CD é um
momento histórico na vida
destes jovens, parabéns a
todos”.
Felipe Cortez, integrante
do ‘Pinda Consciente’ há
mais de dois anos, diz que é
muito gratificante ter gravado um CD, porque é morador de um bairro simples.
“Quando eu subo num palco
não penso em ser famoso,
mas sim em mostrar o meu
trabalho para o público. As
letras que faço são baseadas em meu cotidiano. No
projeto cantamos músicas
para conscientizar a população, isso é o mais importante”.
Isabela de Souza Santos,
aluna do projeto há mais de
um ano, comenta que ficou
sabendo do ‘Pinda Consciente’ por meio do amigo
Felipe. Ela afirma que gosta
de cantar e o CD é uma
grande oportunidade dada
aos jovens.
O ‘Pinda Consciente’ foi
criado em 2013 e tem como
objetivo trabalhar diversas
temáticas com os jovens, fazendo com que eles avaliem
as questões sociais. Todos
os alunos participam de
oficinas, realizam a criação
de obras musicais e as apresentam durante o ‘Tarde na
Rua’, um evento promovido
com o apoio do Fundo Social, Prefeitura, telecentros,
Entec, Fapi-Funvic, e demais
apoiadores.
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População pode opinar em
conferência de assistência social
Acontece neste final de
semana a VII Conferência
de Assistência Social. A
abertura dos trabalhos está
marcada para sexta-feira
(17), a partir das 19 horas,
no auditório do Instituto
Profissional
Salesianos,
localizado na rua São João
Bosco, 727, bairro Santana.
No sábado (18) as atividades terão início às 8 horas.
As inscrições podem ser
feitas antecipadamente em
um dos Cras ou na Casa dos
Conselhos. Quem preferir

pode se inscrever antes do
evento no próprio local.
Assuntos como ‘Controle Social na Gestão
Democrática’, funções da
União, dos Estados e Municípios dentro do Pacto
Federativo e do Suas - Sistema Único de Assistência
Social, ações a serem definidas, entre outros, poderão ser debatidos nesta
conferência. A população
também poderá opinar sobre diretrizes para a assistência social na cidade.

Na sexta-feira haverá
leitura e aprovação do
regimento interno da
conferência, na sequência, palestra com a
temática ‘Consolidar o
Suas - Visão Estratégica
de Assistência Social’.
No sábado, o público
terá palestras sobre o
‘Panorama do Suas no
município’, fará os debates, participará da
plenária e, na sequência,
haverá a eleição dos delegados.

Alunos do ‘Lãs e Linhas’
participam de formatura
As mulheres que participam do projeto ‘Lãs e Linhas’ participaram de um
aperfeiçoamento em bonecas de pano,
durante três meses. Elas aprenderam
várias técnicas, tais como: costura,
design, criação, etc. A formatura desta
atividade ocorreu na terça-feira (14).
‘Lãs e Linhas’ é um grupo de convivência e fortalecimento de vínculos,
as atividades são desenvolvidas com

apoio do Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura de Pindamonhangaba. Este projeto existe há nove
anos e tem como objetivo a geração
de renda.
As mulheres se encontram todas
terças e quintas-feiras, das 14 às 17
horas, na sede do projeto, localizada
na rua Regina Célia Pestana, 229, em
frente à unidade de saúde do bairro.

Cultura da paz é comemorada com vivências na natureza
Dia 25 de julho é mundialmente comemorado o
Dia Mundial da Cultura da
Paz, além de ser instituída
como lei municipal 3.648,
de junho de 2002 em Pindamonhangaba. Sendo assim, será realizado no Ribeirão Grande, dia 25 e 26
deste mês, a vivência em
bioconstrução “Fora do
Tempo”, termo referente
ao calendário Maia, que
baseava a contagem do
tempo pelas fases da lua,
sendo 13 meses de 28 dias,

