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Reforma em unidade de 
saúde do Bonsucesso vai 
beneficiar 800 famílias

Os moradores do Bonsucesso vão 
receber na quarta-feira (12), às 16 horas, as 
melhorias na unidade de saúde do bairro, 
que foi reformada e teve nova pintura, 
substituição de pisos, azulejos, mobiliário, 
instalação de concertinas e troca de vidraças. 

Além do Bonsucesso, a unidade atende 
moradores do Mandu, Kanegae, Maçaim, 
Piracuama e Oliveiras – totalizando mais de 
800 famílias.

Antes, na terça-feira (11), às 19 horas, 
será inaugurada a nova sede do Cpic - Cen-

tro de Práticas Integrativas. No novo local 
haverá uma horta ampla, plantas medicinais 
e mais espaço para os profi ssionais do Cpic 
desenvolverem seus trabalhos e atenderem a 
população.

PÁGINA 3

CIDADE DEBATE DIREITOS DA MULHER
Pindamonhangaba deba-

teu os direitos da mulher 
durante a III conferência 
sobre o tema, realizada na 
sexta-feira (7). Na ocasião, 
representantes de várias 
instituições do município 
propuseram projetos para 
serem encaminhados para 
a fase estadual das confe-
rências.

PÁGINA 3

Unidade recebeu várias melhorias para atendimento à população

Inscrições para 
apartamentos 
do Azeredo 
terminam na 
sexta-feira

As inscrições para os interes-
sados nos apartamentos popu-
lares construídos no Azeredo, 
em Moreira César, começaram 
hoje e vão até sexta-feira (14), 
no Recinto São Vito.

O cadastro vale para as pes-
soas que se enquadram nas exi-
gências da CDHU – Companhia 
de Desenvolvimento Habitacio-
nal e Urbano – e fi zeram o agen-
damento na semana passada. 
Os 94 apartamentos foram edi-
fi cados por meio de uma parce-
ria entre a CDHU e a Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

PÁGINA 5

Parque do 
Trabiju será 
reinaugurado

O Parque Natural Municipal 
do Trabiju será reinaugurado 
nesta quarta-feira (12), às 15 ho-
ras, durante atividades do Fó-
rum Municipal de Patrimônio 
Histórico e Cultura – que acon-
tece até o dia 17 de agosto.

O Trabiju está recebendo 
uma série de benfeitorias estru-
turais, tanto nas edifi cações já 
existentes, quanto na metodo-
logia para promover a educação 
ambiental, que terá grupos de 
visitas a partir do dia 21 de se-
tembro.

PÁGINA 7

Os gar-
çons que 
conclu-
íram o 

ESPORTES 8

A presidente do Conselho agradeceu ao prefeito pelo apoio recebido da Prefeitura

Unidade também atende moradores do Mandu, Kanegae, Maçaim, Piracuama 
e Oliveiras. Para região central será entregue a nova sede do Cpic

FESTIVAL SERTANEJO PREMIA VENCEDORES

Jovem 
atingido 
por raio 
morre

TERÇA-FEIRA

PARCIALMENTE NUBLADO - 
SOL ENTRE POUCAS NUVENS

16º 29
UV 7

PREVISÃO DO TEMPO

PÁGINA 7

JUVENTUDE 
SERÁ DISCUTIDA 
NO SÁBADO

PÁGINA 5

PÁGINA 2

curso de Inclusão 
Produtiva participa-
rão de uma corrida 
na quarta-feira (12); 
já as camareiras vão 
disputar uma ma-
ratona. As provas 
precedem a entrega 
de certifi cados para 
os 70 novos profi ssio-
nais capacitados pela 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

Divulgação

Divulgação

Pinda promove 
corrida de 
garçons e 
maratona de 
camareiras
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Duas pesquisas sobre a área ambiental e o 
mundo corporativo, feitas recentemente, 
viraram motivo de preocupação. Uma 

delas, guiada pela empresa britânica Verdantix, foi 
realizada com 250 líderes empresariais em 13 países. 
A outra, elaborada pelo BCG – Boston Consulting 
Group em parceria com o Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts, o MIT na sigla em inglês, entrevistou 
2.300 diretores de empresas. O resultado das duas 
pesquisas revelou que a maioria dos executivos só se 
interessa por sustentabilidade se o assunto signifi car 
redução de custos.

De acordo com o resultado das pesquisas, cerca 
de 90% dos entrevistados contaram que é o fator 
lucratividade que os fazem inserir a empresa no mundo 
“ecologicamente correto”. Além disso, poucas empresas 
investem mais do que 2% em ações de sustentabilidade, 
o que é preocupante devido ao impacto que a maioria 
das corporações causa na natureza.

Apesar do tema ter passado a receber destaque na 
mídia a partir da década de 1970 com a realização de 
uma conferência da ONU – Organização das Nações 
Unidas na cidade de Estocolmo (Suécia), os empresários 
ainda acham que é cedo para pensar de forma mais 
séria sobre o assunto. É o que aponta a pesquisa da 
Verdantix: a maioria dos entrevistados afi rmou que a 
sustentabilidade é importante, mas não agora.

Para Eduardo Tirlone, coordenador do MBA 
Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental do Instituto de 
Pós-Graduação e Graduação, esse é um dos pontos 
de defi ciência na área de Gestão Ambiental em todo 
o mundo, inclusive no Brasil. Mas o problema não se 
resume a isso. Segundo ele, quando o planejamento 
ambiental existe, ele é, na maioria das vezes, bastante 
falho. Além disso, avalia Tirlone, as normas e legislações 
ambientais são ignoradas pelas pessoas e corporações.

“O país acaba gerando resíduos desnecessários e em 
grande volume, por causa do crescimento populacional, 
continua permitindo o desmatamento, desperdiçando 
água, e mais uma série de outros problemas”, alerta 
Tirlone.

O aviso vale para toda a sociedade. A degradação 
ambiental traz consequências desastrosas para pessoas 
e também empresas. Está na hora de ‘todos’ acordarem 
e passarem a valorizar o planeta.

Com isso, é louvável qualquer ação ambiental, seja 
feita pelas grandes corporações, ou por pequenas 
equipes escolares, grupo de amigos, ou individualmente.

Hora de se preocupar

Empresas investem apenas 
2% em sustentabilidade

Bingo arrecada verba para 
Associação dos Defi cientes

A Adepi– Associação de 
Defesa dos Direitos porta-
dores de Necessidades Es-
peciais de Pindamonhan-
gaba – realizou no sábado 
(8) um bingo benefi cente 
na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos.

