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Moradores do Cidade Jardim recebem
melhorias na unidade de saúde
Divulgação

Os moradores do
Cidade Jardim vão
receber as obras de
melhorias na unidade
de saúde nesta quintafeira (3), às 16 horas. O
local ganhou rampas de
acesso, banheiros com
acessibilidade, melhoras
no telhado e no piso,
além de novo balcão na
recepção, entre outras.
De acordo com a
Secretaria de Saúde, a
reforma visa facilitar
o trabalho da equipe
de Estratégia de Saúde
da Família e, com isso,
propiciar
PÁGINA
6 melhoras no
atendimento à população.

Atendimento na unidade acontece de
segunda a sexta-feira com a equipe de
Estratégia de Saúde da Família

PÁGINA 3

Skatistas ganham pista no Campos Maia
Os skatistas de Pindamonhangaba estão comemorando a entrega de mais uma pista para a
modalidade, que ocorreu na quinta-feira (27), no Campos Maia.
A pista em estilo ‘Banks’ – seme-

lhante a uma piscina cheia de
curvas – homenageia Fernando
Ferreira de Castro e foi construída por meio de um convênio entre
Prefeitura e Governo do Estado.
Durante a inauguração, o prefei-

to lembrou de outros investimentos em infraestrutura esportiva,
como a cobertura de quadras e a
construção da pista de skate do
Cidade Jardim.
PÁGINA 5
Divulgação

ALUNOS DOS
CENTROS
COMUNITÁRIOS
RECEBEM
CERTIFICADOS
PÁGINA 3

PREFEITURA USA
CINEMA PARA
CONSCIENTIZAÇÃO
SOCIAL

PÁGINA 7

Quadra do
Vale das
Acácias é
revitalizada

Prefeito, homenageado e autoridades durante a inauguração da pista

ASFALTO MELHORA INFRAESTRUTURA NO DISTRITO

PROERD FORMA
530 ALUNOS EM
MOREIRA CÉSAR

Divulgação

PÁGINA 5

TRECHO DO ANEL
VIÁRIO SERÁ
INTERDITADO
PARA OBRAS
PÁGINA 3
TERÇA-FEIRA
16º
VARIAÇÃO DE NEBULOSIDADE.
PERÍODOS CURTOS DE SOL

A quadra esportiva da praça Santa Rita, no Vale das
Acácias, ganhou diversas melhorias, como troca de alambrado, revitalização do piso,
pintura, troca dos reﬂetores e
instalação de traves. As benfeitorias serão entregues aos
moradores na quinta-feira
(3), às 18 horas.
PÁGINA 3

31º
UV 9
Fonte: CPTEC/INPE

A pavimentação asfáltica das ruas 21
de Abril e Pirapitingui, ambas em Moreira César, vai garantir mais facilidade
no acesso de moradores.
De acordo com a Subprefeitura do
Distrito, a primeira etapa foi a construção de galerias de águas pluviais e guias
e sarjetas; agora, os locais estão sendo
preparados para receber o asfalto.
O próximo ponto a ganhar o benefício será a travessa das Palmeiras, na
Vila São Benedito.

PÁGINA 7
Máquina faz nivelamento do solo para recebimento do asfalto
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Festa retrô da Ferroviária
Fotos: Eduardo Souto

Preocupação mata

Vida pode ser reduzida devido
às preocupações do dia a dia

O estresse causado pelas preocupações do dia a dia
atinge muita gente. O acúmulo de responsabilidades,
compromissos e os problemas, que vão do âmbito profissional às questões pessoais, fazem vítimas cada vez
mais jovens e com uma frequência cada vez maior.
Não é raro que essas preocupações se agravem. “A
rotina intensa e extremamente exaustiva é capaz de
transformar pequenas situações em uma avalanche de
problemas que tomam proporções inesperadas e provocam sérios prejuízos à saúde e à qualidade de vida”,
analisa a presidente da Sociedade Latino Americana de
Coaching, Sulivan França.
A principal conclusão de uma pesquisa internacional
por amostragem social no Reino Unido, divulgada recentemente no site do jornal Daily Mail, mostrou que
as preocupações do cotidiano comprometem quase cinco anos da vida de um ser humano adulto. O estudo foi
conduzido com duas mil pessoas e mostrou que um britânico, por exemplo, se preocupa por quase duas horas
todos os dias.
No Brasil não há pesquisas nem estatísticas sobre
quanto tempos cada pessoa se preocupa, contudo os dados não devem ser tão distintos dos britânicos.
Numa breve análise é possível perceber, portanto,
que uma pessoa pode perder aproximadamente metade
de um dia inteiro, em apenas uma semana, se preocupando muito. De acordo com o estudo, entre as maiores
inquietações que afligem os indivíduos analisados estão
o trabalho, os problemas financeiros e as doenças que
possam acometer entes queridos.
A pesquisa também apontou que 84% dos entrevistados afirmaram que já perderam o sono por causa das
preocupações, enquanto 60% disseram sofrer de algum
problema de saúde em consequência delas. Todos os
participantes admitiram que as aflições já provocaram
discussões com familiares, amigos e namorados e até
mesmo já colocaram fim em relações.
Assim, quando as preocupações chegam ao ponto
de interferir no relacionamento interpessoal é porque
já passou da hora de procurar ajuda. Não tem como as
pessoas evitarem o problema, mas é necessário encontrar uma forma para não deixar que isso vire uma preocupação em excesso.
De certo modo, é bom que as pessoas enxerguem os
imbróglios como possibilidades para criar oportunidades.
Embora essa evolução, a partir de adversidades, não seja
típica dos humanos, sempre é bom tentar algo diferente.
Vá tomar um sorvete, vá à praia. O que está a seu
alcance, você pode resolver; o que não está, não adianta
se preocupar.

R

A balada ‘Retrô na Ferrô’, realizada pela Ferroviária, no sábado (29),
foi um grande sucesso.
A principal atração foi o
show com a cantora Luana Camarah e Banda Turne. Luana mostrou todo
o potencial que a tornou
conhecida em todo o país
pela participação no The
Voice Brasil. O evento
teve também a participação dos Djs Serginho e
Adriano K, com baladas
dos anos 80 das domingueiras do Literário e da
Ferroviária.
De acordo com o presidente da Ferroviária, José
Celso Pupio, a festa foi ótima e todo o público saiu
satisfeito.
“Agradecemos a todos

que tomaram parte em
mais esse grande evento
de sucesso da Ferroviária,
sempre voltada ao objetivo de oferecer o melhor
aos associados e comunidade da região”.