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 179/2015
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. 179/15, referente
à “Contratação de empresa especializada
na realização de exames de tomografias,
pelo período de 12 (doze) meses”, com
encerramento dia 30/07/15 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, 16 de julho de 2015.
PREGÃO Nº 183/2015
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. 183/15, referente
à “Contratação de empresa especializada na
realização de exames de ultrossonografias,
pelo período de 12 (doze) meses”, com
encerramento dia 30/07/15 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, 16 de julho de 2015.

totalizando 364 dias.
Para os Maias, este dia
era considerado como
uma grande oportunidade de reciclar, recomeçar,
recarregar as energias, libertar o que já não é mais
preciso, agradecer por
tudo o que foi recebido no
período anterior em todos
os aspectos.
Durante a vivência serão apresentadas técnicas
construtivas de baixo impacto e a inauguração do
“Bangalô da Paz”, espécie

de casa de madeira, na
maioria das vezes suspensa, com um cômodo e piso.
Este foi construído de forma colaborativa envolvendo cerca de 150 pessoas e
possui técnicas construtivas de baixo impacto como:
taipa de mão, tijolos terra e
palha, reutilização de madeiras e vidros, teto vivo e
reboco natural. Além disso,
haverá práticas como yoga,
slackline, observação de
aves, feira de trocas e apresentação musical.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 031/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 31/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço com material e mão de obra na instalação de sistema de monitoramento
por meio de câmeras de segurança na nova portaria do Parque da Cidade pelo período de 12
meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação
DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2015.
PREGÃO Nº. 049/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 49/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
da prestação de serviço de manutenção e limpeza dos lustres do Palacete Da Palmeira - Museu
Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina”, a Autoridade Superior, face à manifestação
do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº.
10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2015.
PREGÃO Nº. 087/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 87/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para disponibilizar profissional especializado em neuropediatria para realização de consultas
incluindo retorno, pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação
do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº.
10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 07 de julho de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 117/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 117/15, que cuida de “Contratação de empresa
especializada em serviços de chaveiro para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e
Assistência Social”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente
licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 07 de julho de 2015.

Confira a programação:
25/7 - Sábado
8h - Café da manhã, recepção e abertura
10h - Início das atividades simultâneas (oficina com pintura com tintas
naturais, tijolos)
12h - Refeição
14h - Continuação da oficina com tintas naturais, e demais atividades: energia
solar (placas fotovoltaicas, bombeamento manual, entre outros)
17h30 - Ioga e Meditação
Início dos preparos para Pizza
19h - Pizza com Música ao Vivo
21h - Luau com Fogueira (planetário)
26/7 - Domingo
6h - Chamado da Terra - Soar dos sinos e prática corporal
8h - Café da manhã
9h - Início da atividades simultâneas
12h - Refeição
14h - Sequência das atividades simultâneas
18h - Encerramento das atividades
A vivência será na Moradas dos Ventos localizada no Ribeirão Grande. O
valor é de R$ 50 por pessoa para os dois dias, incluindo camiseta, café da
manhã e camping. Mais informações, pelo telefone (12) 9 9297-3193

ou pelo email: alexandrebiomasnaturais.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 121/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 121/15, que cuida de “Aquisições de lanches para grupos nas
unidades de saúde consumo de 300 lanches ao mês durante 12 meses”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa
(item/lote): Maria de Lourdes de Souza Rezende ME (01)
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2015.
PREGÃO Nº. 126/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 126/15, que cuida de “Aquisição de coffee break para atender
programas, projetos e festivais do Departamento de Turismo”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (itens/lotes):
Maria de Lourdes de Souza Rezende ME (01, 02, 03, 04, 05 e 06)
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2015.
PREGÃO Nº. 137/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 137/15, que cuida de “Aquisição de móveis”, a Autoridade
Superior, com base no parecer técnico da Secretaria de Saúde e Assistência Social, HOMOLOGA
e ADJUDICA o procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): Fênix Indústria de
Móveis de Aço Ltda. EPP (03), Maap Comércio de Móveis para Escritório EIRELI EPP (01);
Marfvale Comércio e Representação de Móveis para Escritório Ltda. EPP (02 e 04)
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2015.
PREGÃO Nº. 140/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 140/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza nas águas das fontes da Praça
Monsenhor Marcondes e Praça São Benedito, com fornecimento de material, equipamentos e mão
de obra, bem como serviços de reparos eventuais em moto bomba autoescorvante de 3cv, com
manutenção preventiva mensal, por um período de 12 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (itens/lotes):
Jomari Piscinas Indústria e Comércio de Artefatos em Fibra de Vidro Ltda. EPP (01 e 02).
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2015.

