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Quadra de 
esportes do 
Azeredo é 
revitalizada
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A equipe do Estrela 
conquistou o título da copa 
Cinquentão de futebol neste 
domingo (13), após bater a 
Afi zp nos pênaltis.

No tempo normal o 
placar terminou em 3 a 
3; nas penalidades, todos 
os 11 jogadores dos times 
fi zeram a cobrança, até 
que o arqueiro da Afi zp 
desperdiçou e deu o título ao 
adversário.

Conferência debate 
acessibilidade e inclusão

Nova escola do Crispim vai atender 600 alunos

As melhorias na quadra 
esportiva do loteamento Aze-
redo, em Moreira César, se-
rão entregues aos moradores 
nesta quarta-feira (16), às 18 
horas. O local ganhou novo 
alambrado, traves, revitali-
zação do piso, pintura geral, 
além da substituição do siste-

ma de iluminação, deixando 
a quadra mais segura.

As benfeitorias foram fei-
tas pela parceria entre Pre-
feitura e Ministério dos Es-
portes, por meio da Caixa 
Econômica Federal, através 
de emenda do deputado Ar-
naldo Faria de Sá.

A nova escola do Crispim, 
que poderá atender mais de 
600 alunos, está recebendo 
obras de acabamento inter-
no. A unidade possui cerca de 
2.400 m2 de área construída, 
dividida em dois pavimentos, 
com 12 salas de aula, além de 

sala de informática, almoxa-
rifado, sala de leitura, sala 
multiuso, pátio coberto, dire-
toria, sala de coordenação, se-
cretaria, sanitários adaptados 
para pessoas com defi ciência, 
cozinha e refeitório.

Estrela é campeão do Cinquentão

Pindamonhangaba rea-
liza a 2ªConferência Muni-
cipal dos Direitos da Pes-
soa com Defi ciência nesta 
quarta-feira (16). O evento, 
organizado pelo Conselho 

Municipal da Pessoa com 
Defi ciência, terá três eixos 
de discussão e servirá para 
a elaboração do plano mu-
nicipal de acessibilidade e 
inclusão.

INTERBAIRROS TEM TRUCO E 
DOMINÓ NESTA TERÇA-FEIRA

CONSELHO DISCUTE AÇÕES DA 
SEMANA DO ADOLESCENTE

ALUNOS DE NATAÇÃO 
PARTICIPAM DE DUATLHON
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Quadra fi ca na rua Jorge Marcos de Azeredo

Prefeito e 
secretário de 
Obras conferem 
detalhes do 
projeto da 
nova escola do 
Crispim
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Informação. Todos os cidadãos deveriam deter 
informações sobre seus direitos e deveres.

Uma sociedade formada por pessoas esclare-
cidas apresenta maiores possibilidades de sucesso co-
letivo. Isso porque todos detém conhecimento do que 
é certo e errado, do que é para o bem geral e de que 
modo pode atuar para mudar situações cotidianas, 
graves ou confl ituosas.

Contudo, o brasileiro não é assim. Ele é desinfor-
mado. Parte da culpa, de modo geral, é do Governo, 
parte das empresas, parte da imprensa, porém o maior 
responsável pela desinformação pública é o próprio 
ser.

O brasileiro ignora informações e dados que estão 
‘debaixo do nariz’. Não precisa ir muito longe para 
encontrar exemplos práticos do descaso do povo com 
elementos fundamentais para sua via.

Todo ano, sim, todo ano, tem campanha de vacina-
ção, de matrícula escolar, prazo para obter ou solicitar 
isenção de alguma tarifa, ou tempo de pagar determi-
nado imposto (IPTU, IPVA, etc) e todo ano, os bra-
sileiros passam borracha na memória e esquecem de 
cumprir suas obrigações.

As desculpas são muitas e, na maioria das vezes, 
o povo culpa o Governo. Segundo o senso comum, é 
culpa do Governo e sempre do Governo, certas ações 
terminarem em determinado dia. Pelo povo, sempre 
podia ‘esticar’ mais um pouquinho.

Se uma campanha de vacinação começar dia 1º e  
terminar dia 30, grande volume de pessoas deixará  
para ir no dia 30; outros, na expectativa, de prorroga-
ção do prazo, nem irão.

Pois é... culpar terceiros por suas falhas é fácil.
O que é preciso, dos dois lados, são atitudes escla-

recedoras, mantendo a população informada de atos 
ofi ciais, de leis, de campanhas, de datas etc.

Do lado governamental, tudo isso vem sendo feito. 
Aliás, nos últimos 20 anos, o Brasil tem se tornado um 
país notório para elucidar a população sobre direitos 
e deveres. Mais recentemente, tivemos o exemplo do 
Portal da Transparência, pelo qual os órgãos públicos 
devem relacionar seus gastos.

Mas aqui fi ca a pergunta: quantas pessoas você co-
nhece que já entraram nos sites governamentais para 
buscar informações? Quantas procuram dados nos 
jornais? Então, assim, fi ca difícil.

Informação não é como chuva. Tem que buscá-la.
Esperamos da sociedade, e de nós mesmos tam-

bém, cada vez mais esclarecimentos sobre o mundo no 
qual vivemos.

APL representada na Semana 
Ruth Guimarães

Representando a APL – 
Academia Pindamonhanga-
bense de Letras, a acadêmica 
vice-presidente da entidade, 
Juraci de Faria, participou 
da Semana Ruth Guima-
rães, realizada de 22 a 29 de 
agosto, no Centro Cultural 
Gertrud Schubert dos San-
tos, evento organizado pela 
Secretaria de Cultura do 
município de Cachoeira Pau-
lista. Juraci foi responsável 
por uma ofi cina de redação 
poética com  estórias, teste-
munhos, poemas, músicas e 
muitas lembranças.

Ruth Guimarães foi au-
tora de mais de 40 obras, 
formou-se em Letras e Arte 
Dramática pela Universida-
de de São Paulo e foi eleita 
membro da Academia Pau-
lista de Letras em 2009. 
Atuou como revisora, tradu-

tora e jornalista com coluna 
nos periódicos O Estado de 
S. Paulo e Folha de S. Paulo. 
Traduziu para o português 
obras de autores franceses 
importantes como Honoré 
de Balzac e Alphonse Daudet. 
Seu primeiro livro publica-
do  foi “Água Funda” (1946). 
Ruth também foi aluna do 
lendário escritor Mário de 
Andrade, com quem iniciou 
estudos acerca do folclore e 
da literatura popular.

