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Agendamento para moradias do
Azeredo deve ser feito nos dias 5 e 6

Divulgação

Os interessados em
fazer agendamento
para inscrição dos 94
apartamentos populares
do Azeredo, em Moreira
César, devem comparecer
ao Recinto São Vito na
quarta-feira (5) ou quintafeira (6). A documentação
necessária e as exigências
podem ser consultadas na
Secretaria de Habitação
da Prefeitura, localizada
na rua Dr. Monteiro de
Godoy, 445, no Bosque.
PÁGINA 3
Apartamentos foram construídos pela parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, via CDHU
Divulgação

‘Nosso Bairro’ conclui
atividades no Azeredo
Os moradores do Azeredo, Distrito de Moreira César, participaram da festa de encerramento do programa ‘Nosso Bairro’, na
quinta-feira (30). O evento contou com
apresentações das oficinas de dança e de
lazer, exposição dos trabalhos confeccio-

nados nas oficinas de artesanato, corte de
cabelo e unhas decoradas gratuitos, show
com o mágico Jack, minicidade de Trânsito,
Brinquedoteca e entrega de certiﬁcados para
os alunos.
PÁGINA 3

Prefeito observa produtos confeccionados por alunos do ‘Nosso Bairro’

Divulgação

MOREIRA CÉSAR VAI RECEBER
MAIS DUAS CRECHES
As crianças de Moreira César terão, em breve,
mais duas creches: uma
no centro do distrito e ou-

tra no Azeredo. Os dois
edifícios possuem mais de
780m² e estão em fase de
ﬁnalização.
PÁGINA 3

Distrito ganha Padaria Artesanal
Os moradores do Karina e
Ramos, no Distrito de Moreira César, vão receber a Padaria Artesanal na quarta-feira
(5). O projeto, da Prefeitura
de Pindamonhangaba e do

Fundo Social de Solidariedade, vai funcionar no centro
comunitário do bairro, onde
os alunos aprenderão a fazer
pães, bolos, salgados, entre
outros alimentos.

PÁGINA 5

PINDA ABRE
INSCRIÇÕES PARA
FESTIVAL DE
TEATRO
PÁGINA 7

TERÇA-FEIRA
16º
PREDOMÍNIO DE SOL NA
MAIOR PARTE DO PERÍODO

29º
UV 7
Fonte: CPTEC/INPE
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DITORIAL
Fechando o cerco

Receita Federal tem enviado
cartinhas à população

O

s indicadores prévios têm mostrado
ao Governo Federal o que todos já sabiam: a arrecadação está caindo devido à crise instaurada no país. E isso tem gerado
em Brasília e também nos Estados, uma reviravolta no processo de arrecadação.
Especiﬁcamente sobre o Governo Federal,
como já debatido diversas vezes, é notável o
trabalho que a Receita Federal vem fazendo em
relação a cruzamento de dados. Temos observado com frequência a agilidade e a exatidão da
Receita em um momento de ﬁscalização tributária. Com a recente ameaça de mais queda na
arrecadação, o órgão vem a cada dia aumentando a participação em tecnologia em seu processo de autuação ﬁscal. Não só a Receita Federal,
mas diversos estados também têm aumentado
o uso de tecnologia quando o assunto é o cruzamento dos speds.
O contribuinte brasileiro passa a sofrer as
sanções decorrentes das multas ﬁscais, muitos
empresários têm percebido a autuação do ﬁsco e
têm utilizando o serviço de cruzamento de dados
para dar veracidade as suas operações ﬁscais.
O cruzamento dos speds, quando feito pelo
contribuinte, pode trazer uma série de oportunidades ﬁscais antes não observadas, com a
utilização do mesmo podemos observar NCMS
que estão erradas em nosso cadastro, impostos
recolhidos a maior ou a menor e uma séria de
outras situações.
O risco de ser autuado hoje em dia aumentou
consideravelmente em comparação aos últimos
anos. O advento da assinatura digital permitiu
que o ﬁsco autue a distância, pois ao transmitir
os arquivos para o sped, o contribuinte assina
digitalmente e homologa todas as informações
contábeis e ﬁscais, declarando que o conteúdo
de seu arquivo é a expressão da verdade. Isso
signiﬁca que a ﬁscalização pode aplicar multas
digitais.
Ciente disso, a Receita Federal vem aplicando multas de acordo com a Lei n° 12.873, de
24 de outubro de 2013, apresentar declaração,
demonstrativo ou escrituração digital com informações inexatas, incompletas ou omitidas
acarreta multa de 3% (três por cento) do valor
das transações comerciais ou das operações ﬁnanceiras contidas no arquivo.
Assim, há aumento da ﬁscalização também
para as pessoas físicas. Atualmente vemos um
crescimento massivo de ﬁscalização contra os
proﬁssionais liberais. Desde o início do ano o ﬁsco possui uma lei onde obriga o proﬁssional liberal informar o CPF do cliente e assim por diante.
O cerco está apertando.
Nos últimos meses, centenas de pessoas de
Pindamonhangaba foram convocadas a prestarem esclarecimentos na sede da Receita do
município. Problemas com Imposto de Renda
para pessoas físicas e jurídicas, ausência de
declaração, não declaração da aposentadoria e
planta da casa – isso mesmo, agora a Receita
tem cobrado até por quantos banheiros você
tem em sua casa – uma verdadeira ‘invasão de
privacidade’.
As cartinhas da Receita espalhadas por Pindamonhangaba são inúmeras. Coitados dos
carteiros.
Pondo ﬁm à discussão, é melhor o consumidor pagar, mesmo que ache e seja um absurdo a
cobrança da Receita, pagar é o melhor caminho
para evitar mais dor de cabeça e multa.
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Bibliotecas recebem doações de livros
As bibliotecas públicas municipais aceitam
doações de livros paradidáticos e de literatura em
bom estado de conservação. Nos meses de junho
e julho, cerca de 80 títulos
como “A arte de fazer um
jornal diário”, “A fada que
tinha ideias”, “Casados
para sempre”, “Chaplin”,
“Era outono em Paris”,
“Gotas de consolo para a

Divulgação

alma”, “Neurobiologia das
doenças mentais”, “Revelando o Código Da Vinci” e “Técnicas de estudo
para Adolescentes”, entre
outros, foram recebidos e
cadastrados, via Biblioteca Pública Municipal Ver.
Rômulo Campos D´Arace
(no Bosque da Princesa).
Mais de 2 mil títulos foram cadastrados nas bibliotecas neste ano.

