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Pinda realiza 
maratona de 
Mountain Bike 
no domingo

Dom Wilson 
celebra missa 
na festa de 
São Cristóvão

O bispo diocesano de Tauba-
té, dom Wilson Luís Angotti 
Filho, vai celebrar a primeira 
missa de domingo (26) no 
encerramento da Festa de São 
Cristóvão, no Cidade Nova. 
Ainda no domingo, haverá 
carreata, almoço, leilão, missa 
sertaneja e show musical. 

Após Pan, 
Bruna 
Muassab 
sonha com 
Rio-2016

Família Goffi  relembra origens

Letícia Souza ganha bronze 
na Olimpíada de Biologia

FACULDADE 
OFERECE PALESTRA 
GRATUITA COM 
GALVÃO BUENO

Pindamonhangaba vai realizar 
a segunda etapa da Ultra MTB Ma-
ratona de Mountain Bike neste do-
mingo (26), no Parque da Cidade. A 
equipe organizadora está preparan-
do a pista, para receber dezenas de 
atletas, que terão que superar vários 

obstáculos durante o percurso. O cir-
cuito contará com todo o tipo de via, 
como estradas de terra, trilhas natu-
rais, rock garden, single track, pro-
priedades particulares e pistas pavi-
mentadas, exigindo total atenção dos 
atletas.

Os membros da família Goffi   
de Pindamonhangaba se reu-
niram no último domingo (19) 
para uma missa de ação de gra-
ças celebrada pelo padre frei 
Diego, na igreja São Cristóvão, 
no Alto Cardoso. Após a benção, 
cerca de 70 Goffi  s participaram 
de uma almoço especial, onde 
contaram histórias e relembra-
ram as origens da família no 
município, com a união do casal 
Josephina Bouneau Bassini e 
Renato Goffi  .

A estudante Letícia 
Pereira de Souza, de 
Pindamonhangaba, 
conquistou a 
medalha de bronze 
na Olimpíada de 
Biologia, realizada 
na Dinamarca, 
no último fi nal de 
semana. Única 
mulher brasileira na 
competição, Letícia 
está acostumada 
com títulos, pois já 
foi ouro e prata na 
mesma Olimpíada. 
Após a medalha, ela 
revelou que pretende 
estudar ainda mais, 
pois pretende fazer 
graduação em 
Biologia Molecular, 
nos Estados Unidos.
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Rodrigo Pimenta

Após representar o Brasil 
na arbitragem de canoagem 
dos Jogos Pan-Americanos de 
Toronto, no Canadá, a profes-
sora de educação física Bruna 
Muassab está ansiosa para a 
convocação para as Olimpíadas 
do Rio de Janeiro, em 2016.

O bom desempenho durante 
as provas na raia de Toronto, 
já garantiu a pré-convocação, 
contudo, ainda não é o chama-
do ofi cial, que pode ocorrer até 
o fi m do ano.

Bruna Muassab e o presidente 
da Federação Internacional de 
Canoagem, José Perurena, nos Jogos 
Pan-Americanos

Prova vai reunir competidores 
de vários estados

Atualmente 
Letícia Pereira de 
Souza estuda em 
Fortaleza
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Unopar promove palestras

Você já imaginou quanto seu pai, sua mãe, seu 
avô, sua avó, aquele vizinho ‘senhorzinho’ ou mes-
mo você leitor com mais de 60 anos já fez pelo país? 
Pois é. Todos trabalharam e alguns ainda trabalham 
muito para manter o Brasil no eixo.

Mensurar a contribuição de cada cidadão a sua 
nação não é tarefa fácil. É praticamente impossível. 
E para isso temos que deixar de lado todo caráter 
econômico e social. Com isso, cabe um princípio bá-
sico: todos são iguais – sejam brancos, negros, ho-
mens, mulheres, deficientes, homossexuais, assexu-
ados, ricos, pobres, estudados ou analfabetos. Cabe 
igualar todos e tratá-los com respeito e educação, 
sobretudo os idosos.

Infelizmente há pessoas que não obedecem regras 
básicas de convivência com gente de mais idade. Isso 
é uma pena.

Não pensam ou evitam refletir que, um dia, se 
Deus permitir, também serão idosos. Andarão com 
dificuldades, serão lentos, sentirão dores, terão pro-
blemas de saúde, tomarão diversas pílulas, a pele vai 
ficar flácida e caída, os cabelos, aliás ou poucos que 
restarem, estarão brancos, além de uma série de si-
tuações que fazem parte da vida dos idosos.

Também por isso, vale a pena levantar do seu as-
sento do ônibus para dar lugar àquela senhorinha de 
bengala e óculos; ou não parar na vaga de estacio-
namento com uma faixa enorme escrita ‘Idoso’, ou 
ajudar a levar a sacola de uma pessoa mais velha até 
um carro, por exemplo.

Isso chama-se cidadania.
Voltando ao ponto principal deste editorial, os 

idosos têm sim suas prioridades e deveriam ter ain-
da mais.

E entre eles, vale a classificação de mais senhor 
entre os mais velhos.

