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Os moradores do 
Karina/Ramos, no 
Distrito de Moreira 
César, receberam o 
terceiro pólo da Padaria 
Artesanal do município. A 
inauguração do projeto, 
que é desenvolvido por 
meio de uma parceria 
entre Prefeitura de 
Pindamonhangaba 
e Fundo Social de 
Solidariedade do 
município com Estado, 
ocorreu na quarta-feira 
(5). Na ocasião o prefeito 
da cidade lembrou que o 
curso capacita as pessoas 
e pode ajudá-las a obter 
vaga no mercado de 
trabalho.
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Moradores de Moreira César 
recebem ‘Padaria Artesanal’

Cadastro para apartamentos 
do Azeredo começam na terça

CIDADE 
DEBATE 
DIREITOS 
DA MULHER

O CMDM - Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher – promove nes-
ta sexta-feira (7) sua ter-
ceira conferência, com 
o tema ‘‘Mais Direitos, 
participação e poder 
para as mulheres”.

Segundo a presiden-
te do Conselho, Simone 
Braça, o evento é aber-
to a toda população e 
contará com mulheres 
militantes e guerreiras, 
como Rachel Lemos dos 
Santos, de Manaus; Ro-
seli Rocha, de Niterói, 
dentre outras.

PRÊMIO É 
ENTREGUE AO
VENCEDOR DE 
CONCURSO DE 
LOGOMARCA
O publicitário Heitor 

Paim Macedo, que venceu o 
concurso da logomarca da 
Incubadora de Empresas de 
Pindamonhangaba, recebeu 
seu prêmio esta semana. O 
notebook doado pela Funvic, 
que apoiou a iniciativa, foi 
entregue ao profi ssional no 
gabinete do prefeito.

Nova sede do Cpic será 
inaugurada na terça-feira

As pessoas que esta sema-
na foram ao Recinto São Vito 
para fazer agendamento para 
os 94 apartamentos do Azere-
do, em Moreira César, devem 

fazer o cadastro entre terça-
feira (11) e sexta-feira (14) na 
próxima semana no mesmo 
local. De acordo com a CDHU 
- Companhia de Desenvolvi-

mento Habitacional Urbano 
– parceira da Prefeitura na 
construção das 94 moradias, o 
sorteio deve ocorrer entre se-
tembro e outubro.

OAB PROMOVE 
SEMANA JURÍDICA
‘DR. HÉLIO PINTO’

SINDICATO 
ENCERRA 
SEMANA DE 
ALEITAMENTO 
MATERNO 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai inaugurar a 
nova sede do Cpic - Centro de 
Práticas Integrativas e Com-

plementares - na terça-feira 
(11), às 19 horas.  No novo lo-
cal haverá uma horta ampla, 
plantio de plantas medicinais 

e mais espaço para os profi s-
sionais do Cpic desenvolve-
rem seus trabalhos e atende-
rem a população.

Festival 
de Música 
Sertaneja 
termina hoje

 
O XIV Festival de Inter-

pretação de Música Serta-
neja “Luiz Carlos Cardoso”, 
termina nesta sexta-feira (7), 
a partir das 18 horas, no Re-
cinto São Vito, em Moreira 
César, com 16 apresentações 
das duplas da categoria ‘Mú-
sica Raiz’.

VALE DAS ACÁCIAS 
TERÁ SHOW 
DE GARAGEM

QUADRA COBERTA 
GANHA OBRAS 
DE REFORMA

ALUNOS 
DE FUTSAL 
PARTICIPAM 
DE FESTIVAL DE 
AVALIAÇÃO
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Prefeito de Pindamonhangaba, 
subprefeito de Moreira César e 
demais autoridades na inauguração 
da ‘Padaria Artesanal’

Intenção do agendamento é agilizar o cadastro dos interessados nos apartamentos



DITORIALE

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO: Antônio Aziz Boulos
RESPONSABILIDADE: Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:  RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEDIENTEFundação Dr. João Romeiro

PINDAMONHANGABA 7 DE AGOSTO DE 2015Tribuna do Norte2

www.tribunadonorte.net 
www.jornaltribunadonorte.com.br

contato@tribunadonorte.net

João Paulo OuverneyS om da
TERRA

“... E ESSES PASSOS LENTOS de agora, caminhando sempre 
comigo, já correram tanto, na vida, meu querido, meu velho, 
meu amigo  ....” – Pai (Roberto Carlos)

DESTAQUE DA SEMANA

Guilherme Moura

A amamentação é o ato de doação mais sublime de to-
dos, quando uma mãe alimenta seu fi lho com o que há de 
mais completo em nutrientes e amor. Nem sempre é pos-
sível, contudo, para algumas mães, viver esse momento. 
Principalmente para aquelas que estão com seus fi lhos em 
UTIs e, para esses casos em que o sofrimento já é o bastan-
te, existe a necessidade muito grande de entrarem em cena 
as doadoras de leite materno, que são aquelas mães em fase 
de amamentação que possuem leite excedente. 

Todos os anos, milhares de bebês que estão nas UTIs são 
salvos por esse ato de amor. O leite humano para recém-
nascidos prematuros é uma necessidade nutricional e uma 
urgência imunológica. As mães que têm seus bebês aten-
didos ganham força, coragem e mais tranquilidade para 
acompanharem o restabelecimento dos fi lhos e, para quem 
doa, a gratifi cação está em ver os olhos dessas mães agrade-
cendo por esse pequeno ato, que é rápido e indolor. 

Infelizmente, os estoques de leite materno nos hospitais 
do Brasil ainda são baixos. Para aumentar o número de do-
adoras, em todo país há incentivo ao ato solidário, por meio 
da Semana Nacional da Doação de Leite Materno.

A coordenadoria do projeto Samu Banco de Leite, in-
formou que o bebê que recebe o leite vai ganhar peso mais 
rápido e passar uma internação com menos riscos de infec-
ções, sendo que o bebê que recebe a fórmula artifi cial pode 
desenvolver alergias. 

No ano passado, mais de 45 mil mulheres doaram leite 
no Brasil. O número maior de doadoras está no Nordeste 
(14.476). Em seguida vem o Sudeste (13.304), o Sul (8.919), 
o Centro-Oeste (5.283) e o Norte (3.798).

Pode parecer bastante, mas não é: ainda falta leite ma-
terno para muitos recém-nascidos. De acordo com informa-
ções do Centro de Referência Estadual de Bancos de Leite, 
os bancos de leite da rede pública de saúde do Estado de São 
Paulo estão operando com capacidade abaixo do ideal, con-
seguindo suprir a demanda das unidades neonatais entre 
60% e 80% da necessidade. 

Para as moradoras de Pindamonhangaba, o banco de lei-
te mais próximo fi ca em Taubaté. Acessando o site da Rede 
Brasileira de Leite Humano www.redeblh.fi ocruz.br, é pos-
sível obter mais informações e detalhes. 

Para doar, é necessário, além de estar amamentando e 
produzindo leite excedente, ser saudável e não utilizar ne-
nhum medicamento que impeça a doação. O procedimento 
é simples. Basta comparecer a um banco de leite e receber 
as orientações necessárias, como preenchimento de cadas-
tro e apresentação de exames laboratoriais dos últimos seis 
meses. 

Para as doadoras, a doação de leite evita empedramento 
das mamas e ajuda na recuperação da forma física. Para as 
mães que não vêem a hora de pegar seus bebês no colo, a 
doação do leite materno pode diminuir essa espera. Vale a 
pena prestar a atenção nesse tema e colaborar. 

Salvando vidas

Semana de Doação 
de Leite Materno

ARENA 101 Pinda:  8/8 
(sábado) – Uma Noite da 
Luxúria. Nelson Nascimento, 
Gasparzinho o Original, e Só 
Luxo.

ASSOCIAÇÃO DOS 
APOSENTADOS de Guará: 
7/8 (sexta) - Banda Swing 
Brasil. 8/8 (sábado) – Banda 
Clave de Sol. Baile dos Pais. 
13/8 (quinta) – Banda Amé-
rica.

BAR DO GAÚCHO Pinda: 
8/8 (sábado 12h) – Churrasco 
de Chão. Orlando & Luciano 
Viola. Bairro Cruz Pequena.

CASARÃO ROSEIRA – 
Melhores bandas ao vivo toda 
quinta-feira.

CENTRO DE CONVI-
VÊNCIA do Idoso (CCI) 
Pinda  Vila Rica – Baile todo 
sábado às 19h com banda ao 
vivo. Não-sócios R$ 10 por 
baile.

CERVEJARIA DO GOR-
DO Lorena: 8/8 (sábado) 
– Aniversário de 18 anos da 
casa. Vintage Cultura e várias 
atrações. Via Dutra, divisa 
Guará/Lorena.

CHÁCARA BELO SOL 
Taubaté: 8/8 (sábado 21h) – 
Trio Astro Rei.

CLUBE DA VILA São Be-
nedito realiza mais três bailes 
no Recinto São Vito (Moreira 
César) em agosto:  9 – Flávio 
Sideral Band. 16 – Banda Gold. 
30 – Spaço Musical. Tel (12) 
3642-2087.

CLUBE DO VAQUEIRO 
de Roseira: 8/8 (sábado) – 
Banda Chapéu Brasil. Dj Toni 
Balada. Tel (3641-2424.

CLUBE DO LAZER 
Taubaté:   12 – Voo Livre. 
19 – Flávio Sideral. Domingo 
(20h): 9/8 – Kubanacan. 16 
– Baila Comigo. 23 – Ocean. 
30 – Raio X.

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé “Creix:  8/8 (sába-
do) – Banda Chamego.com 
(Anjinho do Vale).

ESTÂNCIA SERTANEJA 
Caçapava:  7/8 (sexta) – Ma-
ria Cecília & Rodolfo, e Fer-
nando &  Fabiano. 15/8 (sá-
bado) – Zé Ricardo & Thiago, 
e Zé Felipe.

EXPOLAG Lagoinha: 8/8 
(sábado) – Eleição da Rai-
nha. Praça Augusto Ribeiro. 
Rodeio de touros e grandes 
shows de 13 a 16/8. Maiores 
detalhes no link http://expo-
lag.com/. 

FERROVIÁRIA Pinda: 
Som ao vivo no deck da pisci-
na sexta-feira: 7/8 - Chame-
go.com (Anjinho do Vale. 14 
- César Barbosa. 21 - Banda 
Gold. 28 - Bruno & Hyago.  
Tel (12) 2126-4444.

FERROVIÁRIA Pinda: 
8/8 (sábado) 22h – Baile dos 
Pais. Banda Evidence, de São 
Paulo. Terá free dancers e 
sorteio de brindes. Veja mais 
detalhes no Destaque da Se-
mana no fi nal desta coluna. 
Dia 29/8 (sábado) – Retrô na 
Ferrô. Luana Camarah e Ban-
da Turne. 

FESTA DE TREMEMBÉ: 
Veja a programação restante: 
7/8 (sexta) – Banda Palace e 
Cecília Militão. 8/8 (sábado) – 
Banda Brete e Gustavo Mioto. 
9/8 (domingo) – Thaeme & 
Thiago.