Mosaico, cordel e camerata encerram
comemorações históricas dos 310 anos
A inauguração do mosaico
“Princesa do Norte”, na casa de
máquinas do Centro de Memória
‘Barão Homem de Melo’, na sexta-feira (31), deu início aos eventos do último dia de comemorações históricas de aniversário da
cidade. As atividades foram realizadas no Palacete 10 de Julho.
O mosaico de 2 x 1,35m fez

uma alusão a alguns dos símbolos da história de Pindamonhangaba, como Amácio Mazzaropi,
serra da Mantiqueira, João do
Pulo e a bandeira da cidade,
entre outros. Crianças da escola municipal Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães, do Boa Vista,
participaram da cerimônia de
inauguração, ao lado do prefeito

e autoridades municipais.
Em seguida, as crianças
participaram de uma contação
de histórias tipo cordel, com o
escritor Maurício Cavalheiro, no
salão de quadros do Palacete. O
dia foi encerrado com uma apresentação da Camerata Jovem do
Projeto Jataí, no salão nobre do
barão de Itapeva, que encantou

a todos os convidados.
Diversos eventos foram realizados no mês de julho para comemorar os 310 anos de emancipação político-administrativa de
Pindamonhangaba, com atividades também no Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, Bosque da Princesa e
praça Monsenhor Marcondes.

Divulgação

Prefeito e mosaicista Claudia Blanco mostram
mosaico para as crianças

Divulgação

Apresentação da Camerata Jovem no salão nobre

R EGISTRO CULTURAL

ALTAIR FERNANDES

Posse, palestra, homenagem e música na plenária da APL
Com a presença de acadêmicos, autoridades locais e convidados, a APL - Academia Pindamonhangabense de Letras realizou sessão plenária solene na noite de sexta-feira (31), no Museu
Dom Pedro I e Dona Leopoldina.

Mesa

Livro
Em pronunciamento objetivo, o acadêmico, professor
Ricardo Estevão fez a apresentação de seu livro ‘Bob Kurt’,
com lançamento previsto para breve. Em relação à obra,
falou a acadêmica professora Elisabete Guimarães. Bete ainda
lembrou dos tempos em que o autor foi seu aluno.

portal r3

Música

Animou a ‘noite no museu’ a boa música popular
interpretada por Kleber Santiago e seu violão. Destaque para
interpretação de melodia de Chico Buarque.

Posse

Presidente da APL, Alberto Santiago Marcondes, abre a
sessão plenária solene do mês de julho

Compuseram a mesa da plenária: presidente APL, Alberto Marcondes Santiago; acadêmica da APL e presidente da
Academia de Letras de Taubaté, Angélica Maria Villela Rebello Santos; representando o comando do 2º Batalhão de
Engenharia de Combate, subcomandante major José Roberto Homem de Mello Jr.; presidente do Conselho Histórico,
Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba,
Gustavo Felipe Cotta Tótaro; homenageado do mês, provedor
da Santa Casa local, Dr. José Alberto Monteclaro César; novo
acadêmico, jornalista Luís Claudio Antunes.

Homenagem
Representando a APL,
coube ao acadêmico Edmar
de Souza o discurso em homenagem ao Dr. José Alberto Monteclaro César, atual
provedor da Santa Casa local, pelos relevantes serviços
prestados ao município. A
academia conferiu diploma
de Honra ao Mérito ao homenageado.

portal r3

portal r3

Destaque da plenária,
a posse do jornalista Luís
Claudio Antunes ao quadro de membros da APL
foi apresentada com interessantes informações referentes à vida e feitos do
novo acadêmico. Relato feito pela acadêmica vice-presidente da APL, professora
Juraci de Faria. Luís Cláudio recebeu o diploma de
acadêmico ocupante da cadeira nº 15H, que tem como
patrono o saudoso jornalista José Adelino Simões
de Carvalho, das mãos do
acadêmico Altair Fernandes Carvalho. Diplomado e

Dr. Monteclaro
homenageado com diploma
de Honra ao Mérito

EXPEDIENTE

Luís Claudio e a vice-presidente
APL, Juraci de Faria

após o juramento de acadêmico, Luís Claudio falou sobre o
patrono de sua cadeira e recebeu o boton da APL, iniciativa
do Presidente de Honra dessa
Academia de Letras, Dr. Francisco Piorino Filho.

Palestra do mês

A palestra do mês, que teve como tema a “Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Pindamonhangaba” foi
dividida em três pronunciamentos distintos envolvendo a ordem
seguinte: Gustavo Felipe Cotta Tótaro, presidente do Conselho
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico; Karina Lacorte Cesar – diretora do Patrimônio Histórico Municipal; Milton Vedoatto Filho, historiador responsável pelo acervo
do Centro de Memória Barão Homem de Melo.
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cidade
CDHU realiza agendamento
para inscrição de apartamentos
A CDHU - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional
Urbano - do Governo do Estado de São Paulo realiza nos dias
5 e 6 de agosto o agendamento
para inscrição dos apartamentos construídos no Azeredo, em
Moreira César. Sem o agendamento não será possível fazer a
inscrição para concorrer a um
dos 94 apartamentos.
O agendamento para a inscrição será feito no Recinto São
Vito, em Moreira César, das 9
às 17 horas. A documentação
necessária e as exigências podem ser consultadas na Secretaria de Habitação, localizada
na rua Dr. Monteiro de Godoy,
445, bairro Bosque. O atendimento é das 7h30 às 11h30 e

‘Nosso Bairro’ deixa
saudades no Azeredo
O Programa Nosso Bairro se
despediu da região do loteamento
Azeredo, Distrito de Moreira César, na última quinta-feira (30),
deixando saudade. Uma grande
festa foi realizada com a população, com apresentações das oficinas de dança e de lazer, além de
exposição dos trabalhos confeccionados nas oficinas de artesanato,
corte de cabelo e unhas decoradas
gratuitos, realizados pelas formandas nas oficinas de beleza.
O prefeito de Pindamonhangaba esteve presente, ao lado de
diversas autoridades municipais,
e prestigiou a ocasião. “O Nosso
Bairro é uma oportunidade para
os alunos aprenderem um ofício

Divulgação

das 13 às 17 horas. Esta ação
será realizada por meio de parceria entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Governo do
Estado de São Paulo.
Sete porcento das moradias
serão destinadas às famílias
com pessoas com deficiências,
5% ao Programa de Atendimento do Idoso e 4% destinadas aos
policias civis, policiais militares,
agentes de segurança penitenciária, agentes de escolta e vigilância penitenciária.
As moradias serão entregues
por meio de sorteios públicos. O
Governo do Estado enfatiza que
as famílias já cadastradas e não
beneficiadas deverão comparecer para o novo cadastramento
na CDHU.

que vai colaborar na geração de
renda para sua família, além de
fortalecer a autoestima dos moradores da comunidade. Tudo isso
é realizado com o intuito de levar
uma vida melhor para as pessoas”, destacou.
Além das apresentações e
exposições, a cerimônia de enceramento teve show com o mágico
Jack, minicidade com a equipe do
Departamento de Trânsito, presença da Brinquedoteca e entrega
de certificados simbólicos para os
alunos que se destacaram em cada
turma. Todos os alunos receberam
certificados após a cerimônia.
Mais de 300 pessoas se formaram
em todas as oficinas oferecidas.
Divulgação

Sem o agendamento não será possível fazer a inscrição para concorrer aos apartamentos

