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Com Porto de São Sebastião

Seminário capacita mais de 
mil professores da Prefeitura 

ALUNOS DA ETEC ACOMPANHAM ATIVIDADES DO MUNICÍPIO

Administração prepara 
população para emprego

MATHEUS HENRIQUE 
CONQUISTA 
TRÊS MEDALHAS 
NO PARAPAN

Pindamonhangaba vai 
sediar, nesta terça-feira 
(18), um workshop sobre 
as principais formas de 
utilização do porto de São 
Sebastião para escoar a 
produção das empresas 
do munícipio, bem como 
receber matéria-prima e 
produtos.

O workshop ainda visa 
explicar aos empresários 
todas as formas de 
negócios que podem ser 
feitas por intermédio do 
Porto, além de debater 
sobre a estrutura atual da 
unidade e seu projeto de 
expansão.

Pinda quer aumentar escoamento 
da produção e chegada de insumos

Mais de mil professores da Rede Munici-
pal de Pindamonhangaba participaram do 
Seminário de Educação ‘Excelência em Edu-
cação: Um Compromisso Compartilhado’, 
na sexta-feira (14), que debateu os caminhos 
para construção de projeto de vida a partir 

da escola. Dentre os conselhos transmitidos 
pelo palestrante Leo Fraiman estão formas 
de agir para que os professores vençam a in-
disciplina e a desmotivação de alguns estu-
dantes e consigam, através da neurociência, 
estimular e envolver os alunos.

Os alunos do curso Esco-
la da Moda vão receber cer-
tifi cados nesta quarta-feira 
(19), às 18 horas, no centro 
comunitário no loteamento 
Vila São Paulo; na quinta-fei-
ra (20) será a vez das turmas 
do Time do Emprego serem 
certifi cadas, às 14 horas, no 
Espaço Juventude.

Na última quarta-feira 

(12), as pessoas que fi zeram 
os cursos de camareira e gar-
çons participaram de várias 
atividades recreativas, in-
cluindo uma maratona e uma 
corrida. Estes novos profi s-
sionais fazem parte do Pro-
grama Inclusão Produtiva e 
estão aptos a entrar no mer-
cado de trabalho.

Na semana passada, dezenas 
de alunos da Etec - Escola Técnica 
Estadual João Gomes de Araújo - 
visitaram o Laboratório Munici-
pal ‘Dr Paulo Emílio D’Alessandro’ 
e o Abrigo de Animais para conhe-
cerem os procedimentos adotados 
nos dois locais. Eles também fo-
ram ao gabinete do prefeito para 
conversar sobre administração 
pública e participaram do pro-
grama de rádio ‘O Prefeito e Você’.

Em 2014, prefeito de Pinda se reuniu com a Comissão Portuária de São Sebastião 

Seminário visa capacitação dos professores 
da Rede Municipal do município

Fortalecimento do setor 
hoteleiro oferece mais 
vagas para camareiras
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Com o início da apuração para o quar-
to lote de restituição do Imposto de 
Renda 2015, muitos contribuintes 

estão nervosos por perceberem que não estão 
inclusos na terceira leva do benefício, poden-
do estar na malha fina ou mesmo por já sabe-
rem que cometeram erros ou que faltaram do-
cumentações para a confecção da declaração. 
Se esse for o seu caso, não se preocupe, você 
pode ajustar essa situação realizando uma de-
claração retificadora.

O contribuinte que recorrer a esta solução 
tem que tomar muito cuidado e analisar bem as 
informações para fazer tudo certo dessa segun-
da vez. Detectados os problemas, o contribuinte 
deve fazer a retificação, já que qualquer dado er-
rado pode ser corrigido. O prazo para retificar a 
declaração é de até cinco anos, mas é importan-
te que o contribuinte realize o processo rapida-
mente, para não correr o risco de cair na malha 
fina ou num processo de fiscalização, já que nes-
se caso, perde-se o direito de alterar os dados.

Um dos cuidados que deve ser tomado 
é entregar a declaração no mesmo modelo 
(completo ou simplificado) utilizado para a 
declaração original. É fundamental que o con-
tribuinte possua o número do recibo de entre-
ga da declaração anterior.

O procedimento para a realização de uma 
declaração retificadora é o mesmo que para 
uma declaração comum, a diferença é que no 
campo Identificação do Contribuinte, deve ser 
informado que a declaração é retificadora. O 
contribuinte que já estiver pagando impos-
to não poderá interromper o recolhimento, 
mesmo havendo redução do imposto a pagar. 
Nesse caso, deverá agir da seguinte forma: re-
calcular o novo valor de cada quota, manten-
do-se o número de quotas em que o imposto 
foi parcelado na declaração retificadora, desde 
que respeitado o valor mínimo; valores pagos 
a mais nas quotas já vencidas podem ser com-
pensados nas quotas com vencimento futuro 
ou ser objeto de pedido de restituição; sobre o 
montante a ser compensado ou restituído in-
cidirão juros equivalentes à taxa Selic, tendo 
como termo inicial o mês subsequente ao do 
pagamento a maior e como termo final o mês 
anterior ao da restituição ou da compensação, 
adicionado de 1% no mês da restituição ou 
compensação.

Já se a retificação resultar em aumento do 
imposto declarado, o contribuinte deverá cal-
cular o novo valor de cada quota, mantendo-
se o número de quotas em que o imposto foi 
parcelado na declaração retificadora. Sobre a 
diferença correspondente a cada quota venci-
da incidem acréscimos legais (multa e juros), 
calculados de acordo com a legislação vigente.

Ainda há tempo para retificar a declaração 
do tributo, mas o contribuinte deve se apres-
sar. Ontem, por exemplo, a Receita já deposi-
tou o terceiro lote de restituição e, por hora, 
tudo tem funcionado de maneira normal den-
tro do órgão. Aliás, a Receita fez um alerta se-
mana passada que vale para deficientes, ido-
sos ou pessoas com doenças graves: quem não 
estiver na restituição até o terceiro lote, é sinal 
de que entrou na malha fina. Se for seu caso, 
prepare-se.

Melhor corrigir

Declaração retificadora é caminho 
para fugir da Malha Fina

Vinci deixa Vaga a cadeira 32 da aPL

Na noite de quarta-feira (12), na Fasc - Faculdade Santa Cecília - o acadêmico presidente da APL lançou o livro de 
contos ‘A face do Anjo’. Na sexta-feira (14), no Espaço Lailu (Albuquerque Lins, 916), a Noite de Autógrafos foi do livro 
‘Bob Kurt’, do acadêmico Ricardo Estevão. Ambos os lançamentos foram uma festa de divulgação dos talentos literários 
de Pindamonhangaba.

Morte de José Raul Vinci, no 
último dia 10, causa mais um 
sentido desfalque no quadro de 
membros da APL - Academia 
Pindamonhangabense de Letras 
e na Seção Pindamonhangaba 
da  UBT - União Brasileira de 
Trovadores.  

Por nós conhecido como ma-
jor Vinci, militar reformado do 
Exército, foi cidadão exemplar 
sempre preocupado com seus 
compromissos e responsabilida-
des.  Religioso, era  membro atu-
ante nos assuntos relacionados 
à capela de São Sebastião, no 
bairro Alto Tabaú, e da   Irman-
dade do Santíssimo. Culto, foi 
acadêmico ocupante da cadeira 
nº 32 de membros Titulares  e 
integrou uma das diretorias da 
APL. Literato, escrevia em prosa 
e em verso.  Vinci foi trovador 
laureado em certames nacionais 
e locais, mas me lembro de um 
concurso de contos com o tema 
Natal, promovido pela Bibliote-

ca Rômulo Campos D’Arace, no 
qual ele foi um dos três vence-
dores. Suas colaborações eram 
publicadas no jornal Tribuna do 
Norte e Nheengatu-mirim (infor-
mativo da APL).  Em dezembro 
de 2010, na festa comemorativa 
aos 48 anos da APL, Vinci foi um 
dos vencedores do concurso de 
trova em homenagem à Acade-
mia com a trova seguinte: 

Nesta nobre Academia
de caráter literário,
convivem com harmonia
os doutores e operários!

(Raul Vinci)

Deus acolha mais este aca-
dêmico trovador que nos ante-
cede na volta à casa do Pai.

Quando a morte nos ocorre,
um anjo vem nos buscar;
pois o trovador não morre...
muda apenas de lugar!!!