Pinda promove treinamento em turismo
Divulgação

O Sindicato Rural de
Pindamonhangaba, em
parceria com o Senar
– Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – realizou, na última semana,
a Oficina de Formatação
de Produtos Turísticos
no Meio Rural, no Res-

taurante Alecrim. O evento
teve como objetivo integrar
trabalhadores e empresários envolvidos com o
turismo, propondo efetiva
formatação de seu produto
com o intuito de fortalecer a atividade, mantendo
o homem no campo com

sustentabilidade.
De acordo com a facilitadora Dora Pedroso,
além da parte teórica,
cada participante sai com
um miniprojeto para que
possa colocar as ideias
em andamento. “O mais
importante desses encon-

tros é proporcionar a troca
de experiências entre eles e
a possibilidade de desenvolvimento de parcerias, já que
muitos trabalham na cadeia
produtiva do turismo no
mesmo espaço geográfico e
não se conhecem”, explicou.
O evento contou com a
participação de aproximadamente 40 pessoas dos seguintes
estabelecimentos:
Voar de Balão, Restaurante
do Edmundo, Pesque Truta
Ribeirão Grande, Restaurante Alecrim, Sítio Morada dos
Ventos, Vila Serra da Luz,
Pesqueiro Arizona, Projeto
Cerâmica, Pousada Pouso do
Jacu, Fazenda Oribá, O Bom
da Roça, Recanto Pleno, Sítio Anima, Quiosque Beira
Rio, Pote Verde, Trip Rural
e Departamento de Turismo
de Pindamonhangaba.
Em novembro, um novo
encontro será realizado com
o tema “Turismo Sustentável”, sugerido pelos participantes da Oficina, que aconteceu em agosto.

Homenagem ao trovador Raul Vinci

EGISTRO CULTURAL

O espaço destinado à divulgação da modalidade poética trova
foi utilizado para uma homenagem póstuma ao acadêmico trovador
José Raul Vinci, morto recentemente. O também acadêmico trovador, Maurício Cavalheiro, foi o responsável pela homenagem.

Altair Fernandes

Plenária da APL: música, posse de acadêmico e homenagens
portalr3

Fundação Dr. João Romeiro

Euterpe e o maestro Arthur dos Santos
Em sessão plenária solene ocorrida na sextafeira (28), às 20 horas, no Museu Dom Pedro I e
Dona Leopoldina, a APL-Academia Pindamonhangabense de Letras prestou homenagem à Corporação Musical Euterpe, banda que comemorou 190
anos de existência no dia 22 de agosto.
A primeira homenagem da noite foi a um dos
brilhantes maestros da mais antiga Corporação Musical do Brasil, o músico Arthur dos Santos, representado na plenária por seu filho Arthur Ferreira dos
Santos. Em pronunciamento objetivo e agradável
ao público, o acadêmico Fernando Prado relembrou
passagens pitorescas relacionadas à Euterpe e ao
inesquecível ‘seu Arthur da banda’, assim carinhosamente conhecido na cidade. Após a fala de Prado
Resende, o convidado Arthur Ferreira dos Santos,
representando a família do maestro, recebeu o diploma de Honra ao Mérito alusivo à homenagem e
também fez pronunciamento sobre o assunto.
Complementando o tributo de honra à Euterpe,
a acadêmica escritora Júlia San Martin Boaventura fez a palestra que teve como tema “Fiel Depositária”, cujas palavras também exaltaram a banda criada pelo maestro João Batista de Oliveira, em 1825,

Divulgação

Posse do acadêmico Fábio Mendes
A sessão marcou a posse do acadêmico Fábio Pereira Mendes
ao quadro de membros titulares. O professor Fábio, que anteriormente ocupava cadeira de membro honorário, passou a ser o titular da cadeira nº 24T, que tem como patrono Alexandre Machado
Salgado.

Músicos da Fasc
A animação musical no museu coube aos estudantes da FascFaculdade Santa Cecília. Apresentaram diversos números musicais
os alunos seguintes: Alan Martins de Rezende (violoncelo), Juliano
de Melo Conceição (trompete), Onofre Joviano de Abreu Santos
(trompete) e Ronald Esteferson (trombone).
As apresentações de alunos da Fasc em plenárias da APL são
coordenadas pela acadêmica, professora naquela faculdade, Jaqueline Bigaton
Maestro Arthur dos Santos

e despertaram reminiscências
da Pindamonhangaba de outros tempos. Júlia San Martin
também anunciou para breve
o lançamento de sua obra mais
recente e dedicada à história da
Corporação Musical Euterpe.

Mesa
A plenária solene foi dirigida pelo presidente APL, Alberto Marcondes Santiago, e apresentada pelo acadêmico secretário, Aércio
Muassab. Além do presidente da Academia, compusera a mesa dos
trabalhos: vice-presidente APL, Juraci Faria; palestrante, acadêmica Júlia San Martin Boaventura; acadêmico Fábio Pereira Mendes;
engenheiro Arthur Ferreira dos Santos e representando a Euterpe,
Pedro Henrique Araújo.
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Unidade de saúde do Cidade Jardim
será entregue à população
A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando melhorias em várias
unidades de saúde e a do
Cidade Jardim foi reformada e ampliada. A entrega
à população ocorre nesta
quinta-feira (3), às 16 horas.
A equipe da unidade de
saúde do Cidade Jardim
acompanhou os trabalhos
da empresa que fez a reforma do local. Com as
melhorias, a unidade conta com rampas de acesso,
banheiros com acessibilidade, masculino e feminino, houve melhorias no
telhado e no piso, a recepção ganhou um balcão,
entre outras obras.
A unidade deste bairro
é uma ESF - Estratégia de
Saúde da Família - e conta com médico de saúde
da família, uma enfermeira, duas auxiliares de

enfermagem, uma dentista, uma auxiliar de saúde
bucal, uma recepcionista,
seis agentes comunitários
de saúde e uma auxiliar de
serviços gerais. O atendimento ocorre de segunda
a sexta, das 7h30 às 11h30
e das 13 às 17 horas.
Os profissionais desta
unidade realizam trabalhos
com os grupos de gestantes,
hipertensos e diabéticos,
Roda de Estudo de Plantas,
puericultura, visitas domiciliares pelos agentes comunitários, realização de triagem, escovação e flúor nos
alunos das escolas de Ensino
Fundamental e também há
o programa ‘Odonto Bebê’.
Eles atendem, em média,
duas mil famílias, residentes
no Cidade Jardim, Marçon,
Lago Azul e Jardim Princesa.
Com a reforma e ampliação, a entrada da uni-

dade passou a ser na rua
Pedro Ângelo Foroni, 21.
Após este trabalho, o local
contará com sala de curativo, sala específica para
vacinação e sala de inalação.
“Esperamos melhorar
ainda mais o que já fazíamos em virtude de um lugar com melhores instalações e melhores condições
de trabalho. Nós queremos oferecer um conforto
maior à população”, afirma a responsável pela unidade do Cidade Jardim.
O prefeito de Pindamonhangaba agradece ao
presidente de bairro da
Cidade Jardim, que disponibilizou o centro comunitário para que a equipe da
unidade de saúde pudesse
fazer os atendimentos durante o período de obras.
“Vamos entregar uma uni-

Quadra do Vale das
Acácias é revitalizada
A população do Vale
das Acácias e região do
Distrito de Moreira César
recebe, oficialmente, na
quinta-feira (3), às 18 horas, as obras de revitalização da quadra poliesportiva da praça Santa Rita, na
avenida das Orquídeas.