Segundo o presiden-
te da Adepi, Wellington 
Teixeira, o “Seu Hélio”, o 
objetivo do bingo foi ar-
recadar fundos para a 
compra de cadeiras de 
rodas, cadeiras de banho 
e andadores.“A vida de 
um deficiente é sempre 
marcada por muita difi-
culdade. Só sabe quem é 
ou quem tem alguém na 
família. Pior ainda para 
quem não tem condições 
de comprar o que precisa, 

e é esse apoio que a gente 
tenta dar. Agradeço a  to-
dos que participaram e 
colaboraram. Podem ter 
certeza, vai fazer muita 

diferença”, disse. O bin-
go teve vários prêmios 
como microondas, liqui-
dificador, ventilador, en-
tre outros.

A Adepi tem cinco anos 
de atividade e hoje atende 
cerca de 80 pessoas com 
defi ciência, todos mora-
dores de Pinda.

Dois acadêmicos lançam livro nesta semana
Bob Kurt. E na sex-

ta-feira (14) será a vez 
do acadêmico Ricardo 
Estevão lançar  o roman-
ce ‘Bob Kurt’. A noite de 
autógrafos’ será no Espaço 
LaiLu (espaço para festas 
e eventos), localizado na 
avenida Albuquerque Lins, 
916, bairro São Benedito. 
No dia 20 de agosto, o 
lançamento será em São 
Paulo – capital, na Livraria 
Cultura – Conjunto Na-
cional, Avenida Paulista, 
2.073, Bela Vista.

Acadêmica Aurora 
Teixeira Mendes  

Da leitora Déa D’Ales-
sandro, fi lha do fundador da 
APL – Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, Dr. 
Paulo Emílio D’Alessandro, 
recebemos um poema que 
exalta as qualidades da mu-
lata, mulher bem brasileira. 
O autor do poema é o Dr. 
Luiz Roberto da Silva Lacaz, 
que deve ter herdado a veia 
poética de seu tio Paulo Emí-
lio D’ Alessandro, confi ra:

A Face do Anjo. Nesta 
quarta-feira (12), às 19h30, 
na Fasc- Faculdade Santa 
Cecília (Largo São José), 
a APL-Academia Pindamo-
nhangabense de Letras 
promove o lançamento de 
‘A Face do Anjo’, livro de 
contos do presidente da 
entidade, Alberto Marcondes 
Santiago. O evento, que 
integra a Semana da Arte 
da Fasc, terá a seguinte 
programação por parte da 
APL: Apresentação: “Acade-
mia Pindamonhangabense 
de Letras – 52 Anos de 
História, pelos acadêmicos 
Ricardo Estêvão e Juraci 
Faria; homenagem à acadê-
mica Cinira Novaes Braga, 
Irmã Cecília, pela acadêmica 
Jaqueline Bigaton Porto; lan-
çamento do livro do Alberto 
Santiago e; apresentação 
Musical da Cia. Anti-Horário 
de Teatro.

Alberto Santiago lança 
livro de contos

Mais um lançamento do 
romancista Ricardo Estevão

Domingo, 9 de agosto, completaram-se sete anos que 
Aurora Teixeira Mendes partiu, deixando vaga a cadeira nº 14H 
da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras e um vazio 
imenso nas vidas de quem a amava...  Assim como nas Letras,  
ela deixou lacuna em outra das ciências, a política.  

Dona Aurora morreu no dia 9 de agosto de 2008

MULATA 
Mulata de pele
acetinada, aveludada, imaculada.
Boca de carmim, dentes bem feitos,
tão brancos como marfi m,
olhar brejeiro, que mais que um olhar,
é um pedido para um amor sem fi m,
se fi zer, se consuma, até a seiva do amor se esgotar.
Mulata, esbelta, esguia,
cheirosa como um manacá em fl or.
O odor do seu corpo abafa o perfume da fl or.
Mulata, chistosa, deliciosa, graciosa,
arisca, é como um convite a fazer amor inesgotável.
Mulata, jeitosa, pecaminosa por natureza,
bem feita de corpo e de alma, de coração.
O criador que me perdoe, mas te vejo no poço da Samaria,
a matar a minha sede insaciável, e me dar um amor
que as ricas, cultas, não podem nem pensar em oferecer.
Obrigado Mulata da minha terra
Musa inspiradora da mocidade brasileira.

A mulata em 
poesia

Divulgação
Divulgação

Divulgação

CODIVAP TURISMO
Na última semana, os 

secretários e diretores de 
turismo da região que 
integram o Codivap Tu-
rismo se reuniram em 
Taubaté. Na pauta, ações 
para o desenvolvimento 

turístico do Vale do Pa-
raíba. Foram realizadas 
apresentações de Clei-
de Pivott, que abordou 
o tema de Planejamento 
Turístico para as cidades, 
além de Anderson Solcia 

pelo Senac e João Gilber-
to de Oliveira pela AGC-
TUR. O Codivap Turismo 
é, atualmente, presidido 
pela diretora de Turismo 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

MORRE JOVEM 
ATINGIDO 
POR RAIO NO 
ARARETAMA

O jovem Adel Rickson Frei-
tas Gomes, de 18 anos, que foi 
atingido por um raio enquanto 
jogava bola no Araretama, fale-
ceu na manhã de segunda-feira 
(10).

Ele estava internado na UTI 
- Unidade de Terapia Intensiva 
da Santa Casa da cidade desde 
o incidente, no dia 31 de janeiro. 

No dia do acidente, Adel se 
reunia com amigos num campo 
aberto, no bairro, para jogar 
uma partida de futebol. Apesar 
do tempo fechado, não chovia 
e nem trovejava quando o raio 
o atingiu. Da roupa da vítima 
sobraram apenas pedaços de 
panos rasgados e queimados 
pelo raio.

Desde então, ele estava no 
hospital e chegou a apresentar 
pequenas melhoras neste tem-
po. Mas na segunda-feira, após 
mais de seis meses de interna-
ção, ele faleceu.

O velório aconteceu duran-
te a tarde e reuniu centenas de 
pessoas.
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cidade

Nova sede 
do Cpic será 
inaugurada 
terça-feira

BoNsuCesso gaNha uNidade de 
saúde reformada Nesta quarta

Centro comunitário 
do bairro recebe 
serviços de pintura

mulheres de vários 
segmentos participam 
da iii Conferência

Será inaugurada 
nesta terça-feira (11), 
às 19 horas, a nova 
sede do Cpic - Centro 
de Práticas Integrati-
vas e Complementa-

res instalado na ave-
nida Albuquerque 
Lins, 245, São Bene-
dito.  

Os pacientes do 
Cpic podem parti-

cipar de atividades 
como: liangong (todas 
as quartas-feiras), me-
ditação (todas as quar-
tas-feiras), arteterapia, 
tai chi pai lin, oficinas 

de cozinha saudável, 
entre outras.