Por isso, CCJ – Comissão de Constituição e Justi-
ça – da Câmara aprovou em caráter conclusivo, um 
projeto de lei que garante prioridade especial para os 
idosos com mais de 80 anos. O objetivo da mudança 
é priorizar as pessoas com mais de 80 anos, pois ge-
ralmente apresentam uma diferença de capacidade, 
mobilidade e dificuldades em caráter mais urgente 
dos que ainda estão na faixa dos 60 anos.

Além disso, para os parlamentares o Estatuto do 
Idoso possui brechas ao não estabelecer prioridade 
especial para pessoas com mais de 80 anos, sendo 
que no Brasil a expectativa de vida vem aumentando 
cada dia mais.

“Esse projeto irá alterar o Estatuto do Idoso e tra-
rá uma prioridade aos que já se encontram na cha-
mada quarta idade. Eles passarão a ter atendimento 
mais rápido nos casos de saúde, e também em pro-
cessos judiciais. Porém ainda existirá exceção nos 
casos de emergência”, disse  Tabatha Barbosa, advo-
gada da Ansp – Associação Nacional da Seguridade 
e Previdência. 

Se não houver recurso para apreciação no plená-
rio da Câmara, o projeto será encaminhado direta-
mente à discussão e votação no Senado. “Não esta-
mos falando que os idosos que estiverem abaixo dos 
80 anos não terão prioridade. Essa medida servirá 
para distinguir a fim de dar ainda mais prioridade 
para esta faixa etária. Os demais idosos continuarão 
tendo sua prioridade na frente dos demais”, finali-
zou.

Quem quiser saber mais sobre o projeto pode ob-
ter informações no site da Ansp: www.anspbenefi-
cios.org.br.

Sabemos que neste momento podem haver pesso-
as torcendo o nariz e não concordando com a ideia 
que esta Tribuna está defendendo e nem com o pro-
jeto, mas se viverem mais de 60 anos e, mais ainda, 
se chegarem aos 80, o que já é uma benção, talvez 
mudem de opinião. Longe de nossas pretensões im-
por uma ou outra verdade ao leitor, aliás cada um 
tem a sua. Nós, da Tribuna, só buscamos esclareci-
mentos e deixamos nosso ponto de vista sobre de-
terminados temas. O que mais queremos com este 
editorial é a reflexão do nosso leitor.

O especial dos especiais

Pessoas com mais de 
80 anos terão prioridade 
sobre os demais idosos

A Unopar – Univer-
sidade Norte do Paraná, 
Polo de Pindamonhan-
gaba, realiza o programa 
‘Aprimorar II’, que acon-
tece na quinta-feira (23), a 
partir das 19 horas. Serão 
duas palestras transmi-
tidas ao vivo, via satélite, 
com o objetivo de contri-
buir para a capacitação e 
desenvolvimento pessoal 
e profissional de seus co-
laboradores. 

A primeira palestra, 
com o tema ‘Segredos de 

uma carreira de sucessos’, 
será ministrada pelo nar-
rador esportivo Galvão 
Bueno. Na segunda, tema  
‘Como fazer a diferença no 
mercado de trabalho’,  o 
palestrante será o Profes-
sor Pachecão.

As inscrições gratui-
tas podem ser feitas pelo 
site programaaprimorar.
com.br ou pelos telefones 
3642-6509 e 3642-8167. 
A universidade está situ-
ada na avenida Dr. Jorge 
Tibiriçá, 570.

Festival de chocolate vegano

A Cervejaria 
Óbvio recebe nes-
te final de semana 
várias atrações.

Nesta sexta-fei-
ra (24), o grupo 
Verde Novo e Trio 
Eskema fazem 
apresentação. O 
evento será marca-
do pelo show das 
bandas vencedoras 
do Festival de Mú-
sica da Juventude 
e será a partir das 
23 horas. 

Já no sábado 
(28) haverá tri-
buto ao músico e 
compositor Dio. 

César BarBosa 
toCa no 
‘Dia Da 
FeijoaDa’

o pesqueiro e restaurante 
arizona realiza neste domingo 
(26), a partir das 12 horas,  o 
‘dia da Feijoada’. 

Serão servidas porções da 
comida acompanhada com ar-
roz, farofa, couve e salada a 
R$ 20 por pessoa. o cantor ser-
tanejo César barbosa anima o 
almoço do restaurante.

o arizona está situado na 
rodovia dr. Caio gomes Figuei-
redo, km 157, mandu.

O Arena 101 rece-
be no  sábado (25), a 
partir das 23 horas, a 
festa de lançamento 
do programa ‘Rodeio 
Sertanejo’.

Para animar a casa 
várias duplas se apre-
sentam: Fernando e 
Fabiano, Zé Rubens e 
Guilherme, Caio César 
e Diego, Douglas e Vi-
nicius e Dan Marcelo 
e o cantor solo Marcus 
Vaccari.

As mulheres não 
pagam até 1 hora da 
manhã. 

O Arena está situa-

ribeirão Grande recebe 
oficina de bioconstrução

O bairro do Ribeirão 
Grande recebe neste final 
de Semana da Vivência 
em Bioconstrução “Fora 
do Tempo”. O evento 
acontece no sábado (25) 
e domingo (26) com par-
ticipantes da região e da 
Grande São Paulo.