As obras são fruto de
convênio da Prefeitura de
Pindamonhangaba com o
Ministério do Esporte, por
intermédio da Caixa Econômica Federal, num investimento de R$ 66.572,38.
No local, foram realizadas: troca de alambrado, re-

Divulgação

A população pode conhecer a unidade reformada nesta quinta-feira
dade totalmente reformada e estamos investindo
para que os nossos fun-

cionários possam desenvolver seus trabalhos da
melhor forma. Parabenizo

a equipe pelo excelente
trabalho que faz à população”, disse.

Momento cívico
Divulgação

vitalização do piso da quadra,
pintura, troca dos refletores e
instalação de traves de futebol, entre outras melhorias.
Com a revitalização, a população terá mais estrutura para
utilizar a quadra, para atividades esportivas e de lazer, com
muito mais conforto.
Divulgação

Crianças da creche participam de momento cívico
A creche Maria Aparecida Gomes-Sá Maria,
no bairro Pasin, realiza
todas as quintas-feiras
o momento cívico com
seus alunos, incentivan-

A população do Vale das Acácias está recebendo uma quadra totalmente
revitalizada

Trecho do Anel Viário será
interditado para reparos
A partir desta terçafeira (1º/9), a entrada
para o Anel Viário, da
Vila Suíça para o Castolira será interditada
para obras de reparos.
No local, a Prefeitura
fará toda a troca de solo

e, na sequência, o recapeamento do asfalto.
Para tanto, a interdição
está prevista até o dia
9 de setembro, sendo
que as equipes trabalharão também durante
o feriado. O local estará

devidamente sinalizado
indicando as rotas alternativas e desvios, além
do acompanhamento da
equipe do Departamento
de Trânsito da Prefeitura. A obra atende a solicitações da população.

do o patriotismo entre
as crianças. Segundo a
gestora da unidade, momentos como este são
significativos para os
educadores, que visam

formar as crianças integralmente, para que no
futuro tornem-se cidadãos críticos e conscientes de seus deveres com
a nação.

Alunos dos centros
comunitários recebem
certificados nesta quarta-feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, na
quarta-feira (2), a partir
das 14 horas, a formatura
dos alunos que participaram das oficinas de bairros,
nos centros comunitários.
O evento terá início
com as exposições de artesanato produzido ao longo
dos três meses em que as
oficinas foram realizadas.
Em seguida, a partir das

15 horas, será a entrega
dos certificados aos alunos, pelas autoridades
municipais.
A formatura abrangerá os alunos dos seguintes bairros: Alto Cardoso,
Araretama, Bosque da
Princesa, Campinas, Campos Maia, CCI Moreira
César, CCI Vila Rica, Cerâmica São Geraldo, Cidade Jardim, Cidade Nova,

Crispim, Cruz Pequena,
Jardim Bela Vista, Jardim
Eloyna, Jardim Regina,
Jardim Resende, Karina
/ Ramos, Maçaim, Maricá, Mombaça, Ouro Verde, Parque das Palmeiras,
Parque São Domingos,
Residencial Pasin, Santa
Cecília, Santana, São Judas Tadeu, Vale das Acácias, Vila Rica, Vila São
Benedito e Vila São Paulo.
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Professor Osvaldo cobra término Vereador Ricardo
Pedido do vereador Roderley
das obras do Parque da Cidade Piorino sai em defesa Miotto é atendido. Ribeirão dos
e entrega definitiva à população da Guarda Municipal
Surdos tem nova ponte inaugurada
O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
protocolou um requerimento
cobrando do Executivo mais
agilidade na conclusão das
obras e entrega das instalações
do Parque da Cidade, pois é
uma área arborizada e com o
início da primavera e do verão,
e o clima propício, com certeza, haverá um grande fluxo de
pessoas praticando exercícios
no parque, bem como passeios.
Aproveitando, o vereador
pede a urgente instalação de
sanitários e bebedouros na
pista de caminhada do Parque
da Cidade, onde a população já
procura para a prática de exercícios físicos, bem como uma
guarda patrimonial contínua
para oferecer mais segurança
para a população.
Outro pedido feito pelo
vereador Professor Osvaldo é
a instalação de um playground
e uma AMI - Academia da Melhor Idade, nas proximidades
Divisão

de

da pista de caminhada e, ainda,
a manutenção da iluminação
pública em toda sua extensão.
Alagamento no Santana
Outro requerimento reiterado pelo vereador Professor
Osvaldo é para que seja solucionado os problemas com
alagamentos que ocorrem com
as chuvas na rua Dr. Benedito
Roberto Marques, no Santana. Já foram protocolados os
requerimentos nº 3.227/2013
e nº 1.735/2014, pedindo uma
solução rápida em prol dos
moradores desta rua. Porém,
nada foi feito até o momento.
Audiência Pública
O vereador Professor Osvaldo solicitou a realização
de uma Audiência Pública
que terá como pauta o Meio
Ambiente no trabalho dentro
das empresas metalúrgicas de
Pindamonhangaba. A Audiência será realizada no dia 23 de
setembro, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, localizada
/C VP
na rua Alcides Ramos
Nogueira, 860 – Real
Ville, Mombaça.
O vereador ressalta a importância da
promoção 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.

Comunicação

Vereador Professor Osvaldo

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

“A lém das melhorias na estrutura
C orporação , direitos da classe
precisam ser atendidos ”
Divisão

de

Divisão

da

Vereador Ricardo Piorino

até a presente data, não
foi atendida, referente ao
pagamento do adicional
de periculosidade, que é
um direito garantido pela
legislação vigente.
“A Administração
Municipal deve atender,
o mais rápido possível,
esta reivindicação, para
obter uma prestação de
serviço mais eficiente
em prol da população,
sem falar que o cumprimento dos direitos da
classe estimulará seus
integrantes. Passamos
por problemas críticos na
segurança e estes pontos
não podem deixar de
serem observados”, comentou Ricardo Piorino.

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) tem mais
um pedido atendido pela
Administração Municipal.
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou na quarta-feira, dia 26, a cerimônia
oficial de entrega da nova
ponte do Ribeirão dos Surdos. A ponte está localizada
na Estrada Pirapitingui, km
1200, conhecida Estrada da
Cachoeirinha, próxima a
Fazenda Gabriel Rocco, na
divisa do distrito de Moreira César com a cidade de
Roseira.
No ano passado, o vereador Roderley Miotto fez o
pedido de uma nova ponte
através do requerimento 1.815, de 25/08/2014,

“P rincipal

meta do

PSF

é atuar em ações

de

e junto com o
subprefeito de
Moreira César,
Manoel dos Santos, estiveram
vistoriando a
antiga ponte de
madeira que se
encontrava cheia
de buracos.
A Prefeitura
substituiu a antiga ponte
de madeira por aduelas de
concreto, melhorando a segurança e o acesso aos dois
municípios. De acordo com
informações da Secretaria
de Obras, o investimento
nessa melhoria foi de cerca
de R$ 130 mil, somando-se
pavimentação e drenagem
dos taludes. “Em nome dos
moradores da região que
nos procuraram na época
pedindo esta obra, agradeço
ao prefeito Vito Ardito que,
de pronto, nos atendeu e
agora todos podem desfrutar de uma bela obra que
trouxe mais segurança para
os que transitam por aquela
estrada”, finaliza o vereador
Roderley Miotto.