A equipe do Cpic 
trabalha com uma vi-
são interdisciplinar, 
onde todas as ati-

vidades se comple-
mentam, não é só o 
atendimento médico, 
tem que ter o atendi-
mento médico junto 
com outras ativida-

des. Eles consideram 
que o liangong, a 
meditação, a artete-
rapia, a alimentação 
saudável, tudo se 
complementa.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está com 
obras de reforma em vá-
rias unidades de saúde. O 
último local onde os tra-
balhos foram concluídos 
foi no bairro Bonsucesso, 
que recebeu nova pintu-
ra, substituição de pisos e 
azulejos, troca de vidraças, 

substituição de mobiliário 
e instalação de concerti-
nas. Nesta quarta-feira 
(12), às 16 horas, haverá 
a entrega das melhorias. 
A unidade de saúde do 
Bonsucesso foi inaugura-
da em dezembro de 2004 
e a Prefeitura realizou esta 
obra de manutenção para 

melhorar as condições de 
trabalho aos profissionais. 
para que eles possam 
oferecer atendimento de 
qualidade. A unidade do 
Bonsucesso é referência 
em saúde para aproxima-
damente 800 famílias dos 
bairros: Mandu, Bonsu-
cesso, Kanegai, Maçaim, 

Piracuama e Oliveiras.
De acordo com a enfer-

meira da unidade, o local 
ficou todo arrumado e dá 
mais ânimo para se traba-
lhar, além disso, a equipe 
foi contemplada com um 
veículo para fazer as visi-
tas domiciliares.

A população atendida 
neste local conta com os 
serviços de médico especia-
lista em saúde da família, 
enfermeira, dentista, au-
xiliar em saúde bucal, dois 
auxiliares de enfermagem 
e seis agentes comunitá-
rios de saúde. Os morado-
res podem participar de 
vários grupos, tais como: 
hiperdia, gestantes e pueri-
cultura. Também são feitos 
curativos, vacinação, coleta 
de preventivo e coleta de 
sangue de pacientes idosos 
e acamados. Pacientes dia-
béticos realizam o controle 
e o teste do pezinho é feito 
em domicílio no Bonsuces-
so, por ser região rural.

As obras do centro 
comunitário do bairro 
Bonsucesso estão sendo 
finalizadas. O local está 
recebendo pintura, além 
de calçada e pavimenta-
ção na estrada de acesso.

A Prefeitura está in-
vestindo R$ 638.405,10 na 
obra, que beneficiará mora-
dores de toda aquela região.

O prédio tem um to-
tal de 368,30 m² de área 
construída, contendo dois 
sanitários, copa, área de 
serviço, vestiário, salão 

principal com palco de 
cerca de 200 m², sala de 
depósito, arquivo e sala 
multiuso. Também está 
sendo  finalizada  a área 
para estacionamento, com 
piso intertravado, ilumi-
nação externa com postes, 
muro e gradeamento.

O centro comunitário 
fica localizado às margens 
da rodovia Dr. Caio Go-
mes Figueiredo, ao lado 
da unidade de saúde e da 
escola Orlando Pires, no 
Bonsucesso.

Pindamonhangaba 
teve a sua III Conferência 
dos Direitos da Mulher 
na última sexta-feira (7), 
no auditório da Prefei-
tura. As ações foram or-
ganizadas pelo CMDM 
- Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, com 
o apoio da Funvic - Fun-
dação Universitária Vida 
Cristã, Fapi, Unesco e 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Os partici-
pantes puderam conferir 
informações das pales-
trantes e fazer sugestões.

“Agradecemos o apoio 
da população, também 
demos o título de mu-

lher cidadã para aquelas 
que levantam a bandeira 
em defesa dos direitos 
da mulher. A expectativa 
para a Conferência Esta-
dual é a melhor possível, 
vamos levar excelen-
tes propostas. Estamos 
aguardando a definição 
da data, mas acredito que 
até novembro teremos a 
Estadual”, disse Simo-
ne Braça, presidente do 
CMDM.

O prefeito de Pinda-
monhangaba parabeni-
zou as mulheres por esta 
iniciativa e ressaltou que 
a determinação e em-
penho na resolução de 

questões que promovam 
e envolvam mais pesso-
as é muito importante. 
“As mulheres estão con-
quistando o seu espaço, 
crescendo e mostrando 
sua capacidade. Essa luta 
contínua é o que nos mo-
tiva”.

O presidente da Fun-
vic, Luis Otávio Palhari, 
participou da solenidade 
de abertura e colaborou 
com algumas informa-
ções sobre a ONU - Orga-
nização das Nações Uni-
das - e falou sobre a 
missão da Unesco, des-
tacando a igualdade de 
gênero.

Mulheres hoMenageadas
Alice Marques Valadares Vaz, Cristina Aparecida Nogueira, Edna Ribeiro Martins, Ana 

Maria Braz, Tânia Maria Siqueira, Marta Suana, Valéria Fernandes, Edna de Souza, Eliza-
beth Bassi, Maria Ângela Gonzaga da Silva, Patrice Alessandra dos Santos Rosello, Elciane 
Braza Duarte Waldhelm, Sandra Maria Carneiro Tutihashi, Eliana Maria Galvão e Gislene 
Cardoso foram as homenageadas pelo conselho e receberam certificados. 

Evento foi realizado no auditório municipal

Área interna do centro comunitário

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Unidade é referência no atendimento de bairros rurais

Divulgação

Novo local é amplo e oferece condições ideais aos profissionais e população
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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) recebeu na 
última Sessão Ordinária da 
Câmara de Vereadores, res-
posta de um ofício da Secretá-
ria de Educação e Cultura, no 
qual a Professora Rosângela 
Gonçalves e Silva, Secretária 
da pasta em exercício, infor-
ma sobre a construção de uma 
creche no bairro Parque das 
Palmeiras com o objetivo de 
atender a demanda de crianças 
deste bairro e do Residencial 
Vila São Paulo.

Esta é uma solicitação 
antiga do vereador Toninho 
da Farmácia, que sempre 
atento às revindicações da 
comunidade oficiou à prefei-
tura através do Requerimento 
nº 1.059, onde informava a 
necessidade desta obra, pois 
hoje, com a inclusão cada vez 
maior das mulheres no merca-
do de trabalho, a construção 
de uma creche na região é de 
fundamental importância para 

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 so l 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.

Parque das Palmeiras e 
Residencial Vila São Paulo 
receberão creche municipal

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

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

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

as mães.
Agora é só aguardar a 

liberação para licitação pelo 
FNDE - Fundo Nacional 
de Desenvolvimento para a 
Educação, autarquia vincu-
lada ao MEC - Ministério da 
Educação.