HÍPICA PARAÍSO 
Taubaté:  Toda quinta banda 
ao vivo. 8/8 (sábado) – Banda 
ao vivo. Lista vip com Danni:  
99232-5488 (Whatsapp). Ga-
ranta já o seu convite. 

LUSO BRASILEIRO São 
José: 14/8 (sexta) – Roupa 
Nova.Tel (12) 3923-4699.

MANGUERÃO Pinda:  

A FERROVIÁRIA realiza o Baile do Dia dos Pais animado pela Banda Evi-
dance, de São Paulo, com a presença de free dancers e o tradicional sorteio 
de brindes. Será neste sábado (8), com início às 22 horas. Associados não 
pagarão ingresso; não sócios pagam R$ R$ 15.  A mesa custa R$ 20 e pode 
ser reservada na secretaria do clube. Informações 2126-4444. 

Bailão sertanejo/forró sexta-
feira: 7/8 – Trio Astro Rei. O 
ingresso custa R$ 10 preço 
único. Telefone (012) 99708-
2011.

MUNDI Taubaté: Serta-
nejo toda quinta. 7/8 (sex-
ta) – Festa Gold. Mc Leo da 
Baixada, e Pedro Henrique e 
Matheus. 8/8 (sábado) – Cin-
quenta Tons de Pinga. Fer-
nando & Fabiano.

MUTLEY Taubaté: 7/8 
(sexta) –  Neon Party. A Liga. 
Aniversariante é vip e com 
15 amigos ganham um balde 
de prata.  08/08 (sábado) – 

Aniversário do Mutley. Boom. 
Open bar + camiseta. Confra-
ria Musical  diversas atrações. 

ÓBVIO CHOPERIA 
Pinda: 7/8 (sexta) – The 
Cranberries. Alanis Morisset-
te. 8/8  (sábado) – Não in-
formado.

PINDABAR Pindamo-
nhangaba: Quarta -  O me-
lhor do sertanejo ao vivo. 
Quinta – Videokê. Elas vip 
até 1h. Eles R$ 10. Segunda 
Sertaneja. Banda ao vivo. 
Cerveja ( lata)  a R$ 1,50 
cada a noite toda.

RANCHO SANTA FÉ 

Aparecida: 7/8 (sexta) – Ale-
xandre & Adriano. 14/8 (sex-
ta) – Fernando & Fabiano. 
21/8 (sexta) – Thaeme & 
Thiago. 28/8 (sexta) – Banda 
8 Segundos.

RECANTO CAIPIRA Zé 
Luiz. 8/8 (sábado) – Wilson & 
Washington. Tel. (12) 99775-
0389.

RESTAURANTE COL-
MEIA Pinda: Almoço com 
música ao vivo todo domingo 
e som ao vivo quartas-feiras 
com Yolanda Vinagre, Zé Bé 
Filho e Silvinho Vasques. Te-
lefone (12) 3652-2120.

Baile do Dia dos Pais na Ferroviária

Sindicato faz campanha por 
mais salas de amamentação

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Pindamonhangaba 
está promovendo uma cam-
panha nas fábricas da cida-
de pela Semana Mundial de 
Aleitamento Materno, que se 
encerra nesta sexta-feira (7).

Segundo a diretora do 
Departamento da Mulher, 
Maria Auxiliadora, a catego-
ria metalúrgica da CUT tem 
conquistado mais benefícios 
do que a legislação nacional 
em termos de proteção à mãe 
trabalhadora.

“Na Lei 11.770, a licença
-maternidade de 180 dias é 
uma recomendação, mas a 
nossa categoria já conseguiu 
em alguns setores que isso 
seja obrigatório e continua 
brigando pela extensão dessa 
cláusula onde ainda não tem. 
Com a licença de seis meses, 
a mãe tem mais condições de 
amamentar seu fi lho no pe-
ríodo mínimo indicado pela 
medicina”, disse.

O Ministério da Saúde 

recomenda a amamentação 
exclusiva pelo leite mater-
no por seis meses, mas de-
pois desse tempo também é 
importante continuar com 
a amamentação, até os dois 
anos ou mais. Desde 2010, 
há uma portaria recomen-
dando que as empresas 
criem salas de apoio à ama-
mentação, onde a trabalha-

dora pode retirar e armaze-
nar o seu leite para ser dado 
depois ao seu fi lho.

“Aqui em Pinda, a Tena-
ris Confab Tubos é a única 
fábrica que tem essa sala. 
Acredito que seja uma das 
poucas da região. As traba-
lhadoras usam e aprovam 
porque querem continuar 
amamentando. O objetivo 

nosso é sensibilizar outras 
fábricas para que também 
criem essas salas”, esclarece 
Maria Auxiliadora.

O conteúdo do boletim 
distribuído às metalúrgicas 
e também a portaria com as 
normas para implantação 
da sala de amamentação es-
tão disponíveis no site www.
sindmetalpinda.com.br.

OAB promove Semana Jurídica
A OAB – Ordem dos Ad-

vogados do Brasil - de Pinda-
monhangaba inicia a Sema-
na Jurídica 2015 “Dr. Hélio 
Pinto” na segunda-feira (10), 
às 19 horas, com cerimônia 
de entrega das carteiras aos 
novos inscritos, na presença 
de advogados e estagiários. 

Na terça-feira (11), às 

19h30, o presidente da Co-
missão Jovem Advogado 
OAB/SP, Dr. Everton Simon 
Zadikian, falará sobre “A Car-
reira do Jovem Advogado”.

Na quarta-feira (12), às 
19h30, o desembargador, 
Dr. José Luiz Germano, mi-
nistrará o tema “Atividade 
Notarial e Registral Como 

Instrumento de Facilitação 
do Trabalho do Advogado”. 

Já no último dia de pa-
lestras, quinta-feira (13), 
às 19 horas, o juíz titular da 
4ª Vara do Trabalho de São 
José Dos Campos, Dr. Mar-
celo Garcia Nunes, falará so-
bre “Análise Principiológica 
Do Processo Do Trabalho”. 

As palestras são gratui-
tas. Para se inscrever, é ne-
cessário entrar em contato 
com a OAB/Pinda ou ir 
até a Casa dos Advogados. 
Mais informações pelos 
telefones (12) 3642-4255 
e (12) 3642-4234, ou pelo 
email: pindamonhanga-
ba@oabsp.org.br.  

Divulgação
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A inauguração da nova 
sede do Cpic - Centro de 
Práticas Integrativas e 
Complementares (aveni-
da Albuquerque Lins, no 
245, São Benedito) acon-
tece nesta terça-feira (11), 
às 19 horas.  Com essa mu-
dança de espaço a equipe 
poderá atender melhor a 
população. No novo local 
haverá uma horta ampla 
e também plantio de plan-
tas medicinais.

O Cpic oferece várias 
atividades à população, 
tais como: liangong, me-
ditação, arteterapia, tai 
chi pai lin, oficinas de 
cozinha saudável, atendi-
mento homeopático, ati-
vidades educacionais de 
lazer, terapêuticas, entre 
outras.

Para participar das ati-
vidades basta ir à unidade 
e se informar na recepção 
sobre os dias e horários. 
Algumas pessoas também 
são encaminhadas ao Cpic 
por meio das unidades de 
saúde.

“Para algumas ativi-
dades como a meditação 
e a arteterapia, a pessoa 
vai ser encaminhada pelo 
próprio  Cpic. Por exem-
plo, uma pessoa que passe 
pelo médico homeopa-
ta pode ser encaminha-
da para uma meditação, 
para a arteterapia, para o 
liangong. Porque nós tra-
balhamos com uma visão 
interdisciplinar, onde to-
das as atividades se com-
plementam”, afirma a res-
ponsável pelo Centro.

O Parque Natural Mu-
nicipal do Trabiju está re-
cendo obras de reestrutu-
ração, que deixarão o local 
preparado para receber 
visitantes e grupos. A en-
trega do novo parque está 
marcada para o dia 12 de 
agosto. A iniciativa é da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, com aporte da 
Novelis, por meio da em-
presa Evoluir.

O projeto consiste na 
revitalização da infraes-
trutura do parque com 
a adequação de suas es-
truturas de visitação e a 
instalação de estações te-
máticas de conhecimento 

sobre os principais aspec-
tos da sustentabilidade, 
além de informações sobre 
fauna, flora e reciclagem. 
A iniciativa possibilitará 
ao município a promoção 
do uso público do Parque 
Trabiju para programas 
de visitação e de educação 
ambiental.

Diversas melhorias 
estão sendo realizadas, 
como troca do teto de pia-
çava, colocação de piso 
intertravado na portaria 
e nos arredores das ocas, 
melhorias nos banheiros 
com a colocação de pisos e 
azulejos, além de pintura, 
jardinagem, entre outras.

Pindamonhangaba   
sedia a Oficina do Idoso 
no dia 19 de agosto. Será   
no auditório da Prefeitu-
ra, às 14 horas, em ação 
desenvolvida por meio 
da parceria Prefeitura e  
Procon.

Os idosos possuem 
diversos direitos   ga-
rantidas por lei. É pre-
ciso que eles tenham co-
nhecimentos para exigir 
que determinadas ações 
sejam cumpridas e os 

seus direitos, respeita-
dos.

Será a primeira ação 
neste sentido realizada 
no município. A pre-
sidência do Conselho 
Municipal do Idoso fez 
o convite aos grupos de 
convivência para que,  
ao participar, possam 
receber informações e 
orientações da coorde-
nadora do Núcleo Re-
gional do Procon, de 
São José dos Campos.

Distrito de Moreira César recebe 
pólo de ‘Padaria Artesanal’

O loteamento Karina/
Ramos, no Distrito de Mo-
reira César, recebeu o ter-
ceiro pólo da Padaria Arte-
sanal, na quarta-feira (5), 
por meio da parceria entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Fundo Social 
de Solidariedade do muni-
cípio e Estado. A cidade já 
conta com uma unidade no 
Cerâmica e outra no bairro 
das Campinas.  

A solenidade de inau-
guração contou com a 
presença do prefeito de 
Pindamonhangaba, po-
pulação e autoridades 
municipais, além da re-
presentante do Fundo 

Social de Solidariedade 
do Estado, Geórgia Sero-
dio. “Agradeço o prefeito 
por acolher esse projeto. 
Tenho orgulho de ver o 
trabalho desenvolvido em 
Pindamonhangaba. Mais 
sonhos serão construídos 
por meio desse projeto. 
Aproveitem essa oportu-
nidade”, disse.

A presidente do bairro 
estava satisfeita com mais 
essa melhoria. “Agrade-
ço a Prefeitura por trazer 
esse benefício para os mo-
radores do bairro e região. 
O Karina/Ramos está de 
portas abertas para to-
das as iniciativas tanto da 

Prefeitura como do Fundo 
Social”, destacou.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba falou a respei-
to das diversas melhorias 
já realizadas no distrito, 
além das que estão em 
andamento. Lembrou, 
ainda, da importância de 
cursos como a Padaria Ar-
tesanal. “Buscamos ofere-
cer oportunidades para a 
população se capacitar e 
melhorar de vida. Abraça-
mos iniciativas como essa, 
com o Fundo Social, que 
possibilitam muito mais 
do que o ganho financeiro: 
melhoram a autoestima 
das pessoas e sua qualida-
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de de vida”, afirmou.
Padaria Artesanal
A capacitação funcio-

nará dentro do centro co-
munitário do bairro. As 
inscrições começam na 
segunda-feira (10). Serão 
formados dois grupos, 
com aulas todas as quar-
tas-feiras, no período da 
manhã e da tarde.