Fale com o vereador:

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Dr. Marcos Aurélio persiste Martim Cesar pede instalação
na luta pela implantação do de redutores de velocidade na
PSF no Alto do Cardoso
rua Senador Dino Bueno
Divisão

C o m u n i c a ç ã o /C VP

C o m u n i c a ç ã o /C VP

V e r e a d o r R o d e r l e y M i o tt o

Na última Sessão Ordinária, realizada no dia
31 de agosto, o vereador
Ricardo Piorino (PDT)
apresentou requerimento
ao Prefeito, solicitando
melhorias em benefício
da Guarda Municipal. O
requerimento foi aprovado pelo Plenário por
unanimidade.
Segundo o vereador,
há a necessidade de
estruturar a Corporação, com a aquisição de
equipamentos, viaturas,
aumento no efetivo e,
até mesmo, uma revisão
salarial.
Piorino ressaltou ainda uma luta incansável da
classe que, infelizmente

de

Como consultar Matérias
Legislativas no Portal da Câmara
Abra o portal da Câmara:
www . camarapinda . sp . gov . br

C o m u n i c a ç ã o /C VP

de prevenção , promoção e recuperação
de saúde da comunidade ”

seguida,

do

lado

na

aba

esquerdo,

MATÉRIAS
LEGISLATIVAS
clique em

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) continua incansavelmente sua luta pela implantação do “Programa Saúde Família”.
Por diversas vezes, ele apresentou requerimentos, no qual solicita
estudos e providências da atual Administração visando a implantação
do PSF no bairro Alto do Cardoso. O PSF atenderá aos moradores
do Alto do Cardoso e de outros bairros adjacentes, como Ouro
Verde, Maria Áurea e Campo Alegre.
O Programa Saúde
D
C
/C VP
da Família - PSF tem
como seu principal
propósito levar a saúde
para mais perto das
famílias e, com isso,
melhorar a qualidade
de vida dos cidadãos.
A estratégia do PSF
prioriza as ações de
prevenção, promoção e recuperação da
saúde das pessoas, de
forma integral e contínua. O atendimento
é prestado pelos profissionais (médicos,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e
agentes comunitários
de saúde) na Unidade V e r e a d o r D r . M a r c o s A u r é l i o V i l l a r d i
Básica de Saúde ou em
domicílio. Assim, esses profissionais e a população acompanhada
criam vínculos de corresponsabilidade, o que facilita a identificação
e o atendimento aos problemas de saúde da comunidade. “O Alto
do Cardoso tem uma população grande e o PSF ajudará a todas
as famílias residentes no bairro e nas adjacências, pois terão mais
um local de atendimento médico nas proximidades de suas casas.
Continuamos, desta forma, priorizando a saúde da comunidade”,
ressaltou o vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi.
Quadra de esporte do Alto Cardoso
Outra solicitação do vereador é para que se construa a cobertura na Quadra de esportes do Alto Cardoso, tendo em vista que ali
sempre acontecem gincanas e também a prática de atividade física.
“Precisamos incentivar o esporte e melhorar a qualidade de vida da
nossa população”, observou o vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi.
ivisão de

em

omunicação

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Digite o teor da pesquisa,
nos campos que você tem
de informações a respeito
da

M atéria ,

em seguida

clique em pesquisar

Vereador Martim Cesar

O vereador Martim Cesar (DEM) enviou solicitação ao Prefeito Vito Ardito,
pedindo providências para
que sejam realizados estudos visando a colocação de
redutores de velocidade na
rua Senador Dino Bueno, no
trecho a partir do cruzamento de acesso para o DSM e
Crispim, até as proximidades do Bar Piracuama. O vereador justifica seu pedido
uma vez que o trânsito de
ônibus e caminhões nesta
via é intenso, colocando
em risco a segurança de
pedestres e ciclistas que
transitam pelo local.
Trânsito na
Campos Sales:
conversão proibida
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao
Prefeito Vito Ardito é de

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

providências junto ao departamento competente,
para que sejam realizados
estudos visando a colocação de obstáculos, tipo
tachão, no trecho de acesso
da rua Dr. Campos Sales
com a avenida Dr. Francisco Lessa Júnior (Via
Expressa) e a rua Álvaro
Pinto Madureira.
Martim Cesar alega que
os veículos que vem na rua
Dr. Campos Sales sentido
centro não estão respeitando a sinalização vertical,
que proíbe a conversão à
esquerda, que dá acesso
à avenida Dr. Francisco
Lessa Júnior e a rua Álvaro
Pinto Madureira, colocando em risco a segurança
dos pedestres, ciclistas e
motoristas que transitam
neste local.

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

Divisão

da

Assistente

O

resultado aparecerá em

seguida , com detalhes sobre
a pesquisa e o arquivo em
pdf para impressão

Receba

automaticamente

informações sobre o

Projeto,

basta registrar

seus dados clicando em

ACOMPANHAR MATÉRIA
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
de

Comunicação

D i v i s ã o d e C o m u n i c a ç ã o : Robson Luís Monteiro (MTb 18.021) - (12) 3644-2275 - i m p r e n s a @ c a m a r a p i n d a . s p . g o v . b r
d e I m p r e n s a P a r l a m e n ta r : Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783) - (12) 3644-2279 - c o m u n i c a c a o @ c a m a r a p i n d a . s p . g o v . b r
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cidade
Divulgação

Formatura do
Proerd reúne
alunos das
escolas municipais

A nova pista de skate foi feita no estilo ‘banks’ e também está atraindo as bikes

Pista de skate é
novo ponto de lazer
para pindenses
Os skatistas de Pindamonhangaba podem contar com mais um
local específico para a prática do
esporte. A cidade inaugurou a pista
Pinda Banks Luiz Fernando Ferreira de Castro - ‘Fernandinho Brito’,
no bairro Campos Maia. O investi-

mento ficou em cerca de R$ 200 mil
e a área construída é de 350m².
A solenidade de inauguração
aconteceu na noite de quinta-feira
(27), com a presença do prefeito
de Pindamonhangaba, homenageado e familiares, secretários e
Divulgação

A pista foi aprovada pelos skatistas que já a estão utilizando

diretores municipais, moradores
do bairro e região.
Fernandinho Brito ganhou
seu primeiro skate aos 13 anos de
idade e relembrou deste momento
durante a inauguração. Emocionado, ele agradeceu a homenagem e disse que espera poder
andar de skate até os 75 anos.
‘’Foi um investimento com
muita responsabilidade, dando
oportunidade para a garotada
poder fazer atividade física. Ainda
tem a pista de skate da praça do
Pasin e do CEU das Artes. Escutamos a população e fizemos
este espaço para que a turma do
skate e do BMX tenham um lugar
adequado à pratica esportiva”,
afirma o secretário de Juventude,
Esportes e Lazer.
O prefeito de Pindamonhangaba destaca que o skate é um esporte que veio para ficar e tem revelado grandes atletas nos esportes
radicais, fazendo a diferença no
país. Ele afirmou que esta obra foi
um pedido da população e que a
administração municipal tem feito
obras a pedido dos moradores.