Recuperação da 
pavimentação do 
Residencial 
Vila São Paulo
Outra solicitação do ve-

reador Toninho da Farmácia 
e que deve ser atendida em 
breve é inclusão das vias do 
Residencial Vila São Paulo, 
no programa de recuperação 
asfáltica, contemplando todas 
as ruas do bairro.

O vereador fez esta solici-
tação atendendo aos pedidos 
dos moradores que reclama-
ram das precárias condições 
das ruas da comunidade, que 
aguardam por esta recupera-
ção há muito tempo e agora 
está prestes a ser realizada.

V e r e a d o r  t o n i n h o  d a  f a r m á c i a ,  n o 
destaque, mostra fac-símiLe do memorando e 
do ofício enViado PeLo Gabinete do Prefeito 
informando sobre a construção das creches

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  do  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 na 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 re-
querimento nº 1.218/2015, 
o roçamento do mato e 
limpeza das margens do rio 
Barranco Alto, no bairro 
Mantiqueira. Magrão reque-
reu, ainda, através do requeri-
mento nº 1.220/2015, 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 
1.173/2015, 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 aci-
dente ocorra naquele local e, 
através do requerimento nº 
1.227/2015, está requerendo 
ao Poder Executivo, a im-
plantação 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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cotidiano

Começam nesta ter-
ça-feira (11) as inscrições 
para concorrer a um dos 
apartamentos construídos 
no Azeredo, em Moreira 
César.

De acordo com o co-
ordenador regional da 
CDHU, Francisco Assis 
Vieira ‘Chesco’, a prefei-
tura doou o terreno e a 
CDHU foi responsável 

pela construção dos apar-
tamentos. As inscrições 
são realizadas no Recinto 
São Vito. Para participar 
desta etapa os moradores 
fizeram o agendamento 
nos dias 5 e 6 deste mês. 
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba firma parcerias 
para atender a população 
e realizar o sonho da casa 
própria.

Conferência 
sobre juventude 
acontece neste 
sábado

Pinda sedia 
workshop 
sobre porto de 
São Sebastião

Curso de cerâmica no museu

CDHU realiza inscrições para sorteio 
de apartamentos no Azeredo

Empresários da cidade 
e região poderão partici-
par de um workshop nesta   
terça-feira (11), quando 
serão debatidos assuntos 
relacionados ao porto de 
São Sebastião, considera-
do o ‘quintal’ logístico do 
Vale do Paraíba. 

O workshop será no 
auditório da Prefeitura, 

a partir das 9h30, com 
a presença de represen-
tantes do Ciesp - Centro 
das Indústrias do Esta-
do de São Paulo, Con-
sórcio Logístico de São 
Sebastião; presidente 
da Estiva de São Sebas-
tião, presidente da Cia. 
Docas, e demais convi-
dados.

Pindamonhangaba rea-
liza, neste sábado (15), a I 
Conferência Municipal da 
Juventude. Interessados 
podem fazer as inscrições 
antecipadamente pelo site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br ou, se preferir, no 
dia do evento. As atividades 
serão realizadas no Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira, ‘João do Pulo’, a 
partir das 8 horas.

A Conferência da Ju-
ventude é realizada com 
o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e os 

participantes poderão es-
colher um, entre quatro 
eixos, para debater. O eixo 
1 é voltado ao Direito à 
Qualidade de Vida: Saú-
de, Esporte, Lazer e Meio 
Ambiente; eixo 2, Direito 
ao Desenvolvimento Inte-
gral: Educação, Trabalho, 
Cultura; eixo 3,  Direito 
à Vida Segura: Seguran-
ça e Paz; Diversidade e 
Igualdade; eixo 4, Direito 
à participação e ao poder: 
Participação juvenil, Co-
municação, Mobilidade e 
Território.

Terminam nesta sex-
ta-feira (14) as inscrições 
para o curso de cerâmi-
ca  no Museu Histórico e 
Pedagógico D. Pedro I e 
Dona Leopoldina. São  15 
vagas e as inscrições de-
vem ser feitas no museu, 
das 9 às 11 e das 14 às 16 
horas. É necessário levar 
cópia do RG e CPF e ter no 

mínimo 10 anos de idade.
O curso é oferecido por 

meio do ‘Programa Quali-
ficação Cidadã’, do Fundo 
Social de Solidariedade de 
Pinda em parceria com a 
Prefeitura.

De acordo com as in-
formações do coordena-
dor do Fundo Social de 
Solidariedade, as aulas 

acontecerão às segundas, 
quartas e sextas-feiras, 
das 13h30 às 16h30, e te-
rão início dia 17, deste 
mês.

“O Fundo Social de 
Pinda oferece vários cur-
sos e também temos par-
cerias com vários proje-
tos. Estamos qualificando 
as pessoas de nossa cidade 

para que consigam gerar a 
própria renda. Inaugura-
mos, recentemente, mais 
um polo da Padaria Arte-
sanal, agora temos mais 
este curso. A nossa equipe 
está trabalhando bastante 
para atender a população 
da melhor forma”, comen-
ta o prefeito de Pindamo-
nhangaba.

Para participar das inscrições os moradores fizeram o agendamento

Divulgação

Divulgação

Prefeitura recebe exposição de Cidoka
O espaço cultural no saguão 

da Prefeitura recebe, neste mês, 
telas da artista plástica Maria 
Aparecida Guimarães Basso, a 
Cidoka. A mostra estará no lo-
cal até o dia 4 de setembro e a 
visitação no horário normal de 
funcionamento do prédio: de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 17 
horas. 

A artista apresenta diversas 
telas em giz pastel sobre can-
son, na maioria retratos, muitos 
deles premiados. Vale a pena 
conferir a técnica e o talento da 
artista. A artista plástica Cidoka expõe obras neste mês Detalhes da exposição na Prefeitura