Para receber a Padaria 
Artesanal, a Subprefeitura 
realizou adequações e me-
lhorias no centro comuni-
tário. Foi feita a reforma 

da cozinha, com a instala-
ção de pia, azulejo e ban-
cada. O local também re-
cebeu pintura geral, além 
de reforma da caixa de luz 
e todas as outras melho-
rias necessárias.

A ‘Padaria Artesa-
nal’ é um projeto de-
senvolvido em parce-
ria com o Governo do 
Estado de São Paulo e 
Fundo Social de Soli-
dariedade do Estado de 
São Paulo. Os alunos 
irão aprender a fazer 

vários tipos de pães, 
bolos, salgados, entre 
outros alimentos que 
utilizem produtos não 
convencionais. As au-
las serão ministradas 
por profissionais que 
atuam no Cpic - Centro 
de Práticas Integrati-
vas e Complementares 
- da Secretaria de Saú-
de e Assistência Social.

O centro comunitário do 
Karina/Ramos fica na rua 
Ernesto Garcia dos Santos, 
s/nº.

Prefeitura inaugura nova 
sede do Cpic na terça-feira

Pinda promove 
Oficina do Idoso  

Outras atividades em 
que a população tam-
bém pode participar 
são as REPs - Rodas de 
Estudo de Plantas, GE-
TIs - Grupos de Estudo 
e Trabalho Interdisci-

plinar, Garra - Grupo 
de Reeducação Alimen-
tar e da Terapia Comu-
nitária.

O   Cpic atende de se-
gunda a sexta-feira, das 
7h30 às 17 horas.

Trabiju recebe obras de reestruturação
 Divulgação

 Divulgação

Desenlace da fita marcou a inauguração da padaria artesanal no distrito

Subprefeito parabeniza a população por mais essa oportunidade

Com o novo espaço, pacientes serão beneficiados

Portaria está recebendo piso intertravado Maquete mostra as exposições nas ocas
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O vereador Professor 
Eric (PR) comemora o 
início das obras de revita-
lização da quadra polies-
portiva do Jardim Marieta 
Azeredo, no Distrito de 
Moreira César. O vereador 
fez vários pedidos para 
que fossem feitos reparos 
na iluminação da quadra, 
pois no período noturno 
ficava difícil a prática de 
esportes; foi solicitado a 
pintura e a reforma em 
geral, pois a quadra estava 
com muitos buracos e o 
piso rachado. 

A obra teve início no dia 
03 de junho, com  previsão 
de entrega de dois meses 
e vai custar R$ 57.207,22.

 “Sabemos que a cada 
real investido em esporte, 
economizamos muito em 
saúde, segurança e bem 
estar social. Agradeço ao 

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) visitou no 
último domingo os mora-
dores da Comunidade da 
Estrada Municipal Jorge 
Emílio, no bairro da Cruz 
Pequena.

Na ocasião, o vereador 
recebeu dos moradores o 
pedido de apoio para que 
seja implantada no local a 
rede coletora de esgoto e 
rede de abastecimento de 
água potável, na estrada 
de acesso ao Mangueirão 
do Zé Bé.

Os moradores também 
pediram a possibilidade de 
colocação de um aparelho 
telefônico 
para a co-
munidade, 
já que a te-

Professor Eric comemora o início 
das obras de revitalização da quadra 
poliesportiva do Jardim Marieta Azeredo

Prefeito, ao Departamento 
de Obras e Serviços e ao 
Departamento de Esportes 
e Lazer por mais esta me-
lhoria para nosso bairro”, 
afirmou o vereador. 

O vereador Professor 
Er ic  também sol ic i tou  
através do requerimento 
497/2013, a cobertura des-
ta quadra e vai continuar 
lutando para que essa ben-
feitoria possa acontecer o 
mais breve possível.  “Essa 
reforma trará mais confor-
to e segurança às crianças 
e, principalmente, à juven-
tude que agora terá um lu-
gar adequado para praticar 
esportes. Agora, os jovens 
serão estimulados à prática 
esportiva, podendo assim 
ter uma qualidade de vida 
melhor e mais saudável”, 
finalizou o vereador Pro-
fessor Eric.

Vereador Toninho 
da Farmácia solicita 
melhorias para Zona Rural

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

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

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

Janio 
Lerario

Vereador Professor 
eric (o Primeiro 
da esquerda 
Para a dire ita) e 
funcionários da 
Prefe itura que 
executam obras na 
quadra PoL iesPortiVa 
do Jardim marieta

lefonia móvel no local é 
precária e, aproveitaram a 
oportunidade para solicitar 
a transformação da estrada 
particular em Estrada Mu-
nicipal Jorge Emílio Vieira.

“Este contato com a 
comunidade é de grande 
importância para a rela-
ção entre o legislativo e 
a população, pois estando 
presente  nos  bairros  e 
nas comunidades rurais, 
ficamos mais perto da po-
pulação, e assim podemos 
vivenciar as dificuldades 
por qual passam os mora-
dores”, disse o vereador 
Toninho da Farmácia.

toninho da farmácia e moradores da estrada Jorge emíLio, na cruz Pequena

Vereador 
toninho da 

farmácia

com moradores 
da cruz 

Pequena que 
Pedem meLhorias 

Para o bairro

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

O 1º secretário da Câ-
mara de Pindamonhangaba, 
vereador Janio Ardito Le-
rario (PSDB) afirmou hoje 
que “está muito satisfeito 
com o crescimento de nossa 
cidade, especialmente nas 
diversas áreas sociais, como 
educação e saúde”. 

Janio Lerario explica 
que “além de muitas outras 
obras que o Executivo está 
realizando, uma que vale ser 
destacada é a construção do 
CAPS - Centro de Atenção 
Psicossocial. Segundo o 
vereador, infelizmente a 
demanda da população com 
problemas nesta área vem 
crescendo 
muito e, a-
tua lmen-
te, há uma 
grande di-
ficuldade 
do Poder 
P ú b l i c o 

O Presidente da Câ-
mara de Pindamonhan-
gaba,  vereador Fel ipe 
C é s a r  –  F C  ( P M D B ) 
e o prefeito da cidade 
estiveram recentemente 
em São Paulo, em visita 
oficial à Federação das 
I n dús t r i a s  d o  Es t ado  
de São Paulo (FIESP) 
e foram recebidos pelo 
Presidente da entidade, 
empresário Paulo Skaf.

Na oportunidade, en-
tre os diversos assuntos 
abordados, o destaque 
foi  a apresentação do 
projeto para a constru-
ção da nova unidade do 
SESI (Serviço Social da 
Indústria) em Pindamo-
nhangaba. Essa unidade 
do SESI será construída 
na avenida Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso 
em uma área ampla e 
de fácil acesso a toda 
comunidade.

Segundo o vereador 
Felipe César – FC, “o 
projeto foi desenvolvi-
do para atender a nossa 
p o p u l a ç ã o  d e  f o r m a 

Após o recesso parlamen-
tar, a Câmara de Pindamonhan-
gaba realizou a 26 ª Sessão 
Ordinária nesta segunda-feira, 
dia 03 de agosto. Na oportu-
nidade, o vereador Magrão 
(PPS) protocolou 15 (quinze) 
requerimentos reivindicando 
melhorias à população da ci-
dade, com destaque para o nº 
1.211/2015, no qual reivindica 
à Secretaria de Saúde, que 
tome providências urgentes 
para inauguração do Posto de 
Saúde do bairro Terra dos Ipês. 

Segundo o parlamentar, 
a inauguração deste Posto 
de Saúde visa desafogar a 
superlotação nos demais 
Postos de Moreira César, 
principalmente o da Vila 
São Benedito. Nos requeri-
mentos 1.213 e 1.215/2015, 
Magrão está requerendo a 
reforma das quadras polies-
portivas dos bairros Pasin e 
Terra dos Ipês II. Para ele, 
essas quadras estão em es-
tado precário, com piso da-
nificado, iluminação ruim, 
falta das demarcações, etc. 

O vereador também 
está solicitando, através do 
requerimento nº 1218/2015, 
o roçamento do mato e 
limpeza das margens do rio 
Barranco Alto, no bairro 
Mantiqueira. Magrão reque-
reu, ainda, através do requeri-
mento nº 1220/2015, o plantio 
de árvores (coqueiros) no anel 
viário, no trecho que fica entre 
as rotatórias do Castolira e do 
Tenda Atacado. A prefeitura 
plantou árvores neste trecho, 
mas, infelizmente, algumas  
foram retiradas ou danificadas 
por vandalismo. 

O vereador José 
Carlos Gomes – 
Cal (PTB) enviou 
o Requerimento 
1173/2015, de 13 
de julho de 2015, 
solicitando infor-
mações da Admi-
nistração, do Mi-
nistério dos Trans-
portes e do DNIT, 
sobre em que fase 
se encontra o pro-
jeto executivo de 
engenharia relativo 
ao rebaixamento 
da linha férrea, no 
trecho urbano de 
Pindamonhangaba 
e a consequente 
aprovação do re-
ferido projeto.

Em resposta ao 
requerimento do vereador, o 
Ministério dos Transportes, 
através do Diretor de Infraes-
trutura Ferroviária Mário Di-
rani, do DNIT – Departamen-
to Nacional de Infraestrutura 
de Transportes, informou por 
meio de ofício que, “o projeto 
de engenharia de rebaixamen-
to da linha férrea no município 
de Pindamonhangaba – SP, 
encontra-se vigente e em 11 de 
junho de 2015, foi prorrogado 
por mais 180 (cento e oitenta) 
dias”. O documento salienta, 
ainda, que “há previsão, para a 
execução do empreendimen-
to, na proposta da PLOA/2016 
e PPAv2016-2019”.

O vereador Cal manifesta 
seu contentamento pois, de 
acordo com a correspondên-

Em nome da população, Vereador 
Magrão faz diversas reivindicações 
durante a 26ª Sessão Ordinária

Já no requerimento nº 
1.224/2015, Magrão está 
pedindo a reforma urgente do 
telhado do pátio da escola do 
Sesi, antes que um acidente 
ocorra naquele local e, através 
do requerimento nº 1227/2015, 
está requerendo ao Poder 
Executivo, a implantação de  
iluminação em todo local 
que houver faixa de pedestre, 
na Rodovia Vereador Abel 
Fabrício Dias – SP 62, com 
a finalidade de dar maior 
segurança aos pedestres e 
ciclistas, evitando acidentes 
e atropelamentos, já que em 

alguns locais a iluminação está 
bastante precária e, em outros, 
não há iluminação. “Espero 
que nossas reivindicações 
sejam atendidas, pois todos 
os requerimentos protocola-
dos visam o bem comum da 
população. E o Poder Público 
tem a obrigação de zelar pelo 
bem-estar desses munícipes”, 
enfatizou o vereador Magrão.