COMUNICADO
A empresa LOJAS CEM SA, portadora do CNPJ 56642960/003397, inscrita no
posto fiscal sob o número 528031829119, estabelecida na Av. Jorge Tibiriçá, 199_
Pindamonhangaba _SP, comunica o extravio por desaparecimento da nota fiscal
19000, série 2_ AIDF n 1765_01/99 da gráfica editora e formulários JR Ltda. Nota
publicada nos dias 17/07/2015, 21/07/2015 e 22/07/2015.

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, 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 - 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).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 24/07/2015 às 14:00 horas
208º TATIANE OLIVEIRA MIRANDA PICCA
AVENIDA DR. JOÃO RIBEIRO, 344 – BOA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-110
209º VIVIAN HEKMAN PINHEIRO
RUA PADRE TIMOTEO CORREA DE TOLEDO, 453 – APTO. 21 – VILA SÃO JOSÉ
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-500
210º JANAINA APARECIDA GUERRA DE ALMEIDA
RUA DEOCLECIO MARCONDES, 179 – BOSQUE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-370
211º FRANCINETE DA COSTA SANTOS PERATELLI
RUA LUIS CARLOS PAVANITTO, 191 – BONFIM
TAUBATÉ – SP
CEP 12040-555
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LICENÇA DA CETESB
TENARIS COATING DO BRASIL S/A torna público que Requereu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação do Pavilhão 24 de Revestimento de tubos, sito à
Avenida Gastão Vidigal Neto, 475 – Cidade Nova Pindamonhangaba/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº.
119/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº.
119/15, que cuida de “Contratação de
empresa especializada no serviço de
colocação e reposição de vidros nos prédios
da Secretaria de Educação e Cultura”, a
Autoridade Superior, face à manifestação
do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação
FRACASSADA, com base nas Leis Federais
nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2015.
PREGÃO Nº. 128/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 128/15,
que cuida de “Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços
técnicos em elevadores de passageiros
para manutenção preventiva e corretiva
pelo período de 12 (doze) meses”, a
Autoridade Superior, face à manifestação
do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação
FRACASSADA, com base nas Leis Federais
nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 179/2015
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. 179/15, referente
à “Contratação de empresa especializada
na realização de exames de tomografias,
pelo período de 12 (doze) meses”, com
encerramento dia 30/07/15 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, 16 de julho de 2015.
PREGÃO Nº 183/2015
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. 183/15, referente
à “Contratação de empresa especializada na
realização de exames de ultrossonografias,
pelo período de 12 (doze) meses”, com
encerramento dia 30/07/15 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, 16 de julho de 2015.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
EDITAL DO PROCESSO UNIFICADO DE
ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO
TUTELAR DE PINDAMONHANGABA PARA
O MANDATO 2016/2020
A Comissão Especial do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Pindamonhangaba comunica aos Candidatos
habilitados para a prova de conhecimentos
específicos, o local e o horário de realização
da prova:
— LOCAL:
. LABORATÓRIO CEDLAB
RUA: MAJOR JOSÉ DOS SANTOS
MOREIRA, 230 - SÃO BENEDITO –
PINDAMONHANGABA/SP
— HORÁRIO:
—Das 13:00 às 17:00 horas.
Observação: Conforme cláusula 7.3 do Edital:
“A prova terá duração de 4 (horas), devendo
o candidato apresentar-se no local da prova
com uma hora de antecedência, munido
de caneta esferográfica azul ou preta, e
documento de identificação original com
foto. Caso o candidato tenha extraviado
seu documento de identificação (seja por
roubo ou outro) até a realização da prova,
deverá apresentar boletim de ocorrência
acompanhado de cópia do documento de
identificação para participar da seleção.
Adriano Augusto Zanotti
Comissão Especial – CMDCA