Ruth Guimarães - 13 de junho 
de 1920/21 de maio de 2014 

Poetisa lança livro em outubro

‘Memorial do Monastério’, 
novo livro de Juraci

Com ilustrações de sua 
fi lha, Marina Oliveira, a aca-
dêmica poetisa Juraci prevê 
para outubro próximo o lan-
çamento do livro de poemas 
“Memorial do Monastério”. 
Segundo a autora, a obra 
será dedicada à Santa Tere-
sa D’Ávila, em comemoração 
dos 500 anos de seu nasci-
mento.  O lançamento será 
no Instituto Santa Teresa e 
Faculdades Teresa D’ Ávi-
la, em Lorena, escola onde 
a autora estudou o Ensino 
Médio e, posteriormente, foi  
professora do curso de pe-
dagogia e de diversos cursos 
de pós-graduação. “A  obra é 
composta por 5 tomos, cada 
qual iluminado por um de-
senho de aquarela de Mari-

na, minha fi lha, cujos títulos 
separam o corpo dos poemas 
místicos e de amor, sendo: 1 - 
Mar, infi nito mar, 2 - Mar de 
Pensamentos, 3 - Mar de Lá-
grimas, 4 - Mar de Palavras, 
5 - Mar de Amor”, adiantou 
Juraci.

PRÊMIO CAMPOS DO JORDÃO DE LITERATURA

RADIOAMADORISMO

Encerram-se no próximo 
dia 30 as inscrições para o Prê-
mio Campos do Jordão de Li-
teratura 2015 (Conto e Poesia) 
– Troféu Pedro Paulo Filho, 
pindamonhangabense radicado 
em Campos do Jordão ainda 
criança e que também integrou 
os quadros da APL – Academia 
Pindamonhangabense de Le-
tras.  A participação é aberta a 
qualquer escritor, brasileiro ou 
estrangeiro, em ambas as ca-
tegorias. Não há limites de pá-
ginas, toques ou linhas para a 
apresentação. O concurso tem 
como fi nalidade Identifi car os 
escritores no âmbito internacio-

nal, nacional e municipal; divul-
gar seus trabalhos e estimular a 
criação Literária  e selecionar e 
premiar o trabalho dos escrito-
res concorrentes. O tema é livre. 
Informações regulamento: con-
cursosculturaiscj.blogspot.com.
br, ou pelo e-mail cultura.cam-
posdojordao@gmail.com

Há quatro anos, no dia 8 de 
setembro de 2011, deixava o pla-
no terreno um assíduo leitor de 
nossas colunas, o Luiz Moura, 
também conhecido como Luizi-
nho do Posto de Gasolina 10 de 
Julho, que com a construção do 
viaduto na Jorge Tibiriçá passou 
a ser loja de autopeças, por um 
bom tempo. Liderança do radio-
amadorismo local, ele operava 
pela estação  2 SC (2 Santa Ca-
tarina). Sua partida foi saudada 
pelos radioamadores PX, PU e 
PY de Pindamonhangaba e re-

gião. Compartilhamos essa sau-
dade com a viúva, dona Brasília  
e fi lhas, seus parentes e amigos. 
Esse companheiro leal foi since-
ro leitor de nossos escritos.  

Luiz Moura operava pela 
estação 2 SC

Não cai do céu

Pessoas devem buscar 
informações de interesse
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Conferência da Pessoa com 
Defi ciência acontece nesta quarta

Pinda realiza Semana do 
Adolescente e convida 
imprensa para reunião

Um ladrão foi morto na 
última sexta-feira (11), após 
tentativa de assalto a um 
grupo de romeiros que pas-
sava pelo km 88 da via Du-
tra, próximo ao pedágio de 
Moreira César, em Pinda. 
O suspeito foi atingido por 
tiros disparados por um po-
licial militar que estava no 
grupo.

Segundo informações 
da Polícia Civil, o grupo era 
composto por cinco pessoas 
e vinha de Ibiúna (SP) em 
direção ao Santuário Nacio-
nal de Aparecida. As vítimas 
contaram que foram abor-
dadas por dois homens ar-
mados, um deles anunciou o 
assalto e efetuou um disparo. 
Com a ação, o policial do gru-
po reagiu e houve troca de 
tiros. Um ladrão conseguiu 
fugir e o outro foi atingido 
no tórax, morrendo no local.

Uma perícia foi realizada 
no local e nas armas usadas. 
O caso está sendo investiga-
do pelo 2º DP de Pindamo-
nhangaba.

O CMPD - Conselho 
Municipal da Pessoa com 
Defi ciência - realiza nes-
ta quarta-feira (16), a 2ª 
Conferência Municipal 
dos Direitos da Pessoa 
com Defi ciência. O evento 
será na Câmara de Verea-
dores, das 8 às 17 horas, e 
contará com três eixos de 
discussão. A organização 
conta com o apoio da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba.

“Os desafi os na imple-
mentação da política da 
pessoa com defi ciência: 
a transversalidade como 
radicalidade dos Direitos 
Humanos” é o tema desta 
conferência, que é aberta 
ao público. Quanto mais 
as pessoas participarem 
deste tipo de evento a so-
ciedade estará mais cons-
cientizada sobre os di-
reitos e poderá ajudar os 
defi cientes.

No eixo I a temática 
é Gênero, Raça e Etnia - 
Diversidades Sexual e Ge-
racional; Eixo II, Órgãos 
Gestores e Instâncias de 

Participação Social; Eixo 
III, Interação entre os Po-
deres e os Entes Federados.

A presidente do CMPD, 
Andréa Campos Sales 
Martins, afi rma que a ex-
planação da temática da 
conferência será feita por 
Daniele Monteiro, gestora 
de Educação Especial de 
Pindamonhangaba. Tam-

bém serão eleitos os dele-
gados para a conferência 
estadual.

“Com a segunda confe-
rência, pretendemos en-
tregar o plano municipal 
de acessibilidade e inclu-
são e priorizar propostas 
que garantam o direito da 
pessoa com defi ciência”, 
fi naliza.

O CMDCA - Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - 
realiza uma reunião sobre 
a Semana Municipal do 
Adolescente nesta terça-
feira (15). O encontro está 
marcado para as 17 horas 
e acontece  no auditório 
da Prefeitura. Este evento 
foi instituído pela Lei Mu-

nicipal número 4.262, de 
9 de março de 2005.

Os representantes do 
Conselho convidam a 
imprensa para partici-
par desta reunião ordi-
nária. Na ocasião, será 
apresentada a progra-
mação oficial da Se-
mana do Adolescente, 
que acontecerá entre 

os dias 18 e 26 de se-
tembro.

Os conselheiros irão in-
formar a importância des-
ta semana para os diver-
sos setores da sociedade. 
O presidente do CMDCA, 
Adriano Augusto Zanot-
ti, estará à disposição dos 
veículos de imprensa para 
falar sobre o evento.