Vereador Felipe César – 
FC visita FIESP e conhece 
o projeto do SESI de 
Pindamonhangaba

“ElE foi rEcEbido pElo prEsidEntE da 
fiEsp; nova unidadE do sEsi é funcional 

E ampla E a cidadE vai ganhar muito com EssE 
novo Espaço Educacional E dE lazEr”

gera l .  Pe lo  que  pude 
p resenc ia r,  o  p ro je to  
feito pelos profissionais 
da FIESP ficou muito 
bonito e funcional e vai 
permitir uma ampliação 
dos serviços educacio-
nais, sociais, culturais 
e de lazer à população 
de todos os bairros de 
Pindamonhangaba”. 

O vereador destacou 
ainda que a previsão de 
construção deste novo 
espaço  é  de  um ano.  
“Estou muito otimista 
com essa  cons t rução ,  
pois quem vai ganhar 
é a cidade e a popula-
ção que, com certeza, 
t e r á  u m  n o v o  l o c a l 
para praticar esportes, 
para realizar atividades 
cu l tu ra i s  e  educac io-
nais e, principalmente, 
uma área para convívio 
socia l  o  que  é  mui to  
positivo para Pindamo-
nhangaba”, concluiu o 
presidente  da Câmara 
de  P indamonhangaba ,  
vereador Felipe César 
– FC.

Vereador Janio Lerario 
enaltece a construção do 
CAPS em Pindamonhangaba

novo Espaço irá ofErEcEr

sEgurança para os funcionários E bom 
atEndimEnto aos paciEntEs da cidadE

para o atendimento. “Por 
esta razão, essa obra ganha 
uma importância enorme, já 
que foi feita com todas as 
adaptações necessárias para 
um bom atendimento dos 
pacientes e familiares e com 
segurança para funcionários 
que lá atuam”, enfatizou o 
vereador Janio Lerario.

Finalizando, o parla-
mentar do PSDB disse que 
uma obra como essa é muito 
positiva. “Vale sempre a 
pena investir em obras que 
servem para resgatar a cida-
dania e dignidade de nossa 
população”, concluiu Janio 
Lerario.

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

Vereador magrão

Vereador Cal recebe 
resposta do DNIT sobre 
rebaixamento da linha férrea

cia, o projeto está ativo e sua 
execução será realizada pela 
União. “Podemos dizer que o 
rebaixamento da linha férrea 
em nossa cidade será reali-
dade. Porém, como o projeto 
ainda está em andamento, 
as obras só serão iniciadas 
após a conclusão do mesmo. 
A verba para a execução 
deste empreendimento já 
está prevista no cronograma 
de obras da União. Só nos 
resta aguardar a conclusão 
do projeto e unir forças com 
os nossos representantes no 
Governo, a fim de agilizar 
o início desta grande obra, 
que, sem dúvidas, vai trazer 
uma grande mudança para 
Pindamonhangaba”, conclui 
o vereador Cal.

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

f a c - s í m i L e  d o  o f í c i o  e n V i a d o  P e L o  dnit,  e m 
resPosta ao requerimento do Vereador caL
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cidade
Obras da Quadra Coberta recebem 
fundações para novas colunas

 

Obras da escola do Crispim 
iniciam acabamento interno 

EsCOla muniCipal hOmEnagEia Dia DOs pais

As obras do ginásio de espor-
tes Manoel César Ribeiro ‘Qua-
dra Coberta’ prosseguem. Desta 
vez com a realização da fundação 
que receberá as colunas de sus-
tentação da nova cobertura. Essa 
parte não estava prevista no pro-
jeto, mas após análise técnica, 
foi comprovada a necessidade da 
troca das colunas originais.

Inicialmente, somente o te-
lhado seria refeito com estrutura 
metálica, já que o madeiramento 
estava condenado. O telhado an-
tigo já foi todo removido.

Ao mesmo tempo, estão sen-
do finalizadas as instalações hi-
dráulicas nos banheiros e ves-
tiários. As obras tiveram início 
pelo galpão dos fundos, na área 

da quadra de malha e cancha de 
bocha.

Primeiro ginásio coberto de 
Pindamonhangaba, o local terá 
na parte interna, reforma dos 
vestiários, banheiros, salas de 
depósito e cantina, além da tro-
ca geral do piso. Na quadra, será 
instalado piso vinílico, igual ao 
da quadra do Alto Tabaú.

Na área externa, o projeto 
contempla a ampliação do espa-
ço da cancha de bocha e constru-
ção de galpão de 180m² no gra-
mado dos fundos da quadra.

A obra está sendo realizada 
por empresa terceirizada, por 
meio da Secretaria de Obras da 
Prefeitura, via DTA – Departa-
mento Técnico Administrativo. 

Fundação preparada para receber ferragem e concreto

Telhado foi removido e será substitúido por estrutura metálica

Reconhecendo a importân-
cia da figura paterna na vida da 
criança, a Escola Municipal Profª 
Gilda Piorini Molica, no lotea-
mento São Judas Tadeu, fez uma 
homenagem aos pais. Devido 
ao grande número de pessoas, o 
evento ocorreu nas noites de 3 e 
4 de agosto.

A terceira escola municipal 
que irá atender a população do 
Crispim e região está entrando 
em fase de acabamento interno. 
De acordo com informações 
da Secretaria de Obras, os dois 
pavimentos do prédio estão er-
guidos, com primeira e segunda 
lajes concluídas. Será iniciada 
a parte hidráulica, elétrica e, 
em seguida, os revestimentos. A 
quadra que acompanha o proje-
to já está coberta e será iniciado 
o serviço no piso.

A nova unidade escola está 
sendo construída na rua Ceará, 
em terreno de 7.400 m², próximo 
à sede da Apae de Pindamo-
nhangaba. A escola terá dois 
pavimentos, com 12 salas de aula 
tendo 50m² cada uma, mais sala 
de informática, almoxarifado, 
sala de leitura, sala multiuso, 
pátio coberto, diretoria, sala de 
coordenação, secretaria, sanitá-
rios adaptados para pessoas com 
deficiência, cozinha e refeitório, 
além de quadra coberta com 600 
m². O prédio terá um total de 
2.395,58m² de área construída, 
além da quadra.

O investimento inicial para 
a construção da nova escola é 
de R$ 4,825 milhões. Além da 
unidade escolar, será aberta 
uma nova via a partir da rua 

Ceará, passando pela lateral da 
obra e que encontrará, futura-
mente, com uma nova avenida 
que também será aberta.

Atualmente, já existem no 

bairro as escolas municipais 
André Franco Montoro, na ave-
nida Monsenhor João José de 
Azevedo, e Prof. Manoel César 
Ribeiro, na rua 13 de Maio. 

nas fotos, vista externa e interna do novo prédio

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Casa Verde faz ação social 
e ambiental no sábado

 

Sempre atenta em promover 
a educação ambiental e a intera-
ção com a região onde está ins-
talada, a Casa Verde realiza no 
sábado (8), uma manhã de ação 
social e ambiental, abrindo suas 
portas para a comunidade da 
Vila São Benedito e redondezas.

Ligada à Secretaria de Educa-
ção da Prefeitura, a Casa Verde 
está sendo ampliada, por meio 
de ligação com a casa ao lado, e 
recebendo uma série de serviços 
de manutenção, pela equipe da 
Subprefeitura de Moreira César. 
Com as melhorias, a Casa Verde 
terá cinco novas salas, que futu-
ramente serão temáticas.

No evento de sábado, a comu-
nidade terá a oportunidade de 
conhecer as novas instalações e 
os serviços oferecidos pelo local. 

Além disso, os talentos da comu-
nidade estão sendo detectados e 
participarão de uma exposição 
durante o evento, que terá ainda: 
palestra sobre o destino correto 
dos resíduos sólidos, oficina, ex-
posição de maquete, artesanatos 
do IA3, apresentação da Cia de 
Balé Lago dos Cisnes, jogos am-
bientais tendo como monitores 
os próprios alunos da Casa Verde, 
apresentação de capoeira, exposi-
ção de animais taxidermizados, 
exposição de células pela Apta, 
doação de mudas frutíferas e na-
tivas pelo Departamento de Meio 
Ambiente.

O evento é aberto e será reali-
zado das 9 horas ao meio-dia. A 
Casa Verde fica na rua Guilherme 
Nicoletti, 965, Vila São Benedito. 
O telefone é o 3637-4616. 

Os participantes assistiram 
a um vídeo sobre a importância 
do pai na vida do filho e em se-
guida, os alunos apresentaram 
uma canção.

“A presença do pai supre 
a necessidade física, emocio-
nal e social do filho. É muito 
importante quando o pai pode 
se fazer presente nessa relação, 
independentemente de ser pai 
biológico, voluntário ou de 
coração”, explicou a gestora da 
unidade.

O evento foi 
sucesso de público
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Divulgação

Trabalhos do Fundo Social de Pinda 
são exibidos durante reunião

Programa Qualificação Cidadã oferece curso de cerâmica

Conselho da Mulher realiza 
Conferência nesta sexta-feira

Conferência de Juventude 
debate ações dia 15 de agosto

O Fussesp - Fundo 
Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo 
- realizou na última ter-
ça-feira (4) a 8ª Reunião 
de Trabalho com primei-
ras-damas e presidentes 
de Fundos Municipais. O 
evento ocorreu em Lore-
na. A equipe de Pindamo-
nhangaba pôde expor os 
trabalhos e falar dos pro-
jetos desenvolvidos aos 
visitantes.

A equipe do Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Pindamonhangaba con-
versou com representan-
tes das demais cidades e 
compartilhou as experi-
ências. A presidente do 
Fundo Social de Caragua-
tatuba, por exemplo, visi-
tou o estande de Pinda e 
parabenizou o município 
pelas ações desenvolvidas 
em prol da população.

A presidente do Fus-
sesp, Lu Alckmin, afi rmou 
que ama o trabalho social 
e sem as primeiras damas 
e presidentes dos Fundos 

Municipais não seria pos-
sível fazer um trabalho tão 
profícuo e que benefi cie 
tantas pessoas.

“É uma alegria muito 
grande estar com vocês 
para avaliar os trabalhos. 
Sempre quis fazer o social 

e o Geraldo (Alckmin) me 
deu essa oportunidade. É 
impossível eu não falar do 
Thomaz, meu fi lho, que 
passou a ser uma luz que 
me ilumina. Podem ter 
certeza que o que eu já fa-
zia com muito amor farei 

três vezes mais. A vida é 
muito efêmera e quan-
do Deus nos levar iremos 
prestar contas se amamos 
o nosso semelhante. Fazer 
o bem aos outros é o que 
importa”, declarou a pri-
meira-dama do Estado.

Ao visitar o estande de 
Pinda, Lu Alckmin des-
tacou que o importante 
deste encontro é que dá 
oportunidade aos municí-
pios para uns conhecerem 
o trabalho dos demais. A 
equipe do Fussesp tam-

bém pôde realizar a atu-
alização dos dados dos 
Fundos Municipais.