(Ademar Macedo/RN)

Na festa dos 48 anos da Academia Pindamonhagabense de 
Letras, Vinci foi premiado por Bete Guimarães (na época, 
a presidente da Academia) por ter sido autor de uma das 
trovas vencedoras do concurso em homenageou à APL 

Dois novos lançamentos de escritores acadêmicos 

Acadêmicos e o autor Alberto Santiago no lançamento 
ocorrido na Fasc

Jovens leitores agitaram a noite de lançamento de Bob 
Kurt no Espaço Lailu
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Idosos participam de oficina sobre Direitos do Consumidor
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba e o Procon 
irão realizar a primeira 
oficina sobre Direitos do 
Consumidor. A atividade 
será desenvolvida nesta 
quarta-feira (19), às 14 
horas, e é destinada aos 

idosos. O convite para 
este público foi realiza-
do pelo CMI - Conselho 
Municipal do Idoso. As 
orientações serão repas-
sadas pela coordenadora 
do Núcleo Regional do 
Procon de São José dos 

Campos. A presidente do 
CMI, Patrícia Campos, 
comenta que é uma opor-
tunidade maravilhosa 
esta oficina, pois, muitos 
idosos procuram o con-
selho querendo informa-
ções sobre os motivos 

de alguns pedidos serem 
negados. “As vagas fo-
ram distribuídas para os 
grupos de convivência e 
a nossa intenção é que os 
participantes repassem 
as orientações aos de-
mais”.

Após sucesso do ‘fisiculturismo’, Grilo 
pensa na segunda edição da prova

No sábado (15) foi realizado o 1º Campeonato 
de Musculação do Vale do Paraíba, na Associa-
ção Atlética Ferroviária. De acordo com os orga-
nizadores, havia mais competidores de outras 
cidades que do próprio município. “Para o pri-

meiro campeonato da modalidade em Pinda foi 
ótimo e as expectativas foram alcançadas. Ano 
que vem haverá o 2º Campeonato e pretendo re-
alizar outros na cidade”, comentou o organiza-
dor José Luis Camilo Filho, o Grilo. 

Divulgação
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Workshop sobre porto de São 
Sebastião é realizado em Pinda

Encontro com estudantes 
mostra ações na cidade

USP apresenta 
resultado de pesquisa

Conferência da Juventude 
debate várias propostas

Localizada no eixo 
Rio-São Paulo e consi-
derada uma das cidades 
com melhor localização 
no Vale do Paraíba, Pin-
damonhangaba vai sediar 
um workshop sobre o por-
to de São Sebastião nesta 
terça-feira (18), a partir 
das 9h30, no auditório da 
Prefeitura. O evento conta 
com o apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico.

O porto de São Sebas-
tião é considerado o ‘quin-
tal’ logístico do Vale do 
Paraíba e os participantes 

do workshop irão discu-
tir as vantagens do Porto, 
oportunidades de negó-
cios, estrutura atual e pro-
jeto de ampliação. 

O workshop contará 
com a presença de re-
presentantes do Ciesp - 
Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo, Con-
sórcio Logístico de São 
Sebastião, presidente da 
Estiva de São Sebastião, 
presidente da Cia. Docas, 
e demais convidados.

Em março de 2014, o 
prefeito e o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico de Pindamonhan-
gaba visitaram o porto 

de São Sebastião, acom-
panhados por vereadores 
da Comissão Portuária 
da Câmara da cidade lito-
rânea. Este workshop foi 
proposto nesta visitação, 
e tem como objetivo di-
vulgar a estrutura portu-
ária, logística e os fatores 
de ampliação, que indi-
cam São Sebastião como 
o terceiro melhor desem-
penho nos critérios da 
Antaq - Agência Nacional 
de Transportes Aquaviá-
rios. A Antaq regula, su-
pervisiona e fi scaliza as 
atividades de prestação 
de serviços de transporte 
aquaviário.

O prefeito de Pinda-
monhangaba afi rma que 
o prolongamento da ro-
dovia dos Tamoios pelo 
Governo do Estado vai 
beneficiar ainda mais 
a utilização do porto 
de São Sebastião, pois, 
Pindamonhangaba po-
derá ter um entreposto 
para armazenamento 
e exportação de peças 
e mercadorias das em-
presas instaladas no 
município. “Isso pode 
minimizar os custos de 
produção, o que signifi-
ca um novo atrativo na 
vinda de mais empresas 
para a cidade”, disse.

Em uma visita à Etec 
- Escola Técnica João Go-
mes de Araújo - o prefei-
to de Pindamonhangaba 
esteve com os alunos dos 
cursos para discutir as 
ações da administração 
municipal. Além disso, 
após o encontro, os es-
tudantes conheceram as 
instalações da unidade de 
coleta do Laboratório Mu-
nicipal ‘Dr. Paulo Emílio 
D’Alessandro’ e do Abrigo 
de Animais.

No mesmo dia das vi-
sitas, os estudantes parti-
ciparam do programa de 
rádio “O Prefeito e Você”, 
do lançamento do proje-
to de reestruturação do 
Parque do Trabiju e da 
exposição 5 Elementos, 

por meio de uma parceria 
com a Novelis.

Segundo eles, o encon-
tro e as visitas foram muito 
válidas pois representam 

oportunidades de conhe-
cer de uma forma mais 
próxima o dia a dia da 
administração da cida-
de. Para eles, conversar 

com o prefeito e conhe-
cer essas ações mostram 
que são muitas as áreas 
de atuação de um admi-
nistrador. 

Pinda realizou no último sábado (15), no 
Centro Esportivo ‘João do Pulo’, a 1ª Confe-
rência da Juventude. O evento contou com a 
presença de representantes de diversos seg-
mentos, autoridades municipais, entre ou-
tros.

O secretário de Juventude, Esportes e La-
zer representou o prefeito de Pindamonhan-
gaba na solenidade de abertura dos trabalhos 
e destacou: “Nós temos uma missão muito 
importante. Podemos nos considerar privi-
legiados por poder discutir políticas públicas 
para os jovens. Parabéns a cada um de vocês 
que estão contribuindo com a qualidade de 
vida dos demais jovens”.

De acordo com as informações da coor-
denadora do Espaço Juventude, órgão ide-
alizador da 1ª Conferência, este trabalho foi 
necessário para elaboração de políticas pú-
blicas. 

Clareane Cunha, conselheira nacional da 
Juventude, afi rma que é muito bom Pinda ter 
realizado a 1ª Conferência e o esforço de cada 
um é essencial, pois, é possível mudar o país 
com propostas que atendam as necessidades 
dos jovens.

Mais informações, a relação de algumas 
propostas e o resultado da eleição dos dele-
gados serão publicados na edição de sexta-
feira (21).

Pindamonhangaba é foco 
de uma pesquisa com mulhe-
res no climatério desde 2007 
e os resultados deste traba-
lho foram apresentados na 
terça-feira (11) para enfer-
meiros e médicos da Secre-
taria de Saúde e Assistência 
Social. As atividades são co-
ordenadas por Ana Carolina 
Basso Schmidt, docente da 
cadeira de atenção primária 
à saúde na USP.

A professora afi rma que 
a pesquisa está sendo feita 
com 1.200 mulheres, que re-
presentam a população femi-
nina da cidade. Foram estu-
dados os hábitos, condições 
de vida e condições clínicas. 
A apresentação dos resul-
tados foi desenvolvida para 
propor novas estratégias ou 
reafi rmar as que já estão sen-
do feitas.

“Há alguns hábitos de 
vida que sabemos que são 
ruins, como o tabagismo e 
o uso de bebida alcoólica e 
houve a diminuição dos ín-
dices, por outro lado, proble-
mas como estresse, distúrbio 

do sono, hipertensão, diabe-
tes, etc, aumentaram. Com a 
apresentação dos resultados 
propomos aos profi ssionais 
o desenvolvimento de ativi-
dades de práticas corporais 
saudáveis, terapias de cor-
po e mente. Fazer pesquisa, 
produzir conhecimento e 
ajudar a população por meio 
de intervenções tem um sig-
nifi cado a mais, não é uma 
pesquisa de gaveta”, fi naliza 
a professora Ana.

A secretária de Saúde e 
Assistência Social de Pinda-
monhangaba comenta que 
este trabalho é extrema-
mente importante porque 
trazer uma universidade 
para dentro de um serviço, 
principalmente a USP, que 
é uma referência na Amé-
rica Latina, traz excelência 
e metodologia de trabalho 
para um atendimento que 
tem como meta maior a 
promoção da saúde. “É um 
ganho enorme para nós ter 
esse ensino comandando as 
nossas ações, a prevenção é 
essencial”.