Prefeitura e Acip programam ‘Paradão de Natal’
Representantes da Acip Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba e do
Departamento de Cultura da
Prefeitura se reuniram no último dia 25 para discutir as festividades natalinas no centro
da cidade. A abertura da festa
está sendo organizada por uma
comissão formada pela Acip,
que está planejando o ‘Paradão
de Natal’, com a participação de
jipes, carros antigos, motociclistas e ciclistas, além dos artistas

da cidade.
A Prefeitura, por meio do
Departamento de Cultura, já está
com os pregões realizados para
a parte de decoração da cidade,
e em andamento com o pregão
de contratação da parte artística
para o Natal.
A próxima reunião está
marcada para o dia 15 de
setembro, às 10 horas, no
Departamento de Cultura, com
a participação das equipes do
Departamento de Trânsito,

Secretaria de Planejamento e
Estapar, para definir as ruas
que serão fechadas em dois
sábados à noite, durante o mês
de dezembro.
Todas as instituições que
quiserem participar do ‘Paradão
de Natal’ podem entrar em contato com o Departamento de
Cultura da Prefeitura, telefone
3642-1080, ou diretamente no
Palacete Tiradentes, na praça
Barão do Rio Branco, 22, ao
lado da igreja São José.

Na sexta-feira (28), a Polícia
Militar realizou a formatura de
530 crianças no Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência,
que completa 16 anos em Pindamonhangaba. O evento foi
realizado no Centro Esportivo
José Ely Miranda “Zito”, com
as crianças da Vila São José,
Terra dos Ipês II, CDHU Cícero Prado, Liberdade, Vale das
Acácias, Padre Rodolfo e Mantiqueira. Também foi realizada
a premiação do concurso de
redação “O que eu aprendi no
Proerd que me ajudará a ficar
longe das drogas”.
A abertura oficial do evento
foi realizada pelo comandante
do 5º BPM/I, ten.- cel. Marcos
Renato Vieira. “Sabemos a dificuldade que é educar os filhos
nos dias atuais. Nesse contexto
social, a Polícia Militar procura desenvolver esse trabalho
para que, em médio e longo
prazo, tenhamos uma socie-

dade mais justa, com a conscientização dos nossos filhos”,
declarou. E também agradeceu
aos pais pela confiança, à equipe da Polícia Militar e o apoio
da Prefeitura pelo trabalho em
conjunto na Rede Municipal
de Ensino.
O prefeito de Pindamonhangaba agradeceu a todos os envolvidos no sucesso da iniciativa.
“Os pais são muito importantes
na luta contra as drogas, agindo
ao lado da Polícia Militar. Essa
tem que ser uma união de esforços de todos nós, um trabalho
que vai resultar numa cidade
cada vez melhor”, concluiu.
No dia 11 de setembro, às 10
horas, no Centro Esportivo do
Cidade Nova, será a formatura
de 400 crianças do Feital, Jardim Regina, Campinas, Goiabal,
Delta e Santa Cecília.
Nestes 16 anos, o Proerd já
atendeu 35.670 crianças dos 5º
anos do Ensino Fundamental I,
de escolas públicas e particulares.

Resultado do Concurso de Redação
1º lugar – Aluna: Dignélis José de Souza Reis, 5º B, Escola
Municipal Professor Joaquim Pereira da Silva (Mantiqueira)
2º lugar – Aluno: João Matheus dos Santos, 5º B, Escola
Municipal Lauro Vicente de Azevedo (Terra dos Ipês II)
3º lugar – Aluno: João Guilherme Vieira Pereira, 5º C, Escola
Municipal Raquel de Aguiar Loberto (Vale das Acácias)
Divulgação

Alunos durante o juramento do Proerd
Divulgação

Autoridades prestigiaram a formatura em Moreira César

Reunião inicia preparativos para Festival da Primavera
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Turismo, está iniciando os preparativos
para o 12º Festival da Primavera, que será realizado
dias 2, 3 e 4 de outubro, no núcleo turístico do Ribeirão
Grande. Na quinta-feira (27), foi realizada a primeira
reunião com os empresários do turismo gastronômico
para a organização do evento.
Mais uma vez, a festa será realizada no campo de
futebol do Restaurante do Edmundo, km 17 da estra-

da municipal Jesus Antonio do Miranda. Um total de
26 expositores mostrou interesse em integrar a festa,
entre Prefeitura, restaurantes e artesanato.
O Festival da Primavera é um evento de turismo
gastronômico, em que os restaurantes podem mostrar
pratos que são servidos em sua sede, mas também
receitas especialmente criadas para a ocasião. Participaram da reunião: Bom da Roça, Café Caipira, Nova
Gokula, Mangueirão, Restaurante Colméia, Restau-

rante do Edmundo, Arizona, Pesque Truta Ribeirão
Grande, Pesqueiro Vila Rica, Graminha, Sítio Algodão
Doce, Gaúcho Colinas, Gaúcho Cruz Pequena, Doces da
Vó Dita, Restaurante Serra da Luz e Apep - Associação
dos Produtores Ecológicos de Pindamonhangaba.
A próxima reunião ficou marcada para o dia 14 de
setembro, às 17 horas, na sede do Departamento de
Turismo (Palacete Tiradentes, na praça Barão do Rio
Branco, ao lado da igreja São José).
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EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0505515-36.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Maria das Gracas de Souza
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 Dívida Ativa.
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.

Retificação a publicação do dia 27/08/2015
– pag 05
Termo de Retirratificação – convênio
05/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba – Secretaria
de Educação e Cultura / Associação
Cooperadores Salesianos de
Pindamonhangaba”
Objeto: alteração cláusulas segunda,
terceira, quinta e sexta, excluindo das
mesmas o termo Departamento de
Cultura.
Data de Assinatura: 18/08/2015

Executada: Maria das Gracas de Souza
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0505515-36.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0111.15.05.043.001
Valor da Dívida: R$ 801,36
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE LEILÃO “PRESENCIAL e ON-LINE”
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo
Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito,
nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Pátio do Leiloeiro,
situado na Rodovia Raposo Tavares – km 20, sentido Capital/Interior - Vila Albano (acesso pelo trevo km 19,5), em São Paulo-SP.
Localização do imóvel: Pindamonhangaba-SP. Bairro Maria Aurea. Rua Dr. Fontes Junior, 936(ao lado do nº 922), c/ Av.
Francisco Lessa Junior, 891. Imóvel comercial. Áreas totais: terr. 592m² e constr. estimada no local 192m². Matr. 15.900 do RI local.
Obs.: Construção e numeração predial pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes
correrão por conta do comprador. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 18/09/2015, às 11h. Lance mínimo: R$ 544.426,00 e 2º Leilão:
30/09/2015, às 11h. Lance mínimo: R$ 304.945,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais
comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com
até 1 hora de antecedência ao evento. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis
disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br - Para mais informações - tel.: (11) 3845-5599 Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 266

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 263/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr JORGE DOMINGOS DE OLIVEIRA,
responsável pelo imóvel situado a AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, S/N, Bairro CIDADE
NOVA, inscrito no município sob as sigla SE13.16.01.015.000, QUADRA H-01, LOTE 15,
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. Atualizar endereço no
Cadastro Imobiliário.