Maria Clara Corrêa 
Guimarães é voluntária 
do Fundo Social de Pinda 
e achou muito boa esta 
reunião. “Pudemos per-
ceber que o nosso traba-
lho também está sendo 
muito bem realizado, so-
mos organizados e tive o 
privilégio de poder ver o 
que os outros estão fazen-
do. Com isso, já estamos 
com ideias para fazermos 
produtos para o Natal”, 
revelou.

Os interessados em 
conhecer os trabalhos 
realizados pelo Fundo 
Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba 
podem ir à sede, na rua 
Deputado Claro César, 
ao lado do Palacete 10 
de Julho - antiga sede 
da Prefeitura, no cen-
tro. O atendimento é 
de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 11h30 e das 13 às 
16h30.

Com o tema ‘Mais 
Direitos, participação e 
poder para as mulheres’, 
o CMDM - Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Mulher - promove 
nesta sexta-feira (7), a 
partir das 8h30, no au-
ditório da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, sua 
III Conferência. 

O CMDM realizou 
pré-conferências em di-
versos locais para que 
a população pudesse se 

preparar para o even-
to desta sexta-feira. A 
organização foi ao Ipê 
II, Araretama, centro, e 
o público pôde ouvir in-
formações importantes e 
também dar várias suges-
tões, contribuindo com as 
ações do conselho.

A presidente do 
CMDM, Simone Braça, 
destaca que a III Con-
ferência conta com o 
apoio da Funvic - Fun-
dação Universitária 

Vida Cristã, Fapi, Unes-
co e Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

Simone também in-
forma que o Conselho 
Municipal dos Direi-
tos da Mulher de Pinda 
terá a honra de receber 
mulheres militantes, 
guerreiras como Rachel 
Lemos dos Santos, de 
Manaus; Roseli Rocha, 
de Niterói-RJ;  e verea-
dora Amélia Naomi, de 
São José dos Campos.

O Fundo Social de So-
lidariedade e a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
oferecem, por meio do 
‘Programa Qualifi cação 
Cidadã’, o curso de cerâ-
mica. Interessados podem 
fazer as inscrições no Mu-

seu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina, até o dia 14, 
das 9 às 11 horas e das 14 
às 16 horas.

Para matricular-se é 
necessário ter no mínimo 
10 anos de idade. Estão 

disponíveis 15 vagas e as 
aulas serão realizadas no 
Museu. Solicita-se aos in-
teressados levar cópia do 
RG e CPF para fazer a ins-
crição.

As atividades serão 
às segundas, quartas e 

sextas-feiras, das 13h30 
às 16h30, e terão início 
no próximo dia 17. O 
curso terá 30 horas de 
carga horária e os alu-
nos aprenderão várias 
técnicas com professo-
ras que atuam no Proje-

to Cerâmica, no bairro 
Mandu.

O ‘Programa Qualifi -
cação Cidadã’ tem como 
objetivo fazer com os 
moradores estejam pre-
parados para o mercado 
de trabalho e consigam 

gerar a própria renda. Os 
produtos podem ser ven-
didos em feiras, bazares, 
lojas ou sob encomenda. 
O trabalho em cerâmica 
contribui com a economia 
familiar e também revela 
novos artistas.

O dia 15 de agosto será 
uma data importante para 
os jovens de Pindamonhan-
gaba com a realização da 1ª 
Conferência Municipal da 
Juventude. Com o tema 
‘As várias formas de mu-
dar nossa cidade’, o evento 
acontece no Centro Espor-
tivo João Carlos de Olivei-
ra, ‘João do Pulo’. A partir 
das 8 horas, haverá recep-

ção e credenciamento.
Interessados em parti-

cipar podem fazer as ins-
crições antecipadamente 
pelo site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br ou 
no dia do evento. A con-
ferência será dividida em 
quatro eixos. Os debates 
começam às 14h30, e, no 
período da manhã a pro-
gramação será extensa.

A abertura dos traba-
lhos está prevista para 
as 9 horas. Às 10h30 
acontecem  apresenta-
ções culturais e ativida-
des esportivas. Haverá 
apresentações de teatro, 
coral, zumba, capoeira, 
samba de roda, maculelê, 
skate, slack line, dança 
de rua, vôlei de areia e 
basquete.

VEJA OS EIXOS E INSCREVA-SE:

Eixo 1: Direito à qualidade de vida: Saúde, Esporte, Lazer e Meio Ambiente;
Eixo 2: Direito ao desenvolvimento integral: Educação, Trabalho e Cultura;
Eixo 3: Direito à vida segura: Segurança, Paz, Diversidade e Igualdade;
Eixo 4: Direito à participação e ao poder: Participação juvenil, Comunicação,   

     Mobilidade e Território

DivulgaçãoDivulgação

O programa dá oportunidade de geração de renda As aulas serão realizadas no museu, no centro da cidade

Primeira-dama do Estado conhece projeto desenvolvido pelo Fundo Social de Pinda
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cidade
Agendamento para inscrições de 
moradias atrai centenas de pessoas

prefeitura premia vencedor 
de concurso de logomarca

ReAlizAção 
de sonho e 
economiA 

Stefanye Emilia-
no Moreira, dona de 
casa, disse que vai 
contar com a sorte, 
porque será sorteio. 
“Não vejo a hora de   
ter o meu lugar para 
viver, algo que seja 
meu e os meus fi-
lhos possam viver 
com tranquilidade. 
Se eu conseguir este 
apartamento estarei 
feliz da vida,  sairei 
de lá sem olhar para 
trás”.

Rômulo Vieira, en-
canador, comenta que 
o atendimento foi óti-
mo, muito rápido. Ele 
revela que pagar alu-
guel é uma situação 
difícil. “Hoje eu pago 
R$ 600 de aluguel e 
estou torcendo para 
conseguir este apar-
tamento, porque vou 
economizar e o que 
sobrar será bem apro-
veitado com minha fa-
mília”.

Centenas de morado-
res foram ao Recinto São 
Vito, em Moreira César, na 
quarta-feira (5) e quinta-
feira (6), fazer o agenda-
mento para  inscrições de 
moradias populares. Este 
trabalho foi desenvolvido 
pela CDHU - Companhia 
de Desenvolvimento Ha-
bitacional Urbano - com 
o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.  

O agendamento foi 
uma etapa estabeleci-
da pela CDHU e entre 
os dias 11 e 14 de agosto 
haverá a etapa de inscri-
ções no mesmo local. O 
coordenador regional da 
CDHU, Francisco Assis 
Vieira ‘Chesco’, agradeceu 
e parabenizou à Prefeitura 
pela estrutura oferecida 
para o agendamento, e 
também ao padre Geral-
do que cedeu o espaço do 
Recinto São Vito. “Nos 
programamos nos dias 5 
e 6 para que as famílias 
fizessem este pré-agenda-
mento para que na pró-
xima semana as famílias 
venham e tenham um 
atendimento com horá-
rio definido e será rápido. 
Muitas famílias vieram e 
agora vamos entregar 94 
apartamentos, cada um 

de praticamente 54 m², 
com medidores individu-
ais, instalações também e o 
valor do condomínio será 
definido pelos próprios 
moradores. O sorteio das 
unidades será entre se-
tembro e outubro, aí será 
gerado o contrato”, disse.

Chesco enfatiza que 
a Prefeitura também já 
doou uma nova área, per-
to da Subprefeitura, onde 
serão construídos mais 
246 apartamentos. É uma 
grande parceria entre o 
Governo do Estado de São 
Paulo e a Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

“Lançamos recente-
mente o empreendimento 
habitacional ‘Bem Viver’, 
no Araretama, com 1.536 
apartamentos, parceria 
com os governos do Estado 
e Federal. Agora são mais 
94 apartamentos no Aze-
redo, parceria importante 
com o Governo do Esta-
do e estamos trabalhando 
para realizar o sonho das 
famílias, que é ter o pró-
prio lar”, comentou o pre-
feito.

Para realizar o processo 
de agendamento, a CDHU 
contou com a colaboração 
de aproximadamente 60 
profissionais da Prefeitura.

As 
inscrições 

serão 
realizadas 
entre os 
dias 11 e 

14 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou o 
concurso da logomarca da 
Incubadora de Empresas. A 
entrega do prêmio aconteceu 
na manhã de quarta-feira (5) 
durante o programa de rádio 
‘O Prefeito e Você’, veicula-
do pela emissora 107.1 FM. 
O vencedor foi o publicitário 
Heitor Paim Macedo.

A comissão julgadora foi 
selecionada pela Prefeitu-
ra e envolvia profissionais 
nas áreas de comunicação, 
publicidade, propaganda e 
marketing, designados pela 
secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico. Mais de 

60 trabalhos foram enviados 
e avaliados de acordo com os 
critérios: criatividade, origi-
nalidade, comunicação conci-
sa e universal, aplicabilidade 
e relação com os objetivos da 
Incubadora.

O prefeito mostrou-se or-
gulhoso de ter como vence-
dor do concurso um profis-
sional de Pinda e ressaltou o 
impacto que a Incubadora de 
Empresas tem na economia 
e no progresso do município. 
Luís Otávio Palhari, presi-
dente da Funvic, instituição 
que doou o notebook dado 
como prêmio, parabenizou 
o vencedor pela criatividade, 

compromisso e profissiona-
lismo. Heitor Paim Macedo 
trabalha como publicitário 
na empresa DBTEC e foi in-
formado sobre o concurso 
pelos colegas de trabalho. 
“Na logo são quatro pessoas 
de mãos dadas, represen-
tando a união. Cada uma de 
uma cor representando cada 
segmento do mercado. A in-
cubadora tem essa finalida-
de”, disse o publicitário. Ele 
pretende presentear a mãe 
com o notebook ganho no 
concurso.

A Incubadora  de 
Empresas 

A Incubadora de Em-

presas funciona em Pinda-
monhangaba desde 2007, 
buscando dar apoio ao de-
senvolvimento de pequenas 
empresas que estão come-
çando no mercado, além de 
orientações aos comercian-
tes. O projeto tem o apoio 
da Funvic - Fundação Uni-
versitária Vida Cristã, Acip 
- Associação Comercial e 
Industrial de Pindamo-
nhangaba e Sincomércio. 
Os representantes presen-
tes no programa reforça-
ram o incentivo aos empre-
endedores e parabenizaram 
o publicitário pelo trabalho 
realizado.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está 
realizando a pintura 
interna e externa de to-
das as unidades educa-
cionais municipais. Até 
o momento, 18 de 53 
unidades receberam a 
melhoria.  

A pintura é padro-
nizada e serve como 
referência de prédio da 
educação municipal, 
facilitando até mesmo 
na questão de seguran-
ça. Até o final do ano, 
todas as unidades de-
vem receber o serviço.

Na parte interna, 
estão sendo pintadas 
todas as salas existen-
tes nas escolas, com 
barrados de marfim e 
superior branca, refei-
tório, bibliotecas e cor-

redores com barrados 
tangerina e superior 
branca. Muro interno 
na cor branca e muro 
externo cor tangerina 
com faixas brancas.  