Tribuna do Norte
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cidade
Moradores do Feital e Vista Alegre
recebem unidade de saúde reformada
Os moradores do Feital e
Vista Alegre participaram da
entrega da reforma da unidade
de saúde instalada no Feital,
na tarde da última quarta-feira (15), onde foram investidos
aproximadamente R$ 40 mil.
A solenidade contou com a presença do prefeito e demais autoridades municipais.
De acordo com a secretária
de Saúde e Assistência Social
de Pindamonhangaba, o município conta com 21 unidades de
Estratégia em Saúde da Família
e nestes espaços os moradores
contam com os trabalhos de um
médico da família, enfermeira,
auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentista, entre outros.
Nestas unidades é trabalhada
a prevenção e assistência à saúde. A prevenção é realizada por
meio de várias ações, uma delas
é a vacinação. As famílias devem
observar a caderneta de vacinação e mantê-la atualizada. Outra
forma de prevenir os problemas
referentes à saúde é participar
dos grupos realizados nas unidades.
“Essas Estratégias em Saúde da Família têm como missão
cuidar das pessoas do bairro, e
têm como função a prevenção,
promoção e assistência. As pessoas devem procurar as unidades para participar dos grupos e

Divulgação

Unidade de saúde foi entregue nesta semana para a população do Feital e Vista Alegre
conhecer as ações. Este serviço
é uma referência para a população e o médico da família é quem
faz o encaminhamento para os
médicos especialistas, quando
necessário”, destaca a secretária

de Saúde e Assistência Social da
Prefeitura.
O prefeito lembra que o Feital desenvolveu-se bastante,
possuindo atualmente uma escola estadual e municipal, cre-

che, distrito industrial, mais de
20 casas provisórias, além das
melhorias nesta unidade para
que os funcionários e população
possam usufruir de um espaço
melhor, com novos móveis. Ele

também agradeceu ao presidente de bairro, que emprestou o
centro comunitário para atendimento da unidade de saúde
enquanto o local estava sendo
reformado.

Artista mostra arte contemporânea para Pinda
O artista plástico André Yassuda está finalizando seu projeto
em Pindamonhangaba. “Transmissão” faz parte do ProAc de artes visuais, e é composto de curso,
oficina e exposição.
Até o final deste mês, o artista realiza a exposição “Transmissão”, no andar superior do Palacete 10 de Julho, onde mostra
esculturas e pinturas contemporâneas – uma forma de arte considerada ‘difícil’ para as pessoas
menos habituadas, e uma inovação para o cenário das artes plásticas na cidade.
Neste sábado (18), Yassuda
realiza o último encontro no Museu Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina, das
14h30 às 17 horas, com foco no
desenho e no processo de criação
de arte contemporânea. O espaço é aberto a todos que quiserem
participar e conhecer um pouco
das diferentes linhas e artistas
contemporâneos.
Ainda integrando esse projeto, foi finalizado o curso de História da Arte: do Impressionismo
à Contemporaneidade, realizado
também no Palacete 10 de Julho.
Com essa iniciativa, a intenção
do artista era trazer para a cidade
o contato com uma produção artística pouco difundida no local,
que é o caso da arte contemporânea e, em especial do trabalho que
ele vem desenvolvendo através
de sua formação em São Paulo,
onde estudou artes plásticas na
Universidade de São Paulo, tanto
graduação quanto pós-graduação, assim como sua participação
em diversas exposições pelo país
e em coletivo de artistas na cidade
de São Paulo, entre outras experiências.