Processo nº 0505726-72.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 09/09/2015 às 14:00 horas
225º GISELI CRISTINA CARDOSO SILVA
RUA JESUS ANTONIO MIRANDA, 146 – BOA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-140

Executada: Julia Soares da Guia
Execução Fiscal nº: 0505726-72.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 08 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO DE ADIMENTO SINE DIE PREGÃO Nº 139/2015
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

A Prefeitura comunica que o PP n° 139/15, que cuida da “Aquisição de cestas básicas
por período de doze meses” fica adiado SINE-DIE, para análise de impugnação através
de processo externo nº 25717/2015, datado em 28 de agosto de 2015, pela empresa
Comercial João Afonso Ltda.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2015.

Processo Físico nº:
0505848-85.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Lourival Pinto de Miranda
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 Dívida Ativa.
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: Lourival Pinto de Miranda
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0505848-85.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0111.11.08.003.000
Valor da Dívida: R$ 670,13
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 262/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). JORGE DOMINGOS DE OLIVEIRA,
responsável pelo imóvel situado a AVENIDA 15 DE NOVEMBRO S/Nº, bairro CIDADE NOVA,
inscrito no município sob a sigla SE13.16.01.015.000, QUADRA H-01, LOTE 15, para que efetue
o fechamento do referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º da
Lei 2610/1991.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 218/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 218/15, que cuida de “Aquisição de veículo de 07 (sete)
lugares para atender ao (centro de referência especializado de assistência social - CREAS),
“abordagem social”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Via Mondo Automóveis
e Peças Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 195/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 195/15, que cuida de “Aquisição de equipamentos
para uso nas obras e manutenções diversas executadas no distrito de Moreira César”, a
Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Centrão Comércio de Equipamentos
Ltda. ME (01, 02, 07); HSX Comércio e Serviços Eireli EPP (03, 04, 05, 06).
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2015.

Dia 09/09/2015 às 15:00 horas
ESCRITURÁRIO
40º DALILA CARDOSO DIAS
AVENIDA ANA COSTA, 227 – APTO. 13 – VILA MATHIAS
SANTOS – SP
CEP 11060-001
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO PREGÃO nº. 163/2015
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 29/08/15, p. 11, concernente
à licitação supra, retifica-se: “Contratada: William Martins Aurafi ME”. As demais informações
permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 99/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 99/15, que cuida de “Aquisição de “Torno Elétrico para
Cerâmica” e “Máquina de confeccionar placas de argila, manual” para o projeto “Escola de
Cerâmica”, conforme termo de referência”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr.
Pregoeiro, fica a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº.
10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 117/2015

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 261/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). JORGE DOMINGOS DE OLIVEIRA,
responsável pelo imóvel situado a AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, S/Nº, bairro CIDADE NOVA,
inscrito sob a sigla SE13.16.01.015.000, QUADRA H-01, LOTE 15, para que efetue a construção de
calçada no referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado.

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 117/15, que cuida de “Contratação de empresa
especializada em serviços de chaveiro para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e
Assistência Social”, a Autoridade Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira, fica a presente
licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 197/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 197/15, que cuida de “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”, a
Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação DESERTA, com
base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2015.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 260/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. MANOEL DO VALE, responsável pelo
imóvel situado a RUA DOUTOR FONTES JUNIOR, 569, bairro SÃO BENEDITO, inscrito sob a sigla
SO11.12.09.010.000, para que efetue a reforma de calçada no referido imóvel, no prazo de 30 dias
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 71º da Lei 1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01, retirando dela qualquer ressaltos (rampas)
e degraus, preservando o livre trânsito de pedestres e pessoas com necessidades específicas
de locomoção (cadeirantes, portadores de muletas, etc.) em conformidade com a Lei Federal de
Acessibilidade e de Mobilidade Urbana.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 106/2015
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. 106/15, referente à “Aquisição
de materiais de expediente para consumo da Administração geral e gestão educação, e materiais
que compõem o kit escolar dos alunos da rede municipal de ensino pelo período de 12 meses”,
com encerramento dia 17/09/15 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, 31 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 223/2015
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. 223/15, referente à “Aquisição
de mesa ginecológica para as unidades de Saúde do Município”, com encerramento dia 17/09/15
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, 31 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 224/2015

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 259/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
responsável pelo imóvel situado a RUA DOS BENTOS, 472, bairro PARQUE CENTRAL, inscrito
sob a sigla SO11.12.11.024.000, para que efetue a reforma de calçada no referido imóvel, no prazo
de 30 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 71º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01, retirando dela qualquer ressaltos
(rampas) e degraus, preservando o livre trânsito de pedestres e pessoas com necessidades
específicas de locomoção (cadeirantes, portadores de muletas, etc.) em conformidade com a Lei
Federal de Acessibilidade e de Mobilidade Urbana.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

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. 224/15, referente à “Contratação
de empresa especializada para fornecimento e entrega de lanches, para atender a necessidade
da Secretaria de Governo”, com encerramento dia 17/09/15 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, 31 de agosto de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 225/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 225/15, referente à “Aquisição de
lanche para atender à demanda da SEJELP, em eventos, viagens de alunos e atletas, festivais, e
competições”, com encerramento dia 18/09/15 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, 31 de agosto de 2015.

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
CACS-FUNDEB – PINDAMONHANGABA
2013 – 2015
Conselhofundeb_pinda@ig.com.br
CONVOCAÇÃO
Convocamos os srs. Membros do Conselho e demais interessados , para nossa reunião mensal,
a realizar-se no dia 02 de Setembro de 2015, em seu horário habitual às 18:15 hrs., na SEC –
Secretaria de Educação de Pindamonhangaba, à Avenida Fortunato Moreira, 173, centro.
Sua presença é imprescindível para a realização de nossos objetivos.
Pauta:
*Alterações feitas no Regimento Interno .
* Eleição para nova formação do conselho.
** Favor confirmar recebimento deste Email... **
Ronaldo Pinto de Andrade
Presidente do CACS-FUNDEB