De acordo com in-
formações da Secre-
taria de Educação da 
Prefeitura, o serviço se 
fez necessário porque 
as escolas estavam com 
as pinturas muito anti-
gas. “O serviço valoriza 
os funcionários e alu-
nos, como também os 
motiva. Estamos utili-
zando cores fortes, que 
alegram a localidade e, 
dentro das salas, cores 
neutras para um pro-
cesso de aprendizagem 
em ambiente harmôni-
co”, explicou a secretá-
ria de Educação.

O concurso foi aberto para profissionais de todo o país

Unidades escolares 
municipais recebem 
serviço de pintura
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Divulgação



Pindamonhangaba 7 de agosto de 2015SEXTA-FEIRA

Tribuna do Norte
Variedades

O XIV Festival de In-
terpretação de Música 
Sertaneja “Luiz Carlos 
Cardoso”, que teve início 
na última semana, termi-
na nesta sexta-feira (7), 
no Recinto São Vito, em 
Moreira César. Na primei-
ra etapa, foram realizadas 
as categorias ‘Individual’ e 
‘Jovem Música’.

Em ‘Jovem Música’, os 
vencedores foram Rafael 
Viola e Dinelson, de Cam-
pos do Jordão. Em segun-
do lugar, a dupla Heron e 
Heitor, de Pindamonhan-
gaba, e em terceiro, Flo-

riano e Peixoto, de São 
Paulo.

Na categoria ‘Individu-
al’, o vencedor foi Edílson 
Santos, de Cunha. O se-
gundo lugar ficou com Mi-
sael Ramos, de Resende 
(RJ) e o terceiro, com Jof-
fre Capucho, de Lorena.

Na próxima etapa, se-
rão realizadas as 16 apre-
sentações das duplas da 
categoria ‘Música Raiz’. 
Estão concorrendo artis-
tas de Pindamonhanga-
ba, São Paulo, Resende 
(RJ), Salto de Pirapora, 
Campos do Jordão, Pou-

so Alegre (MG), Tauba-
té, São José dos Campos, 
Monteiro Lobato, Cunha 
e Jundiaí. Encerrando a 
noite, haverá a premiação 
de todas as categorias do 
festival.  

Pela primeira vez, o 
evento está sendo reali-
zado em Moreira César, 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, em parceria 
com a equipe Maximus. O 
Festival visa incentivar a 
música sertaneja, revelar 
novos talentos e promover 
o intercâmbio artístico-
cultural.

Festival de Interpretação da Música 
Sertaneja termina nesta sexta-feira

O Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopol-
dina bateu, em julho, 
o recorde de visitações 
desde sua reabertura, 
em 2008. Exatamen-
te 2.988 pessoas pas-
saram pelos salões do 
Palacete Visconde da 
Palmeira, que abriga o 
museu, durante o mês 
de aniversário dos 310 
anos de emancipação 
político-administrativa 
do município.

De acordo com in-
formações do Departa-
mento de Patrimônio 
Histórico da Prefeitura, 
o Instituto Brasileiro de 
Museus e o Sistema Es-

tadual de Museus deter-
minam que os museus 
contabilizem seus visi-
tantes. Essa ação, junto 
com todo um movimen-
to para atrair mais pes-
soas para conhecer os 
museus, se dá em todo 
o Brasil, visando o for-
talecimento das políticas 
públicas nacionais e, as-
sim, atraindo para o país 
exposições e artistas de 
cada vez mais renome.

“Há um ano, vimos 
desenvolvendo um tra-
balho para difundir o 
acesso ao patrimônio 
histórico na cidade, pois 
acreditamos que essa é 
uma das melhores ma-
neiras de preservar. Por-

que a população entra 
em contato com a histó-
ria da cidade, que é sua 
própria história, passa a 
se sentir parte e ajuda a 
preservar”, explicou a di-
retora do Departamento 
de Patrimônio Histórico, 
que integra a Secretaria 
de Educação e Cultura da 
Prefeitura.

Importante destacar 
que o Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina tem 
as exposições longas re-
ferentes ao período do 
ciclo do café e as curtas, 
com peças de seu acer-
vo. Uma curiosidade é 
que, além de visitar as 
exposições, o público do 

Visitações de julho batem recorde no museu
Quase 3 mil pessoas passaram pelo prédio no último mês

museu no mês de julho 
também participou dos 
eventos comemorativos 
de aniversário, como os 
saraus de histórias que, 
por meio da utilização de 
várias linguagens artís-
ticas, abriu as portas do 
prédio para as pessoas 
que não têm o hábito de 
visitar exposições e que 
puderam ter a oportuni-
dade desse contato e do 
despertar do interesse – 
o que foi demonstrado 
pelo aumento do tempo 
de permanência dos visi-
tantes no local, também 
contabilizado.

Além do recorde de 
julho, esse número de 
visitas colabora para o 
recorde do ano, já que 
somente no primeiro se-
mestre de 2015 o museu 
recebeu mais de 13 mil 
visitantes, número maior 
do que o recebido em 
alguns anos inteiros, de 
acordo com os registros 
do Departamento de Pa-
trimônio Histórico. Vale 
ressaltar que o Palace-
te 10 de Julho também 
tem registrado um gran-
de número de visitantes: 
mais de 1.700 pessoas no 
último mês.

Mas o trabalho não 
fica restrito apenas a ju-
lho. Já existe um planeja-
mento para a realização 
de outras exposições e 
eventos para atrair cada 
vez mais visitantes. “Es-
tamos realizando um tra-
balho sério de curadoria, 
programando exposições 
temáticas com o próprio 
acervo do museu, que é 
de 18 mil peças. Teremos 
novidades comemorati-
vas ao Sete de Setembro, 
além de outras exposi-
ções que o museu não or-
ganiza, mas sedia”, con-
cluiu a diretora. 

Festival terá início às 18 horas, no Recinto São Vito

Além das exposições, estão sendo realizadas ações que atraem o público

Com o recorde do mês, ano também deve ter número superior de visitantes
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Prefeitura realiza Seminário de 
Educação para Rede Municipal

 

O porto de São Se-
bastião é um local mui-
to importante para a 
economia da região e 
este espaço será desta-
que em Pindamonhan-
gaba no próximo dia 
18, quando a cidade vai 
sediar um workshop, 
às 9h30, no auditório 
da Prefeitura (avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1.400, Alto 
Cardoso).

O evento será realiza-
do com a participação de 
representantes da Ciesp 
- Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo, 
Consórcio Logístico de 
São Sebastião, presi-
dente da Estiva de São 
Sebastião, presidente 
da Cia. Docas, e demais 
convidados.

Os empresários Clau-
dio Rodrigues Maciel 
e José Carlos Barros 
Nobre Silva estiveram 
na Prefeitura na última 
quarta-feira (5) para 
acertar alguns detalhes 

do workshop com os 
profissionais da admi-
nistração municipal.

Silva destacou que 
o foco é o crescimento 
gradativo que o Vale do 
Paraíba tem e a diver-
sidade que a região 
possui combina com o 
modal do porto de São 
Sebastião, que hoje é 
um dos mais modernos, 
além de ter acesso fá-
cil e ser bem dinâmico. 
“As questões de Receita 
Federal, autoridades 
portuárias, ele tem uma 
simplificação e a cara 
da desburocratização, 
então, não temos por-
que não ajudarmos nes-
sa força motriz de unir 
as pessoas para fazerem 
suas importações e ex-
portações”, disse.

Empresários da 
cidade e região estão 
convidados para este 
workshop. O evento 
será sediado em Pinda 
devido ao apoio da Pre-
feitura.

Mutirão castra 197 cães e gatos
 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba realiza, 
no dia 14 de agosto, no 
Marinelli, o Seminário 
de Educação 2015, com o 
tema “Excelência em Edu-
cação: Um Compromisso 
Compartilhado”. O evento 
é voltado para os profes-
sores e gestores da Rede 
Municipal de Ensino.

Os participantes já re-
alizaram suas inscrições e 
serão 500 educadores por 

período. O seminário será 
na parte da manhã para 
os professores que traba-
lham pela manhã, e à tar-
de para os que atuam no 
período da tarde.

Com a iniciativa, a Se-
cretaria de Educação da 
Prefeitura visa investir 
na formação dos profis-
sionais da Rede, voltando 
suas ações para a melho-
ria da qualidade de vida 
dos educadores. O obje-
tivo final é beneficiar os 
alunos atendidos nas uni-
dades educacionais.

O evento terá apresen-
tação cultural e palestra 
com Leo Fraiman, com o 

tema “Caminhos para a 
Construção do Projeto de 
Vida a Partir da Escola: 
Vencendo a Indisciplina e 
a Desmotivação”.

Leo Fraiman é psico-
terapeuta, mestre em Psi-
cologia Escolar e do De-
senvolvimento Humano 
pela USP, especialista em 
Psicologia Educacional, 
master em Programação 
Neurolinguística, consul-
tor organizacional na Área 
de Gestão de Pessoas e Ta-
lentos e palestrante inter-
nacional.

A secretária de Educa-
ção da Prefeitura acredita 
que o investimento nos 

profissionais se reflete em 
benefícios para os alunos. 
“Realizamos um trabalho 
sério e dedicado, e todas 
as melhorias que se refle-
tem nos nossos alunos e 
em um ensino de quali-
dade, passam, principal-
mente, pela qualificação 
de nossos profissionais. 
Com esse encontro, pre-
tendemos oferecer mais 
conhecimento e auto-co-
nhecimento para nossos 
educadores, para que pos-
sam ser usados como fer-
ramenta para melhorar 
ainda mais o ensino em 
nossas escolas”, ressaltou. 

O palestrante 
Leo Fraiman

Porto de São Sebastião 
é destaque em Pinda

O evento é aberto aos empresários da região
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A equipe do AMA acompanhou e fiscalizou todo o procedimento

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou no sábado 
(1º/8), o 2º Mutirão de Castra-
ções de Cães e Gatos, para ani-
mais adotados que estavam na 
lista de espera do AMA – Abrigo 
Municipal de Animais. O proce-
dimento foi realizado pela em-
presa SOS Peludos, contratada 
pela Prefeitura, em 56 cachorros, 
109 cadelas e 32 gatas, totalizan-
do em 197 animais castrados.

Todo o procedimento e aten-
dimento foi acompanhado e fis-

calizado pela equipe do AMA. 
“Calculamos que com essas cas-
trações realizadas, poderemos 
reduzir muito o número de ani-
mais abandonados pela cidade, 
pois evitamos de forma correta 
o nascimento indesejado de cer-
ca de 846 filhotes que poderiam 
ser abandonados nas ruas”, dis-
se a responsável pelo Abrigo. “A 
castração é, hoje, o meio mais 
correto e seguro para o controle 
populacional de animais como 
cães e gatos”, destacou.

A moradora do Castolira, 
Maria da Conceição, levou duas 
gatas para serem castradas no 
mutirão. “É muito bom este 
trabalho, estou satisfeita com 
o serviço. Agora, elas não vão 
mais ter cria e não terei mais 
problema. Fora que foi de graça! 
Espero em breve poder castrar 
também minhas duas cadelas”, 
afirmou.

Outras castrações estão pre-
vistas para serem realizadas, em 
data ainda a ser anunciada.