O prefeito de Pinda visitou o porto para conferir 
a infraestrutura oferecida aos empresários

Divulgação

Os jovens 
receberam 
várias 
informações que 
contribuíram 
para a discussão 
nos eixos

Mais de 9 mil crianças devem 
ser vacinadas contra paralisia  

Teve início no último sá-
bado (15) a Campanha de 
Vacinação contra a Parali-
sia Infantil. A imunização 
será realizada até o dia 31 

de agosto, sem prorrogação. 
Deverão ser vacinadas crian-
ças de seis meses a menores 
de cinco anos. Além da va-
cina contra a paralisia, está 

sendo realizada a atualização 
da caderneta.

Pindamonhangaba dis-
ponibilizou a vacina em di-
versos postos no Dia D, re-
alizado sábado (15). Lucas 
Lopes, coordenador comer-
cial, passou pela praça Mon-
senhor Marcondes e aprovei-
tou para vacinar o fi lho. “A 
vacina é muito importante 
e a pulverização dos postos 
foi excelente, pois, não cau-
sa fi las e é uma praticidade 
para os pais que trabalham 
durante a semana”.

Pindamonhangaba deve-
rá imunizar mais de 9 mil 
crianças contra a paralisia 
infantil. A vacina está dispo-
nível nas unidades de saúde. 
O atendimento é realizado 
de segunda a sexta-feira, a 
partir das 7h30. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
na unidade de saúde mais 
próxima de sua casa.

Divulgação
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A vacinação vai até o dia 31 e não será prorrogada

Durante o encontro, o prefeito destacou ações da administração
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Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@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 MartiM Cesar Pede 
a Construção de uMa alça de 

aCesso ao Ponto de ônibus na 
Via exPressa e a reVitalização 

da área Verde

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

O vereador Martim Cesar 
(DEM) reitera ao Executivo, 
providências junto ao depar-
tamento competente, para que 
sejam feitos estudos visando 
fazer uma alça para melhorar 
o acesso ao ponto de ônibus 
existente na avenida Doutor 
Francisco Lessa Júnior - Via 
Expressa, com o objetivo de 
melhorar o fluxo de veículos 
na referida avenida e a segu-
rança dos usuários de coleti-
vos urbanos e interurbanos.  O 
vereador destaca que o local 
necessita de uma revitaliza-
ção, pois o mesmo encontra-se 
em total abandono, servindo 
de depósito de lixo.

Lombada na rua
13 de maio, no Crispim
O vereador Martim Cesar 

solicita providências por 
parte da Administração para 
colocação de um redutor de 
velocidade, tipo “lombada” 
na rua 13 (treze) de maio, no 
Crispim, no trecho que liga a 

Martim Cesar reitera 
alça de acesso ao ponto 
de ônibus na Via Expressa

avenida Monsenhor João José 
de Azevedo à rua Guaratin-
guetá.  O vereador alega, em 
sua reivindicação, que esta rua 
além de ser muito estreita, é 
mão única e  o passeio público 
estreito, tem um grande fluxo 
de veículos necessitando de 
um redutor de velocidade para 
dar mais segurança para os 
moradores e para a população 
que utiliza esta via.

Melhorias em asfalto 
no Jardim Resende
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Prefeito é 
de melhorias no asfalto do 
trecho da rua Professor Fued 
Boueri, no Jardim Resende, 
que liga a avenida Abel Corrêa 
Guimarães e a rua João Batista 
Ortiz Monteiro. O vereador 
explica que o piso asfáltico 
vem apresentando uma grande 
depressão, colocando em risco 
a segurança dos condutores 
de veículos e pedestres que 
transitam pelo local.

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
usou a Tribuna na Sessão 
Ordinária do dia 03 de agosto 
para solicitar, através do Re-
querimento n° 1.241/2015, a 
convocação de uma Audiência 
Pública que terá como pauta 
o Meio Ambiente no trabalho 
dentro das empresas metalúr-
gicas do nosso município. A 
Audiência será realizada no dia 
23 de setembro, às 19 horas, na 
Câmara de Vereadores, sito à rua 
Alcides Ramos Nogueira, 860 – 
Real Ville, Mombaça. 

Após serem feitas algumas 
reuniões junto a um grupo de 
funcionários e representantes da 
CUT - SINDMEPT - Sindicato 
dos Metalúrgicos de Pindamo-
nhangaba, o vereador Professor 
Osvaldo convidou-os para 
comparecer na sessão para que, 
juntos aos outros vereadores, 
possam tentar resolver os proble-
mas e achar soluções junto aos 

Câmara recebe representantes 
da CUT e funcionários das 
metalúrgicas de Pinda

trabalhadores de nossa região.
O vereador Professor Osval-

do pediu, em seu requerimento, 
que fossem convocados o Se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico, Rubens Fernandes, 
a Secretária de Saúde Sandra 
Tutihashi, a Diretora do Depar-
tamento de Assistência Social, 
Eliane Wolf, o responsável pelo 
CEREST,  Rafael Lamana, e 
convidar o Ministério Público 
do Trabalho, o Instituto Na-
cional de Previdência Social, a 
CUT - SINDMEPT,  as empre-
sas e os trabalhadores de nosso 
município.

O Professor Osvaldo ressalta 
a importância da realização desta 
Audiência Pública. “O respeito 
à vida e à saúde é princípio 
consagrado na Constituição 
Federal, visto que hoje, muitos 
funcionários estão passando por 
uma situação difícil dentro das 
empresas”, finaliza o vereador 
Professor Osvaldo.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, realizará 
uma Sessão Solene em Homenagem à Semana Nacional 
da Família, no dia 19 de agosto, quarta-feira, às 19h30, no 
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, 
sito na rua Alcides Ramos Nogueira, 860, Loteamento Real 
Ville, Mombaça.

A solenidade tem como tema: “O Amor é a nossa mis-
são: A Família plenamente viva’’. A Sessão será realizada 
por intermédio do Decreto Legislativo nº 09/2010 e do 
requerimento nº 1.170/2015, de autoria do vereador José 
Carlos Gomes – Cal (PTB). Os oradores oficiais da sessão 
serão César Eduardo Flores e Magali Costa Flores, casal 
participante da Comunidade Catedral São Dimas, de São 
José dos Campos.

Na oportunidade, serão concedidas honrarias aos seguin-
tes casais homenageados: David José Pereira e Doralice 
Mariana de Souza Pereira (Paróquia Nossa Senhora do Bom 
Sucesso), Marcelo Anselmo da Silva e Simone dos Santos 
Cursino da Silva (Paróquia Nossa Senhora Assunção), 
João Carlos Bustamante - Caio e Sílvia Pereira Bustaman-
te (Paróquia São Vicente de Paulo), Francisco Serafim da 
Silva e Rosely dos Santos Sampaio Silva (Paróquia São 
Cristóvão), Aldinei Menezes Pinto e Amariles Pinho de 
Menezes (Igreja Assembleia de Deus Ministério de Belém), 
Lourival de Oliveira e Roseli de Assis Garcez Oliveira (Pa-
róquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima), José Cláudio 
Ribeiro e Claudinéia Barbosa Ribeiro (Paróquia São Miguel 
Arcanjo), Waldevir Leopoldo de Araújo e Celina Rosália 
de Paula Araújo (Paróquia São Benedito), José Roberto 
Alves e Vanda Cristina de Almeida Alves (Paróquia Nossa 
Senhora Rainha dos Apóstolos), Leyr Kazuo Morishita e 
Arlete de Cássia Santos Morishita (Paróquia Nossa Senhora 
das Graças), Luiz Flávio do Amaral e Alzira Maria Simões 
do Amaral (Paróquia Santana) e Antônio Serrano e Clarice 
Villa Serrano (Movimento das Equipes de Nossa Senhora).

No último dia 05 de 
agosto, o vereador Ricardo 
Piorino (PDT) participou de 
reunião com os feirantes, 
ocasião em que informou 
aos mesmos que as obras 
de finalização do espaço da 
feira livre serão retomadas. 
Durante o encontro ficou 
evidenciada a preocupação 
da classe frente a um com-
promisso assumido pela 
Administração Municipal 
anterior (governo João Ri-
beiro) junto ao Ministério 
Público local, a qual se 
comprometeu a realizar 
procedimento licitatório, 
a partir de 01 de janeiro 
de 2016, visando adequar 
as atividades comerciais 
a serem desenvolvidas no 
mercado municipal e na 
feira coberta, nos termos 
da Lei n° 8.666/93 (Lei de 
Licitações).