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
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cotidiano
Time do Emprego inicia duas
novas turmas e forma alunos
O Programa Time do Emprego deu início a duas novas
turmas no dia 20 de agosto no
auditório da Prefeitura. O foco
são jovens em busca do primeiro emprego e pessoas que querem se reinserir no mercado de
trabalho. Os encontros são no
PAT - Posto de Atendimento ao
Trabalhador, localizado na avenida Albuquerque Lins.
Os times participam de 12 encontros, realizados às quintas-feiras, em dois períodos, das 8 às 11
e das 14 às 17 horas. Nos encontros os alunos aprendem como
preencher um currículo, técnicas
de entrevista, conhecimento para
processo seletivo, empreendedorismo, entre outros.
Os facilitadores do Time do
Emprego buscam ajudar os alunos a aprender e desenvolver
suas habilidades e competências. Por meio de dinâmicas, os

participantes do programa desenvolvem sua capacidade comunicativa e criam um diferencial para o mercado de trabalho.
“Com apenas um mês e meio
de Time do Emprego já fui chamado para seis entrevistas de
emprego”, disse o ex-aluno Elias
de Freitas. Em média, 40% dos
participantes do projeto conseguem um emprego após o término dos encontros.
“É muito gratificante a gente
poder passar um pouco da nossa
experiência e preparar esses jovens para o mercado de trabalho”,
afirma o diretor do PAT e facilitador do programa, Sérgio Gritti.
O programa é realizado Sert
- Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho - do Estado
de São Paulo em parceria com a
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento
de Assistência Social.
Divulgação

As obras são necessárias para garantir a mobilidade

Subprefeitura prepara
ruas para pavimentação
A Subprefeitura de Moreira César está preparando a travessa Pirapitingui e a rua 21 de Abril para
serem pavimentadas. A Prefeitura
realizou as obras de galerias, guias
e sarjetas no local.
Marcos Luis Ferreira, pedreiro,
morador na Pirapitingui há cinco
anos, comenta que essa obra evitará o poeirão. “De um tempo para
cá a gente tem notado muitas melhorias, já chegou a rede de esgoto,
agora o asfalto. Está ficando muito
bom morar aqui”, comemora.
Roque Fortunato de Siqueira,
morador do distrito há mais de
30 anos, afirma que está achan-

do ótima a obra. “É bom porque
acaba a poeira e o barro, fico feliz
com as melhorias. Os moradores
elogiam e eu acho que como vai
ter asfalto vai ser preciso colocar
um quebra molas para evitar acidente, porque mesmo sendo terra
tem gente que passa correndo”.
Outro local que também receberá asfalto, em breve, é a travessa das Palmeiras, na Vila São
Benedito. A Subprefeitura fez
o preparo do local para receber
a massa asfáltica nos próximos
dias. Nesta região, a Prefeitura
também realizou as obras de galerias, guias e sarjetas.

Divulgação

O Time do Emprego é um trabalho desenvolvido por meio de parceria

Moradores de Moreira César
participam do ‘Quintal de Memórias’
O ‘Quintal de Memórias’ é um
trabalho que está sendo desenvolvido em várias unidades de saúde.
Esta ação é resultado de uma
parceria entre as Secretarias de
Saúde e Assistência Social e Secretaria de Educação e Cultura, por
meio do Departamento de Cultura. Na quinta-feira (27), o grupo
hiperdia, atendido pela equipe II
de Estratégia de Saúde da Família
de Moreira César, pôde participar
desta atividade.
Maria Nunes, moradora no
loteamento Laerte Assumpção,
é diabética e diz que participar

deste grupo é muito bom, porque
as auxiliares de enfermagem e
todos da equipe são atenciosos.
Ela conta que se divertiu bastante
com o ‘Quintal de Memórias’ e
se lembrou de sua infância, das
brincadeiras de roda, jogar baliza
e pique esconde.
José Luis da Silva, do Laerte Assumpção, comenta que faz
seis anos que ele mora em Pinda
e gosta bastante da cidade. “Eu
vim de São Paulo e não tenho do
que reclamar, essa equipe é muito
atenciosa. Esse trabalho com os
diabéticos é nota 10”.
Divulgação

Cinema será
utilizado para
projeto voltado
aos jovens
As brincadeiras de roda são realizadas
durante o ‘Quintal de Memórias’

Intercâmbio promove interação de vários alunos
A prática de atividade física
faz bem para a saúde e em Pindamonhangaba a população
pode ir aos ginásios, centros
esportivos e também aos centros comunitários.
A Prefeitura de Pindamonhangaba oferece aulas de
ginástica e alongamento em
19 centros comunitários e os
alunos também participam
de atividades de integração.
Na última semana, alunos de
vários locais puderam se encontrar e fazer exercícios com
outros professores e novas
amizades.
De acordo com o secretário de Juventude, Esportes
e Lazer, os intercâmbios de
ginástica e alongamento são
momentos de socialização,
integração e novas amizades

por meio de atividades físicas.
Levar os alunos aos outros
bairros é uma oportunidade

A arte-educadora Fabiana
Fonseca é quem desenvolve o
‘Quintal de Memórias’. Ela comenta que é um prazer fazer esse
trabalho com a memória, porque
descobrindo as preciosidades da
infância de cada um aprende-se
mais músicas, mais brincadeiras
e pode-se trazer os brinquedos
antigos ao conhecimento das gerações mais novas. “Percebo que
nesses encontros os participantes saem felizes, a brincadeira
reúne pessoas, acontece a troca
de calor humano, e isso tem sido
muito bom”, diz.

para integrar as diversas comunidades do município. Ele
parabeniza os profissionais do

Departamento de Lazer pela
realização desse importante
trabalho.
Divulgação

A Prefeitura oferece aulas de ginástica e alongamento em 19 centros comunitários

Pindamonhangaba desenvolve
uma série de projetos que têm
como foco o público jovem e
nesta quinta-feira (3), às 15 horas,
realiza a 5ª Sessão - Cinema e
Discussão. Os trabalhos serão iniciados com o filme ‘Dívida Pública
Brasileira - A Soberania na Corda
Bamba’, a exibição será no Palacete 10 de Julho, no centro.
A 5ª Sessão - Cinema e Discussão é uma atividade organizada
pela parceria entre o Fundo Social
de Solidariedade, por meio do
‘Pinda Consciente’, com a Diretoria
de Ensino de Pindamonhangaba,
por meio do programa Jovens
Protagonistas, e Departamento de
Patrimônio Histórico da Prefeitura.
As exibições e oficinas acontecerão
sempre às quintas-feiras, a partir
das 15 horas e o evento é aberto
ao público.
Esta ação tem como objetivo a conscientização social,
abordando diversos temas por
meio de um filme ou documentário. Na sequência da exibição
é realizada uma oficina com
participantes do projeto ‘Jovens
Protagonistas’, proporcionando
uma integração e um debate de
forma direta com os espectadores. A primeira oficina será com
os jovens Guto, Nathália Borges,
Denis Caetano e Lara.