Durante a vivência se-
rão apresentados técnicas 
construtivas de baixo im-
pacto e a inauguração do 
“Bangalô da Paz”. Bangalô, 
segundo a definição cate-
górica, é uma pequena edi-
ficação de único cômodo e 
piso. O referido bangalô foi 
construído de forma cola-
borativa, envolvendo mais 
de 150 pessoas, com técni-
cas construtivas de baixo 
impacto como: taipa de 
mão, tijolos terra/palha, 
reutilização de madeiras 
e vidros, teto vivo, rebo-

co natural, calfitice, massa 
corrida ecológica, tintas 
naturais, energias alterna-
tivas, entre outros.

A oficina de bioconstru-
ção conta com a participa-
ção de Luciano de Paiva e 
Bruno Sales, bioconstru-
tores que compartilha-
ram suas experiências no 
uso sustentável da terra 

e bambu. Serão apre-
sentadas possibilidades 
de energias altenativas,   
solar (fotovoltaíca) e eó-
lica, e haverá exposição 
de trabalhos artesanais 
como móveis em bambú, 
madeiras reutilizadas, fi-
bras naturais, entre ou-
tros.

Como atividade com-

plementar a vivência terá 
práticas de yoga, slackline, 
observação de aves, feira 
de trocas, apresentação 
musical entre outras.

 Para se inscrever, o inte-
ressado deve entrar em con-
tato com Alexandre Almei-
da pelo telefone (12) 99207 
3193, email:alexandre@bio-
masnaturais.com.br.

Pindamonhangaba re-
cebe no próximo sábado 
(25) o ‘1º Festival de Cho-
colate Vegano’, organizado 
pela loja Espaço da Terra.

O evento, que acontece 
das 13 às 17 horas, conta-
rá com vários itens feitos 
com chocolate, mas sem 
a adição de leite, ovos ou 
gordura hidrogenada o 
tornando um produto ve-
getariano. Serão produzi-
dos também opções salga-

das e bebidas orgânicas. A 
loja está situada na rua Vis-

conde de Pindamonhanga-
ba, 75, Jardim Boa Vista.

Verde Novo e outras 
bandas tocam na Óbvio

O show acontece a partir das 22 
horas. Os ingressos estão sendo 
vendidos a R$ 20.

No domingo (26), a partir 
das 15 horas a banda S.A.V.I.T.O  
gravará seu clipe oficial com a 
presença da população.

A Óbvio está situada na rua 
Prudente de Moraes, 222, centro.

Arena traz várias 
duplas sertanejas

do na Estrada Municipal Antônio 
Marçon, 4.900, Dutra km 101. 
Para mais informações, acesse o 
site www.arena101.com.br ou o 
entre em contato com o telefone 
(12) 3424-7673.

Divulgação

Divulgação
portal r3.com.br
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Cidade
Jovem pindense é bronze 
na olimpíada de biologia

Confira a programação 
espeCial da festa:

Quinta-feira (23) 
15h – hora Santa Vocacional
19h – Terço e missa – Celebrante: Pe. 
josé Roberto Rosa.
sexta-feira (24)
19h – Terço e missa Pagodeira – Cele-
brante: Pe. antonio Carlos gonçalves.
*após a missa Cristoteca com o dj 
Rodrigo melo.
sábado (25)
8 às 13h – Feira da Saúde – ação Social.
18h30– Terço e missa – Celebrante: 
Pe. Carlos miranda.
domingo (26) 
9h – Carreata
Trajeto: saindo da rotatória do joão 
do Pulo na av. nossa Senhora do bom 
Sucesso, seguindo pelo anel viário até 
a rodovia manoel César Ribeiro, av. 
gastão Vidigal e av. Rio de janeiro 
com destino a Paróquia São Cristóvão.
10h30– Terço e missa – Celebrante: 
dom Wilson luís angotti Filho.
12h – almoço.
14h – Tradicional leilão.
19h – Terço e missa Solene (Sertane-
ja) – Celebrante: Pe. geraldo lelis de 
andrade.
Todos os dias haverá quermesse. 

balada adolesCente
nesta sexta-feira (24) é dia da quinta 
edição da festa ‘Cristopohrus night’ 
com o ministério de música eterna 
aliança.
o evento acontece a partir das 20 
horas e contará com a animação dos 

dj’s Rodrigo melo e jones gomes. a 
entrada é gratuita.

feira da saúde
acontece no sábado (25) a ‘1ª Feira 
da Saúde’ com o tema: “eu vim para 
que todos tenham vida e vida em 
abundância”.
o evento que acontece das 8 às 13 
horas contará com várias atrações es-
peciais. Confira abaixo a lista de ativi-
dades:
- aferição de pressão arterial e teste 
de glicemia;
- orientação de direção defensiva;
- nova essência – associação de plan-
tas medicinais;
- Fantoches sobre plantas medicinais;
- alimentação saudável com verduras 
não convencionais;
- orientação e Prevenção da dengue;
- odontologia e orientação bucal;
- Prevenção ddm - delegacia de defe-
sa da mulher;
- Oficina Artesanal;
- orientação CCi - Centro de Convi-
vência dos idosos;
- Corte de Cabelo, sobrancelhas, 
unhas decoradas;
- atividade física e alongamento;
- atrações musicais.
a paróquia está situada na avenida 
manoel César Ribeiro, 4.851, Cidade 
nova. 

dia espeCial
na quinta-feira (30), haverá missa em 
ação de graças e confraternização, às 
19 horas, pelo monsenhor marco edu-
ardo jacob Filho (padre marquinhos).