Policial romeiro 
reage a assalto 
e mata ladrão 
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Azeredo recebe quAdrA 
poliesportivA revitAlizAdA

NovAs oportuNidAdes de 
trAbAlho e educAção são temAs 
de eNcoNtros com estudANtes

A população do loteamento 
Azeredo receberá, nesta quarta-
feira (16), às 18 horas, a quadra 
poliesportiva do bairro total-
mente revitalizada. A quadra fica 
localizada na rua Jorge Marcos de 
Azeredo.

As melhorias foram realizadas 
graças a um convênio entre a Pre-
feitura de Pindamonhangaba e o 
Ministério dos Esportes, com inter-
médio da Caixa Econômica Federal, 
através de emenda parlamentar do 

deputado Arnaldo Faria de Sá.
No total, o investimento foi de 

R$ 55.207,22, para a realização 
de troca do alambrado, revita-
lização do piso, pintura geral, 
troca de refletores e instalação 
de traves de futebol, entre outras 
adequações.

Agora, a quadra poderá ser uti-
lizada por toda a população com 
atividades esportivas e de lazer, 
com mais conforto e segurança, 
devido à nova iluminação.

Abordando temas atu-
ais e de interesse da co-
munidade, o programa “O 
Prefeito e Você”, veiculado 
sempre às quartas-feiras 
pela Rádio Princesa FM, 
discutiu as ações da área 
da Secretaria de Educação 
e as oportunidades de tra-
balho para os adolescen-
tes que buscam o primeiro 
emprego.

Entre os convidados do 
programa, estiveram pre-
sentes a secretária de Edu-
cação de Pindamonhangaba 
e várias gestoras, que abor-
daram as ações e resulta-
dos da área, atualmente 

Alunos da escola Prof. Rubens Zamith, do Vale das Acácias, em Moreira César

Estudantes da Ryoiti Yassuda conversaram com 
o prefeito após o programa de rádio

Escola do Crispim recebe 
acabamento interno

A população do Cris-
pim e região vai receber, 
em breve, mais uma es-
cola municipal. As obras 
estão sendo realizadas na 
rua Ceará, ao lado da sede 
da Apae. Essa será a ter-
ceira escola a atender o 
bairro. As obras estão em 
fase de acabamento inter-
no e receberam, na última 
semana, a visita do prefei-
to, que ficou bastante sa-
tisfeito com o andamento 
dos serviços.

“O Crispim é um dos 
bairros mais antigos da ci-
dade e merece toda a nos-
sa atenção, ainda mais por 
ser um local bastante po-
puloso. A nova escola terá 
capacidade para atender 
mais 600 alunos e, dois 
turnos, abrangendo toda 
essa região. O andamen-
to da obra está dentro do 
cronograma e, em breve 
nossa cidade terá mais 
essa grande conquista na 
área da educação”, ava-
liou.   

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras, os dois pavimen-
tos do prédio estão er-
guidos, com primeira e 
segunda lajes concluídas. 
Também estão sendo 
realizadas as partes hi-
dráulica e elétrica para, 
em seguida, serem ini-

ciados os revestimentos. 
A quadra que acompanha 
o projeto já está coberta 
e será iniciado o serviço 
no piso.

A nova unidade escolar 
está sendo construída em 
terreno de 7.400 m², terá 
dois pavimentos, com 12 
salas de aula tendo 50m² 
cada uma, mais sala de in-
formática, almoxarifado, 
sala de leitura, sala mul-
tiuso, pátio coberto, dire-
toria, sala de coordena-
ção, secretaria, sanitários 
adaptados para pessoas 
com deficiência, cozinha 
e refeitório, somando 
2.395,58 m² de área cons-

truída, além da quadra co-
berta.

O investimento inicial 
para a construção da nova 
escola é de R$ 4.825 mi-
lhões. Além da unidade 
escolar, será aberta uma 
nova via a partir da rua 
Ceará, passando pela la-
teral da obra e que encon-
trará, futuramente, com 
uma nova avenida que 
também será aberta.

Atualmente, já existem 
no bairro as escolas munici-
pais ‘André Franco Monto-
ro’, na avenida Monsenhor 
João José de Azevedo, e a 
‘Prof. Manoel César Ribei-
ro’, na rua 13 de Maio.

Prefeito e secretário acompanham 
o andamento das obras
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e abordou estes e outros te-
mas, além de proporcionar 
aos alunos questionamen-
tos sobre vários assuntos. 
Estes alunos também par-
ticiparão do programa de 
rádio, e terão a oportuni-
dade de conhecer prédios e 
serviços da administração 
municipal.

Entrevista
Alunas da EE Ryoiti 

Yassuda fizeram uma ex-
planação ao prefeito sobre 
a educação em período in-
tegral. “É uma experiência 
muito boa poder passar 
para outras pessoas o que 
nós pensamos sobre a es-

atendendo  13 mil alunos. A 
supervisora da unidade do 
Ciee - Centro de Integração 

Empresa-Escola de Tauba-
té, Valquiria Agasse, partici-
pou do programa.

Um grupo de alunos do 
Ensino Médio da Escola 
Estadual Yone César Guay-
curu de Oliveira também 
participou do programa, 
fazendo questionamentos 
sobre as oportunidades do 
primeiro emprego. Segun-
do informações da super-
visora, o Ciee desenvolve 
programas que atendem 
esse público, criando opor-
tunidades para que ado-
lescentes e jovens possam 
ingressar no mercado de 
trabalho.

O prefeito visitou a Es-
cola Estadual “Dr Rubens 
Zamith”, em Moreira César, 

cola de período integral. 
Foi discutida a possível 
aplicação do período inte-
gral em escolas de Ensino 
Fundamental I e a educa-
ção na cidade”, disse a es-
tudante Sulamita Pires. 

Na  escola Ryoiti Yas-
suda, os alunos de Ensi-
no Médio possuem aulas 
eletivas e os clubes. Nas 
aulas eletivas, professo-
res tiram dúvidas sobre as 
matérias tradicionais; os 
clubes são aulas criadas 
pelos alunos, como as de 
dança, gastronomia e as 
específicas para o Enem e 
vestibulares. 

Divulgação
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sob a Rodovia Presidente 
Dutra, na altura do Posto 
Amaral, continuação da 
Estrada Municipal Sebastião 
Vieira Machado.

Segundo o vereador, esta 
passagem se faz necessária, 
pois os moradores do bairro 
do Una ficam ilhados, pois 
tem que realizar uma volta 
muito grande para acessar a 
cidade, e os moradores que se 
dirigem da cidade para o bair-
ro, tem que se deslocar até o 
primeiro trevo de Taubaté, 
junto à rodoviária nova, para 
retornar e acessar o bairro do 
Una. “A construção de uma 
passagem subterrânea sob a 
Via Dutra, vai facilitar para 
os moradores do bairro do 
Una, bem como os funcio-
nários e clientes do Posto 
Amaral, além de uma nova 
possibilidade de acesso a 
Pindamonhangaba”, destaca 
o vereador.