Creches no Azeredo e centro de
Moreira César estão em fase final
A Prefeitura de Pindamonhangaba está investindo R$
2.780.784,86 na construção
de duas creches que irão atender o Distrito de Moreira César, sendo uma no centro e
outra no Azeredo. O projeto
das duas obras é igual e cada
uma está orçada no valor de
R$ 1.390.392,43, com recursos próprios.
As novas creches terão
781,26m² de construção, com
toda a estrutura necessária
para receber as crianças.
No Azeredo, a obra está
em fase final, de acabamento
e pintura. A nova creche está
localizada na avenida Silvino
Lourenço de Faria. No centro
de Moreira, a obra está localizada na rua Dr. Gonzaga, ao
lado da biblioteca municipal,
e está, também, em fase de finalização.
Em breve, as duas creches

poderão ser entregues para a
população. “O investimento
em creches é muito importante porque temos uma demanda grande em nossa cidade e

também no distrito, e queremos oferecer para as crianças
um local de qualidade”, destacou o prefeito de Pindamonhangaba.
Divulgação

O projeto das duas obras é igual

Apresentação de dança de rua

PrefeitUra reforma Cisas Para atenDer mais De 12 mil moraDores
o Cisas é um espaço da
Prefeitura de Pindamonhangaba
que serve como referência para a
saúde de mais de 12 mil moradores. o local está recebendo obras
para melhorar o atendimento dos
munícipes. os trabalhos serão
finalizados em breve e cada equipe
terá salas específicas para prestar
serviços à comunidade. o prédio
terá pintura nas áreas internas e
externas, houve adequação de espaços e haverá troca de mobiliário.
a secretária de saúde e assistência social destaca que a
Prefeitura está investindo na infraestrutura para que os profissionais
possam ter melhores condições
para um atendimento mais humanizado e acolhedor. Esta obra se
fez necessária para colaborar com
a organização dos serviços.

o Cisas conta com duas
equipes de eFs - estratégia em
saúde da Família - e neste local
são realizadas consultas médicas,
consultas com profissionais de
enfermagem, vacinação, aferição
de pressão arterial, inalação,
há atendimento odontológico,
consulta com oftalmologista, são
feitos curativos, eletrocardiograma, coleta de sangue, grupos de
educação em saúde, entre outros
serviços.
as equipes de esF terão como
espaço comuns de utilização
o vestiário, a cozinha, local de
esterilização, coleta, inalação e
o consultório do oftalmologista,
que irá atender o encaminhamento dos médicos das duas
equipes.
o prefeito de Pindamonhan-

gaba afirma que a Secretaria de
saúde e assistência social está
buscando soluções para melhorar a prestação dos serviços em
saúde. “estamos investindo em
melhorias para garantir a qualidade dos serviços, os funcionários
também precisam sentir-se bem
onde trabalham para receber
esta população da melhor forma
possível”.
ana maria m. de Carvalho é
presidente da associação terapia
e Lazer e conta que qualquer melhoria é muito bem-vinda. “muitas
pessoas da Terapia e Lazer são
atendidas no Cisas e acredito que
esta obra irá realmente ser muito
boa, porque cada um tendo o seu
espaço não haverá tumulto, sem
contar que a troca dos móveis vai
ser algo muito bom”.

Divulgação

Áreas são lixadas para receber pintura
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Martim Cesar pede
Professor Osvaldo
Ricardo Piorino
passeio público na rua
protocola pedido referente solicita urgência na
Alcides Ramos Nogueira a iluminação pública
contratação de médicos
ASSESSORIA

O vereador Martim Cesar
(DEM) enviou solicitação ao
prefeito Vito Ardito pedindo
providências no sentido de
realizar estudos para que
seja feito o passeio público
(calçada), nos trechos entre
a Câmara de Vereadores e
os loteamentos Residencial
Real Ville e Residencial Esplendore, localizados na rua
Alcides Ramos Nogueira.
De acordo com o vereador,
no local existe uma ciclovia e em alguns trechos,
quando termina a calçada,
o local fica encoberto pelo
mato, o que faz com que os
pedestres que transitam pelo
FOTOS: ASSESSORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

local, adentrem a ciclovia
colocando sua segurança
em risco.
Faixa elevada
na avenida Abel
Correia Guimarães
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao prefeito
é de providências junto ao
departamento competente,
para que sejam feito estudos
visando a confecção de uma
faixa de pedestre elevada,
com lombada, na avenida
Abel Correia Guimarães,
nas proximidades da Escola
Domus. O vereador justifica
seu pedido tendo em vista
que, neste trecho, o tráfego de veículos é
intenso e coloca
em risco a segurança dos alunos
e pedestres que
transitam pelo
local.

FOTOS

MOSTRAM

TRECHO DA RUA

ALCIDES RAMOS
NOGUEIRA, COM
M AT O E S E M
CALÇADA, OBRIGANDO
OS PEDESTRES A
DIVIDIREM A CICLOVIA
COLOCANDO SUA
SEGURANÇA EM RISCO

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

DE
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“POPULAÇÃO AGUARDA CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTAS”
ASSESSORIA

DE
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VEREADOR RICARDO PIORINO
VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) protocolou na Sessão do dia 06 de julho o Requerimento 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.
O vereador faz esta reivindicação 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

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

O vereador Ricardo
Piorino (PDT) apresentou,
na última Sessão Plenária,
requerimento endereçado
ao Prefeito, solicitando
providências, com a máxima urgência, visando à
contratação de médicos
especialistas nas áreas de
neurologia, oftalmologia,
ortopedia, pediatria, dentre
outras, para o atendimento
da população.
Segundo o vereador, em
que pesem as inaugurações
de diversos prédios públicos, como as UPAs - Unidades de Pronto Atendimento
- de Moreira César e do
Araretama, o atendimento
à população tem deixado
muito a desejar, por falta
de “ferramenta humana”.
A escassez e a falta de
médicos de diversas especialidades acarreta enorme

Roderley Miotto pede término Dr. Marcos Aurélio solicita
contratação de Neuropediatra
das obras na rua Gonçalves
para Rede Pública
Araújo, no Araretama
ASSESSORIA

DE
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ASSESSORIA

DE

morosidade no agendamento de consultas e nos atendimentos emergenciais.
“O munícipe deve ser
tratado com respeito, especialmente quando padece
de algum problema de
saúde. A área da saúde deve
ser tratada com prioridade
em qualquer Administração Municipal”, comentou
Piorino.
Importante ressaltar que,
o Legislativo Municipal
tem realizado importante
papel junto à área da saúde,
aprovando, em caráter de
urgência, os Projetos de
Lei atinentes à melhoria
do setor. Cabe, entretanto,
à Administração Municipal
engendrar esforços para
tomar as efetivas providências, com urgência, para
a contratação de médicos
especialistas.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

Como consultar Matérias
Legislativas no Portal da Câmara
ABRA O PORTAL DA CÂMARA:
WWW . CAMARAPINDA . SP . GOV . BR