Letícia Pereira de Souza, 
17 anos, representou o país na 
Olimpíada de Biologia, na Dina-
marca, e conquistou a medalha 
de bronze. A filha de Valdeane e 
Nilton possui várias medalhas, e 
conta com o apoio incondicional 
dos pais. Ela foi a única repre-
sentante mulher do Brasil nesta 
Olimpíada.

Os pais de Letícia contam que 
depois da disputa de uma olim-
píada na Índia, quando tinha 14 
anos, a jovem recebeu o convi-
te de vários colégios do Brasil e 
optou em ir para Fortaleza. Ela 
estuda no colégio Ari de Sá, lo-
cal onde recebeu apoio para os 
estudos. O objetivo de Letícia 
é se preparar para a graduação 
em Biologia Molecular, nos Es-
tados Unidos.

Na primeira participação 
em olimpíada internacional, 
Letícia conquistou a prata; 
na segunda, o ouro; e agora, 
o bronze. Ela revela que gosta 
das competições, e destaca que 
o maior desafio foi conseguir os 
materiais para estudar, pois no 
início não tinha.

“Outro desafio foi na parte 
final, porque a olimpíada co-
bra tanto a parte prática como 
a teórica; na teórica eu estava 
tranquila, mas na prática tive 

letícia conta que esta conquista será muito importante para entrar na graduação

problema porque não temos 
biologia prática no colégio. 
Tive que procurar ajuda de al-

gum laboratório para fazer essa 
parte; na Olimpíada Brasileira 
há um curso de uma semana e 

meia, só que não dá para apren-
der a fundo, nível de olimpíada, 
porque são 15 pessoas que fa-

zem este curso e aí é necessário 
procurar apoio de uma faculda-
de, por sorte, consegui apoio da 
Universidade de Fortaleza e fui 
treinar algumas técnicas bási-
cas para ir à olimpíada”, explica 
a estudante.

Segundo Letícia, nessa olim-
píada participaram 60 países. 
Os participantes foram expostos 
a várias tecnologias, com uma 
estrutura excelente. É uma olim-
píada muito concorrida, os parti-
cipantes fazem amigos de vários 
lugares do mundo e essa troca 
cultural é muito interessante. 
“Foi uma experiência marcante”.

“Por ser uma competição 
bem maior que as outras, a 
conquista do bronze é muito 
especial para mim, porque o 
Brasil não tem uma represen-
tação grande nesta área. Nos 
últimos anos, a melhor meda-
lha que o Brasil conseguiu foi 
uma prata, estes três bronzes 
(equiperepresentam o melhor 
resultado da história do Brasil 
na competição. Essa conquista 
demonstra uma aptidão maior 
para conseguir uma vaga na 
universidade, porque quero es-
tudar fora. Essa medalha não é 
muito comum e o fato de tê-la 
conseguido-a vai me ajudar 
muito”, finaliza Letícia.

Procura-se em Pinda-
monhangaba está gata 
branca que atendo por 

Kim, desaparecida desde 
26 de abril da rua martin 
Cabral, em frente à linha 
do bondinho. ela não pos-
sui raça definida, tem olhos 
azuis, pelos amarelados 
nas orelhas e na ponta do 
rabo. a fêmea é muito dócil 
e pela pelagem branca de-
manda cuidados especiais 
com relação ao sol.

Qualquer informação 
entrar em contato com gi-
sele pelo telefone 9-9186-
2676.

gerar ConsCiência completa um 
ano com atividades para gestantes

AiAndrA ALVes MAriAnO
 * * *

A ação “Gerar ConsCi-
ência, que oferece apoio à 
gestação, parto, pós-parto, 
primeira infância e mater-
nagem na cidade de Pinda-
monhangaba, completou 
um ano neste mês e para co-
memorar a data, algumas 
atividades foram desen-
volvidas para as gestantes 
e mães que participam da 
iniciativa. 

Há um ano, a coorde-
nadora da ação, Ana Luiza 
Mayer, que é psicóloga 
e educadora perinatal, 
promove encontros mensais 
gratuitos a este público. 
Cada mês um assunto dife-
rente é abordado.

No último sábado (18), 
várias mulheres assistidas 
pelo Gerar ConsCiência se 
encontraram no Bosque da 
Princesa, para um piqueni-
que com bate papo e prática 
de yoga. Muitas levaram os 
maridos e filhos para parti-

cipar do evento, que festejou 
o aniversário da ação.

Ainda em comemoração 
à data, foi montada, no Sho-
pping Pátio Pinda, a Exposi-
ção Fotográfica “Meu parto 
cercado de amor: apoio 
contínuo e cuidado empático 
no parto, questão de saúde 
pública e direito de todas”. 