Segundo o vereador, o 
compromisso assumido pela 
Administração anterior com 

Atento aos pedidos da 
comunidade, o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi (PR) 
está solicitando à Prefeitura 
e a todos os departamentos 
competentes para que rea-
lizem estudos e adotem as 
providências para que sejam 
feitas melhorias no bairro 
Morumbi. Entre as solicita-
ções do vereador estão: a co-
bertura da quadra de esporte 
da comunidade, para que os 
moradores possam realizar 
a gincana das crianças; a 
manutenção preventiva da 
Academia da Melhor Idade 
– AMI; a troca das lâmpadas 
queimadas e quebradas, pois 
a região está muito escura 
causando insegurança entre 
os moradores e a construção 
de uma lombada na rua Gino 
Amadei, em função do gran-
de número de veículos que 
ali transitam em velocidade 
incompatível com a região. 

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi também 

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) encaminhou ao Execu-
tivo na última Sessão Ordinária, 
do dia 10 de agosto, a Indicação 
de Projeto de Lei “Instituindo 
no Município de Pindamo-
nhangaba o Programa IPTU 
Verde”.

De acordo com o projeto, 
a finalidade é incentivar a po-
pulação a adotar medidas que 
visem proteger e recuperar o 
meio ambiente, desta forma, 
recebendo em contrapartida, 
descontos ou isenção no pa-
gamento do IPTU - Imposto 
Predial e Territorial Urbano.

O objetivo principal 
é a prática de proteção e 
recuperação, tendo como 
exemplo o plantio de árvores 
e gramados, a fim de evitar 
a impermeabilização do solo 
e etc., recebendo assim, o 
proprietário, descontos no 
valor do IPTU do imóvel. 

“Existem várias cidades 
do Brasil que já instituíram 
e aprovaram uma Lei Municipal 
idêntica. Trata-se de uma impor-
tante medida para ajudar o planeta 
e nosso meio ambiente. Como a 
Procuradoria Jurídica da Câmara 
me orientou que há vicio de ini-
ciativa e que esta Lei não poderia 
ser feita através de um vereador, 
estou encaminhando ao Executivo, 
para que o Prefeito possa estudar 
junto com o Jurídico da Prefeitura 
e encaminhar uma Lei para ser 
votada”, explica o vereador Ro-
derley Miotto. 

Centro de Distribuição
dos Correios em Moreira César
O vereador Roderley Miotto 

encaminhou o requerimento n° 
1.268/2015  ao Prefeito Vito Ardi-
to, com cópia à Diretoria Regional 
dos Correios e ao Gerente dos 
Correios em Pindamonhangaba, 
solicitando informações quanto 

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

Dr. Marcos Aurélio 
apresenta revindicações 
para o bairro Morumbi

apresentou uma solicita-
ção ao DNIT para que seja 
construída uma passarela nas 
proximidades do bairro, li-
gando o Morumbi ao Parque 
das Palmeiras. “A população 
solicita e temos a obrigação 
de estar sempre atentos a 
estes pedidos, tendo em vista 
que estas obras darão maior 
segurança e qualidade de 
vida aos moradores daquela 
região”, concluiu o vereador 
Dr. Marcos Aurélio Villardi.

Feital
O vereador Dr. Marcos 

Aurélio está reivindicando 
ao prefeito para que  analise 
a real possibilidade de co-
locar um dentista para aten-
dimento no Posto de Saúde 
do Feital. Ele alega que “é 
essencial termos um dentista 
atendendo em conjunto com 
os profissionais do Programa 
Saúde da Família - PSF, afi-
nal quando o assunto é saúde, 
sempre temos que agir com 
prioridade”.

Vereador dr. MarCos aurél io Villardi

Vereador Ricardo 
Piorino se reúne com
feirantes do município
“PreocuPação toma conta de todos”

o Ministério Público coloca 
em risco o desenvolvimento 
das atividades pelos atuais 
ocupantes do local, pois a 
presente Administração fica 
obrigada a dar continuidade 
aos ajustes firmados.

“A situação é realmente 
preocupante, pois temos 
pleno conhecimento de que 
centenas de famílias serão 
prejudicadas e, até mesmo 
a população, que tem a 
disposição serviços e mer-
cadorias de alta qualidade. 
São pessoas que nasceram 
com a nossa feira, passando 
as atividades de pais para 
filhos, dedicando-se única 
e exclusivamente a essas 
atividades. A feira, o merca-
do municipal e todos os que 
ali exercem suas atividades 
fazem hoje parte de nossa 
história e passaram a ser 
considerados verdadeiros 
‘patrimônios’ de nossa ci-
dade”, pontuou o vereador.

“Nós vereadores, o Pre-
fe i to  e ,  a t é 
mesmo a po-
pulação ,  te -
mos que bus-
car uma forma 
de auxiliá-los 
nesta dramáti-
ca e aflitiva si-
tuação em que 
se encontram”, 
finalizou Pio-
rino.

Vereador 
riCardo 
Piorino

Roderley Miotto encaminha 
Indicação de Projeto de Lei que 
cria o Programa IPTU Verde

a possibilidade de instalação de 
um Centro de Distribuição de 
correspondências no Distrito de 
Moreira César.

De acordo com o vereador, o 

Distrito de Moreira César chega 
a ser maior que muitas cidades do 
Estado de São Paulo e é grande a 
quantidade de bairros com proble-
mas de entregas, principalmente , 
na região do distrito.

O vereador salienta que, 
“muitos munícipes precisam se 
deslocar até o centro da cidade 
para retirar suas correspondências 
e, muitas vezes, não possuem 
condições financeiras de ir e vir 
do distrito e pagar a condução. A 
minha solicitação é a instalação 
de um centro de distribuição dos 
correios, o que ajudaria demais 
os moradores daquela região. 
Espero contar com o apoio do 
Prefeito e dos Correios, de modo 
a levar sempre o bem-estar e a 
comodidade aos moradores de 
Moreira César”, conclui o vere-
ador Roderley Miotto.

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

Vereador roderley Miotto

Câmara realiza Sessão 
para homenagear casais 

na Semana da Família

Vereadores, autoridades e Casais hoMenageados na sessão de 2014

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

Prefeitura investe em qualificação 
profissional e prepara população 
para mercado de trabalho

A qualificação profissional é 
muito importante em qualquer 
segmento de mercado. A Prefei-
tura de Pindamonhangaba tem 
investido na preparação da mão 
de obra e oferecido diversos cur-
sos à população. Acontece nesta 
quarta-feira (19), a formatura 
dos alunos da Escola da Moda. 
A solenidade será às 18 horas 
no centro comunitário Pedro 
Balarin, no loteamento Vila São 
Paulo.

A Prefeitura realiza várias 
parcerias para disponibilizar di-
versos cursos de qualificação. A 
Escola da Moda é uma ativida-
de realizada em conjunto com o 
Fundo Social de Solidariedade 
do município com o Fundo So-
cial de Solidariedade do Estado 
de São Paulo e Governo do Es-
tado.

Na quinta-feira (20) aconte-
ce a formatura de mais turmas 
do Time do Emprego, sendo 
esta qualificação, desenvolvida 
em parceria com a Sert - Secre-
taria de Emprego e Relações do 
Trabalho - do Governo do Esta-
do de São Paulo. A solenidade 
será no Espaço Juventude, lo-
calizado na avenida Fortunato 
Moreira, nº 355, às 14 horas. Na 
ocasião, também serão iniciadas 
novas turmas.

A cidade também conta com 
a Padaria Artesanal e realiza no 
dia 26 deste mês, a formatura 
dos alunos do bairro das Cam-
pinas. A entrega dos certifica-
dos será às 18 horas, na sede do 
pólo, instalada na rua 2, nº 22, 
Solo Rico.

A Prefeitura também oferece 
cursos por meio do Programa 
Inclusão Produtiva. Alunos dos 
cursos de garçom e camareira, 
por exemplo, receberam os cer-
tificados na última quarta-feira 
(12). Além disso, os garçons par-
ticiparam de uma corrida e as 
camareiras de uma maratona.

A Prefeitura de Pindamonhangaba 
realizou a formatura dos alunos 
dos cursos de camareira e garçons. 

Estas atividades foram desenvolvidas por 
meio do Programa Inclusão Produtiva. A 
solenidade de entrega dos certificados ocor-
reu no Shopping Pátio Pinda. Autoridades 
municipais, amigos e familiares dos alunos, 
representantes do Shopping, Acip, entre ou-
tros, marcaram presença. O encerramento 
dos cursos foi marcado por atividades nas 
quais os profissionais qualificados foram 
avaliados.

O prefeito de Pindamonhangaba enfa-
tiza que a qualificação profissional é algo 
muito importante e a Prefeitura está dando 
oportunidade para que a população esteja 
preparada para encarar os desafios e con-
quistar uma vaga no mercado de trabalho.