EM

SEGUIDA,

DO

LADO

NA

ABA

ESQUERDO,

CLIQUE EM MATÉRIAS
LEGISLATIVAS

V EREADOR R ODERLEY M IOTTO
NO A RARETAMA

CONVERSA COM MORADORES DA RUA

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) esteve na rua Gonçalves
Araújo, localizada no bairro do
Araretama, no último dia 27 de
julho, chamado ao local por alguns
munícipes para veriﬁcar e interceder
junto à Secretaria de Obras, sobre
o problema que a população que
mora nesta rua vem sofrendo há
alguns meses.
Roderley Miotto esteve no local
e pode veriﬁcar que as obras de melhorias e instalação de bocas de lobo
estavam paralisadas, também existe
um grande buraco no canto da rua,
muita terra, manilhas e relevos. Os
moradores solicitam, com urgência,
o término das obras, pois está difícil
transitar nesta rua nos dias normais
e, em dias de chuvas, muitos ﬁcam
ilhados. A rua não possui nenhuma
boca de lobo e quando chove a água
sobe até o joelho.
“As obras foram iniciadas mas
devido a um problema foi paralisada, e a situação se agravou. Estive no
local e em contato com o Secretário
de Obras Peixão fui informado de
que, no prazo de 10 dias, a mesma
deverá estar concluída. Espero que
no prazo dado pelo Secretário as
melhorias na rua sejam feitas e os
problemas sanados”.
Saliento, ainda, que no local

G ONÇALVES A RAÚJO ,

existem 5 postes e 4 estavam com
lâmpadas queimadas, encaminhei
o problema ao setor de elétrica e
espero que a empresa responsável
efetue os reparos o mais breve”, enfatiza o vereador Roderley Miotto.
Exemplo a ser seguido
Ainda no Araretama, o vereador
Roderley em conversa com o senhor
Adilson Santos, constatou o belo
trabalho que ele realiza em um
trecho da área verde localizada ao
lado do córrego que passa próximo
a rua Benedito César de Araújo.
No local, o vereador se deparou
com o mato roçado e várias mudas
de plantas.
“O local se encontra bem
cuidado e muito bonito, o Adilson
está de parabéns, os moradores das
imediações agradecem pois após
este morador começar a cuidar do
local, diminuiu o aparecimento de
bichos e pernilongos nas residências. Quero destacar a importância
e o carinho deste morador com este
espaço. Vou levar o Secretário do
Meio Ambiente, para veriﬁcar o que
pode ser feito para melhorar ainda
mais este trabalho, colaborando
também com o senhorAdilson. Nossos parabéns e que continue com
este belo exemplo, a ser seguido por
todos”, destaca Roderley Miotto.

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 DR. MARCOS AURÉLIO

DIGITE O TEOR DA PESQUISA,

Sempre atuante e participativo, o vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) está solicitando da atual Administração
de Pindamonhangaba, que
adote providências para que
seja feita a contratação de Neuropediatra para a Rede Pública
de Saúde. O vereador alega que
é importante ter proﬁssionais
nesta especialidade para melhorar a saúde da população.
O Neuropediatria (conhecido
como Neurologia infantil ou
Neurologia Pediátrica) tem a
especialidade em disfunções
neurológicas do sistema nervoso e muscular, nas crianças
e adolescentes. “Precisamos
contratar, com urgência, esses
proﬁssionais para ampliar e
melhorar a saúde e qualidade
de vida da nossa população”,
ressaltou o vereador Dr. Marcos
Aurélio.
Psiquiatras e psicólogos
O vereador Dr. Marcos
Aurélio está insistindo na con-

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

tratação de mais psicólogos e
psiquiatras na Rede Pública
da cidade. Ele solicita, urgentemente, as providências para
que a Secretaria de Saúde contrate esses proﬁssionais visando
aumentar o número de sessões
de terapia individual e grupal
oferecidas aos munícipes.
Com isso, o vereador procura resolver problemas como
Depressão, Síndrome do Pânico, TOC - Transtorno obsessivo-compulsivo -, entre outros.
“Com um maior número de
psiquiatras e psicólogos, a população terá acesso mais rápido
ao atendimento em terapia ou
em medicamentos e, assim,
eles serão melhor tratados”,
esclarece. “A saúde dos pindamonhangabenses sempre foi
a minha prioridade. Fizemos
este pedido, pois além do bem
estar físico, é muito importante
também, o conforto psicológico
dos nossos cidadãos”, enfatizou
o vereador Dr. Marcos Aurélio.

NOS CAMPOS QUE VOCÊ TEM
DE INFORMAÇÕES A RESPEITO
DA

ASSISTENTES

ASSESSORIA

DE

DE

EM SEGUIDA

O

RESULTADO APARECERÁ EM

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

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

M ATÉRIA ,

CLIQUE EM PESQUISAR

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

COMUNICAÇÃO

IMPRENSA PARLAMENTAR: LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783)
E ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021)

TELEFONES:
(12) 3644-2275 E 3644-2279
WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR
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cotidiano
Moradores de Moreira César
reCebeM Padaria artesanal
A Prefeitura de Pindamonhangaba e o Fundo Social de
Solidariedade inauguram Padaria Artesanal nesta quartafeira (5), às 18 horas, em Moreira César. Este polo está no
centro comunitário do Karina e
Ramos, na rua Ernesto Garcia
dos Santos, s/nº. A cozinha do
local foi reformada pela equipe
da Subprefeitura e conta com
nova pia e balcão para alimentos.
A ‘Padaria Artesanal’ é um
projeto desenvolvido em parce-

ria com o Governo do Estado e
o Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo. A primeira inaugurada em Pindafoi no Cerâmica; a segunda, no
bairro das Campinas.
Interessados em fazer os cursos podem ir ao Fundo Social
de Solidariedade, localizado ao
lado do Palacete 10 de Julho e
deixar o nome.
Os alunos aprenderão a fazer
vários tipos de pães, bolos, salgados, entre outros alimentos
que utilizem produtos não con-

Divulgação

Pinda conta, hoje, com mais duas padarias artesanais:
no Cerâmica e nas Campinas

Pinda oferece curso
de Horticultura Básica

Os alunos aprenderão a fazer vários tipos de pães, bolos, entre outros

Fundo Social participa de
encontro em Lorena
O Fussesp - Fundo Social
de Solidariedade do Estado de São Paulo - realiza
nesta terça- feira (4), em
Lorena, um encontro de
trabalho com os municípios
da região do Vale do Paraíba. O objetivo é apresentar
e divulgar os cursos desenvolvidos pelos Fundos
Sociais.
O Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba estará presente com

Divulgação

vencionais. As aulas serão ministradas por profissionais que
atuam no Cpic - Centro de Práticas Integrativas e Complementares - da Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
“Qualificar a população é
muito importante e este curso
tem gerado bons frutos. Os alunos do Cerâmica já começaram
a vender os produtos que aprenderam a fazer e estão gerando a
própria renda. Nosso objetivo é
dar oportunidade às pessoas”,
disse o prefeito.

um estande, onde estarão
expostos materiais dos projetos realizados por meio
de convênio com o Fussesp,
tais como: Padaria Artesanal, Escola da Moda, Polo
da Construção Civil e Escola
da Beleza.
Os municípios também
poderão conhecer os projetos Pinda Consciente, Lãs
e Linhas, Bordadeiras do
Araretama, Mãos Amigas,
Cerâmica, Programa Tele-

centro e Vitrine Social.
O Fundo Social de Pinda conta com diversos
projetos de capacitação e
promoção da cidadania,
oferecendo oportunidades
e preparando a população
para o mercado de trabalho. A cidade conta com 36
atividades, distribuídas em
diversos bairros, atendendo
crianças, adultos, idosos e
pessoas com necessidades
especiais.