TERÇA-FEIRA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Evento de pedalada reúne
aproximadamente 100 participantes
A manhã de domingo
(30), foi de aventura para
alguns e de desaﬁos para
outros que participaram
da II Pedalada Pinda. O
evento foi organizado pela
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer. A ‘galera’ do pedal acordou cedo
para se exercitar com destino ao Parque Natural
Municipal do Trabiju.
“Essa é a segunda Pinda Pedalada de outras que
acontecerão. A gente tem
orgulho muito grande de
fazer este evento porque
estamos oferecendo esporte para todos. Faremos
este evento mensalmente. Agradeço à Secretaria
de Governo pela parceria
e parabenizo todos que
aproveitaram esta atividade”, comenta o secretário
de Esportes de Pinda.
Rosas Assis, professora
de Educação Física, conta
que foi a primeira experiência pedalar até o Trabiju, porém é muito legal
estar em grupo. “Tenho

Este evento será realizado mensalmente e toda população está convidada
bastante amigos que vieram, uma turma boa e vou
me preparar para participar das próximas pedaladas”.
Drielly Cristine Azevedo Mourão, auxiliar de
saúde bucal, revela que
o parque Trabiju é lindo,
porém, como foi a primei-

ra vez que fez um percurso de bicicleta ﬁcou um
pouco cansada, mas nada
que não dê para aguentar.
Ela foi convidada por uma
amiga e topou o desaﬁo.
Ederaldo
Apolinário,
azulejista, participou da II
Pedalada com a ﬁlha Ana
Júlia, de 10 anos, e cita que

foi muito legal essa iniciativa de incentivar as pessoas
a pedalarem e incentiva a
sua ﬁlha a participar também. “Andar de bicicleta é
bom demais, a gente ama
andar e o apoio que o pessoal deu foi muito bom”.
Dinart Monteiro dos
Santos, aposentado, mar-

II Etapa do Circuito Corrida de
Rua acontece neste sábado
A Prefeitura vai promover, neste sábado (5),
a II Etapa do Circuito Corrida de Rua, competição
organizada pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer. A largada
será a partir das 19 horas,
no Vale das Acácias, em
Moreira César. Interessados em participar, restam poucas vagas, devem
se inscrever no Centro de
Treinamento Luiz Caloi,
das 8 às 11 horas e das
15 às 18 horas, mediante
apresentação de documento com foto. A corrida
é aberta à participação de
crianças, jovens, adultos
e melhor idade. A entrega

dos números será feita no
dia da prova, a partir das
17h30.
O Circuito conta com
as seguintes categorias:
pré-mirim (até dez anos),
mirim, infantil, juvenil,
adulto, máster, veterano 1,
veterano 2, veteraníssimo
1, veterano 2, deﬁciente
visual, deﬁciente mental,
deﬁciente motor, AVC e
cadeirante. A pontuação
é acumulativa e em cada
etapa haverá medalha de
participação para aqueles
que completarem a prova.
Maria Luciana é uma
das vencedoras da primeira
etapa e comenta que pretende participar de todas.

RESULTADOS DA RODADAS
CAMPEONATO SUB 13 - 10ª RODADA 2º TURNO
SÁBADO (29)
FLUMINENSE 3 X 1 SÃO PAULO - RAMIRÃO
ETNA 5 X 1 MARICÁ - MACHADÃO
GEREZIM 0 X 7 FERROVIÁRIA - AZEREDO
MOMBAÇA 0 X 2 CANTAREIRA - JARDIM RESENDE

CAMPEONATO SÊNIOR 50 - DOMINGO (30)
SEMIFINAL - JOGO DE IDA
FLUMINENSE 2 X 1 AFIZP - RAMIRÃO
ESTRELA 2 X 0 INDEPENDENTE - BOSQUE
CAMPEONATO 1ª DIVISÃO - DOMINGO (30)
QUARTAS DE FINAL - JOGOS DE IDA
REAL ESPERANÇA 2 X 1 BANDEIRANTE - AZEREDO
FERROVIÁRIA 1 X 0 CANTAREIRA - BOA VISTA
SAPOPEMBA 3 X 3 ARARETAMA - AZEREDO
VILA SÃO JOSÉ 2 X 2 CASTOLIRA - VILA SÃO JOSÉ

Maria Luciana foi a primeira mulher a concluir o
percurso na primeira etapa

Os exames no ‘João do Pulo’ reuniram mais de 300 alunos
saúde das pessoas e isso é
muito importante.
Evaldo José Moreira
conta que irá fazer hidroginástica juntamente com
a esposa e aproveitar a

Quanto mais lugares diferentes para nós irmos de
bike é melhor. Quem ainda não participa eu convido para vir, porque tem
carro de apoio, as pessoas
vão devagar e as pessoas
vão se adaptando e melhorando com o decorrer
do tempo”.

CAMPEONATO SUB 17 - 10ª RODADA - SÁBADO (29)
CIDADE NOVA 0 X 4 RAMOS - CIDADE NOVA
FLUMINENSE 8 X 0 MOMBAÇA - RAMIRÃO
ETNA 2 X 0 INDEPENDENTE - MACHADÃO
MARICÁ 4 X 0 BELA VISTA - MARICÁ
SÃO PAULO 2 X 0 ARARETAMA - MORUMBI
JARDIM REZENDE 1 X 3 JARDIM REGINA - JARDIM RESENDE
FOLGA................................SANTOS FC

Mais de mil alunos farão aulas
de natação e hidroginástica
As piscinas da Prefeitura de Pindamonhangaba
receberam novos alunos
desde segunda-feira (31).
Todos eles participaram do
exame médico no último
ﬁnal de semana. Ao todo,
serão atendidos mais de
1.000 alunos nas piscinas
do ‘João do Pulo’, ‘Zito’,
‘Ritoca’ e no Cidade Nova.
Fellipe Matheus Monteiro da Silva comenta que
vai iniciar a natação e que
tem interesse nesta modalidade desde pequeno. Ele
aﬁrma que essa oportunidade de atividade física
para a população é muito
boa, porque é benéﬁca à

cou presença no I Pedal
e destaca que este tipo de
evento é ótimo, porque é
bom para saúde e descontrai, ele diz que o bom de
tudo são as novas amizades. “O Trabiju é um lugar muito bonito e está
melhor ainda com as adequações que foram feitas.

oportunidade porque está
precisando fazer atividade física. “Foi muito bom
nós dois termos conseguido vaga para fazermos
as aulas no mesmo horá-

rio e o exame ter sido realizado em um domingo é
excelente, porque se fosse
durante a semana ﬁcaria
difícil para nós, porque
trabalhamos”.

CAMPEONATO SÊNIOR 60 (INÍCIO DE CAMPEONATO)
1ª RODADA - DOMINGO (30)
MOREIRA CÉSAR 0 X 1 CAMPO ALEGRE - MACHADÃO

Jogos Interbairros
começam hoje
Começa nesta terçafeira (1o/9) mais uma
edição dos Jogos Interbairros. A competição
reúne atletas de vários
bairros para participar
de momentos de confraternização por meio
da prática esportiva. A
abertura acontece às
19h30 na quadra de esportes Heiny Hespanhol
Santiago, no Alto Tabaú.
A população está
convidada a prestigiar
a solenidade e assistir
às partidas de futsal da
abertura. Na ocasião, o
público será brindado
com apresentações culturais e esportivas. O
Interbairros tem como
finalidade proporcionar

maior intercâmbio através do esporte entre a
população.
A organização do
evento é da Prefeitura
de
Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria
de Juventude, Esportes e
Lazer. Neste ano, a competição contará com mais
de 20 bairros e na solenidade de abertura haverá
o desfile dos participantes. Na sequência, o futsal feminino do Castolira
entra em quadra contra o
Bosque, depois é a vez do
futsal masculino e o Castolira enfrenta o Crispim.
A tabela completa está
disponível no site da Prefeitura www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