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
Facebook: Roderley.RMR

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

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

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

Di v i s ã o D e Co m u n i C a ç ã o/CvP

O vereador Ricardo Piorino 
(PDT) esteve nesta segunda-fei-
ra, dia 31 de agosto, visitando o 
Distrito de Moreira César e, na 
oportunidade, conversou com 
moradores e empresários sobre 
uma solução para tráfego de 
caminhões pesados na rua José 
Teberga, centro do distrito. Piori-
no se reuniu com o proprietário da 
Tralfer, Wilson Tralfi, para conhe-
cer o projeto de desapropriação de 
um terreno na área dos fundos da 
empresa, que seria utilizada para 
abrir uma nova via no Distrito de 
Moreira César. 

Segundo explicações do 
empresário Sr. Wilson, os cami-
nhões pesados que transportam 
ferro velho transitam e ficam 
estacionados na rua José Teberga, 
acarretando alguns transtornos 
aos motoristas de veículos leves e 
também aos moradores da região. 
“O maior problema aqui na região 
é o trânsito mas também podemos 
elencar a poeira e as dificuldades 
de acesso aos bairros por causa 
desses caminhões”, afirmou Ri-
cardo Piorino.

Atuante e participativo 
junto à comunidade, o ve-
reador Dr. Marcos Aurélio 
Villardi (PR) está solicitando 
à Prefeitura e ao departamento 
competente para que promova 
estudos e adote as providên-
cias visando a realização de 
manutenção nos locais onde 
acontecem a prática de ati-
vidades físicas no bairro do 
Alto Cardoso.

Com isso, o vereador es-
pera aumentar a frequência 
da população na prática de 
esporte e entretenimento na 
região. Dentre as solicitações 
estão: a cobertura da quadra de 
esporte, para que os moradores 
possam promover a tradi-
cional gincana das crianças 
e jogar futebol, entre outras 
atividades.

Ricardo Piorino visita Moreira 
César e encampa luta pela 
construção de nova rua no Distrito

Abrir umA viA de ligAção entre o loteAmento

KArinA rAmos e AvenidA José AdhemAr CésAr

ribeiro vAi desAfogAr tráfego de CAminhões pesAdos

O vereador explica, ainda, que 
a construção dessa via de ligação 
seria muito benéfica para Moreira 
César. “Essa nova via pública 
seria construída entre a rua Maria 
Nazareth da Silva, no Loteamento 
Karina Ramos e a avenida José 
Adhemar César Ribeiro. Isso 
desafogaria o trânsito de cami-
nhões pesados nestas ruas, em 
especial, nas ruas José Teberga e 
João Eugênio Macedo, uma vez 
que o Karina Ramos não possui 
saída para a principal avenida do 
distrito”, salienta Piorino.

Ricardo Piorino ressalta, ain-
da, que o prédio da Unidade Básica 
de Saúde encontra-se exatamente 
na Avenida José Teberga, sendo 
que, a partir de sua inauguração, 
a situação ficará ainda mais caó-
tica. “A construção da via é uma 
medida necessária e urgente no 
local”, comenta o vereador.

Ele também esteve em con-
tato com o proprietário da área a 
ser desapropriada, senhor Satio 
Shinoda, que se mostrou disposto 
a cooperar com o projeto, desde 
que seja indenizado pelo muni-

cípio. “Pude sentir que 
todos estão imbuídos no 
melhor pra Moreira Cé-
sar. Agora, precisamos 
acertar com a Prefeitura 
para que faça a sua parte 
e ofereça uma solução 
que atenda os interesses 
da comunidade e dos 
bairros de Moreira Cé-
sar”,  concluiu Ricardo 
Piorino.

Vereador ricardo 
Piorino conVersa coM 
os eMPresários  satio 
shinoda e Wilson tralfi; 
na foto Menor, o local 
que aPresenta ProbleMas 
de trânsito no distrito 
de Moreira césar

Dr. Marcos Aurélio solicita 
manutenção para AMI e cobertura 
da quadra no Alto Cardoso

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio também solicita a 
manutenção preventiva da 
Academia da Melhor Idade 
(AMI). Ele lembra o quanto 
essas academias são impor-
tantes em nosso município, 
pois elas proporcionam entre-
tenimento, socialização, ati-
vidades físicas e uma melhor 
qualidade de vida.

CAPS 
O vereador Dr. Marcos 

Aurélio está reivindicando à 
Viva Pinda que tome as de-
vidas providências e construa 
e instale um ponto de ônibus 
com cobertura, em frente ao 
CAPS do Parques das Nações. 
A solicitação atende aos pedi-
dos de moradores que residem 
no bairro e os funcionários que 
trabalham no órgão.

Di v i s ã o D e Co m u n i C a ç ã o/CvP

O vereador Professor Osvaldo 
Macedo Negrão (PMDB) presidirá 
no próximo dia 23 de setembro, às 
19 horas, na Câmara de Vereado-
res, uma Audiência Pública que 
tem como tema o Meio Ambiente 
no trabalho dentro das empresas 
metalúrgicas de Pindamonhangaba.

De acordo com o vereador, 
após reuniões com um grupo de 
funcionários e representantes da 
CUT - SINDMEPT - Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamonhanga-
ba, foi proposto uma sessão para 
que, juntos aos outros vereadores, 
possam tentar resolver os problemas 
e achar soluções visando o bem-es-
tar dos trabalhadores metalúrgicos 
de nossa cidade.

O vereador Professor Osvaldo 
também pediu a convocação do Se-
cretário de Desenvolvimento Eco-
nômico, Rubens Fernandes; da Se-
cretária de Saúde, Sandra Tutihashi; 

O vereador Martim Ce-
sar (DEM) enviou reque-
rimento ao Executivo em 
que pede estudos visando a 
recuperação asfáltica, com 
o recapeamento da avenida 
Abel Correira Guimarães, no 
Jardim Rezende e das ruas 
Álvaro Pinto Madureira e Dr. 
Manoel Ignácio Marcondes 
Romeiro, na Vila Rica.

De acordo com o vere-
ador, estas vias são trajetos 
do transporte coletivo e 
apresentam vários trechos 
esburacados, com ondula-
ções e desníveis, que causam 
problemas aos veículos que 
nelas transitam.