A Prefeitura de Pindamonhangaba está oferecendo
o curso de Horticultura Básica. São 20 vagas e as inscrições podem ser feitas até
o próximo dia 14, nas unidades do Cras - Centro de
Referência em Assistência
Social.
A alimentação com verduras e legumes livre de agro-

tóxicos é benéfica à saúde.
Os alunos aprenderão várias
técnicas para cultivar alimentos saudáveis.
As aulas serão realizadas
às terças e quintas-feiras,
das 8 às 11 horas, no projeto
‘Hortalimento’, instalado em
Moreira César, na avenida
Silvino Lourenço de Faria,
67, Azeredo.
Divulgação

As inscrições estão abertas até o dia 14

COnSELHEirOS dO MEiO AMBiEnTE SãO EMPOSSAdOS
O Comdema - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - conta com novos membros.
A posse ocorreu na manhã de
quinta-feira (30) no Palacete 10
de Julho. Este conselho é formado por quatro representantes do
poder público e quatro da sociedade civil. O órgão oferece assessoramento para o município em
questões referentes ao equilíbrio
ecológico e ao combate às agressões ambientais.
Os representantes do poder
público indicados são: Maria
Eduarda San Martin, Francisco
Norberto Silva Rocha de Moraes,
Adriana Alexandrina Nogueira M.
Picca, Maria Aparecida Pedroso
Rocha Pena, Edargê Marcondes
Filho, José Antônio Rodrigues Alves, Silvia Vieira Mendes e Jorge

Ricardo Baruki Samahá; representantes da sociedade civil: Edna
Soares Ferreira, Andreia Lopes
Cathalá, Maria José Mendes, Flávio Correa de Carvalho, José Luiz
de Carvalho, Lilian Marcondes
Braga, Regina Midori Fukashiro e
Shunichi Fukashiro.
Contribuir para a formação,
atualização e o aperfeiçoamento
de políticas e programas municipais de meio ambiente e desenvolvimento sustentável; sugerir
ao Poder Executivo proposta de
projeto de lei de relevância ambiental; propor critérios básicos
e fundamentados para a elaboração do zoneamento ambiental
e propor ao Poder Executivo a
criação de unidade de conservação são algumas das atribuições
do conselho.

Divulgação

As reuniões do Comdema são itinerantes; informações podem ser obtidas pelo 3645-1494
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro
César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de
quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 11/08/2015 às 14:30 horas
AJUDANTE
28º LUIZ CARLOS PEREIRA
RUA JOSÉ SEVERINO CARDOSO, 89 – LOT. PAULINO DE JESUS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-010
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso específico, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 11/08/2015 às 15:30 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 11/08/2015 às 14:30 horas
AJUDANTE
27º RICARDO HONORIO
RUA BENJAMIM BITTENCOURT, 270 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-140
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

41º SILVANA DE SOUZA RODRIGUES ARANDES
RUA CARIOCA, 215 – MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-500
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 11/08/2015 às 15:00 horas
AUXILIAR DE CLASSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 1
Dia 11/08/2015 às 14:00 horas
11º ALAN JONES SILVA BUSTAMANTE
RUA DAS DÁLIAS, 176 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-370












 
     


        



               






 






 
   
  

 


        


           

              


               







           

              










































 
     
        



               





 






 
   
 

 


 

 
  

 







 


       

            

              


               






             
       
            







LICENÇA DA CETESB

143º BENEDITO DANIEL ALVES
RUA JOSÉ BASTOS JUNIOR, 375 – SANTA CECÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-330
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

MULTIPLA-PINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP, torna público
que recebeu da CETESB a Licença de Instalação N° 3002564 para Concreto
usinado, fabricação de à, sito à ESTRADA CARLOS GUEDES LOPES FILHO, S/Nº,
ARARETAMA PINDAMONHANGABA/SP.

COMUNICADO

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).

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS






 















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:

Dia 11/08/2015 às 14:00 horas

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO












23º MARIA DE FÁTIMA SOUZA
RUA MAHATMA GHANDI, 49 – CIDADE JARDIM
TAUBATÉ – SP
CEP 12091-830
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

A empresa Rosangela Togoro Ferreira da Silva - EPP inscrita no CNPJ sob o n° 01.685.470/000100, Inscrição Estadual n° 528.054.777.112, situada à Rua Capitão Vitório Basso, 845 - Parque São
Domingos em Pindamonhangaba - S.P., COMUNICA o extravio de seu equipamento emissor de
cupom fiscal ECF-IF, BEMATECH/MP-25 FI, série BE0107SC72500306542, n° 002.”

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes,
convocados a comparecer à 7ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso,
no dia e local abaixo discriminados:
Dia:
06/08/2015 (quinta - feira)
Horário:
14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista:
aproximadamente, 2 horas
Local:
Casa dos Conselhos Municipais
Pauta:
1.
2.
3.
4.

Informes;
Aprovação de Atas;
Semana do Idoso 2015 – fechamento da programação
Outros assuntos pertinentes ao Conselho.

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: cmi@
pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.
com
Patricia Campos
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