DivulgaçãoDivulgação

O curso é oferecido por meio do ‘Programa Qualificação Cidadã’, do Fundo Social de Solidariedade
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1° Vara Cível de Pindamonhangaba/SP 
Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 0006273-09.2009.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia 
Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ednardo Pereira Cavalcante, CPF n° 
579.494.888-4, que Banco Volkswagen S/A, lhe ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, 
objetivando o recebimento de R$ 43.677,11 (junho/09) decorrente do débito da Cédula de Crédito 
Bancário nº 14096444, fi rmado em 05/11/2006. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se 
edital de citação, para que em 03 dias, a fl uir do prazo supra, pague o débito devidamente corrigido, 
neste caso a verba honorária será reduzida pela metade. Fica, também, ciente de que o prazo para 
oposição de embargos é de 15 dias e, se dentro deste prazo reconhecer o crédito do exeqüente 
depositando 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários advocatícios sobre o débito 
atualizado), poderá requerer seja admitido pagar o restante em até seis (06) parcelas mensais, 
acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês (Lei nº 11382/06), sob pena de penhora de 
tantos bens quantos bastem para garantia da divida. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
e que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado 
e afi xado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 
de maio de 2015.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 249/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a)  ROSEMEIRE APARECIDA FERREIRA 
MAIA, responsável pelo imóvel situado a RUAJAIR MACHADO GOMES, S/N, Bairro JD MARIANA, 
inscrito no município sob as sigla SO110907024000,  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

edital de convocação de aSSeMbleia geral extraordinária

Eu Joaquim Vieira Alves, presidente da Associação de Moradores do Residencial Jardim Marieta  
Azeredo, no que me  conferi  o dispositivo  no inciso  ll  do Art. 25, faço saber que convoco uma 
Assembleia geral  extraordinária para o dia  25 de Agosto de 2015, para aprovação da comissão 
eleitoral em conformidade com o Art. 35 e alínea A do Art. 16 , local; Maria da Glória Carlota, 182, 
Horário; primeira chamada as 16, segunda chamada as 16;30 horas, encerramento as 18 horas,  os 
4 nomes designado para apreciação ao segue;;
 1º- José Esaur de Freitas, RG 8.892.393SSP.SP;
 2º - Eduardo Godoi César, RG  8.892.472-5SSP
3º-   Roberto Moreira, RG 20.517.993-9SSP.SP                                   
 4º-  Carlos Eduardo Pestana César-RG 43.770.833-0SSP.SP

Pindamonhangaba, 11 de Agosto de 2015 
________________________________________

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle SEOB-013/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Reinaldo Ronconi, responsável pelo 
imóvel localizado na Rua Eloy Chaves, nº 403, para que tome ciência do TERMO DE EMBARGO nº 
007/2015 e o AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 488/2015, lavrados em função de 
reforma/demolição sem o alvará em terreno situado á Rua Eloy Chaves, nº 403, infringindo assim 
o Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (CINCO) dias 
úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.

JoSÉ franciSco fernandeS
reSPondendo Pelo dePartaMento de licenciaMentoS

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA 

conselhodeculturapinda@outlook.com 

 

  Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2015

 

CONVOCAÇÃO 

    O CMC, Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, vem através 
deste convocar seus membros, e pessoas interessadas, para a oitava reunião 
ordinária do ano, no dia 11/08/2015 (terça-feira) às 18h00, no espaço Sede do 
CMC, localizado no Palacete 10 de Julho, Rua Deputado Claro César, 33. 

Pauta: 

1. Aprovação de ata anterior; 

2. Eleições CMC– Sociedade Civil. Ações para divulgação; 

3. Fórum do Patrimônio Histórico e Cultural – 12 a 17/agosto  

4. CEU DAS ARTES e CMC – projetos e parcerias 

Sem mais, contamos com a presença de todos os Conselheiros e demais 
interessados. 

 

 

Francisco Antônio L. Freitas Filho 

Presidente do CMC 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
extrato de aditaMento

Pregão nº 034/2011
Contrato nº 168/2011 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Locsim Locação De Máquinas, Equipamentos e Sistema Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames cardiológicos pelo período 
de 12 meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 02 (dois) meses, prorrogando-se, assim, o contrato 
até 25/09/2015.
Adita-se valor: base no índice IPC-FIPE de 7,51%, passando-se o valor unitário de R$ 102,72 para 
R$ 110,43.
Data de assinatura: 20/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz Carlos Morgado.
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2015.

Pregão nº 113/2011

Contrato nº 139/2011 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Locsim Locação De Máquinas, Equipamentos e Sistema Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e 
preventiva com substituição de peças em máquinas impressoras/copiadoras.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 12 (doze) meses, prorrogando-se, assim, o contrato 
até 30/06/2016.
Data de assinatura: 30/06/15.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Cristiane Venturelli Leandro.
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2015.

Pregão nº 248/2012

Contrato nº 024/2013 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: R. L. Soares de Arruda Lavanderias Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em processamento de roupa hospitalar, 
constituindo-se de lavagem (incluindo umectação, quando necessário), centrifugação, secagem, 
dobragem, embalagem e reparo de rouparia, pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 12 (doze) meses, prorrogando-se, assim, o contrato 
até 03/08/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor, com base no índice IPC-FIPE de 8,06% passando o valor mensal 
de R$ 3.11,21 para R$ 3.361,97.
Data de assinatura: 07/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Rodolfo Lois Soares de Arruda.
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2015.

Pregão nº 115/2013

Contrato nº 119/2013 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças - ME.
Objeto: Contratação de empresa em prestação de serviços de manutenção mecânica preventiva 
e corretiva, com reposição sem exclusividade de peças e/ou componentes genuínos ou originais 
de fábrica em caminhões e ônibus da frota da prefeitura municipal de Pindamonhangaba/SP pelo 
período de 12 (doze) meses.
Adita-se valor: adita-se o item 3.1 para acréscimo de 17,573086% ao valor do contrato, que 
corresponde a R$ 50.000,00.
Data de assinatura: 14/07/15.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima.
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2015.

Pregão nº 049/2014

Contrato nº 119/2013 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças - ME.
Objeto: Contratação de empresa em prestação de serviços de manutenção mecânica preventiva 
e corretiva, com reposição sem exclusividade de peças e/ou componentes genuínos ou originais 
de fábrica em caminhões e ônibus da frota da prefeitura municipal de Pindamonhangaba/SP pelo 
período de 12 (doze) meses.
Adita-se valor: adita-se o item 3.1 para acréscimo de 17,573086% ao valor do contrato, que 
corresponde a R$ 50.000,00.
Data de assinatura: 14/07/15.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima.
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2015.

Pregão nº 160/2014

Contrato nº 158/2014 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Entek Cursos Livres Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em cursos para atendidos pela assistência 
social, especialmente pead, renda mínima, renda cidadã, cursos que busquem desenvolvimento, 
autonomia, competências pessoais entre outros.
Adita-se valor: adita-se o item 2.1 em mais 04 (quatro) meses, prorrogando-se, assim, o contrato 
até 24/11/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 8,06%, passando 
o valor do contrato (equivalente ao período solicitado, qual seja, 04 meses), de R$ 9.568,00, para 
R$ 10.339,18.
Data de assinatura: 20/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Ismael Fernandes Vieira.
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2015.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital reSuMido

Pregão nº 099/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 99/15, referente à “Aquisição de 
“Torno Elétrico para Cerâmica” e “Máquina de confeccionar placas de argila, manual” para o projeto 
“Escola de Cerâmica”, conforme termo de referência”, com encerramento dia 25/08/15 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, 10 de agosto de 2015.