Passagem sob a 
Via Dutra
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao prefeito é 
de  estudos junto aos órgãos 
competentes e a Concessio-
nária Nova Dutra, no sentido 
de viabilizar uma passagem 

Meio Ambiente nas metalúrgicas é 
tema de Audiência solicitada pelo 
vereador Professor Osvaldo

da Diretora do Departamento de 
Assistência Social, Eliane Wolf; do 
responsável pelo CEREST,  Rafael 
Lamana, além de representantes do 
Ministério Público do Trabalho, do 
INSS - Instituto Nacional do Seguro 
Social, da CUT - SINDMEPT,  das 
empresas de Pindamonhangaba e 
dos trabalhadores.

O vereador ressalta a importân-
cia 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”, destaca o 
vereador Professor Osvaldo.

 A Audiência Pública será 
realizada no dia 23 de setembro, 
às 19 horas, na Câmara de Vere-
adores, localizada na rua Alcides 
Ramos Nogueira, 860 – Real Ville, 
Mombaça.

Recapeamento de vias do Jardim 
Rezende e Vila Rica é pedido do 
vereador Martim Cesar
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V e r e a d o r  M a r t i M  c e s a r

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

Os vereadores da Câmara de Pindamonhangaba aprovaram, por 
unanimidade, os dois projetos que constavam da Ordem do Dia da 31ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de setembro.

O primeiro, Projeto de Lei n° 107/2015, de autoria do vereador 
Antônio Alves da Silva – Toninho da Farmácia (PDT), “denomina de 
Avenida São Paulo, a Avenida 2 do Residencial Vila São Paulo”.

O segundo, Projeto de Lei Complementar n° 02/2015, de autoria do 
Poder Executivo, que “Institui o Plano de Mobilidade Urbana, define 
princípios, políticas e estratégias e instrumentos para o desenvolvimento 
municipal”, foi aprovado, recebendo uma emenda modificativa, também 
aprovada por unanimidade.

Plano de Mobilidade Urbana
Este plano visa dar consistência à Lei Federal 12.587/12 – Lei da 

Mobilidade Urbana, a qual estabelece aos municípios brasileiros a 
aprovação de sua mobilidade urbana.

O Plano de Mobilidade Urbana proposto, abrange a acessibilidade 
universal, desenvolvimento sustentável da cidade, nas dimensões 
socioeconômicas e ambientais; igualdade no acesso aos cidadãos ao 
transporte público coletivo; eficiência, eficácia e efetividade na pres-
tação de serviços de transporte urbano; gestão democrática e controle 
social do planejamento; segurança nos deslocamentos das pessoas; justa 
distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes 
modos e serviços; igualdade no uso do espaço público de circulação, vias 
e logradouros e eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

A Administração Municipal ressalta que, a elaboração deste plano 
recebeu ampla divulgação, com a realização de reuniões técnicas, 
audiências públicas, com a participação da população, entidades e 
instituições representativas da cidade, pessoal técnico de 15 secretarias 
e departamentos municipais, vereadores, lideranças comunitárias e 
empresariais. Além de consultas públicas através da internet pelas redes 
sociais, com os temas: Sistema Viário, Transporte Coletivo, Trânsito, 
Pedestres, Sistema Cicloviário, Gestão, Estacionamento, Sistema Fer-
roviário, Transporte Escolar, Transporte de Cargas, Táxi, Transporte 
Intermunicipal, entre outros.

Emenda
Apenas uma emenda foi apresentada, a Emenda 04/2015, de autoria 

do vereador Ricardo Piorino (PDT), subscrita pelos vereadores Felipe 
César – FC (PMDB), Magrão (PPS) e Professor Osvaldo (PMDB), com 
modificações a serem feitas no Caderno Técnico do Plano de Mobilidade 
Urbana de Pindamonhangaba.

No Capítulo 5 – Transporte Coletivo, o item Integração Municipal, 
prevê melhorias ao modelo existente de integração de linhas e tarifas 
dentro do município por período de utilização. A emenda também 
sugere a exclusão do item Projeto Multissetorial Integrado – PMI. 
O documento aprovado determina a inclusão do item Projeto Básico 
de Transporte, onde consta que os estudos dos sistemas de transporte 
coletivo, serão realizados com base neste Projeto, o qual deverá incluir 
descrição completa das linhas, da frota e da programação dos serviços, 
bem como, da demanda pagante equivalente.

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) usou a Tribuna na última 
Sessão da Câmara, para falar do 
seu requerimento nº 1.400/2015, 
enviado ao Executivo e ao Secretá-
rio de Obras, pedindo informações 
e providências com relação aos 
brinquedos retirados do playground 
da Praça da Bíblia, em frente ao 
cemitério municipal.

Segundo o parlamentar, os 
brinquedos foram retirados para que 
alguns fossem consertados e para 
efetuar algumas manutenções. Ele 
destacou em sua fala que é grande 
a insatisfação nas crianças e em 
seus pais que os acompanham nesta 
área de lazer.

O vereador destaca que os 
brinquedos foram retirados há 
meses e que nenhum foi reinstalado 
no local. Esta praça é uma grande 
área de lazer que reúne as famílias 
diariamente, no verão o local fica 
tomado por crianças e mães. 

Hoje, se trata de um local de 
referência para o lazer das crianças, 
por ser uma praça grande e com mui-
tos brinquedos, além de conter uma 
AMI (Academia da Melhor Idade), 
para os pais também se exercitarem 
enquanto os filhos brincam.

“Recebi informações de que 
os brinquedos foram retirados 
para manutenção, mas isso já faz 
muito tempo. Os pais que levam 
seus filhos no local dizem que há 
apenas dois brinquedos e, ficam 
com receio deles se machucarem 
nos equipamentos da academia, 

Roderley Miotto quer informações 
sobre retirada de brinquedos do 
playground da Praça da Bíblia

pois as crianças agora utilizam os 
equipamentos para brincar. Conto 
com o apoio do Prefeito e das 
secretarias envolvidas, para que, 
com urgência, sejam reinstalados 
os brinquedos no local”, conclui 
o vereador.

Rebaixamento de guias na 
Manoel César Ribeiro
Outro requerimento enviado 

ao Prefeito pelo vereador Roder-
ley Miotto é o nº 1.395/2015, que 
solicita, em caráter de urgência, o 
rebaixamento das guias na avenida 
Manoel César Ribeiro, recém-du-
plicada, que liga a região central 
aos bairros da zona leste, como 
Santa Cecília, Maricá, Triângulo, 
Feital, Cidade Nova, entre outros. 
O vereador recebeu dos moradores 
o pedido para que as melhorias 
fossem efetuadas, como mostram 
as fotografias das passagens de 
pedestre nesta avenida, com as 
faixas pintadas, de um lado da 
via e no canteiro do meio existe o 
rebaixamento para a passagem de 
portadores de necessidades espe-
ciais e na outra extremidade, a guia 
não foi rebaixada.  As fotos mostram 
a faixa em frente ao horto florestal. 