4 de agoSTo de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 176/2015
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. 176/15, referente à “Aquisição de
artigo de cama e banho”, com encerramento dia 14/08/15 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, 30 de julho de 2015.
PREGÃO Nº 177/2015
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. 177/15, referente à “Aquisição de
materiais de pintura para natal e nas casa provisórios desta Prefeitura nos bairros do Araretama,
Castolira e Maricá”, com encerramento dia 14/08/15 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, 30 de julho de 2015.
PREGÃO Nº 178/2015
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. 178/15, referente à “Aquisição de
materiais de construção para decoração natalina”, com encerramento dia 17/08/15 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, 30 de julho de 2015.
PREGÃO Nº 180/2015
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. 180/15, referente à “Aquisição
de arquivos para ficha de registro aplicação, salas de vacinas das unidades de saúde”, com
encerramento dia 17/08/15 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, 30 de julho de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 208/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 208/15, referente à “Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de material, para prestação de serviços de treinamento
de oficinas artesanais, dança/lazer, beleza/estética e modalidades esportivas recreativas para
atender os programas: “NOSSO BAIRRO”, “OFICINAS DE BAIRROS”, “CRESCENDO COM
ESPORTE”, “ESCOLA DA BELEZA”, “ATIVE IDADE”, “CERÂMICA”, “MÃOS AMIGAS”,” ESCOLA
DA MODA”, “BORDADEIRA DO ARARETAMA”, “LÃS E LINHAS” E “PINDA CONSCIENTE” dentro
do município de Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia
14/08/15 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, 03 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 209/2015
PREGÃO Nº 209/2015
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. 209/15, referente à “Aquisição de
gás de cozinha para atendimento da alimentação escolar nas unidades escolares do Município
de Pindamonhangaba conforme termo de referencia”, com encerramento dia 14/08/15 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) 36445600.
Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2015.
Pindamonhangaba, 03 de agosto de 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 12/08/2015 às 14:00 horas
217º RODRIGO DE CARLIS
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 481 – APTO. 11 – ITAGUÁ
UBATUBA – SP
CEP 11680-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
============================
ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
============================
Às 16 horas do dia 29 de julho do ano de
2015, na Sala de reunião do Departamento
de Finanças, da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan
Luiz Alves - Superintendente do FPMP, Antonio
Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento
de Recursos Humanos, Rômula Maria Soares
e Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta, todos
membros do Conselho de Administração, para a
apreciação, discussão e deliberação dos atos de
competência deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando
aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte
ordem do dia, conforme publicado na pauta
contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes
mensais deste exercício do Fundo de
Previdência (LC n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de
pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes
do balancete mensal de Junho de 2015, com o
respectivo parecer favorável dado pelo Conselho
Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo
Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta,
qual seja, o conhecimento de todos os atos
de benefícios previdenciários concedidos no
presente exercício, a saber:
- Concessão de Aposentadoria:
Foi apreciado e aprovado pelo Conselho de
Administração, o processo externo nº 1761/2015
de concessão de aposentadoria para Ana
Lucia Tavares de Almeida Souza, a partir de
01/09/2015.
Por fim, passou ao último item da pauta
abrindo para assuntos diversos, e nada
havendo a tratar, o Senhor Superintendente do
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi
lavrada a presente ata, que, após lida e achada
conforme pelos presentes, foi assinada pelos
membros do Conselho de Administração.
Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP
Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta
Conselheira
Antonio Carlos Bertoni Alvares
Diretor Depto. RH Prefeitura

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 12/08/2015 às 14:00 horas
216º TATIANA REGIANE MILENA DUARTE
MEIRELLES CUBA
RUA OLIMPIO DE GODOY ROMEIRO, 262 –
JARDIM ROSELY
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-700
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Rômula Maria Soares
Conselheira

Processo Unificado de Escolha dos Membros
Pindamonhangaba para o mandato 2016/2020

do

Conselho

Tutelar

de

OFÍCIO 01/2015 – CMDCA
Assunto: Apontamentos dos Candidatos durante a Prova
Pindamonhangaba, 28 de Julho de 2015. A empresa ACTA Treinamento &
Desenvolvimento, CNPJ 11.218.249/0001-94, Razão Social M.R.S da Silva & Cia Ltda
ME, responsável pela elaboração e realização prova de conhecimentos específicos,
nos termos do Edital n. 01/2015 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Pindamonhangaba que regulamenta o processo unificado de escolha
dos membros do Conselho Tutelar do município mandato 2016/2020. Considerando
os apontamentos durante a realização da prova. Decide: 1. As questões nº 27 e nº
60 apresentaram erros de digitação/impressão que não comprometem o conteúdo
nem a compreensão dos enunciados ou de suas alternativas. Permanecem mantidas
e válidas. 2. A inadequada redação da alternativa “B” da questão nº 68 compromete
sua resolução. Questão anulada.
Marcelo Ricardo Soares da Silva
Diretor

FUNDAÇÃO DOUTOR JOÃO ROMEIRO
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 03, DE 03 DE AGOSTO DE 2015.
Antonio Aziz Boulos, Presidente da Fundação Dr. João Romeiro, no uso de suas atribuições e nos
termos da Lei Municipal nº 5.521, de 02 de abril de 2013, RESOLVE exonerar o Sr. Marcos Vinício
Cuba, do emprego de provimento em comissão de Assessor de Comunicação.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de julho de
2015.
Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2015.
Antonio Aziz Boulos
Presidente da Fundação Dr. João Romeiro

FUNDAÇÃO DOUTOR JOÃO ROMEIRO
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 04, DE 03 DE AGOSTO DE 2015.
Antonio Aziz Boulos, Presidente da Fundação Dr. João Romeiro, no uso de suas atribuições e nos
termos da Lei Municipal nº 5.521, de 02 de abril de 2013, RESOLVE exonerar o Sr. Odirley Pereira
dos Santos, do emprego de provimento em comissão de Chefe de Edição.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de julho de
2015.
Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2015.
Antonio Aziz Boulos
Presidente da Fundação Dr. João Romeiro

CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015
Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 7ª
Reunião Ordinária de 2015, a realizar - se:
Dia:
06/08/2015
Horário: 9h (nove horas)
Local:
OAB
(Rua Gregório Costa, 249 – Centro – Fone contato: (12) 3642.5398)
Pauta:
•
II Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
•
Processo de Eleição de novos representantes da sociedade civil – gestão
2015/2017
•
Uso da Tribuna Livre da Câmara de Vereadores
•
Assuntos pertinentes ao Conselho
Andrea Campos Sales Martins
Presidente do CMPD

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
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variedades
Pinda abre inscrições para Feste 2015
Pindamonhangaba está com inscrições abertas para a 38ª edição do Feste
– Festival Nacional de Teatro, realizado
pela Prefeitura, com o objetivo de estimular grupos de teatro em atividade no
país, revelar novos talentos e promover
intercâmbio cultural. As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de setembro, via correios.
O Feste 2015 será realizado entre os
dias 1 e 15 de novembro e compreenderá
21 espetáculos, sendo seis infantis, seis
de rua e sete adultos. As apresentações
das categorias ‘Infantil’ e ‘Adulto’ serão
no Teatro Galpão e as peças de rua serão
no Bosque da Princesa.
A seleção dos inscritos será realizada
de 6 a 16 de outubro; a abertura do Feste,
no dia 1º de novembro, com espetáculo
convidado. As apresentações de peças
adultas serão de 5 a 8 e de 12 a 14, às 21
horas; peças infantis, de 1 a 4 e de 9 a 11

de novembro, às 15 horas. Espetáculos
de rua serão dias 7, 8 e 14 de novembro,
às 10 e às 15 horas. Logo após cada apresentação haverá debate. Além disso, estão programados papo vertical e oficinas
práticas.
O encerramento, com apresentação
de espetáculo convidado, será no dia
15 de novembro, às 20 horas, no Teatro
Galpão. Serão premiados com troféu a
apreciação popular e os destaques de
cada categoria: atriz, ator, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, direção, cenário, figurino, sonoplastia, maquiagem e
pesquisa.
Mais informações podem ser obtidas
no Departamento de Cultura da Prefeitura, que fica na praça Barão do Rio Branco,
22, centro. Telefones 3643-2690 e 36421080. Em breve, o regulamento e as fichas
de inscrição estarão disponíveis no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Arquivo Pessoal