Pregão nº 193/2015

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. 193/15, referente à “Aquisição de 
lixeira grande para lixo contaminado e assento sanitário infantil”, com encerramento dia 21/08/15 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, 10 de agosto de 2015.

Pregão nº 194/2015

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. 194/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada em confecção de sacola plástica com logotipo”, com encerramento dia 
21/08/15 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, 10 de agosto de 2015.

Pregão nº 195/2015

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. 195/15, referente à “Aquisição 
de equipamentos para uso nas obras e manutenções diversas executadas no distrito de Moreira 
César”, com encerramento dia 24/08/15 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, 10 de agosto de 2015.

Pregão nº 196/2015

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. 196/15, referente à “Aquisição 
de gaveteiros e armário odontológico com gaveteiro”, com encerramento dia 24/08/15 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, 10 de agosto de 2015.

Pregão nº 197/2015

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. 197/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de vidraçaria, para atender demanda de troca 
e colocação de vidros e colocação de espelhos nas salas de musculação da Sejelp, com mão de 
obra e material incluso”, com encerramento dia 25/08/15 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, 10 de agosto de 2015.

Pregão nº 218/2015

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. 218/15, referente à “Aquisição de 
veículo de 07 (sete) lugares para atender ao Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS, ‘abordagem social’”, com encerramento dia 21/08/15 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, 10 de agosto de 2015.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
RETIFICAÇÃO PP nº. 144/2015
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 07/08/15, p. 10, concernente à 
licitação supra retifica-se o prazo de vigência do contrato nº. 164/2015, qual seja: ’01 a 15 de 
novembro de 2015’. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2015.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

not 013/2015 – SfP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sra. Silvana das Graças Rodrigues, 
proprietária do veículo com placa BRZ8753 a comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio 
para justificar as evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal do Atanázio no 
período de setembro de 2014 a janeiro de 2015, no prazo de 05 dias a contar desta publicação. 
A não justificativa implicará em lançamento de auto de infração conforme previsto no art. 6º no 
Decreto Municipal 4802/2012.

licença da ceteSb

habitar conStruçÕeS SuStentáveiS ltda. ePP torna público que recebeu da 
CETESB a Licença de Operação Parcial N° 3004911, válida até 07/08/2019, para Fabricação 
de Casas, silos e similares pré-fabricados de concreto; sito à ESTRADA PARTICULAR 
JARDIM REGINA, S/Nº, ATANÁZIO, PINDAMONHANGAB-SP.

Extrato de Convênio nº 69/2015
Processo administrativo n.º 18271/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Esquadrão Vida para Adolescentes - Espiva
Objeto: verba Municipal
Valor R$ 161.087,40
Prazo: 31/07/2016
Data de Assinatura: 13/07/2015

Extrato de Convênio nº 70/2015
Processo administrativo n.º 17961/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social /
Lar Irmã Terezinha Associação de Assistência ao Idoso
Objeto: verba Municipal
Valor R$ 162.227,87
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 15/07/2015

Extrato de Convênio nº 71/2015
Processo administrativo n.º 17963/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Lar Irmã Terezinha Associação de Assistência ao Idoso
Objeto: verba municipal – fundo municipal do idoso
Valor R$ 32.900,00 
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 15/07/2015

Extrato de Convênio nº 72/2015
Processo administrativo n.º 17960/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / 
Lar São Vicente de Paulo
Objeto: verba Municipal
Valor R$ 103.818,55
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 15/07/2015

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 250/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a)  MARCOS ANTONIO CORREA LEITE, 
responsável pelo imóvel situado a RUA MANUEL RIBEIRO DO AMARAL, S/N, Bairro MOMBAÇA, 
inscrito no município sob as sigla SO110102001000,  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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010968-74.2007.8.26.0445 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 a(o) Camila Rodrigues, CPF 152.522.408-50, RG 24868060, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Ordinário por parte de Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando a rescisão contratual de Instrumento 
Particular de Compra e Venda de imóvel firmado com a ré, em 10/01/1999, e que não vem sendo adimplido desde abril 
de 2005, além da indenização a título de perdas e danos e da reintegração de posse do imóvel situado na Rua Bulgária, nº 
371, Loteamento Residencial Pasin, Pindamonhangaba-SP e objeto da matrícula nº 9.958 do CRI de Pindamonhangaba-SP. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) 
autor(a) (es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0500187-86.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Joao Carlos de Castro Cabral

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na 
forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ 
Imposto sobre Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual 
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, 
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, 
ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de 
serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

Executada: Joao Carlos de Castro Cabral
Documentos da Executada: CPF: 01936058804
Execução Fiscal nº: 0500187-86.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 9569
Valor da Dívida: R$ 982,71

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0500205-10.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Ana Maria Ferreira do Prado

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre 
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do 
débito.

Executada: Ana Maria Ferreira do Prado
Documentos da Executada: CPF: 01960449877, RG: 91290892
Execução Fiscal nº: 0500205-10.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 869
Valor da Dívida: R$ 1.030,21

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0500210-32.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Luiz Carlos de Souza Santos Eletronica Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre 
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do 
débito.

Executada: Luiz Carlos de Souza Santos Eletronica Me
Documentos da Executada: CNPJ: 73178790000173
Execução Fiscal nº: 0500210-32.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 8305
Valor da Dívida: R$ 1.018,89

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0500251-33.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
                               EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Xavier Brito, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a) 
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial 
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito.

Executada: Marli Gonçalves dos Santos
Execução Fiscal nº: 0500251-33.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 02 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0500601-21.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
                               EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr Carlos Eduardo Xavier Brito, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a) 
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre 
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

Executada: Geraldo Magela dos Santos Junior
Execução Fiscal nº: 0500601-21.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0501424-58.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Antonio Ramos da Silva

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial 
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito.