O vereador Roderley Miotto 
pede à Secretaria de Obras uma 
atenção especial nesta solicitação, 
tendo em vista que são obras rá-
pidas, praticamente sem custos, 
mas de grande necessidade para a 
locomoção da população, princi-
palmente aqueles com necessidades 
especiais.

prinCipAl metA é inCentivAr A prátiCA de 
exerCíCios físiCos, promovendo entretenimento e 

quAlidAde de vidA A todos muníCipes dA região

fotos MostraM guias seM 
rebaixaMento, enquanto 
o Meio da Via e a outra 
extreMidade, rebaixadas

Plano de Mobilidade 
Urbana é aprovado 
com uma emenda

nA mesmA sessão foi denominAdA A AvenidA 2 
do residenCiAl são pAulo
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Câmara de 
Vereadores 
aprova PMUP

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba qualifi-
ca os funcionários para 
que a população possa 
ser atendida da melhor 
forma. As pessoas com 
deficiência auditiva e 
os surdos, por exemplo, 
contarão com profissio-
nais preparados para 
fornecer vários tipos de 
informações. Teve iní-
cio na sexta-feira (11) as 
aulas de capacitação em 
Libras - Língua Brasilei-
ra de Sinais.

A diretora de Admi-
nistração da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
destaca que o curso tem 
como foco preparar os 
servidores municipais 
para atender este pú-
blico que, muitas vezes, 
não procuram determi-
nados setores por não 
se sentirem compre-
endidos. “Esta é a pri-
meira turma de muitas 
outras que teremos. O 
interessante é que eles 
também poderão prati-

car entre si essa língua, 
porque a prática faz 
muita diferença”, lem-
bra.

As aulas estão sendo 
realizadas no auditório 
da Prefeitura, no perío-
do noturno. Estão par-
ticipando desta qualifi-
cação funcionários que 
atuam em vários depar-
tamentos e secretarias, 
por exemplo, Educação, 
Planejamento, Adminis-
tração, entre outros se-
tores.

Pinda participa 
de reunião sobre 
Via Rápida 
Empresa

População precisa colaborar 
com limpeza da cidade

A Prefeitura reali-
zou a elaboração de seu 
PMUP - Plano de Mobi-
lidade Urbana de Pin-
damonhangaba - com o 
apoio da população. O 
documento foi encami-
nhado à Câmara de Ve-
readores e foi aprovado 
na última semana.

As ações sobre Mo-
bilidade Urbana foram 

abertas à população e 
todas as sugestões dadas 
foram anotadas, tanto 
nas reuniões técnicas 
como nas reuniões parti-
cipativas. Além das con-
tribuições nas reuniões, 
os moradores  puderam 
mandar as sugestões 
pelo site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

A elaboração do 

PMUP é em atendimento 
à Lei Federal 12.587/12, 
o processo foi oficiali-
zado pelo Decreto Mu-
nicipal 5151, de 29 de 
dezembro de 2014, e a 
Comissão Coordenadora 
foi  nomeada pela por-
taria 4363, de 29 de de-
zembro de 2014.

Este plano trata de 
questões sobre a circu-

lação viária, circulação 
de pedestres e bicicletas, 
acessibilidade para pes-
soas com deficiência e 
restrição de mobilidade, 
serviços de transporte 
público coletivo, as in-
fraestruturas do sistema 
de mobilidade urbana, 
entre outras.

O PMUP está em con-
sonância com as dire-

trizes do Plano Diretor 
Municipal, Plano Pluria-
nual, Código de Postura, 
Código de Obras e com o 
orçamento anual.

O secretário de Pla-
nejamento da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
comenta que foram reu-
nidas todas as informa-
ções passadas pela po-
pulação e foi montado 

o plano. “Neste plano a 
prioridade foi dada pri-
meiramente ao pedes-
tre, ciclista, transporte 
público e, por último, ao 
carro particular. Um dos 
itens muito importantes 
é a questão das calçadas, 
a população merece uma 
caminhabilidade sem 
barreiras e isso traz ou-
tros benefícios”, finaliza.

Prefeitura oferece 
curso de libras 
para funcionários

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba precisa da 
colaboração da popula-
ção para manter limpos 
os terrenos e áreas da ci-
dade. Mesmo com o “Pe-
ga-tudo”, diversos locais 
da cidade estão sendo 
encontrados com entulho 
depositado o que, além de 
acarretar problemas como 
mau cheiro, propicia a 
formação de criadouros 
de animais peçonhentos, 
insetos e do mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
da dengue.

Um dos exemplos é 
um terreno particular en-
tre os bairros Parque São 
Domingos e Vila Prado, 
conhecido como ‘rancho 
do cavalo’ e que é limpo 
semanalmente pela equi-
pe da Prefeitura. Mas a 
população parece não se 
conscientizar e continua 
depositando entulho no 
local, mesmo sendo proi-
bido. Na quinta-feira (10), 
o terreno foi limpo no-
vamente pela equipe do 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba realiza 
várias parcerias para 
oferecer vários benefí-
cios à população, por 
este motivo, a cidade 
foi representada pelo 
secretário de Desen-
volvimento Econômico 
em uma reunião sobre 
o Via Rápida Empresa. 
O encontro ocorreu no 
dia 10 de setembro, na 
capital paulista, e con-
tou com a presença do 
governador do Estado.

Os empreendedores 
que desejam abrir um 
negócio em Pinda-
monhangaba podem 
utilizar os serviços do 
Via Rápida Empresa, 
disponível por meio do 
link www.institucio-
nal.jucesp.sp.gov.br, é 

necessária a utiliza-
ção do certificado di-
gital. Este pode ser do 
próprio empresário, 
do contador, advoga-
do ou quem o repre-
sente.

Este serviço come-
çou a ser oferecido em 
Pinda no dia 2 de feve-
reiro de 2015 para agi-
lizar os trâmites para 
abertura, alteração de 
endereço e atividade de 
uma empresa.

O secretário de De-
senvolvimento Econô-
mico da Prefeitura de 
Pindamonhangaba des-
taca que este serviço é 
muito importante e co-
labora com a implanta-
ção de novas empresas, 
gerando mais emprego 
para o município.

DSM – Departamento de 
Serviços Municipais.

Além desses serviços 
emergenciais, o Pega-tudo 
tem uma agenda semes-
tral, que pode ser con-
sultada no site oficial da 
Prefeitura (www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br). 
Entre os dias 24 e 28 de 
agosto, o Pega-tudo este-
ve nos bairros Jardim Re-
sende e Vila Rica, de onde 
retirou 70 caminhões de 
entulho.