Promovido pela  Par-
to do Princípio, por meio 

do Gerar ConsCiência, a 
mostra traz imagens da 
ação em Pinda e de partos 
de algumas mulheres que 
participam do programa.

A exposição segue até o 
dia 7 de agosto.

Mais informações sobre 
a ação Gerar ConsCiência 
pelo email gerarconscien-
cia@gmail.com ou pelo 
telefone (12) 9 91439757.

mulheres do programa no bosque da princesa

Divulgação

Divulgação

gata 
desaparecida

festa de são Cristóvão vai até domingo
A Paróquia São Cristóvão do 

bairro Cidade Nova realiza, até 
domingo (26), a 30º edição da ‘No-
vena e Festa em Louvor a São Cris-
tóvão’. O evento, que tem apoio da 

Prefeitura, é supervisionado pelo 
pároco Geraldo Lelis de Andrade, 
que conta com auxílio do vigário 
Adriano José Cruzeiro e do diáco-
no Elias Tarciso dos Reis.
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e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

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 Mart im Cesar:
Gabinete:  Tels .  (12)  3644 2271 ou 3644 2272
e-mail:  mart imcesar@camarapinda.sp.gov.br

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) protocolou na 
Sessão do dia 06 de julho 
o  Requer imento  de  n º 
1077/2015, ao Executivo 
Municipal, com cópia à 
Secretar ia  Estadual  de 
Logística e Transportes, 
solicitando com urgência 
a ampliação da ilumina-
ção pública nas avenidas 
Professor Manoel César 
Ribeiro e Vereador Abel 
Fabrício Dias.

Considerando a impor-
tância que possuem essas 
duas avenidas dentro de 
nosso município e que 
hoje ambas se encontram 
dup l i cadas ,  f azendo  a 
ligação da região central 
aos importantes bairros de 

Professor Osvaldo 
protocola pedido referente 
a iluminação pública

nossa cidade.
O vereador Professor 

Osvaldo ressalta em sua 
fala que após a duplica-
ção da avenida Professor 
Manoel César Ribeiro, que 
liga o centro aos bairros da 
Zona Leste e da avenida Ve-
reador Abel Fabrício Dias, 
que liga o centro ao Sub-
distrito 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 
jun to  à  Adminis t ração 
Municipal.

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) encaminhou à Secre-
tária de Saúde, um ofício em 
que solicita informações sobre 
os problemas na falta de aten-
dimento no Distrito de Moreira 
César.

O vereador recebeu diversas 
ligações e mensagens pelas redes 
sociais com pedidos de ajuda 
quanto o precário atendimento 
no P.A. de Moreira César, neste 
fi nal de semana.

“Solicito à Secretária e a 
Diretora do PA de Moreira, 
informações com relação à 
quantidade de médicos que 
teriam que efetuar atendimento 
no local, a real situação ocorrida 
neste fi m de semana e no dia a 
dia. Aproveitei a oportunidade e 
mais uma vez cobrei a Secretá-
ria, para disponibilizar no distrito 
um laboratório de Análises em 
Moreira César. Precisamos com 
urgência melhorar a Saúde no 
Distrito, e trazer comodidade aos 
moradores que precisam realizar 
os exames e muitas vezes saem 
de suas residências em jejum e 
chegam a pegar dois ônibus para 
virem ao centro da cidade para 
realizar seus os exames”, destaca 
Roderley Miotto.

Pontos de ônibus da cidade
O vereador Roderley Miot-

to desde o ano passado vem 
solicitando melhorias, bem 
como aumento na quantidade 
de pontos de ônibus cobertos 
em todos os bairros da cidade, 
inclusive o Distrito de Moreira 
César. O vereador encaminhou 
na última Sessão Ordinária, que 

Roderley Miotto 
solicita melhorias na 
Saúde de Moreira César

aconteceu no dia 13 de julho, o 
Requerimento n° 1172/2015, ao 
Executivo, solicitando informa-
ções a respeito da implantação 
das novas coberturas nos pontos 
de ônibus.

De acordo com Roderley 
Miotto, é de grande importância 
e necessidade a implantação das 
coberturas nos bairros, o verea-
dor ainda solicita previsão quan-
titativa com relação a assinatura 
do contrato com a prestadora de 
serviço do transporte público 
municipal, considerando que, 
vencido o contrato com a pres-
tadora de serviço de transporte 
público, o mesmo vem sendo 
periodicamente prorrogado.

“Faço esta solicitação ao 
Executivo, pois existem mui-
tos locais que necessitam do 
ponto coberto, trazendo mais 
comodidade aos moradores 
principalmente aos idosos, ges-
tantes e defi cientes, que muitas 
vezes fi cam ao relento, ao sol e 
na chuva”.

VEREADOR RODERLEY MIOTTO

Em atendimento ao abai-
xo-assinado, firmado por 
inúmeros moradores do bair-
ro, e à solicitação enviada 
pelo presidente da AMAP 
– Associação de Moradores 
e Amigos do Parque das Pal-
meiras, Sr. Kiyomi Yendo, 
o vereador Ricardo Piorino 
(PDT) protocolou Requeri-
mento endereçado ao Prefeito 
Municipal, encaminhando as 
reivindicações apresentadas, 
dentre as quais se destacam: 
o fechamento/cercamento e 
iluminação do parque linear 
recém-implantado; o fecha-
mento das passagens clandes-
tinas e a limpeza da região de 
mata, que serve de rota de fuga 
para assaltantes.