Maior festival de teatro da região está com inscrições abertas

espetáculo de dança
Festival Sertanejo é
homenageia nordestino sucesso em moreira César
Divulgação

A apresentação de dança teve música ao vivo, com rabeca e percussão
O Espaço Cultural Teatro Galpão foi palco, na
sexta-feira (31), do espetáculo de dança “Canteiro
de Obra”. A apresentação
mesclou dança contemporânea e popular, numa
homenagem ao nordestino que vai para São Paulo
tentar a sorte.
No palco, bailarino e
dois músicos (rabeca e
percussão) interagem com
a plateia e entre eles, num
misto de teatro e dança. A
criação do espetáculo é de

Deca Madureira e direção
artística de Tutti Madazzio. “O espetáculo mostra
artistas que saem do nordeste com seu sonho em
busca de um futuro melhor
em São Paulo e acabam nos
canteiros de obras. Existem excelentes sanfoneiros, violeiros e cantadores
camuflados em operários,
um povo muito talentoso
que tive a oportunidade de
conhecer durante as pesquisas para esse projeto”,
contou Deca, ele mesmo

nordestino, que está há 12
anos em São Paulo, levando essa riqueza cultural
nordestina, que chama de
dança brasílica.
Pindamonhangaba foi
uma das 30 cidades a receber o espetáculo, que veio à
cidade por meio do ProAc.
Ao final da apresentação,
foi realizado um bate-papo com a plateia, que pôde
tirar suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o
trabalho desenvolvido pela
Cia Brasílica.

O XIV Festival de Interpretação de Música
Sertaneja “Luiz Carlos
Cardoso” teve início na
sexta-feira (31), no Recinto São Vito, em Moreira
César, com grande sucesso. O público compareceu
e mais de 40 apresentações foram realizadas, nas
categorias: ‘Individual’ e
‘Jovem Música’. Os vencedores representaram as
cidades de Pindamonhangaba, Campos do Jordão,
São Paulo, Cunha, Lorena
e Resende (RJ).
A próxima etapa será
nesta sexta-feira (7),
com a apresentação
das duplas da categoria
‘Música Raiz’ e, em seguida, a premiação do
festival.
Pela primeira vez, o
evento está sendo realizado em Moreira César,
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria
com a equipe Maximus. O
Festival visa incentivar a
música sertaneja, revelar
novos talentos e promover
o intercâmbio artísticocultural.

Divulgação

Festival foi dividido em duas etapas. Na sextafeira (7), será a categoria ‘Música Raiz’ e a
premiação de todos os vencedores

Vencedores “JoVem música” e “indiVidual”
Jovem Música
1º Rafael Viola e Dinelson - Campos do Jordão
2º Heron e Heitor - Pinda
3º Floriano e Peixoto - São Paulo
Individual
1º Edílson Santos - Cunha
2º Misael Ramos - Resende RJ
3º Joffre Capucho - Lorena

Alunos das oficinas nos bairros dão show de dança no shopping
Os alunos das oficinas
realizadas pela Prefeitura
nos centros comunitários
de diversos bairros da cidade deram um show de
dança no Shopping Pátio
Pinda, na sexta-feira (31).
O evento Student/Dance
contou ainda com a apresentação dos professores e
convidados especiais.
Mais de 200 alunos
participaram da iniciativa. A intenção da Prefeitura é fortalecer a autoestima dos alunos, adultos e
crianças e dar a oportunidade de despertar o interesse na dança.
Se apresentaram as
turmas dos bairros: Cidade Jardim, CDHU Moreira César, Jardim Azeredo,
Ouro Verde, Maricá, Vila
Rica, CCI, Morumbi, Jardim Rezende e Mombaça.
Em modalidades como
baby class, balé infantil,

balé, dança de rua, hip
hop e dança de salão.
Os convidados especiais foram Conatus Studio de Dança, com jazz
infantil; Cia de Dança “El
Azama”, com dança do
ventre; Associação Atlética Ferroviária com dança
de salão; Comitiva Jair
Saci, com dança country;
grupo de dança de rua Fusion Style; e cover juvenil
de Michael Jackson. Os
professores Larissa, Alexandre Botelho, Beth e
Alexandre Camargo também se apresentaram na
ocasião.
Participantes aprovaram
Dançarinos e público
aprovaram a iniciativa. A
família Ferreira, moradora
do Cidade Jardim, mostrou que família que dança
unida, permanece unida. O
pai, Orlando, de 41 anos, a
mãe Samanta, de 28 anos,

a filha Giovana, de 9 anos
e a avó Dalva, de 59 anos,
participam das oficinas de
dança que a Prefeitura leva
até o bairro.
De acordo com Samanta, aluna de dança de salão, ao lado do marido e
da sogra, a iniciativa da
Prefeitura é muito boa.
“Começamos a dançar
não vamos parar mais”,
disse. “A gente veio de São
Paulo e lá não tem oportunidade como essa, que
é muito importante para
quem não tem condições
de pagar um curso, ainda
mais para a família inteira, como é o nosso caso. E
essa apresentação no Shopping vem coroar nossos
esforços e incentivar outras pessoas da população
a dançarem também, pois
essa é uma atividade saudável e que toda a família
pode participar”, avaliou.

Divulgação

Público prestigiou as apresentações de dança
Outra família presente no evento foi a família
Santos, de Moreira César,
que foi prestigiar a apresentação de baby class da
pequena Sara, de 4 anos.
“Ela está ansiosa e a famí-

lia, mais ainda. Na apresentação de formatura
dela, nem todos puderam
ir e agora, essa oportunidade no shopping, podemos prestigiar. Estamos
muito felizes e ela tam-

bém”, disse a tia Maria
Antonia, ao lado da vó
Regina, mãe Érica, tio Gilson, prima Vanessa, prima Vitória, tio Wagner,
tia Aline, tia Sandra e tia
Bruna.

TERÇA-FEIRA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Futebol masculino vence Embu
Guaçu e pega Guarujá neste sábado
O time de futebol masculino de Pinda venceu os
representantes de Embu
Guaçu na 6ª rodada da
XXXI Copa São Paulo.
O confronto ocorreu no
campo do Fluminense, na
tarde de sábado (1º/8). Os
pindenses ﬁzeram 2 a 1, o
primeiro gol foi de pênalti, cobrado por Ariel, e o
segundo de Nandinho, batendo cruzado. Segundo o
técnico, o time está muito
focado e a união faz a diferença em todos os detalhes. Neste sábado (8),
Pinda vai encarar Guarujá, às 15 horas, no campo
do ‘João do Pulo’.

Os jogadores nascidos
nos anos 1996, 1997 e 1998
também podem integrar a
seleção pindense. Os interessados podem ir aos treinos às terças e quintas-feiras, a partir das 19h30, no
campo do ‘João do Pulo’.
Esta competição é organizada pela Associação
Paulista de Futebol e conta com representantes de
vários municípios. Pinda
participa na categoria sub
19 e conta com muitos
atletas que iniciaram a
carreira esportiva nas escolinhas oferecidas pela
Secretaria de Esportes da
Prefeitura.