A equipe do Espaço Juventude 
convida a população para partici-
par de mais uma edição do Show de 
Garagem. O evento será realizado 
no próximo dia 16,  no Vale das 
Acácias. Marque em sua agenda 
esta atividade que tem divulgado o 
trabalho de muitas bandas. As apre-
sentações terão início às 15 horas.

O ‘Show de Garagem’ foi cria-
do com o objetivo de dar oportuni-
dade aos jovens para apresentar 
a produção musical. Participantes 
deste evento também já marca-
ram presença no Festival de Mú-
sica da Juventude e conquistaram 
título, agradando os jurados.

Os shows serão na praça em 
frente ao centro comunitário e o 
primeiro a se apresentar é Otro-
lado Resistente, às 16 horas é a 
vez da banda Controvérsia, na 
sequência tem Guerilha Verbal, 
Paradoxo, Verdaderos e Tripa de 
Rato encerra esta edição.

Vale das Acácias recebe o Show de Garagem
Os interessados em conhecer 

os trabalhos do Espaço Juventu-
de podem ir ao local, na avenida 

Fortunato Moreira, 355, centro, ou 
agendar um horário com os profis-
sionais pelo telefone 3642-9442.

A última edição do Show do Garagem foi realizada no 
Largo do Quartel

Divulgação



Pindamonhangaba 7 de agosto de 2015Tribuna do Norte10

LICENÇA DA CETESB
TENARIS COATING DO BRASIL S/A torna público que recebeu da CETESB a 
Renovação da Licença de Operação N° 3004890, válida até 15/07/2018, para 
Jateamento de Granalhas; Serviços de à AVENIDA GASTÃO VIDIGAL NETO, 775, 
CIDADE NOVA, PINDAMONHANGABA.

EDITAL DE INTERDIÇÃO

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
DE MARIA DIRCE LEMES, REQUERIDO POR ANGELITA LEMES MODESTO - PROCESSO 
Nº4000114-40.2013.8.26.0445.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 12/05/2015, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA DIRCE LEMES, RG N.º 
30.780.161-7, CPF 254.773.738-81, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, 
o(a) Sr(a). ANGELITA LEMES MODESTO RG N.º 21.290.552, CPF 081.148.918-31. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 02 de julho de 2015.

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EDITAL DE NOTIfICAÇÃO

CONTROLE 246/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). JERONIMO PEDRO DA SILVA , 
responsável pelo imóvel situado a RUA  ALVARO PINTO MADUREIRA, S/Nº, bairro VILA RICA –
LOT SOCORRO, inscrito no município sob a sigla SO121602001000, para que efetue o fechamento 
do referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º da Lei 2610/1991.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EDITAL DE NOTIfICAÇÃO

CONTROLE 247/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JERONIMO PEDRO DA SILVA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA ALVARO PINTO MADUREIRA, S/N, Bairro VILA RICA LOT 
SOCORRO, inscrito no município sob as sigla SO121602001000,  para que efetue a limpeza do 
referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, 
a contar da data desta publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EDITAL DE NOTIfICAÇÃO

CONTROLE 248/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a)  ANTONIO MARCONDES LERARIO, 
responsável pelo imóvel situado a RUA JOEL TEIXEIRA DE SOUZA, S/N, Bairro MOMBAÇA, 
inscrito no município sob as sigla SO1111017005000,  para que efetue a limpeza do referido imóvel 
no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, a contar da data 
desta publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREgÃO Nº. 081/2015

Contrato nº: 154/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Móveis Andrade Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda.
Objeto: Aquisição de móveis hospitalares para as unidades de saúde e para a nova unidade 
do pronto atendimento infantil.
Valor: R$ 76.060,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Aline Simões Andrade da Silva.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2015.

PREgÃO Nº. 112/2015

Contrato nº: 136/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Solutec Gestão em Telecomunicações Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e 
materiais e execução de serviço de instalação da rede estruturada e central telefônica para 
nova unidade de saúde PSF IPÊ II.
Valor: R$ 39.458,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/06/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Rafael Rezende Cordeiro Ramos.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2015.

PREgÃO Nº. 121/2015

Contrato nº: 159/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Maria de Lourdes de Souza Rezende - ME.
Objeto: Aquisição de lanches para grupos nas Unidades de Saúde consumo de 300 lanches 
ao mês durante 12 meses.
Valor: R$ 34.200,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 22/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Carlos César Rezende.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2015.

PREgÃO Nº. 140/2015

Contrato nº: 161/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Jomari Piscinas Indústria e Comércio de Artefatos em Fibra de Vidro Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, 
tratamento e limpeza nas águas das fontes da Praça Monsenhor Marcondes e Praça São 
Benedito, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, bem como serviços 
de reparos eventuais em moto bomba autoescorvante de 3cv, com manutenção preventiva 
mensal, por um período de 12 meses.
Valor: R$ 33.600,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 22/07/15.
Assina pela contratante: Marcos Antônio Guerrero.
Assina pela contratada: João Batista Nascimento.
Gestão do contrato: Secretaria de Habitação. 
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2015.

PREgÃO Nº. 144/2015

Contrato nº: 164/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Maria de Lourdes de Souza Rezende - ME.
Objeto: Aquisição de refeição para atender ao Departamento de Cultura no FESTE – 
Festival Nacional de Teatro.
Valor: R$ 7.760,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 28/07/15.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Carlos César Rezende.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura. 
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2015.

PREgÃO Nº. 148/2015

Contrato nº: 155/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: M. R. S. da Silva & Cia. Ltda. ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em cursos e treinamentos para capacitação 
e aplicação e correção de prova (processo unificado dos conselheiros tutelares).
Valor: R$ 13.230,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Marcelo Ricardo Soares.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2015.

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
hOMOLOgAÇÃO

PREgÃO Nº. 122/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 122/15, que cuida de “Contratação de meio de 
hospedagem para acomodação de jurados e integrantes dos grupos teatrais que participarão 
do FESTE – Festival de Teatro”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do 
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Vera Lúcia 
Monteiro Godoy EPP (01).
Pindamonhangaba, 29 de julho de 2015.

PREgÃO Nº. 149/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 149/15, que cuida de “Aquisição de materiais 
de enfermagem para consumo das unidades de Saúde pelo período de 12 meses”, a 
Autoridade Superior com base no parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, com 
base nos pareceres da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Assuntos 
Jurídicos e Departamento de Finanças, anexo aos autos, nega provimento aos recursos 
interpostos pelas empresas IBF – INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A (Proc. 
externo 19177 de 06/07/2015) e DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA. (Proc. externo 19218 de 07/07/2015); e HOMOLOGA e ADJUDICA 
o procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): Alexandre A. de Souza 
ME. (20, 23, 33, 38, 51, 52, 70, 71, 84, 90, 91, 92, 97, 113, 114, 119, 120); Cbs Médico 
Científica Comércio e Representação Ltda. (01, 37, 66, 68, 98); Centrovale Soluções Para 
Saúde Ltda. (12, 22, 25, 43, 44, 45, 46, 47, 81, 105, 106); Cirurgica  Fernandes-Comércio 
de Materiais Hospitalares -Sociedade Ltda. (08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 28, 32, 39, 40, 
41, 42, 48, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 99, 100, 107, 108, 110); Cirurgica São Jose Ltda. (02, 
03, 04, 05, 06, 07, 19, 35, 36, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 72, 74, 82, 83, 85, 86, 
87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 121, 122); Dimaci/MG Material Cirurgico Ltda. 
(34, 62, 63, 64, 65, 67, 109, 111, 112); IBF - Industria Brasileira de Filmes S.A. (115, 116, 
117, 118); MB Têxtil Ltda. (26, 27); Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares 
Ltda. (29, 30). *itens imprósperos 13, 14, 15, 24, 31, 53 e 73
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2015.

PREgÃO Nº. 159/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 159/15, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços automotivos em geral, para manutenção 
preventiva e corretiva (elétrica e mecânica), com reposição, sem exclusividade, de peças 
e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para as máquinas rodoviárias de 
diversas linhas, modelos e tipos, pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba/SP”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. 
Pregoeira no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Tamel Tratores 
e Máquinas de Terraplanagem Ltda (01).
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2015.

PREgÃO Nº. 184/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 184/15, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada em cursos para os cadastrados no Cadastro Único e assistidos pelos 
Programas Sociais do Município (Programa Bolsa Família, Programa PEAD, Renda Mínima 
e Renda Cidadã)”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira 
no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Entek Cursos Livres 
Ltda. (01, 04 e 11); Instituto de Formação e Ação em Políticas Públicas (05, 06, 07 e 08); 
M.R.S. da Silva & Cia. Ltda. ME (02, 03, 09 e 10)
Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2015.

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
hOMOLOgAÇÃO

PREgÃO (REgISTRO DE PREÇOS) Nº. 156/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 156/15, que cuida de “Aquisição de aquisição longarinas, 
para suprir as necessidades das unidades e Departamentos de Saúde do Município, incluindo 
montagem, por um período de (12) doze meses”, a Autoridade Superior, com base no parecer 
da Área Técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social, HOMOLOGA e ADJUDICA o 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/preço R$): Marfvale Com. e Repres. 
de Móveira para Escritório Ltda. EPP (01 – 2.929,00).
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2015.

PREgÃO (REgISTRO DE PREÇOS) Nº. 157/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 157/15, que cuida de “Aquisição de gêneros alimentícios 
especiais para alimentação escolar, conforme Termo de Referência”, a Autoridade Superior, 
com base no parecer da Área Técnica da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA 
e ADJUDICA os itens já analisados e aprovados em favor das empresas (itens/preços R$): 
Guinzo Comércio de Produtos em Geral Ltda. (09 – 2,60; 10 – 3,37); M. Zamboni Comércio 
e Repres. de Produtos Alimentícios e Mercadorias em Geral EPP (07 – 2,71); Nutricionale 
Comércio de Alimentos Ltda. (02 – 2,76; 05 – 1,51; 06 – 7,32; 08 – 2,43). Itens fracassados: 
01, 03 e 04. Ainda de acordo com o parecer técnico, anexo aos autos, fica desclassificada no 
item 03 a empresa Guinzo Comércio de Produtos em Geral Ltda.
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2015.

PREgÃO (REgISTRO DE PREÇOS) Nº. 158/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 158/15, que cuida de “Aquisição de polpa de fruta 
para alimentação escolar, conforme Termo de Referência”, a Autoridade Superior, com base 
no parecer da Área Técnica da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA e ADJUDICA o 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/preço R$): Caco Comercial de Frutas 
Ltda. (01 – 8,29; 02 – 10,00).
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2015.

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA

PREgÃO (REgISTRO DE PREÇOS) Nº. 043/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 43/15, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada em Serviços de Chaveiro para atender as necessidades da Secretaria de 
Educação e Cultura”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a 
presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e 
suas alterações.
Pindamonhangaba, 29 de julho 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 17/08/2015 às 14:00 horas

219º LuCIMEIRE DE OLIVEIRA PIRES
RUA GOIANIA, 07 – VILA OLÍMPIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-280

EDSON MACEDO DE gOuVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
 

CONVOCAÇÃO – 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2015 

         Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2015. 