Segundo o vereador, em 
decorrência do crescente 
aumento de roubos e furtos 
às residências do bairro nos 

Em constante luta pela 
melhoria da qualidade de 
vida dos pindamonhangaben-
ses, o vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) esta 
reiterando junto a Prefeitura 
e seus órgãos competentes os 
requerimentos que solicitam 
melhorias para os bairros Cruz 
Grande e Ribeirão Grande; o 
vereador cobra da Adminis-
tração várias revindicações.

Em reunião com o Ed-
mundo, do Ribeirão Grande e 
com César, jogador de futebol 
profi ssional e outros mora-
dores daquela região, fi cou 
constatado que o Parlamentar 
deveria entrar com requeri-
mentos junto a prefeitura.

Entre as várias revindica-
ções solicitadas pelo vereador 
estão: uma cadeira de sorote-
rapia para o Posto de Saúde 
Cruz Grande, uma mesa para 

Dr. Marcos Aurélio reitera 
pedidos de melhorias para 
Cruz Grande e Ribeirão Grande

reuniões dos agentes comuni-
tários e que também seja feito 
os reparos de manutenção 
na parte elétrica do posto de 
saúde.

Já no bairro Ribeirão 
Grande, o vereador Dr. Mar-
cos Aurélio solicitou mais si-
nalização na Estrada Munici-
pal Jesus Antônio de Miranda, 
principalmente entre os km 
15 e 16, também foi pedida a 
extensão de mais um dia de 
atendimento médico e outra 
importante revindicação do 
vereador foi que se realizem 
estudos e projetos para colo-
car um dentista para atendi-
mento no Ribeirão Grande.

O vereador alega que são 
pedidos necessários para 
aquela região, para mais se-
gurança e saúde publica, além 
de mais qualidade de vida e 
melhor locomoção.

EDMUNDO, VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO, EDMILSON GÉIA E CÉSAR APÓS REUNIÃO 
NOS BAIRROS CRUZ GRANDE E RIBE IRÃO GRANDE

Martim Cesar reitera 
pedido de melhorias 
na Via Expressa

Ricardo Piorino solicita novamente 
providências para melhoria da 
segurança no Parque das Palmeiras

“O MEDO E A INSEGURANÇA AINDA 
TOMAM CONTA DO BAIRRO”

últimos meses, as medidas so-
licitadas são imprescindíveis 
para a melhoria da segurança 
no bairro.

“A Administração Muni-
cipal deverá realizar estudo, 
com a máxima urgência, 
visando o atendimento das 
medidas solicitadas pelos 
moradores do bairro, além de 
outras necessárias à redução 
da criminalidade no local”, 
observou o vereador.

“Embora a questão da 
segurança pública nos mu-
nicípios seja de competência 
do Estado, o Poder Executivo 
Municipal deve agir, em para-
lelo e em parceria com o Go-
verno Estadual, a fi m de tomar 
medidas que visem prevenir 
à criminalidade, sempre no 
intuito de garantir o bem-estar 
e a segurança da população”, 
completou Piorino.

O vereador Martim Ce-
sar (DEM) reitera ao Poder 
Executivo, providências 
para que seja feita 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 neces-
sita de revitalização, pois 
o mesmo encontra-se em 
total abandono, servindo 
de depósito de lixo.

Rua Dr. Gustavo 
de Godoy
O vereador Martim Ce-

sar solicita ao Executivo 
providências junto ao de-
partamento competente, 
para que sejam feitas me-
lhorias no piso asfáltico na 
rua Dr. Gustavo de Godoy, 

na altura do número 39, no 
centro. O vereador alega 
que a referida via encontra-
se 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 Ce-

sar enviou reiteração ao 
Prefeito Vito Ardito, pe-
dindo providências para 
que sejam feitos estudos 
visando melhorias na sina-
lização 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 sinaliza-
ção, colocando em risco a 
segurança dos ciclistas que 
transitam pelo local.

VEREADOR MARTIM CESAR

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Como consultar Matérias
 Legislativas no Portal da Câmara

DIGITE O TEOR DA PESQUISA, 
NOS CAMPOS QUE VOCÊ TEM 
DE INFORMAÇÕES A RESPEITO 
DA MATÉRIA, EM SEGUIDA 
CLIQUE EM PESQUISAR

ABRA O PORTAL DA CÂMARA: 
WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

E M  S E G U I D A ,  N A  A B A 
D O  L A D O  E S Q U E R D O , 
CLIQUE EM MATÉRIAS 
LEGISLATIVAS

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

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

VEREADOR RICARDO PIORINO

AO REITERAR OS PEDIDOS O VEREADOR TEM O INTUITO 
DE MELHORAR AINDA MAIS O POSTO DE SAÚDE DO 

BAIRRO CRUZ GRANDE E SOLICITAR ALGUMAS 
MELHORIAS PARA O BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE
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CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 PROCESSO EFCJ- 079/2014