Executada: Antonio Ramos da Silva
Documentos da Executada: CPF: 43583091868
Execução Fiscal nº: 0501424-58.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: NE34.04.05.071.001
Valor da Dívida: R$ 1.654,25

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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variedades

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria com a 
Novelis, por meio da Evoluir, 
realiza na quarta-feira (12), o 
evento de reinauguração do 
Parque Natural Municipal do 
Trabiju. A cerimônia será rea-
lizada a partir das 15 horas, no 
parque, e abrirá a programação 
do Fórum Municipal de Patri-
mônio Histórico e Cultura, que 

Quarta-feira - 12 de agosto
Parque natural municipal do trabiju
15h - abertura durante a inauguração da reestruturação do parque e da 
exposição 5 elementos
 
Quinta-feira - 13 de agosto
Palacete 10 de Julho
9 às 13h - Oficina de Arte Contemporânea
Pré Requisito: Participantes compareçam com máquina fotográfica digital ou 
celular que façam fotos
14 às 17h - Oficina de História com visita guiada ao Palacete
18h30 - Roda de Conversa “Sistema Municipal de Cultura” com o Conselho 
Municipal de Cultura
 
sexta-feira, 14 de agosto
Palacete 10 de Julho
18h30 - “Pinda em Cena em Debate” com o Departamento de Cultura
 
domingo - 16 de agosto
bosque da Princesa
9 às 13h - Pescaria no bosque
 
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina
14h - Contação de Histórias sobre o Palacete da Palmeira
 
segunda-feira - 17 de agosto 
- “Dia Nacional do Patrimônio Histórico”
escola alfredo Pujol
10h - Bate Papo “Patrimônio Histórico e Cultural de Pindamonhangaba” com o 
Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico 
15h30 - Bate Papo “Patrimônio Histórico e Cultural de Pindamonhangaba” com o 
Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico 
na escola alfredo Pujol
 
Palacete 10 de Julho
18h30 - Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Arquitetônico

Bibliotecas comemoram Semana do Folclore
As bibliotecas públicas mu-

nicipais estão realizando come-
moração à Semana do Folclore, 
em parceria com a Brinquedo-
teca. As atividades começaram 
na segunda-feira (10), nas bi-
bliotecas do Castolira e do Sesi, 
e seguem até quarta-feira (12), 

em todas as unidades, de acordo 
com a programação.

Nesta terça-feira (11), os 
eventos serão às 8h30 e 10 ho-
ras, na Biblioteca Ver. Rômulo 
Campos D´Arace, no Bosque; e 
às 13h30 e 15 horas, na Biblio-
teca do Araretama. Na quarta-

feira (12), os encontros serão às 
8h30 e às 10 horas, na Bibliote-
ca Maria do Carmo Gomes, na 
Vila São Benedito; e às 13h30 
e 15 horas, na Biblioteca Maria 
Bertha César, em Moreira César.

O evento é aberto a crianças 
de todas as idades.

maquete mostra disposição da exposição “5 elementos” no trabiju

Reinauguração do 
Parque Trabiju abre 
Fórum Municipal de 
Patrimônio Histórico

segue até o dia 17 de agosto.
O Parque Trabiju está rece-

bendo uma série de benfeitorias 
estruturais, tanto nas edifica-
ções já existentes, quanto na 
metodologia para promover a 
educação ambiental. As visitas 
de grupos serão iniciadas a par-
tir do dia 21 de setembro.

O projeto consiste na revita-
lização da infraestrutura do par-

que com a adequação de suas 
estruturas de visitação e a ins-
talação de estações temáticas de 
conhecimento sobre os princi-
pais aspectos da sustentabilida-
de, além de informações sobre 
fauna, flora e reciclagem.

A Prefeitura está realizando 
as melhorias da parte estrutural 
do parque, como reforma das 
ocas e das pontes, troca dos te-
lhados de piaçava, colocação de 
piso intertravado na portaria e 
nos arredores das ocas, melho-
rias nos banheiros, pintura e 
jardinagem, entre outras, com 
um investimento estimado pela 
Secretaria de Obras da Prefei-
tura em R$ 100 mil, somando-
se tanto valores licitados como 
mão de obra própria.

A parte didática e pedagógi-
ca de visitação ao parque está 
sendo desenvolvida pela Evo-
luir, com aporte da Novelis, em 
duas etapas de R$ 400 mil. Na 
primeira etapa, a empresa rea-
lizou a concepção do conteúdo, 
desenvolvimento, produção e 
montagem da exposição “5 Ele-
mentos”, além do programa de 
visitas educativas e treinamento 
dos guarda parques. O proje-
to está sendo desenvolvido por 
meio da Lei de Incentivo à Cul-
tura, do Ministério da Cultura.

Fórum de 
Patrimônio Histórico

A programação do Fórum 
Municipal de Patrimônio con-
templa palestras, oficinas de 
arte contemporânea e de histó-
ria, debate, contação de histó-
rias e o retorno da famosa ‘Pes-
caria no Bosque da Princesa’, 
programada para o domingo de 
manhã. Todas as atividades são 
gratuitas e abertas à população.

 
 

PRogRaMação
Fórum Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural

Cunha, Monteiro Lobato
e Campos do Jordão 
vencem Festival Sertanejo

Representantes das cidades 
de Cunha, Monteiro Lobato e 
Campos do Jordão foram os 
vencedores das três categorias 
do 14º Festival Sertanejo “Luiz 
Carlos Cardoso”, encerrado na 
sexta-feira (7), no Recinto São 
Vito, em Moreira César. O even-
to foi realizado pela Prefeitura, 
em parceria com a empresa 
Máximus, e encerrou a progra-
mação dos 310 anos de Pinda-
monhangaba.

O prefeito de Pindamonhan-
gaba esteve presente e entregou 
a premiação aos vencedores. 
“A realização deste festival é de 
grande importância para valo-
rizar as nossas raízes, que estão 
na zona rural, além de incenti-
var artistas e público. Gostaria 

de parabenizar toda a equipe 
organizadora e os participantes. 
Aqui, todos são vencedores”, 
afirmou.

O evento foi aberto e encerra-
do com apresentações do cantor 
Misael Ramos, de Resende (RJ), 
que abriu a noite emocionando 
os presentes com “Ave-Maria” e 
encerrando com muita anima-
ção com a tradicional música 
“Galopeira”.

A comissão julgadora do Fes-
tival foi composta, no dia 31 de 
agosto, por: José Alex Cândido, 
Guilherme Ribeiro, João Rodrigo 
Vicente da Palma, Sérgio Augus-
to Bala e Gabriela Raquel. E no 
dia 7, por: José da Silva Almeida 
“Praianinho”, Walmir Medeiros e 
Marcos Roberto de Souza.