Divulgação

CAMPEONATO SUB 13 - 6ª RODADA, SÁBADO (1º/8) - 8h30
MOMBAÇA 1 X 3 SÃO PAULO - JARDIM RESENDE
ETNA 1 X 2 FERROVIÁRIA - MACHADÃO
MARICÁ 0 X 6 FLUMINENSE - MARICÁ
CANTAREIRA 2 X 0 GEREZIM - TIO NÊ – FEITAL
CAMPEONATO SUB 17 - 6ª RODADA, SÁBADO (1º/8)
MOMBAÇA 1 X 3 INDEPENDENTE - JARDIM RESENDE - 9h45
RAMOS 6 X 1 BELA VISTA - RAMOS - 9h45
CIDADE NOVA 1 X 1 ARARETAMA - CIDADE NOVA - 10h15
FLUMINENSE 5 X 1 JARDIM REGINA - AFIZP - 9h45
ETNA 1 X 1 SANTOS - MACHADÃO - 9h45
MARICÁ 4 X 2 UNIDOS DO JARDIM RESENDE
MARICÁ...................... 9h45
FOLGA..............................................SÃO PAULO
CAMPEONATO SÊNIOR 50 - 6ª RODADA, DOMINGO (2)

O time pindense conta com a torcida neste sábado

Pinda vence São Sebastião
em amistoso de handebol
A equipe masculina de
handebol de Pindamonhangaba participou de um
amistoso no último sábado
(1º/8) e venceu São Sebastião por 15 a 10 no ginásio
do Alto Tabaú. A partida
serviu de preparação para
os jogos da Liga Paulistana.
Edson Duarte Júnior,
atleta de São Sebastião,
conta que a cidade está organizando o time para começar a disputar os jogos
da Liga Regional e este foi o
primeiro amistoso que realizaram. “Este amistoso foi
muito bom, conseguimos
fazer uma boa partida. Vamos continuar treinando
para melhorar nosso condicionamento físico e melhorar os resultados”.
A técnica da equipe pindense aﬁrma que o amistoso foi bom e que as falhas
ocorridas na partida serão

FLUMINENSE 3 X 2 PINDENSE - RAMIRÃO - 8h30
ESTRELA 4 X 1 MARICÁ - BOSQUE - 8h30
AFIZP 3 X 0 BELA VISTA - AFIZP - 8h30
FLAMENGO 2 X 3 INDEPENDENTE - SOCORRO - 8h30
FOLGA.......................... SANTA LUZIA
CAMPEONATO 1ª DIVISÃO - 7ª RODADA – 2º TURNO
DOMINGO (2) - 10h30
CHAVE A
VILA SÃO JOSÉ 3 X 1 BANDEIRANTE - VILA SÃO JOSÉ
A MIL POR HORA 0 X 3 SAPOPEMBA - JARDIM REGINA
CANTAREIRA 5 X 3 ROSÁRIO - AFIZP

Divulgação

CHAVE B
ANDRADA 2 X 2 ARARETAMA - BOSQUE
REAL ESPERANÇA 2 X 4 CASTOLIRA - AZEREDO
FERROVIÁRIA 5 X 0 AREIÃO - BOA VISTA

Pinda vai ser sede de três jogos da Liga Paulistana neste sábado (8)
corrigidas durante a semana, pois, há dois jogos diﬁceis neste sábado (8), contra Guarulhos e Poá, ambos
válidos pela Liga Paulistana. Os jogos acontecem no
ginásio Rita Eny Cândido
- Ritoca, no Araretama, a
partir das 14 horas.

Os interessados em
praticar a modalidade e
contribuir com o time podem ir ao ginásio do Alto
Tabaú às terças e quintasfeiras, das 18 às 20 horas,
e aos sábados das 9 às 12
horas. Na categoria adulta a técnica solicita que as

Alunos de futsal participam
de Festival de Avaliação
Os alunos de futsal
da Prefeitura começaram a participar do Festival de Avaliação nesta
semana. Este evento é
realizado pela Secretaria de Esportes e tem
como objetivo verificar
o aprendizado dos alunos durante o primeiro
semestre. Muitos deles

RESULTADOS DA RODADA

serão convidados a fazer
as aulas em outras equipes, isto de acordo com
o desenvolvimento de
cada um.
Será a modalidade de
futsal avaliada até sexta-feira (7). Os trabalhos
acontecem no ginásio do
Alto Tabaú. Nesta terçafeira (4), as avaliações se-

rão das 8 às 17 horas, nos
demais dias será das 13 às
18 horas.
No último sábado (1º/8)
o evento foi destinado aos
alunos de futebol. As partidas ocorreram no campo
do ‘João do Pulo’. Na próxima semana, alunos de
outras modalidades serão
avaliados.

Alunos entre 7 e 17 anos participaram da avaliação de futebol

Divulgação

pessoas já tenham conhecimento sobre a modalidade. Os atletas da categoria cadete, jovens entre 14
e 16 anos, também podem
conversar com a técnica
no Alto Tabaú para obter
mais informações sobre
dias e horários de treinos.

Salonão: jogos pela
categoria sub 14
A 27ª rodada do Campeonato de Futebol de Salão
acontece nesta terça-feira (4) no Ginásio Esportivo
Cidade Nova, com os seguintes jogos pela categoria sub 14: Crianças Primeiros Passos (Campinas) e
Crianças Criança Primeiros Passos (Cidade Nova B),
às 19h30; Crianças Primeiros Passos (Cidade Nova A)
e ONG Alfa e Omega, às 20h15; Serrote e Santa Cecília, às 21 horas.

Cidade convoca aproximadamente
1.000 alunos para atividades aquáticas
A Prefeitura de Pindamonhangaba
convocou
novos alunos para as atividades aquáticas. Todos os
chamados passaram por
exame médico, realizado
no último ﬁnal de semana
no ginásio de esportes do
bairro Cidade Nova, nos
centros esportivos ‘João
do Pulo’ e ‘Zito’. Aproximadamente 1.000 novos
alunos foram chamados
para as aulas de natação e
hidroginástica.
De acordo com as informações da Secretaria
de Esportes da Prefeitura,
além dos alunos adultos,
também foram chamados
novos alunos entre 7 e 17
anos, pois, como houve
remanejamento de alguns
nadadores, por mudarem
de categoria, teve abertura
de novas vagas para este
público e os que estavam
na lista foram chamados.

Divulgação

A Prefeitura chamou
alunos adultos e das
categorias menores

Os alunos iniciantes
são orientados por professores especialistas na
modalidade e também
contam com o apoio de
estagiários, que dão suporte ao aprendizado dos
jovens.
As aulas de natação são
realizadas nas piscinas do
‘João do Pulo’, ‘Zito’, Cidade Nova e Araretama,

as de hidroginástica acontecem nestes locais e também na Apae.
A Secretaria de Esportes informa que as aulas
retornaram segunda-feira
(3), apenas no bairro Cidade Nova que serão iniciadas no dia 10. A Prefeitura realizou manutenção
nesta piscina durante as
férias.