Encontra-se aberta na ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, a CONCORRENCIA nº 006/2015, 
objetivando a permissão qualificada de uso, de unidade comercial, denominada de Espaço Gourmet, 
localizada em anexo à Estação Abernéssia, na cidade de Campos do Jordão - SP, de propriedade do 
Governo do Estado de São Paulo, sob guarda e administração da Estrada de Ferro Campos do Jordão, 
mediante remuneração e encargos de administração, implantação, operação, manutenção e exploração 
comercial, do tipo MAIOR OFERTA. A realização da sessão será na data de 24/08/2015 no horário das 
10h00, na Rua Martin Cabral, 87, Centro, Pindamonhangaba - SP. A visita técnica deverá ser agendada pelo 
tel. (12) 3644-7405 / 3644-7411 com Marcelo Scofano / Cristiane Adba.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2015.

AYRTON CAMARGO E SILVA - DIRETOR FERROVIÁRIO

LICENÇA DA CETESB
MARILIA DE CAMPOS TEIXEIRA ME torna público que recebeu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação Simplificada N° 3000091, válida até 30/06/2018, para Serviços 
gráficos para terceiros não especificados, exceto encadernação, sito à AVENIDA 
MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO, 349, CRISPIM PINDAMONHANGABA/SP.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de 
Previdência Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 7ª reunião do respectivo 
Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de 
Finanças, sito à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início 
impreterivelmente às 16 horas do dia 29 de julho do ano de 2015.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 23 de Julho de 2015.

Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP
















































































































































































































 
 
 
 

        
        


               



             
       
            






























































































































































































 
 
 
 

        
        


               



             
       
            






















































































































































































































 
 
 
 



        
        


               





        

             



 




































































































































































 
 
 
 



        
        


               





        

             





EDITAL

A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA DE PINDAMONHANGABA, convoca a todos os 
associados a participarem da assembleia geral extraordinária no dia 03 de Agosto de 2015 
as 17:00 horas na Praça Rio Branco nº 22, centro de Pinda ( antiga Câmara Municipal), a fim 
de eleger uma nova diretoria ,adequar o estatuto e a modificação de endereço.
Elisabete Nogueira da Silva Guimarães - Presidente.

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015
 
            Ficam os senhores conselheiros titulares do Conselho Gestor do Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a 
realização da “4ª Reunião Ordinária de 2015”, cuja pauta vem a seguir:
 
Pauta:
 —  Informes;
—  Processo de Inscrição do Empreendimento do CDHU;
—  Aprovação da Declaração e Relatório de Gestão do Fundo Local de 2014;
—  Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor.
  
Dia:                03/08/2015 (segunda-feira)
 
Horário:         9h (nove horas)
 
Local:             SECRETARIA DE HABITAÇÃO
                        Rua Dr. Monteiro de Godói, 445 – Bosque da Princesa.
 

 Marcos Antonio Guerrero - residente

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  30/07/2015 às 14:00 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

37º DENISE DE TOLEDO SANTOS ABREU
RUA MARIA BENEDITA CABRAL SAN MARTIN, 33 – ANDRADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-410

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 162/2015
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. 162/15, 
referente à “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
automotivos em geral, para manutenção mecânica preventiva e corretiva, com 
reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais 
de fábrica, para os veículos leves e utilitários de diversas marcas (Chevrolet-Fiat-
Ford-Peugeout-Mitsubishi-Renault-Mahindra), modelos e tipos, pertencentes à frota 
operacional da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP”, com encerramento 
dia 06/08/15 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, 22 de julho de 2015.

PREGÃO Nº 163/2015

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. 163/15, 
referente à “Aquisição de materiais para pintura para uso nas obras e manutenções 
diversas executadas no distrito de Moreira César”, com encerramento dia 06/08/15 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, 22 de julho de 2015.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015

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, a CP nº. 
03/05, referente à “Contratação de empresa especializada, com fornecimento de 
material e mão de obra, para execução de recomposição de pavimento asfáltico 
em CBUQ e galerias de águas pluviais no Loteamento Residencial Mantiqueira – 
Distrito de Moreira César”, com encerramento dia 25/08/15 às 9h e abertura às 9h30. 
A garantia de proposta deverá ser depositada na Tesouraria da prefeitura até as 
15hs do dia 24/08/15, valor de R$ 61.618,00. 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, 22 de julho de 2015.

No último domingo 
(19), cerca de 70 inte-
grantes da família Goffi 
se reuniram em Pinda-
monhangaba para uma 
demonstração de apreço 
ao casal que deu origem 
à geração na cidade, Jo-
sephina Bouneau Bassini 
e Renato Goffi. A celebra-
ção iniciou na igreja São 
Cristóvão, no Alto Cardo-
so, pelo frei Diego e em 
seguida houve um almoço 
no sítio da família.

A união do casal foi em 
20 de fevereiro de 1912, em 
Pindamonhangaba e desse 
matrimônio nasceram 14 
filhos: Cida, Nair, João Ba-
tista, Dirce (falecida), Ana, 
Carlos Eduardo, Renato 
(falecido), Dirceu (faleci-
do), Laércio, Reiynaldo, 
Nelson, Maria Enid (faleci-
da), José Romeu (falecido) 
e José Nilton (falecido). 