“Estamos ensinando as pessoas a 
pescar o peixe, dando vários cursos. 
Também fazemos as parcerias para que a 
nossa população possa fazer mais cur-
sos. Ficamos felizes porque muitos que 
se formaram já conseguiram emprego e 
agradeço aos empresários da cidade que 
estão valorizando a mão de obra local, 
qualificada por meio dos nossos cursos”, 
afirma o prefeito.

Robson M. de Jesus, professor dos 
dois cursos, diz que a maratona foi bem 
interessante e divertida. “Empresários 
compareceram, a Acip, imprensa também, 
e isso foi bem bacana. As melhores colo-
cadas na maratona foram encaminhadas 
à indicação profissional e será possível 
colocá-las no mercado de trabalho.

A corrida de garçons contou com 

provas de obstáculos, onde eles tiveram 
que manter o equilíbrio com a bandeja, e 
também fizeram um percurso de aproxi-
madamente 600 metros. Ele enfatiza que 
empresários deste ramo também puderam 
ver o desempenho dos alunos deste curso 
para poder contratá-los.

Gustavo Junqueira Dias Parada con-
ta que cursa medicina na Bolívia, mas, 
como está no Brasil resolveu aproveitar as 
oportunidades que são oferecidas gratui-
tamente. Ele fez os dois cursos e diz que 
aprendeu muitas coisas interessantes. 
“Correr com a bandeja não foi algo fácil, 
pois, a prática é bem diferente. Acho muito 
bom esses cursos porque a Prefeitura está 
dando esperança para as pessoas. Hoje 
em dia está muito mais difícil conseguir 
emprego”, disse.

Desafios e conquistas na maratona de camareiras

Maratona de caMareiras e corrida de garçons MarcaM encerraMento 
de cursos oferecidos Por Meio do PrograMa inclusão Produtiva

Entrega de certificados do curso de camareiras, realizado no dia 12 de agosto, no Shopping Pátio Pinda

As camareiras participaram de 
uma maratona no Domum Hotel, 
parceiro da Prefeitura nesta ativida-
de, que abriu as portas para as aulas 
práticas do curso e também para 
esta ação de integração. As cama-

Alunos do curso de garçom durante preparação para corridaAlunas do curso de camareiras participaram de maratona

Divulgação

Divulgação

reiras formandas puderam mostrar 
aos donos do hotel todo o conhe-
cimento obtido durante o curso. 
Empresários do ramo da hotelaria 
foram convidados para observar o 
desenvolvimento da maratona.

Ronaldo Leandro de Souza, 
proprietário do Domum Hotel, 
afirma que é muito boa essa par-
ceria porque é importante a qua-
lificação da população, a cidade 
está se desenvolvendo e vai preci-

sar da mão de obra qualificada. “É 
interessante que a Prefeitura es-
teja preparando a população para 
quando os novos empreendimen-
tos chegarem os empresários pos-
sam absorver a mão de obra local. 

Outro ponto positivo das aulas 
práticas terem sido realizadas aqui 
e a maratona também é que pude 
mos observar as pessoas e convidá
-las para integrar a nossa equipe, 
pois vimos quem se destacou”.

Divulgação
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE EVANDRO ALVES DA SILVA, REQUERIDO POR EDMILSON ALVES 
SILVA - PROCESSO Nº0011542-29.2009.8.26.0445.
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 21/01/2015 14:48:21, foi decretada a INTERDIÇÃO de EVANDRO 
ALVES DA SILVA, CPF 106.302.258-42, 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).  Edmilson Alves Silva. 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 09 de março de 2015.

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

2 colunas por 5 cm PROCESSO Nº0011542-29.2009.8.26.0445.
















































































































































































































 
 
 
 

        
        


               



             
       
            





 



































































































































































 
 
 
 

        
        


               



             
       
            






















































































































































































































 
 
 
 



        
        


               





        

             


































































































































































 
 
 
 



        
        


               





        

             





COMUNICADO
Yoshiaki Odan e Outro, sito na Estrada Pinheiro km 2, bairro Atanázio em Pindamonhangaba 
Sp, CNPJ - 08.451.922/0001-27, declara que Reginaldo da Silva Firmino com CTPS nº 
28.590 - 00253 - SP, Rg nº 40.856.787-9, está ausente do emprego desde o dia 10/07/2015, 
configurando assim Abandono de Emprego, de acordo com as Leis Trabalhistas Vigentes. 

COMUNICADO
Empresa: VALPAR COMERCIO DE FERRAGENS PINDAMONHANGABA LTDA – 
ME – CNPJ: 00.684.491/0001-37 - INSC. ESTADUAL: 528.050.140.115, End: Praça 
Doutor Emilio Ribas, 64 – São Benedito, Pindamonhangaba/SP, comunica o extravio 
dos seguintes documentos: Atestado de Intervenção nº 5396 de cessação de uso 
do equipamento emissor de cupom fiscal ECF-IF, Marca Bematech, Modelo MR 
20 FI II ECF-IF, nº de Fabricação 4708000570234; Leituras X e Reduções Z deste 
equipamento, inclusive as últimas emitidas.

Extrato de Convênio nº 73/2015
Processo administrativo n.º 8884/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / IA-3 Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente
Objeto: verba FUMCAD
Valor R$ 104.323,00
Prazo: 31/08/2016
Data de Assinatura: 11/08/2015

Extrato de Convênio nº 74/2015
Processo administrativo n.º 9279/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / IA-3 Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente
Objeto: verba FUMCAD
Valor R$ 48.528,06
Prazo: 31/08/2016
Data de Assinatura: 11/08/2015

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
 

CONVOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 “8ª Reunião Ordinária de 2015”, cuja pauta 

vem a seguir: 

Sugerir uma campanha para a comunicação sobre: Pichar ou 

Conspurcar edificação urbana; 

Apresentação de Projetos de Sustentabilidade pelo Sr. Christian 

Thomas Tyler; 

Convite dos membros do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural de Pindamonhangaba para que os 

membros do CONDEMA participem da reunião em que 

apresentarão propostas de Sustentabilidade na Serra da 

Mantiqueira;

Rever a questão de prazo para Convocação Ordinária. 

Rever o dia da semana que acontecerão as Reuniões Ordinárias 

Dia:   18/08/2015 (terça-feira) 

Horário:  14h30 (quatorze e trinta)  

o Primeira chamada: 14:30

o Segunda chamada: 14:45

Local: UNINTER – Rua Dr. Monteiro Godoy no 25. Bosque da 

Princesa

Adriana Alexandrina Nogueira 
Presidente – Gestão 2015/2017

   
Pindamonhangaba, 17  de agosto de 2015

PrefeItUrA MUNICIPAl De PINDAMONhANgAbA
edital

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a entidade AVAPE – Associação para 
Valorização de Pessoas com Deficiência, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, nos 
autos do processo administrativo n.º 18775/2012, convênio n.º 88/12, quanto a devolução do valor 
acusado na prestação de contas e parecer conclusivo. 

eliana Maria galvão Wolff
Diretora do Departamento e Assistência Social

L A R  " I R M Ã  T E R E Z I N H A "  
(Associação  de Assistência ao Idoso )

Registro de Pessoas Jurídicas sob n.° 21 de 01/01/45 = Registrado no Conselho  Nacional  do  Serviço  Social  sob n.º 52.074/66
Registrado no Serviço Social do Estado sob n.° 940 = Registrado no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob n.° 875/65 

Declarado de Utilidade Pública Decreto Federal n.° 68.741 de 16/06/71 = Lei Estadual n.° 103 de 21/05/73 e 
Lei Municipal n.° 300 de 03/10/56 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

 
Eu Geraldo Tadeu Godinho, RG 7.266.084, CPF 738.431.808-49, presidente em exercício do Lar 
Irmã Terezinha, conforme artigo 6º.; 8º. e 10º. dos Estatutos venho convocar os sócios efetivos, 
para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29 de Agosto de 2015, com início 
às 09h30 na sede da Instituição à rua São João Bosco 706 em Pindamonhangaba a fim de 
deliberarem sobre o que segue abaixo: 

1. Com a renúncia do Sr. Carlos Eduardo de Mesquita, apresentada no dia 31 de Julho de 
2015, e com a vacância do Cargo de Presidente, e seus reflexos nos demais cargos, esta 
assembleia convoca seus sócios efetivos para votarem nos novos membros para os Cargos 
de Presidente, Vice-Presidente, Esta convocação estará afixada na Entidade e publicada 
em Jornal diário de nossa Cidade

 
                                Pindamonhangaba, 15 de Agosto de 2015. 

lICeNÇA DA CeteSb
ArMANDO CelSO De gOUVeA freItAS Me torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação N° 3004904, válida até 30/07/2018, para Defumadores, 
incensos e ervas secas para banhos; fabricação de à AVENIDA DAS PALMEIRAS, Nº 90, 
Bairro GOIABAL na cidade de PINDAMONHANGABA – SP.