Categoria individual

1º lugar - troféu José Moreira da Silva “Galampito” 
- Edílson dos Santos, de Cunha
2º lugar - troféu Vicente Alves de Jesus “Guarani” 
- Misael Ramos, de Resende (RJ)
3º lugar - troféu Benedito Aparecido Costa “Livinho” 
– Jofre Capucho, de Lorena
 

Categoria músiCa raiz

1º lugar – troféu amácio mazzaropi 
- José Júnior e Gabriel, de Monteiro Lobato
2º lugar – troféu Professor Augusto César Ribeiro “Chico Frô” 
– Paraná e Piazinho, de Pouso Alegre (MG)
3º lugar – troféu anacleto Rosas Júnior 
– Luiz Gustavo e Rafael, de Cunha
 

Categoria Jovem músiCa sertaneJa

1º lugar – troféu Francisco Alves “Chico Viola” 
– Rafael Viola e Dinelson, de Campos do Jordão
2º lugar – troféu tar e Quar 
– Heron e Heitor, de Pindamonhangaba
3º lugar - troféu José Corrêa Cintra 
– Floriano e Peixoto, de São Paulo

Prefeito 
cumprimenta 
vencedor da 
categoria 
individual, 
representante 
de Cunha

vencedores da categoria ‘música raiz’, representantes 
de monteiro lobato

únicos representantes de Pinda entre os vencedores, 
Heron e Heitor ficaram em segundo lugar na categoria 
‘Jovem música sertaneja’

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Pindamonhangaba 11 de agosto de 2015TERÇA-FEIRA

Tribuna do Norte
ESPORTES

As equipes masculi-
nas de handebol e futsal 
jogam nesta semana. O 
time de futsal enfrenta 
na sexta-feira (14), às 21 
horas, Pompeia, em par-
tida válida pelo Campeo-
nato Paulista. O handebol 
terá dois jogos pela Liga 
Paulistana, no domingo 
(16), em São Bernardo do 
Campo.

A competição de futsal 
está entrando na 2ª fase, 
na 1ª os representantes de 
Pinda ficaram em 3º lu-
gar do grupo. A formação 
da equipe é a seguinte: 
goleiros - Wesley e Mar-
cos Vinícius; fixos - João 
Batista, João Diego e Sil-
vio Boliviano; alas -  Allan 

David, Douglas Dias, Luiz 
Henrique, Flavio, Heliton, 
Júlio César e Paulo Augus-
to; pivôs - João Maurício, 
Marcão, Lucas e Kanigia.

Já no handebol, o giná-
sio do Araretama foi palco 
de dois jogos no último 
sábado (8). A categoria ca-
dete enfrentou o time Me-
todista, de São Bernardo 
do Campo, e a adulta Poá. 
Em ambas as partidas o 
placar não foi positivo 
para as equipes locais, que 
seguem treinando para re-
verter a situação.

O time cadete encara 
o Metodista, na casa do 
adversário, e o adulto en-
frenta os representantes 
de Diadema.

Handebol e futsal de Pinda 
enfrentam novos desafios

Os times de handebol treinam no ginásio do Alto Tabaú

Pindamonhangaba irá 
certificar garçons e ca-
mareiras na quarta-feira 
(12). Os alunos do curso 
de camareira participarão 
de uma maratona e os do 
curso de garçons de uma 
corrida. A entrega dos cer-
tificados será às 18 horas, 
no Shopping Pátio Pinda.

Os dois cursos inte-

gram o programa Inclu-
são Produtiva, que tem 
como objetivo qualificar 
a mão de obra local para 
atender a demanda do 
mercado de trabalho. A 
proposta da maratona e 
da corrida é valorizar os 
profissionais de forma 
divertida. Nesta ativi-
dade a Prefeitura conta 

com a parceria da Acip, 
Acta, Shopping Pátio 
Pinda e Domum Hotel.

A maratona dos alunos 
do curso de camareira 
acontecerá no Domum 
Hotel, às 10 horas, os 
garçons irão participar de 
uma corrida, às 15 horas, 
no Shopping Pátio Pinda.

A Prefeitura de Pin-

damonhangaba investe 
em qualificação profis-
sional. As 70 pessoas 
que receberam certifica-
dos estarãos preparados 
para entrar no mercado 
de trabalho. Eles tiveram 
aulas teóricas e práticas 
para poder desempenhar 
seus papéis da melhor 
forma.  

Pela 28ª rodada do Campeonato de Futebol de Salão 
jogam nesta terça-feira (4), no  Ginásio Esportivo To-
bias Salgado:  pelo sub 14 -  Escola Por Excelência e Fei-
tal, às 19h30; Ferroviária e Primeiros Passos, às 20h15. 
Pelo sub 20, Ferroviária e Bosque, às 21 horas. 

CAMPEONATO SUB 13 - 7ª RODADA
SÁBADO (8) – ÀS 8h30

GEREZIM 4 X 0 SÃO PAULO - AZEREDO

FLUMINENSE 8 X 0 MOMBAÇA  - RAMIRÃO

CANTAREIRA 0 X 2 ETNA - TIO NÊ - FEITAL

MARICÁ 0 X 9 FERROVIÁRIA - MARICÁ

CAMPEONATO SUB 17 - 7ª RODADA, SÁBADO (8)

 UNIDOS DO JARDIM REZENDE 2 X 1 SÃO PAULO 
JARDIM RESENDE........9h45

 SANTOS 1 X 1 MARICÁ 
AFIZP..........................9h45

JARDIM REGINA 1 X 1 ETNA 
JARDIM REGINA..........10h15
 
UNIDOS DO ARARETAMA 0 X 1 FLUMINENSE 
RAMIRÃO..................9h45

BELA VISTA 8 X 1 CIDADE NOVA 
B. DAS CAMPINAS......10h15

INDEPENDENTE 4 X 3 RAMOS 
MARICÁ.....................9h45

FOLGA.............................................MOMBAÇA

CAMPEONATO SÊNIOR 50 - 7ª RODADA, DOMINGO (9)

BELA VISTA 3 X 4 SANTA LUZIA 
B. DAS CAMPINAS......8h30

 INDEPENDENTE 2 X 3 AFIZP 
AFIZP..........................8h30

MARICÁ 2 X 1 FLAMENGO 
MARICÁ......................9h45

PINDENSE 1 X 0 ESTRELA 
BOSQUE......................8h30

FOLGA......................... FLUMINENSE

CAMPEONATO 1ª DIVISÃO
8ª RODADA – 2º TURNO, DOMINGO (9) - ÀS 10h30

CHAVE A 
BANDEIRANTE 4 X 4 A MIL POR HORA - FEITAL

VILA SÃO JOSÉ 2 X 2 CANTAREIRA - VILA SÃO JOSÉ

SAPOPEMBA 1 X 1 ROSÁRIO - AZEREDO

CHAVE B
ARARETAMA 2 X 1 REAL ESPERANÇA - BOSQUE

ANDRADA 1 X 3 FERROVIÁRIA - AFIZP

UNIDOS DO CASTOLIRA 2 X 1 AREIÃO - SANTA CECILIA

ResULtados da Rodada

salonão: partidas 
desta semana

Pinda realiza ‘i Corrida de garçons’ 
e ‘i maratona de Camareiras’
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