Ao todo, são 34 netos, 
sendo eles: Julieta, The-
rezinha, José, Pleninho, 

João Bosco, Renato, Al-
mir, Maria Eni, José Re-
nato, José Laerte, Maria 
Inês, José Luis, Letícia, 
Lucia, João Renato, Anto-
nio Carlos, Julieta Maria, 
José Laércio, Neusinha, 
Márcio, João Carlos, Fati-
ma, José Benedito, Renato, 
Ana Aparecida, Lúcia He-
lena, Mara, Francisco, An-
tonio Celso, Claudio, Patri-
cia, Luciana, Ana e Rosana.

Dono de terras no mu-
nicípio, sendo algumas 
delas no Pinhão do Una e 
Pau D’Alho, Renato Goffi 
morreu em 29 de julho de 
1958, deixando hoje qua-
tro gerações, entre filhos, 
netos, bisnetos e trine-
tos. “Numa descendência  
cada vez mais numerosa, 
cada um carrega consigo 
os mesmo valores de con-
formação moral e de cará-
ter. Mesmo estando longe 
uns dos outros, nós nos 
queremos bem”, disse Go-
retti Goffi.            

Família Goffi de Pinda relembra 
origens durante encontro

 Dona Odila recebeu homenagem de 
toda família Goffi

Família Goffi na Igreja São Cristovão, no Alto Cardoso, em missa de ação de Graças

Parte dos familiares após a missa

Rodrigo Pimenta

Rodrigo Pimenta

Rodrigo Pimenta
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Divulgação

Divulgação

Equipe prepara pista para segunda 
etapa da Maratona de Mountain Bike 

Árbitra de 
Pinda apita nos 
Pan-Americanos 
do Canadá

AiAnDrA Alves MAriAno
***

A equipe organiza-
dora da segunda etapa 
da Ultra MTB Marato-
na de Mountain Bike 
em Pindamonhanga-
ba está a todo o vapor, 
preparando a pista que 
irá receber a corrida de 
aventura no Parque da 
Cidade, neste domingo 
(26), a partir das 8 ho-
ras.

No último final de se-
mana, dezenas de atle-
tas inscritos foram ao 
local fazer o reconheci-
mento da pista. 

o circuito de prova 
passará por todo o tipo 
de via, como estradas 
de terra, trilhas natu-
rais, rock garden, sin-
gle track, propriedades 
particulares e pistas 
pavimentadas, exigin-
do total atenção dos 
atletas.

Haverá três níveis de 
percurso: o Pró, consi-
derado de nível difícil 
e indicado para atletas 
experientes que já pra-

ticam a modalidade; 
o sport, de nível mo-
derado,  indicado para 
quem pratica atividade 
física regularmente; e 
light, que é o percur-
so recomendado para 
quem está iniciando no 
esporte, sem muita ex-
periência técnica. Mais 
curto, esse percurso 
também exige certo 
condicionamento físi-
ca e é ideal que o atleta  
pratique atividade físi-
ca com regularidade.

Todos os percursos 

terão subdivisões de ca-
tegorias, em masculino 
e feminino e divisão por 
idade.

As inscrições ainda 
podem ser feitas até a 
sexta-feira (24) e cus-
tam r$ 100. Para crian-
ças de 5 a 14 anos não 
há taxa de inscrição.

Quem ainda não se 
inscreveu, deve acessar 
o site http://ultram-
tb.blogspot.com, onde 
também se encontram 
mais informações sobre 
a corrida.

A pindamonhangaben-
se Bruna Muassab, 32, foi 
uma das árbitras de ca-
noagem no Campeonato 
Pan-Americanos 2015, em 
Toronto no Canadá.

em Toronto, as provas 
das quais Bruna participou 
aconteceram entre os dias 
11 e 14 de julho e a canoa-
gem brasileira conquistou 
dois ouros no masculino. 
“Apesar de termos que ser 
imparciais, é muito emo-
cionante”, comentou.

o bom desempenho de 
Bruna nas provas agradou 
a comissão de arbitragem, 
que deve incluir a pinda-
monhangabense em ou-
tras competições interna-
cionais. no momento, ela 
está pré-convocada para 
as olimpíadas do rio, 
em 2016. Apesar de estar 

praticamente ‘dentro’ dos 
Jogos, a árbitra prefere 
esperar o chamado oficial. 
“Agora é só esperar o co-
municado oficial. Enquan-
to isso, vou ‘tocar’ minhas 
atividades e manter as es-
peranças”, completa.

Outras provas
Canoísta há 12 anos, 

em 2000 decidiu ir para 
londrina (Pr), estudar e 
treinar. Tornou-se árbitra 
pela Confederação Bra-
sileira em 2009, aos 25 
anos, passando por provas 
práticas, teóricas e oral, 
na língua inglesa. 

entre as competições 
importantes, além do Pan 
em Toronto, já apitou o 
Pan do rio (2007), Jogos 
olímpicos da Juventude 
em Cingapura (2010) e
sul-americanos. 

Divulgação

Dezenas de atletas inscritos foram ao local fazer o reconhecimento da pista

Bruna e outros membros da arbitragem
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