PrefeItUrA MUNICIPAl De PINDAMONhANgAbA
CONCUrSO PÚblICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  25/08/2015 às 15:00 horas

bIÓlOgO

14º tAbADA ferNANDeS MArCONDeS CeSAr
RUA FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO, 22 – PQ. SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-390

15º KellY ferNANDeS De OlIVeIrA
RUA JOSÉ GAMBINI DE SOUZA, 338 – BELA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-490

eDSON MACeDO De gOUVÊA
SeCretÁrIO De ADMINIStrAÇÃO

PrefeItUrA MUNICIPAl De PINDAMONhANgAbA
CONCUrSO PÚblICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de registro no CREA ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia 25/08/2015 às 14:30 horas

ENGENHEIRO

14º EDUARDO DE AVILA PRADO
RUA SÃO SEBASTIÃO, 219 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-570

eDSON MACeDO De gOUVÊA - SeCretÁrIO De ADMINIStrAÇÃO

PrefeItUrA MUNICIPAl De PINDAMONhANgAbA
CONCUrSO PÚblICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso técnico conforme exigidos no edital do concurso;
09 - Comprovante de registro no M.T.E. ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  25/08/2015 às 14:00 horas

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

3º NOEMI ALVES LEITE
RUA DR. ALOISIO IVAHY DANTAS DA GAMA, 95 – SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-270

eDSON MACeDO De gOUVÊA
SeCretÁrIO De ADMINIStrAÇÃO

PrefeItUrA MUNICIPAl De PINDAMONhANgAbA
AbertUrA De eDItAl reSUMIDO

tOMADA De PreÇOS Nº 009/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº. 09/15, referente à 
“Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para 
execução de reforma e adequação do PSF Goiabal”, com encerramento dia 02/09/2015 
às 9h e abertura às 9h30. A garantia de proposta no valor de R$ 4.582,00, deverá ser 
depositada na Tesouraria da prefeitura até as 15hs do dia 01/09/2015. 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, 14 de agosto de 2015. 

PrefeItUrA MUNICIPAl De PINDAMONhANgAbA
eStADO De SÃO PAUlO

fUNDO De PreVIDÊNCIA MUNICIPAl De PINDAMONhANgAbA

PORTARIA FPMP Nº 10, DE 31 DE JULHO DE 2015.

Sidervan Luiz Alves, Superintendente do Fundo de Previdência Municipal de 
Pindamonhangaba - FPMP, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei 
Municipal nº 1.225, de 18/02/1971 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, Lei 
Complementar nº 01, de 19/01/2004, alterada pela Lei Complementar nº 04, de 21/12/2006, 
art. 40 da Constituição Federal de 1988.   
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a aposentadoria à servidora municipal estatutária, ANA LUCIA TAVARES 
DE ALMEIDA SOUZA, assessora de serviço técnico, Referência 128 letra G, com proventos 
integrais e paridade nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional 41/03, conforme 
Processo Externo nº 1761, de 19/01/2015, a partir de 1º de setembro de 2015.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 31 de julho de 2015.
Sidervan luiz Alves

Superintendente do fPMP
Antonio Carlos bertoni Alvares

Diretor do Departamento de recursos humanos da Prefeitura
Suplente do Superintendente do fPMP

PrefeItUrA MUNICIPAl De PINDAMONhANgAbA
AbertUrA De eDItAl reSUMIDO

tOMADA De PreÇOS Nº 010/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº. 10/15, referente à “Contratação de 
empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de reforma 
e adequação de prédio para o depósito de medicamentos e farmácia”, com encerramento dia 
03/09/2015 às 9h e abertura às 9h30. A garantia de proposta no valor de R$ 3.326,00, deverá ser 
depositada na Tesouraria da prefeitura até as 15hs do dia 02/09/2015. 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, 17 de agosto de 2015. 

Classificação
21º
22º
23º
24º
25º
26º

Classificação
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º

Classificação
21º
22º
23º
24º

Nome

DALVANA ELENA SALVADOR
Nome

ANDREA LAUDY RUTTER
DESCLASSIFICADO

FABIANE CAROLINE BEJANI SILVA
EDMARA CRISTINA DE JESUS

Nome

DESCLASSIFICADO
DESCLASSIFICADO

ALCIONE APARECIDA DE CAMPOS NISIHARU
LARISSA DA SILVA DE OLIVEIRA
MILENE LIMA DE SOUZA

DESCLASSIFICADO
DESCLASSIFICADO

DESCLASSIFICADO
MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEITE
MARCIA LUCIANA DA SILVA
JOSÉ ROBERTO FERRAZ

CONVOCAÇÃO POR ÁREA

                         PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

                           PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª FASE

ÁREA 01

                                A segunda fase do Processo Seletivo nº 03/2011 tem caráter 
eliminatório e constará de curso de qualificação de 20 horas, a ser ministrado pela 
Secretaria de Saúde e Assistência Social, conforme discriminado abaixo:

Local do curso: PAÇO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

Horário: 19h00 às 23h00

Dias: 24/08/2015, 26/08/2015, 31/08/2015, 02/09/2015 e 03/09/2015

                                A Prefeitura de Pindamonhangaba, por intermédio da 
Secretaria de Administração, nos termos da legislação vigente, torna pública a 
CONVOCAÇÃO PARA NOVA ETAPA DA 2ª FASE DO PROCESSO 
SELETIVO Nº 03/2011, a partir da classificação final da 1ª fase, para o emprego 
efetivo de Agente Comunitário de Saúde, conforme itens 1.1, 1.1.1 e 1.1.2 do 
Capítulo V do Edital de Abertura de Inscrições.

Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400 – Alto do Cardoso - CEP 
12420-010

ÁREA 03

ÁREA 04

JAQUELAINE DE FÁTIMA MANOEL

25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º

Classificação
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º

Classificação
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º

PRISCILLA CESARIO TEIXEIRA CESAR
MARIA ROSA GOMES

DESCLASSIFICADO
DESCLASSIFICADO
DESCLASSIFICADO

JULIANA PEREIRA DA SILVA
Nome

DESCLASSIFICADO
ROSANGELA APARECIDA DE ANDRADE FREITAS
EUNICE DE MELO NASCIMENTO

DESCLASSIFICADO

DESCLASSIFICADO
MESSINA DA SILVA VALERIANO DOS SANTOS
MICHELI DE OLIVEIRA MONTEIRO SILVA

DESCLASSIFICADO
ANDRÉIA CRISTINA FERNANDES
TANIA MARA DA SILVA

Nome

DESCLASSIFICADO
DESCLASSIFICADO
DESCLASSIFICADO

ANA CRISTINA PEREIRA GODOI
ANDREIA DE MORAES SEABRA

CINTHIA CARLA DO NASCIMENTO SANTOS
MAGALLI AUGUSTA DOS SANTOS SCHIMALAND
ADRIANA SALES DE ARRUDA
THAIS DE MORAES SANTOS ROSA
SHEILA DOS SANTOS ELEOTÉRIO
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA

VIVIAN FLORINDA DE AGUIAR MOREIRA
RENATA APARECIDA DOS SANTOS COSTA

DESCLASSIFICADO
DESCLASSIFICADO

ÁREA 06

ÁREA 07

DESCLASSIFICADO
PATRICIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO

DESCLASSIFICADO
ANA PAULA SALGADO FAUSTINO

CLAUDINEI DE JESUS PINTO
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
GENI CLARO MARQUES

MARCELA FERNANDA DEOLIVEIRA SANTOS
DESCLASSIFICADO

ADRIANA GASPARIN CORREA LEITE

DENISE DE ANDRADE COSTA

31º
32º

NICKOLLE EVELLYN SALGADO ANDRADE
FRANCIELLE MORING SALUM

Edson Macedo de Gouvea
Secretário de Administração

               E para que ninguém possa alegar desconhecimento é publicado o 
presente Edital.

                                Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2015.
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cotidiano

Mais de mil profes-
sores e gestores da Rede 
Municipal participaram 
do Seminário de Educa-
ção 2015 “Excelência em 
Educação: Um Compro-
misso Compartilhado”, na 
sexta-feira (14), no Mari-
nelli. O evento teve pales-
tra com Leo Fraiman, com 
o tema “Caminhos para a 
Construção do Projeto de 
Vida a Partir da Escola: 
Vencendo a Indisciplina e 
a Desmotivação”.