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal do Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local 
abaixo, para a realização da “4ª Reunião Extraordinária de 2015”, cuja 
pauta vem a seguir: 

Expor as mudanças que o jurídico da Prefeitura assinalou sobre o 
Regimento Interno do CONDEMA 
Aprovar o novo regimento 
Discutir sobre a utilização do recurso do FUNDEMA (Fundo de 
Meio Ambiente) 

Dia:   11/08/2015 (terça-feira) 

Horário:  14h30 (quatorze e trinta)  

Local:  ASSOCIAÇÃO COMERCIAL – Rua Deputado Claro 
César no 44.

Adriana Alexandrina Nogueira 

Presidente

410] 

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR 

DATA: 06/08/2015 

ACESSE O SITE:  maisemprego.mte.gov.br OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO 
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP Ou 
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR, 

MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF. 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO 
 OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. 

FUNÇÃO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (vaga para pessoas com deficiência) 
ELETRICISTA DE EMPILHADEIRAS 
ENCARREGADO DE OBRAS (Residir em Pinda ou Taubaté) 
MECÂNICO DE EMPILHADEIRAS 
VENDEDOR INTERNO (vaga para pessoas com deficiência) 
VENDEDOR EXTERNO ( com habilitação AB) 

SECRETARIA DO EMPREGADO E  
RELAÇÕES DO TRABALHO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

 Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991 
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro 

 CEP 12400-220 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3643-2223 

e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

EDITAL DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS 
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE 

PINDAMONHANGABA PARA O MANDATO 2016/2020 
ALTERAÇÃO DE DATA 
TESTE PSICOTÉCNICO

A Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Pindamonhangaba, responsável pelo processo de 

escolha unificado dos Conselheiros Tutelares de Pindamonhangaba, 

comunica a todos os interessados que houve alteração na data de aplicação 

do teste psicotécnico. 

Fica alterado do dia 10/08/2015, segunda-feira, para o dia 

14/08/2015, sexta-feira. 

Local a ser divulgado posteriormente. 

Adriano Augusto Zanotti 
Comissão Especial - CMDCA
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cotidiano

Durante as comemo-
rações dos 310 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa de Pindamo-
nhangaba, diversas ações 
foram realizadas pela Pre-
feitura. Entre elas, a for-
mação de vários grupos 
para conhecer atrativos 
turísticos da cidade.

Realizado por meio da 
Secretaria de Governo e 
do Departamento de Tu-
rismo, o projeto “Conheça 
Pindamonhangaba” aten-
deu 471 pessoas. A inten-
ção é levar a população 
para conhecer o potencial 
turístico da cidade.

O roteiro do projeto 

contempla o City Tour 
Histórico-Cultural, onde 
é contada a história da 
cidade por meio de seus 
prédios e locais históri-
cos, além de visitas guia-
das ao Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina e aos 
atrativos de turismo for-
matados Fazenda Nova 
Gokula, Projeto Cerâmica 
e Orquidário Feiticeira.

Durante todo o mês, 
foram atendidas escolas 
municipais, grupos da 
melhor idade, alunos do 
programa Nosso Bairro 
e grupo de trabalhos do 
Cpic. 

Mais de 400 pessoas conhecem 
Pindamonhangaba em julho

O Conselho Municipal 
do Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Ar-
quitetônico de Pindamo-
nhangaba se reuniu na 
terça-feira (4), no Palacete 
10 de Julho. Na pauta da 
reunião, a criação de co-
missões para acompanhar 
e fiscalizar o patrimônio 
histórico da cidade.

As comissões criadas 
são: Comissão de Tom-
bamento da Fazenda Co-
ruputuba, Comissão da 
Igreja São José, Comissão 
Itinerante para Avaliação 
dos Prédios Históricos e 
Comissão do Palacete 10 
de Julho.

Essas comissões se reu-
nirão e realizarão visitas 
e estudos paralelamente 
às reuniões do Conselho 
e apresentarão relatórios 
periodicamente.

Outro assunto tratado 
foi sobre a participação 
do conselho no 1º Fórum 
Municipal de Patrimônio 
Histórico e Cultura, que 
será realizado de 12 a 17 de 
agosto, em diversos locais. 
Os integrantes do conselho 
se colocaram a disposição, 
voluntariamente, para a 
realização de palestras e 
bate-papos com estudantes 
e interessados na história 
da cidade. Entre os temas, 

Conselho de Patrimônio histórico 
forma comissões de trabalho

A Unidade de Fisio-
terapia “Celina Leite de 
Abreu Cotait” está rece-
bendo a instalação de um 
mosaico, na área da re-
cepção. Com dimensões 
de 3m x 1,30m, o mosai-
co foi desenvolvido pela 
artista mosaicista Cláu-
dia Blanco, com apoio 
das mosaicistas Francis-
ca Beserra e Ana Paula 
Moraes. O desenho foi 
feito pelo artista plástico 
Pascoal, seguindo orien-
tação da coordenação da 
unidade, inspirado na 
obra de Romero Britto.

A instalação do mosai-
co teve início na manhã 
de quinta-feira (6) e todo 
o processo deverá ser fi-
nalizado até o final da 

semana. Para o coorde-
nador da unidade de fi-
sioterapia, o mosaico vai 
alegrar o ambiente. “O 
desenho é uma homena-
gem aos deficientes mo-
tores, que também são 
atendidos aqui na unida-
de. E o tema do abraço, 
logo na recepção, é uma 
maneira de dar boas vin-
das aos nossos pacien-
tes”, explicou. “Também 
aproveitamos para abrir 
espaço para os artistas 
da cidade. Temos mui-
tas paredes brancas que 
podem ser utilizadas le-
vando arte e alegria para 
as pessoas atendidas, 
tornando nossa unidade 
mais acolhedora”, con-
cluiu o coordenador.

Unidade de Fisioterapia 
recebe mosaico

Montagem do mosaico teve apoio de 
funcionários da Secretaria de Obras

um pouco do trabalho de 
um dos principais histo-
riadores de Pindamonhan-
gaba, Athaíde Marcondes, 
e a apresentação do patri-
mônio histórico material e 
imaterial do município.

O Conselho de Patri-
mônio Histórico se reúne 
na primeira terça-feira de 
cada mês, às 18 horas, no 
Palacete 10 de Julho. As 
reuniões são abertas a to-
dos os interessados. 

Divulgação
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Reunião do Conselho de Patrimônio

Grupo conhece orquidário Feiticeira

Alunos das escolas municipais durante visita ao Museu
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Tribuna do Norte
esportes

pindamonhangaba

Festival de avaliação de 
Futsal termina segunda-Feira

Handebol masculino 
realiza dois jogos 

neste sábado

As equipes adultas e cadete de hande-
bol de Pindamonhangaba estão pre-
paradas para os jogos deste sábado 

(8),  em partidas pela Liga Paulistana. Os 
confrontos acontecem no ginásio Rita Eny 
Cândido - ‘Ritoca’, no Araretama, a partir 
das 15 horas.

O primeiro jogo de Pinda será da cate-
goria cadete, contra a equipe da Metodista; 
o segundo confronto, pela categoria adulta,   

Pinda e Poá. O jogo da categoria adul-
ta contra Guarulhos, que seria realizado 
também neste sábado, foi transferido para 
o dia 19. Horário e local serão divulgados 
em breve.

No último sábado (1º/8), Pinda fez 
amistoso contra São Sebastião e a técnica 
aproveitou a oportunidade para colocar 
os atletas da categoria cadete em quadra. 
A troca de experiência entre os jovens e os 

mais experientes  tem colaborado com os 
bons resultados.

Quem quiser integrar a família do han-
debol Pinda pode comparecer aos treinos, 
realizados no ginásio do Alto Tabaú, às 
terças e quintas-feiras, das 18 às 20 horas, e 
aos sábados das 9 às 12 horas, para conver-
sar com a técnica.

Os times contam com a presença da torci-
da no ginásio do Araretama.

  Terminam  na segunda-feira 
(10) as avaliações do futsal. Os 
professores vão avaliar os alu-
nos no ginásio do Alto Tabaú, a 
partir das 13 horas. A população 
está convidada a conferir o de-
senvolvimento dos alunos.

O Festival de Avaliação é re-
alizado com os alunos entre 7 e 
17 anos, reunindo os atletas de 
vários ginásios e centros espor-
tivos. As atividades são desen-
volvidas por meio dos profissio-
nais da Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer.

Yashoda Yasha Devi, mãe do 
aluno Gokulananda Araújo, es-
teve no ginásio do Alto Tabaú 
na quinta-feira (6) e disse que é 
muito bom que haja essa aber-
tura para que as pessoas possam 
participar e para que os alunos se 
sintam prestigiados pelos pais.

o time de futebol masculi-
no de pinda enfrenta a equi-
pe de guarujá neste sábado 
(8). a partida será realizada 
no campo do Centro esporti-
vo ‘João do pulo’, às 15 ho-
ras. esta será a 7ª rodada da 
Copa são paulo, competição 
organizada pela associação 
paulista.

no último confronto, pinda 
venceu os representantes de 
embu guaçu. a partida foi 
realizada no campo do Flumi-
nense. Os pindenses fizeram 
2 a 1, primeiro gol de pênalti, 
cobrado por ariel, e o se-
gundo de nandinho, batendo 
cruzado.

pinda participa na categoria 
sub 19 e conta com muitos 

ginasta 
pindense 
conquista vaga 
na Final dos 
Jogos escolares

A ginasta pindense Beatriz 
Júlia Gica conquistou a vaga 
para disputar a final dos Jogos 
da Juventude. Ela ficou com a 
medalha de 3º lugar  na classi-
ficação geral e agora irá para Vi-
tória. Pinda também foi repre-
sentada por Lavínia Karen da 
Silva. As duas atletas iniciaram 
neste esporte na escolinha da 
Prefeitura.

Esta fase dos Jogos foi reali-
zada em Mauá, na segunda-fei-
ra (3). As provas realizadas fo-
ram com os aparelhos corda e 
maças. O ciclo de competições 
das atletas de ginástica rítmica 
é intenso, entre os dias 5 e 9, 
as duas ginastas também estão 
representando o Estado de São 
Paulo no Campeonato Brasilei-
ro realizado em São Caetano.

De acordo com a técnica da 
ginástica rítmica de Pinda, é 
uma competição muito forte, 
com 86 ginastas de todo lugar 
do Brasil. “É a elite da GR, e se 
as pindenses ficarem entre as 12 
melhores irão competir no sá-
bado”, informou. Ela destacou 
ainda que as atletas treinaram 
bastante para fazer execuções 
excelentes.

Beatriz Júlia Gica

Futebol masculino enfrenta Guarujá neste sábado

atletas que iniciaram a car-
reira esportiva nas escolinhas 
oferecidas pela secretaria de 
esportes da prefeitura.

Jogadores nascidos nos anos 
1996, 1997 e 1998 também po-
dem integrar a seleção pinden-
se. os interessados em defen-

der a camisa da cidade podem ir 
aos treinos às terças e quintas-
feiras, a partir das 19h30, no 
campo do ‘João do pulo’.

A equipe vem de uma vitória por 2 a 1 contra Embu Guaçu

Os alunos serão avaliados a partir das 13 horas pelos profissionais da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer
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Os jogadores treinam bastante a defesa para neutralizar o ataque