Nesta semana, até 
quinta-feira (17), o Pega-

tudo está no Ouro Verde e 
Jardim Cristina. Além de 
recolher o entulho, a equi-
pe realiza a capina, a var-
rição e a limpeza geral nos 
bairros por onde passa.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba conta com a 
colaboração da população 
para que não jogue entu-
lho em terrenos nem em 
áreas verdes, e respeite a 
data do Pega-tudo em seu 
bairro. Importante desta-
car que, de acordo com a 
lei 1411/74, do Código de 
Posturas do Município, é 

expressamente proibida a 
permanência de entulho, 
lixo, material de constru-
ção nas calçadas ou vias 
públicas, estando sujeito 
à multa, conforme os arti-
gos 26 e 29. 

Para denunciar quem 
está jogando entulho nos 
terrenos, o telefone é o 
3644-5206, no DSM. Im-
portante anotar a placa 
do veículo ou alguma ou-
tra informação para que a 
Prefeitura possa apurar. 
As denúncias podem, in-
clusive, ser anônimas. 

Equipe da Prefeitura finaliza, mais uma vez, a retirada de entulho de terreno

Os funcionários estarão aptos para atender os surdos 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Ações sobre Mobilidade Urbana foram abertas à população
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 269/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MARIA LUCIA DA COSTA GOUVEA, 
responsável pelo imóvel situado a  Rua Francisco Bueno Garcia Leme, , S/N, Bairro Mombaça, 
inscrito no município sob as sigla SO110104084000,   para que efetue a limpeza do referido imóvel  
EM CONSTRUÇÃO  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.

rosana da Silva Monteiro
diretora do departamento de administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 268/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr PAULO HOMEM DE MELLO, responsável 
pelo imóvel situado a Av  Manuel Ribeiro do Amaral , s/nr°, Bairro Mombaça, inscrito no município 
sob as sigla SO110102001000,  Quadra 1 e Lote 1227 para que efetue a Construção de Muro  
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.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 267/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr JOÃO OLYMPIO DE ANDRADE, 
responsável pelo imóvel situado a Av  Alcides Ramos Nogueira , s/nr°, Bairro Lot. Real Ville 
Socorro, inscrito no município sob as sigla SO220804016000,  Quadra 1 e Lote 10 para que efetue 
a construção de Muro  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.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGÓCIOS DA 
SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA DE S. PAULO-INTERIOR
                      DEITER I – SÃOJOSE DOS CAMPOS 
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ

DELEGACIA DE POLÍCIA DE DEFESA DA MULHER DE 
PINDAMONHANGABA-SP

Rua Gustavo de Godoy, 409 – Centro- Pindamonhangaba-SP. 
 

EDITAL Nº  02/DDM/2015 
 

A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI, 
Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia 
de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso e 
gozo de suas atribuições legais, etc...  

 
       FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, 
usando de suas atribuições legais que lhe conferem o Art. 27, inciso 
II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de 
21/12/70, o Exmo. Sr. Dr. JOSE ANTONIO DE PAIVA 
GONÇALVES, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia de 
Taubaté – SP, realizará no próximo dia 05 de novembro de 2015 às 
11:00 hs, nesta Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, 
CORREIÇÃO ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao 
SEGUNDO SEMESTRE do corrente ano. Ficam, pois, convidados 
todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais 
pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, 
reclamações, sugestões, atinentes ao serviço policial e/ou 
administrativos prestados por esta Repartição Policial. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e 
afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba aos 15 de setembro de 2015. Eu,  Lourdes dos 
Santos Gama , Escrivã de Polícia que o digitei. 
    REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
                              Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                     Delegada de Polícia

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
concurSo PÚblico nº 02/2012

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro 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  22/09/2015 às 14:00 horas

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

15º NAIA CAROLINA DA SILVA VALÉRIO
AVENIDA DOUTOR FELIX GUISARD FILHO, 1344 - BELÉM
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-600

edSon Macedo de gouVÊa
SecretÁrio de adMiniStração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de habitação

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito

Ata da 32.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.08.2015.

Às quinze horas do dia vinte e quatro de agosto de dois mil e quinze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando 
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 31.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
20.08.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0067/15 Ezequiel Soares Emboava 
e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0085/15 Janice Monteiro Finoti e 1-0088/15 Antonio Carlos 
Alves de Sena. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DILIGÊNCIA, por votação 
unânime: 1-0125/15 Rosana Leite da Silva Nascimento. III – EXPEDIENTE: Ofício 037/15-JARI 
encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 24  de  agosto  de 2015. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de habitação

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito
Ata da 32.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 27.08.2015.

Às quinze horas do dia vinte e sete de agosto de dois mil e quinze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Segunta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro 
titular e Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 32.ª Sessão Ordinária, realizada em 24.08.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Tarcísio José 
Moreira dos Santos Junior DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0108/15 Silvia Teixeira Vasques. 
II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0107/15 Maria Alice Godoy Salgado e 1-0131/15 Rafael Delucca Murcia.III – CETRAN: 
Recebimento dos Recursos: 1-0197/14 Carina de Souza Cordeiro, 1-0187/14 Abner Ramon Silva 
Santos julgados em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de habitação

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito

Ata da 33.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 01.09.2015.

Às quinze horas do dia primeiro de setembro de dois mil e quinze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando 
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 32.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
28.08.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sra. 
Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0066/15 Wanessa Brito da 
Silva, 1-0075/15 Jessica de Almeida de Abreu e 1-0084/15 Marcos Aurelio Crisostomo dos Santos. 
II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0155/15 Marcelo Francisco da Silva e 1-0158/15 João Batista de Carvalho.III – EXPEDIENTE: 
Ofício 039/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI 
para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2015. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de habitação

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito

Ata da 33.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.09.2015.

Às quinze horas do dia tres de setembro de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima 
Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi 
e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro 
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 33.ª Sessão Ordinária, realizada em 01.09.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0094/15 Adilson Avelina dos Santos, INDEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0091/15 Nelson Barroso de Lima, 1-0100/15 Celia Aparecida de Lima, 
1-0103/15 Julio Cezar Filho, 1-0106/15 Diego Caetano dos Santos, 1-0118/15 Luis Antonio 
Junqueira Filho, 1-0121/15 Carlos Eduardo Pereira Cesar e 1-0124/15 João Paulo da Silva Pereira, 
DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0112/15 Thiago Edson Magdalena Martins e 1-0115/15 Maria 
Rosa de Souza Almeida. II – RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior e DEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0111/15 Luiz Henrique da Silva Rossi.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2015. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de habitação

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito

Ata da 34.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.09.2015.