Influência Japonesa
A exposição “Transmissões”
faz parte da programação dos
310 anos de emancipação político-administrativa de Pindamonhangaba. Sua temática é alusiva
à imigração japonesa no Brasil,
especialmente na cidade, com
ênfase na sua herança cultural
familiar, japonesa. André Yassuda é natural de Pinda, onde sua
família vive há várias gerações,
sendo seus avós paternos pioneiros na imigração japonesa na
região e seu avô, Ryoiti Yassuda,
um dos primeiros a chegar ao
Brasil em 1906.
As obras apresentadas transmitem o resultado de mais de
20 anos de carreira do artista e
de todas as referências tanto em
sua formação acadêmica, quanto
familiar e experiências em vários
grupos artísticos e ações culturais, em arte e educação.
André Yassuda definiu suas
pinturas como “carregadas, que
mostram uma ordem no caos”.
Já as esculturas em cerâmica
têm base em argila com mistura

Divulgação

André Yassuda
de composições diferentes para
a formação das peças, e possuem
relação com a presença da cultura oriental, sobretudo a japonesa,
tanto na maneira de queima das
peças, quanto na forma, já que a
cerâmica tradicional do Japão é
Divulgação

Exposição está no piso superior do Palacete 10 de Julho

mais rústica. “A poética peculiar
da cerâmica japonesa inspirou
meu trabalho”, disse.
“Esse espaço no Palacete 10
de Julho é muito legal, senti uma
grande responsabilidade em colocar aqui coisas que dialoguem com
esse espaço, até mesmo pelo contraste que causam e, mesmo assim,
se integram”, contou. “A arte contemporânea tem muito de você voltar para uma experiência mais primordial, usar a sua intuição para
desenvolver seu trabalho e direcionar as influências em sua vida para
a sua maneira de ser”, explicou.
Simplicidade
André Yassuda lembrou, ainda, que grande parte de sua obra
tem referência ao zen budismo,
meditação praticada pelo artista.
“A meditação é uma maneira de
ver as coisas como elas são, sem
julgamento e de forma mais natural possível e, afinal, com grande
simplicidade. O zen budismo é
muito corporal, difícil, são mais
de 40 minutos sentado na posição
de lótus, quando o corpo não se
move, mas a mente, você percebe,
funciona de maneira incontrolável e até mesmo involuntária”,
explicando que um pouco desse
sentimento é retratado nas peças.
Sobre a dificuldade do público
‘entender’ a arte contemporânea,
Yassuda sorri. “Acho que é difícil
para as pessoas entenderem, porque não é um trabalho literal, mas
mesmo sem entender, todo o sentimento do artista passa para as
pessoas. Observando-as verem as
obras e depois conversando, percebi que cada um, a sua maneira,
entendia. Via que existia essa preocupação em entender, mas a arte
não precisa ser entendida, e sim,
sentida”, resume.

eSPORTeS

aniversário
da cidade é
comemorado
com pedalada
neste domingo
Acontece neste domingo (19), às 8 horas,
o ‘Pedala Pinda 310
anos’. A largada será
em frente ao Centro
Esportivo João Carlos
de Oliveira, ‘João do
Pulo’. A organização
pede aos interessados
que utilizem equipamentos de segurança,
principalmente capacete.
O evento faz parte da
programação em comemoração ao aniversário e é organizado pela
Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura. De acordo
com os idealizadores, o
pedal é nível iniciante e
haverá carro de apoio e
hidratação. O percurso
é de aproximadamente
30 km.

PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA

17 DE JULHO DE 2015

ESPORTES
Tribuna do Norte

ALUNOS DE VÔLEI PARTICIPAM
DE FESTIVAL DE AVALIAÇÃO
Divulgação

Juventude, Esportes e Lazer, os
alunos foram muito bem e alguns remanejados de fase para
compor as categorias que irão
representar o município em diversas competições.
Entre os dias 20 e 24 de julho serão avaliados os alunos de
basquete, no ginásio do centro
esportivo ‘João do Pulo’, nos períodos da manhã e tarde. O festival termina na segunda quinzena de agosto.
Os pais das crianças e adolescentes que desejam fazer esporte podem obter informações nas
secretarias dos ginásios e centros esportivos.