A secretária de Educa-
ção e Cultura da Prefeitura 
destacou que essa foi uma 
oportunidade de refle-
xão para os profissionais. 
“Trouxemos um palestran-
te de renome internacional 
que levará para os educa-
dores uma oportunidade 
de reflexão e de apren-
dizado. Esse seminário é 
primordial para uma for-
mação que vai refletir em 
nossos alunos, que terão 
uma qualidade de ensino 
melhor”, destacou.

O palestrante Leo Frai-
man pesquisa educação 
há 20 anos e forneceu da-
dos da neurociência que 
poderão ser usados como 

ferramentas para auxiliar 
os profissionais no pro-
cesso de ensino. “Existem 
dados muito interessantes 
sobre a neurociência que 
ajudam a entender como 
se dá o processo de apren-
dizado, como motivar e 
tornar a educação mais 
significativa e envolven-
te. Isso se dá justamente 
quando o educador come-
ça a entender que, além 
da preparação pedagógica 
do conteúdo, ele faz a pre-
paração educacional, ou 
seja, de como transmitir 
esse conteúdo, resgatan-
do sua autoestima, atitu-
de profissional e plane-
jamento estratégico, que 
provoque estímulos su-
ficientes no cérebro para 
que o aluno consiga fazer 
um bom aprendizado. O 
preparo para a educação 
é um compromisso cons-
tante do bom educador. 
A gente sempre tem algo 
a aprender sobre nós, so-
bre o educando e a relação 
em sala de aula. O profes-
sor que quer que o aluno 
aprenda também precisa 
se dispor a aprender sem-
pre”, concluiu.

Seminário de Educação beneficia 
profissionais da Rede Municipal

Secretária de Educação acompanhou parte do treinamento complementar

As bibliotecas públicas 
municipais realizaram, na 
última semana, a comemo-
ração da Semana do Folclo-
re  com apresentações de 
teatro da Brinquedoteca em 
todas as unidades, durante 
três dias. Cerca de 630 pes-

soas assistiram às apresen-
tações. A peça contou mais 
um dos planos da Emília: 
dessa vez ela queria casar a 
tia Nastácia. As crianças se 
envolveram com a história 
e com as músicas e se diver-
tiram bastante.

Semana do Folclore 
tem mais de 600 
participantes

O Vila Verde recebeu, 
no sábado (15), o Pinda 
em Cena, com a apresen-
tação dos seguintes artis-
tas da cidade: Aprendizes 
da Corporação Musical 
Euterpe; Cia de Ballet Ju-
lia Pyles; Cia Cênica de 
Dança Mônica Alvarenga; 
grafite com Alligton ‘Bata-
ta’; modelagem em argila 
com Felipe Callipo; artis-
tas plásticas Odila Silva e 
Erancleide Basiglio; Cia 
Lago dos Cisnes; Capoeira 
Vida, com samba de roda e 
maculelê; ConAtus Studio 
de Dança, Cia Gorette Von 
Gal com dança de salão; 
Projeto Saindo das Ruas; 
bibliotecas municipais, 
com a doação de livros 
e desenhos para colorir; 
estreia do espetáculo ‘O 
Pastelão e a Torta’, com a 
Cia Peralta (Rafael Gomes 

Pinda em Cena leva arte ao Vila Verde

O Projeto de Educação 
Ambiental “Casa Verde” 
realizou, dia 8 de agosto, a 
1ª Ação Ambiental e Social. 
Participaram os seguintes 
talentos da região da Vila 
São Benedito: Cia de Balé 
Lago dos Cisnes, Grupo 
de Capoeira Arte Centená-
ria, Sr. Juventino (balaios 
e peneiras), D. Ana Luiza 
(tapetinho de retalho), D. 
Luzia (capas de almofadas 
feitas de sombrinhas ve-
lhas), Rose (artesanato), 
Sr. Adilson (artesanato em 
madeira) e Sr. Irair (arte-
sanato em isopor). Tam-
bém contribuíram: Apta, 
com rãs adultas e girinos 
em diferentes estágios de 

ação ambiental e Social é sucesso 
de participação na Casa Verde

Palestrante é professor e psicopedagogo, e estuda ferramentas de ensino há 20 anos

Complementando o seminário, 
a Prefeitura realizou, ao mesmo 
tempo, formação e capacitação 
para os assistentes de serviços ge-
rais e manipuladores de alimen-
tos, na escola municipal Gilda 
Piorini Molica, bairro São Judas. 
Cerca de 350 funcionários tive-
ram a oportunidade de fazer os 
seguintes treinamentos: boas prá-
ticas de manipulação de alimen-
tos, qualidade de vida, alimenta-
ção infantil e postura profissional.

Treinamento complementar

O Conselho Municipal 
de Cultura realizou, no últi-
mo dia 11, reunião a respei-
to das novas eleições para 
membros da sociedade ci-
vil, que está com inscrições 
abertas até o dia 26 de agos-
to. Para participar, é neces-
sário preencher ficha no 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura. A publicação 
dos habilitados será dia 28 
de agosto e a eleição, 3 de 
setembro, no Palacete 10 de 
Julho, das 18 às 19 horas.

Também durante a reu-
nião foi apresentado o proje-
to do CEU das Artes, equipa-
mento do Governo Federal, 
encabeçado pelo Ministério 
da Cultura, que está sendo 
construído em Moreira Cé-
sar, com pista de skate, qua-

Conselho de Cultura discute novas 
eleições da sociedade civil

Divulgação

desenvolvimento; IA3, 
com jogos e artesanatos; 
Instituto Florestal com 
animais taxidermizados; 
e Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura, 

com doação de mudas na-
tivas e frutíferas. A Ação 
foi bem recebida pela co-
munidade, que participou 
com entusiasmo das ativi-
dades propostas.  

de Andrade, Tiago Souza, 
Aline Carter e Mauro Mo-
rais); apresentação, por 
meio do ProAc, do grupo 
de Congada Filhos de N´-
Zambi, de São José dos 
Campos.

A presidente da Asso-
ciação de Moradores, So-
nia Moraes, estava entu-
siasmada. “Achei o projeto 
um espetáculo, estou mui-
to animada com todas as 
apresentações, o trabalho 

é maravilhoso. Agradeço 
à Prefeitura e ao Depar-
tamento de Cultura pela 
iniciativa. Espero que volte 
mais vezes ao bairro para 
que toda a comunidade 
possa participar”, avaliou.

dra coberta, sala de cinema e 
teatro, biblioteca, Cras, salas 
para oficinas, entre outros. 
A gestão é tripartite (poder 
público, sociedade civil e 
terceiro setor) e, antes mes-
mo da inauguração da obra, 
os gestores estão realizan-
do apresentações culturais 

e esportivas, envolvendo a 
comunidade. Atualmente, 
está sendo realizado o ma-
peamento do entorno, e a 
proposta do CEU é iniciar 
uma parceria com o Conse-
lho Municipal de Cultura, vi-
sando movimentar a questão 
cultural também no distrito.

As reuniões são realizadas na sala do Conselho 
de Cultura, no Palacete 10 de Julho

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Espetáculo ‘O Pastelão e a Torta’ fez sua estreia no bairro
Brinquedoteca apresentou peça teatral

A população do bairro participou das atividades
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Tribuna do Norte
ESPORTES

PINDAMONHANGABA

CAMPEONATO SUB 13
8ª RODADA 2º TURNO, 
SÁBADO (15) - 8h30

FLUMINENSE 2 X 0 ETNA 
- RAMIRÃO
CANTAREIRA 2 X 3 MARICÁ 
- TIO NÊ - FEITAL
FERROVIÁRIA 3 X 0 SÃO PAULO 
- BOA VISTA
GEREZIM 3 X 0 MOMBAÇA 
- AZEREDO

CAMPEONATO SUB 17
8ª RODADA, SÁBADO (15)

RAMOS 8 X 1 MOMBAÇA 
- RAMOS: 10h15
CIDADE NOVA 2 X 4 INDEPENDENTE 
- CIDADE NOVA: 10h15
FLUMINENSE 5 X 0 BELA VISTA 
- RAMIRÃO: 9h45
ETNA 0 X 0 ARARETAMA 
- MACHADÃO: 9h45
MARICÁ 10 X 0 JARDIM REGINA 
- MARICÁ: 9h45
SÃO PAULO 1 X 0 SANTOS 
-MORUMBI PINDENSE: 9h45
FOLGA: JARDIM REZENDE 

CAMPEONATO SÊNIOR 50
8ª RODADA, DOMINGO (16)