SUB 20 DISPUTA
JOGOS DO SALONÃO
Os alunos bem avaliados serão utilizados nas categorias que representam o município

A 18ª rodada, última desta
semana, do Campeonato de Futebol
de Salão, acontece hoje no Ginásio Esportivo Alto do Tabaú em
Pindamonhangaba. Os jogos serão

Últimas vagas para Corrida Pinda
A organização da Corrida Pinda informa que restam poucas
vagas para a prova. Para o percurso de 10 km, por exemplo, as
inscrições já foram encerradas.
O evento será dia 26, a partir das
9 horas, na praça Padre João de
Faria Fialho, ‘Largo do Quartel’.
Para os adultos a opção é a
corrida de 4 km ou a caminha-

Alunos de voleibol da Prefeitura de Pindamonhangaba estão participando do Festival de
Avaliação, evento no qual eles
dão respostas de todo processo de ensino e aprendizagem do
primeiro semestre. O encerramento das atividades acontece
nesta sexta-feira (17), a partir
das 8 horas, no ginásio Juca
Moreira. Estão sendo avaliados
alunos dos 7 aos 17 anos que
participam das aulas oferecidas
no ‘Pai João’, Araretama, ‘Zito’,
Alto Tabaú, ‘João do Pulo’ e
Juca Moreira.
De acordo com a gestora geral de esportes da Secretaria de

da, com a mesma distância.
Para as crianças há corrida prémirim de 100 metros, mirim
com percurso de 600 metros e
infantil com 1 km. Pessoas com
deﬁciência visual, as que fazem
uso de prótese e cadeirantes
também poderão participar do
evento. Mais informações podem ser conferidas no site www.

pindamonhangaba.sp.gov.br.
De acordo com o regulamento da competição, é obrigatório
o uso da camiseta com número
de peito nas provas de 4 e 10
km. O chip fornecido deverá ser
amarrado no cordão do tênis.
Todos os atletas receberão kits
de participação, sendo pré-prova e pós-prova.

A Corrida Pinda movimenta um público variado, dividido em categorias

Divulgação

disputados pelos times do sub 20. A
primeira partida será entre Fênix e
Independente, às 19h30. O segundo
confronto acontece às 20h30, entre
Corinthians Futsal e Maricá Futsal.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA
PELOS CAMPEONATOS DA CIDADE
CAMPEONATO SUB 13
4ª RODADA - SÁBADO
18 DE JULHO DE 8h30
MOMBAÇA X FERROVIÁRIA
JARDIM REZENDE - RODADA DUPLA
FLUMINENSE X CANTAREIRA
RAMIRÃO - RODADA DUPLA
ETNA X SÃO PAULO
MACHADÃO - RODADA DUPLA
MARICÁ X GEREZIM MARICÁ
CAMPEONATO SUB 17
4ª RODADA - SÁBADO (18)

CAMPEONATO SÊNIOR 50
4ª RODADA - DOMINGO (19)
FLUMINENSE X INDEPENDENTE
RAMIRÃO: 8h30 - RODADA DUPLA
PINDENSE X MARICÁ
MACEDÃO: 9h45
ESTRELA X BELA VISTA
BOSQUE: 8h30
FLAMENGO X SANTA LUZIA
SOCORRO: 8h30
FOLGA: AFIZP

INDEPENDENTE X BELA VISTA
AFIZP: 10h15

CAMPEONATO 1ª DIVISÃO
5ª RODADA
DOMINGO (19) - 10h30

MOMBAÇA X U. DO ARARETAMA
JARDIM RESENDE: 9h45
- RODADA DUPLA

CHAVE A
ROSÁRIO X VILA SÃO JOSÉ
RAMIRÃO - RODADA DUPLA

RAMOS X JARDIM REGINA
RAMOS: 9h45

SAPOPEMBA X BANDEIRANTE
AZEREDO

CIDADE NOVA X SANTOS
CIDADE NOVA: 9h45

CANTAREIRA X A MIL POR HORA
AFIZP

FLUMINENSE X JARDIM RESENDE
RAMIRÃO: 9h45 - RODADA DUPLA

CHAVE B
AREIÃO X ANDRADA
SANTA LUZIA

ETNA X SÃO PAULO
MACHADÃO: 9h45 - RODADA DUPLA
FOLGA: EC MARICÁ

CASTOLIRA X ARARETAMA
SANTA CECILIA
FERROVIÁRIA X REAL ESPERANÇA
BOA VISTA