ESTRELA 3 X 1 FLUMINENSE 
- BOSQUE: 8h30
FLAMENGO 0 X 2 PINDENSE 
- VERA ASSONI: 8h30
AFIZP 7 X 1 MARICÁ 
- AFIZP: 8h30
SANTA LUZIA 1 X 2 INDEPENDENTE 
- SANTA LUZIA: 8h30
FOLGA: BELA VISTA

CAMPEONATO 1ª DIVISÃO
9ª RODADA – 2º TURNO, 
DOMINGO (16) -  10h30

CHAVE A 
A MIL POR HORA 1 X 6 VILA S. JOSÉ 
- JARDIM REGINA
CANTAREIRA 2 X 2 SAPOPEMBA 
- AFIZP
ROSÁRIO 1 X 2 BANDEIRANTE 
- RAMIRÃO

CHAVE B
REAL ESPERANÇA 7 X 4 ANDRADA 
- AZEREDO
FERROVIÁRIA 0 X 0 CASTOLIRA
- BOA VISTA
AREIÃO 2 X 3 ARARETAMA 
- SANTA LUZIA

RESULTADOS DO FUTEBOL

Pindense 
conquista três 
medalhas no 
Parapan

Times do Sub 
14 iniciam a 
semana pelo 
Salonão

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realiza no domingo (23), a 
1ª Etapa do Circuito Corrida de 
Rua. As 600 vagas oferecidas se 
esgotaram na segunda-feira (17).  

O Circuito Corrida de Rua é 
composto por quatro etapas, nesta 
primeira, as largadas serão no 
Centro Esportivo João Carlos de 
Oliveira, ‘João do Pulo’, às 9 ho-
ras. A prova terá dez categorias. 

A história do nadador Matheus 
Henrique da Silva é escrita por 
muitas conquistas. O jovem re-
presentou o país pela segunda vez 
nos Jogos Parapan-Americanos. 
Desta vez em Toronto, ele trouxe 
três medalhas em sua bagagem. O 
pindense já defendeu a cidade em 
várias competições e atualmente é 
orgulho para muitos brasileiros.

Ele compete na categoria S9, 
foram duas medalhas de ouro e 
uma de bronze. A primeira foi na 
prova dos 50 metros livre, prova 
da qual ele também bateu recorde, 
fez em 27 segundos e sete milési-
mos, o bronze foi nos 100 metros 
livre e o outro ouro veio na prova 
de revezamento 4 x 100 metros 
medley, conquistado ao lado dos 
atletas André Brasil, Daniel Dias e 
Philipe Melo.

A determinação e a humilda-
de é o que fazem de Matheus um 
grande atleta, é o que dizem os 
seus amigos, familiares e treina-
dores. Para representar o país nes-
ta competição ele treinou em dois 
períodos, mais academia.

Na última entrevista para o jor-
nal Tribuna do Norte ele afi rmou 

o seguinte: “Acho que a defi ciência 
está mais na cabeça de cada um 
do que propriamente no corpo. 
Se você quiser fazer alguma coisa 
e tentar tudo é possível, basta ter 
força de vontade e tentar”, e com 
esta garra ele trouxe as três meda-
lhas.

“Foi uma competição muito 
boa, gostei muito dos meus re-
sultados. Mostra que estamos no 
caminho certo. Gostaria de agra-
decer sempre primeiro a Deus e 
a minha família, razão de tudo. 
Agradeço o professor Lúcio de 
Pinda por toda a ajuda de sempre 
e o professor Luciano de Taubaté. 
E a todos os moradores da cidade, 
pelas mensagens, torcida e vibra-
ções positivas. É muito legal saber 
da torcida de todos daí, isso só me 
dá mais força e motivação para 
continuar treinando sempre. Meu 
maior objetivo é a Olimpíada de 
2016”, comenta.

Silva conta com o apoio do Go-
verno do Estado de São Paulo pelo 
Time São Paulo, Governo Federal 
por meio da Bolsa Atleta, Radix, e 
agradece ao comitê paraolímpico 
e a todos que torceram por ele. 

INSCRIÇÕES PARA CORRIDA 
DE RUA ESTÃO ESGOTADAS

O percurso a ser feito pelos atletas 
da categoria juvenil à categoria 
veteraníssimo 2 é entre 4 e 6 km.

A prova é realizada em diver-
sos locais da cidade e  os percur-
sos são diversifi cados. Nas edições 
anteriores, os atletas competiram 
em Moreira César e também pu-
deram fazer uma corrida noturna. 
A Prefeitura de Pindamonhanga-
ba oferece esporte para todos.

Matheus Henrique da Silva

Nesta terça-feira (18), 
o Campeonato de Futebol 
de Salão de Pindamo-
nhangaba terá cinco jogos 
pelas equipes do Sub 
14.  No Ginásio Esportivo 
Cidade Nova, às 19h30, 
jogam: Crianças Primeiros 
Passos (Cidade Nova A) e 
Crianças Primeiros Pas-
sos (Cidade Nova C); às 
20h15,  Crianças Primeiros 
Passos (Campinas) e Fei-
tal; às 21 horas, Serrote e 
Crianças Primeiros Passos 
(Cidade Nova B).

O Ginásio Esportivo 
Tobias Salgado terá duas 
partidas: às 19h30, Ferro-
viária e Escola Por excelên-
cia; às 20h15, Santa Cecí-
lia e ONG Alfa e Omega. 

FUTSAL

Atletas de Pinda se destacam 
em fi nal dos Jogos Escolares

Pindamonhangabafoi des-
taque na fi nal dos Jogos Esco-
lares do Estado de São Paulo, 
competição realizada em Lins, 
nos últimos dias. Para chegar a 
esta fase, os representantes da 
casa venceram várias cidades. 
Os pindenses são estudantes da 
Escola Estadual Dirce Aparecida 
Pereira Marcondes e   alunos 
da Secretaria de Esportes da 
Prefeitura.

A competição é dividida em 
diversas etapas, sendo entre as 
escolas do município, diretorias 
de ensino, a fase regional, a 
quarta e última fase e a fi nal 
estadual. Até a fase regional Pin-
da participou com as seguintes 
modalidades: basquete mascu-
lino e feminino, vôlei masculino 
e feminino, handebol masculino 
e feminino, futsal masculino e 
feminino, e atletismo - masculi-
no e feminino.

Na fi nal estadual a cidade 
conquistou vaga nas seguin-
tes modalidades: atletismo 
masculino e feminino, bas-
quete masculino e feminino e 
vôlei masculino e feminino. O 
voleibol feminino e o basquete 
masculino foram vice-campe-
ões, basquete feminino fi cou 
em 3º e o vôlei masculino em 
5º lugar.

Vários representantes do 
atletismo tiveram boas colo-
cações. Marcos Paulo conquis-
tou ouro nos 100 metros com 
barreiras; Matheus Estevão foi 
campeão nos 1.000 metros; a 
equipe de revezamento 4x75, 
formada por Maria Eduarda, 
Sara Cristina, Ana Luiza Corrêa e 
Stefane Máximo Monteiro, fi cou 

No atletismo, o estudante Marcos  Paulo sagrou-se 
campeão nos 100 metros com barreiras

em 1º lugar; Marcelle Peniche 
fi cou em 3º nos 1.000 metros; 
Gabriela Pinto da Costa em 
3º no lançamento de dardo e 
Humberto foi vice-campeão no 
arremesso de peso.

“Todos estes atletas estão 
de parabéns, são pindenses 

Reunião dos Interbairros acontece na quinta
A Prefeitura realiza nesta 

quinta-feira (20) uma reunião 
sobre os Jogos Interbairros no 
Centro Esportivo ‘João do Pulo’, 
às 19h30, sob a responsabilida-
de da Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer. Na ocasião se-
rão discutidos o regulamento e 

as normas técnicas dos jogos.
Os presidentes de bairro po-

dem fazer a inscrição das equi-
pes para participar da compe-
tição, que terá início dia 27, às 
19h30, no ginásio do Alto Ta-
baú. As modalidades disponí-
veis são: futsal, vôlei de areia, 

natação e atletismo, truco e do-
minó.

Interessados em se inscre-
ver podem ir ao ‘João do Pulo’, 
no setor de Esportes, para obter 
mais informações. O atendimen-
to é de segunda a sexta-feira, das 
8 às 12 e das 14 às 17 horas.

e representam muito bem a 
cidade. Parabenizo os profes-
sores da Secretaria também 
pelo belo trabalho que estão 
desenvolvendo, prova disso são 
estes resultados extremamente 
positivos”, comenta o secretário 
de Esportes da Prefeitura.

Divulgação

Divulgação