Às quinze horas do dia dez de setembro de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima 
Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Antonio Augusto Marcondes da 
Silva, presidente suplente e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 33.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
03.09.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0125/15 Rosana Leite 
da Silva Nascimento.II – EXPEDIENTE: Ofício 041/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de 
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬09 de setembro de 2015. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de habitação

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito

Ata da 34.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 11.09.2015.

Às quinze horas do dia onze de setembro de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima 
Quarta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Antonio Augusto Marcondes 
da Silva, presidente suplente e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, 
membro titular e Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 34.ª Sessão Ordinária, realizada em 09.09.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Tarcísio José 
Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0117/15 Luis Antonio Junqueira 
Filho. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0161/15 Iacio dos Santos Vital e 1-0164/15 José Landy Ferreira do Vale.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2015. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
coMunicado Sine-die

Pregão (regiStro de PreçoS) nº. 205/2015
A Prefeitura comunica que o PPRP n° 205/2015, que cuida da “Aquisição de tubos de concreto 
para construção de galerias de água pluviais nos bairros, Crispim, Vila Mariana, Abilio Flores, Vila 
Verde, Goiabal, Shangrilá, Trabiju, Água Preta e outros locais na cidade” fica adiado SINE-DIE, 
para análise da impugnação interposta pela empresa Santos Gouvêa Comercial Ltda. EPP (proc. 
ext. nº. 25.996 de 31/08/2015).
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2015. 

Pregão nº. 217/2015
A Prefeitura comunica que o PP n° 217/2015, que cuida da “Aquisição de 02 (dois) veículos, tipo 
picape, zero quilometro aplicação, Departamento de Controle de Vetores” fica adiado SINE-DIE.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2015.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital reSuMido

toMada de PreçoS nº 012/2015
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. 12/15, referente à “Contratação de 
empresa especializada, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para execução 
de substituição de telhado de telha ecológica por telhado de fribrocimento com telhas onduladas 
em 226 unidades habitacionais (quadras A, B, C, D e E) em loteamento de interesse social no 
município, denominado conjunto Residencial Liberdade”, com encerramento dia 02/10/2015 às 9h 
e abertura às 9h30. A garantia de proposta no valor de R$ 8.048,00, deverá ser depositada na 
Tesouraria da prefeitura até as 15hs do dia 01/10/2015. 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 setembro de 2015.

PREGÃO Nº 233/2015
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. 233/15, referente à “Aquisição de 
braçadeiras completa com manguito para esfigmomanômetro, adulto e esfigmomanômetro para 
as unidades de saúde do município”, com encerramento dia 28/09/15 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, 14 de setembro de 2015.

PREGÃO Nº 234/2015
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. 234/15, referente à “Aquisição 
de aparelhos de ar condicionado para o prédio da Secretaria de Educação e salas do setor de 
infectologia Secretaria de Saúde e Assistência Social”, com encerramento dia 28/09/15 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, 14 de setembro de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 235/2015
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. 235/15, referente à “Aquisição de 
uniformes para os funcionários da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12 
meses”, com encerramento dia 29/09/15 às 08h30 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, 14 de setembro de 2015.

edital (ProceSSo n. 0002499-39,2007)
Processo 0002499.39-2007.8.26.0445 3º oficio ( FIROKO NAGASAWA e outros)
EDITAL DE CITAÇÃO de TARCILIA MOREIRA e de terceiros incertos e não sabidos e que possam 
se interessar, com prazo de 30 dias; expedidos nos autos 0002499.39-2007.8.26.0445 Cartório 
do 3º Ofício desta Comarca em resumo como segue: O Dr. HELIO APARECIDO FERREIRA 
DE SENA, Juiz da 3ª Vara, na forma da Lei, faz saber a todos quanto o presente edital vires ou 
tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 3º Ofício o processo de usucapião sob n. 
0002499.39.2007.8.26.0445, movido por FIROKO NAGASAWA e outros o seguinte imóvel: “Com 
inicio no ponto 1 situado a 19,88m da confluência da R. Sgt. Nevio Baracho dos Santos com a Rua 
Dr. Jorge Machado e a 110,60m da R. Dr.. Rodrigo Romeiro. Deste segue no rumo 87º03’56” SE 
uma extensão de 17,25m até o ponto 2 , confrontando neste trecho com a R. Sgt Nevio Barachodos 
Santos, deste com ângulo interno de 159º19’32” segue rumo 72º39’14”NE uma extensão de 1,90m 
até o ponto 3, deste segue com um ângulo interno de 155º001’06” segue rumo 46º50’35” NE 
uma extensão de 1,23m até o ponto 4 confrontando nestes dois trechos com a confluência da 
Sgt Nevio Baracho dos Santos com a R. Dr. Jorge Machado, deste ponto com um ângulo interno 
de 136º57’45” segue rumo 04º14’27”NE uma extensão de 33,55m até o ponto 5 que fica distante 
35,00m da esquina Augustin San Martin, confrontando neste trecho com a R.Dr Jorge Machado, 
deste ponto com ângulo interno de 88º58147” segue rumo 86º46’46”NW uma extensão de 19,85m 
até o ponto 6, confrontando com o lote 130 de Yoneco Ionemoto, Paulo Renato Ionemoto,Regina 
Celia Ionemoto, Lucia Helena Ionemoto e Alexandre Henrique Ionemoto onde existe construído os 
prédios 90,94,98,102 e 106 – M- 16111 e com lote 131 de propriedade de TARCILA MOREIRA, onde 
existe construído o prédio n. 268 da Rua Augustin San Martin, do ponto 6 com ângulo interno de 
91º01’13” segue rumo 04º14’27”SW uma extensão de 35,20m até o ponto1 inicio desta descrição 
formando um ângulo interno de 88º41’37”, confrontando com lote 127 de Osmar de Oliveira Damas 
e Roseane Rodrigues Machado Damas, onde existe construído o prédio n. 245 da R. Sgto. Nevio 
Baracho dos Santos  com M 10.861, encerrando a área de 696,10m2.

dr. helio aparecido ferreira de Sena 
Juiz de direito – 3º ofício

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0502136-53.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Cia Satelite de Terrenos

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

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

Executada: Cia Satelite de Terrenos
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0502136-53.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 01/01/2007
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3981213
Valor da Dívida: R$2.767,23

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de agosto de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0003469-97.2011.8.26.0445 - Ordem 305/11 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Requerente: Fazenda do Estado de São Paulo
Requerido: V J de Oliveira Transportes Me e outro

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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 Fazenda do Estado de São Paulo, para 
cobrança de dívidas provenientes de ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias. 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: V J de Oliveira Transportes Me
Documentos da Executada: CNPJ: 07.769.906/0001-14
Execução Fiscal nº: 0003469-97.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data da Inscrição: 19/02/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1.008.079.175 e/ous
Valor da Dívida: R$20.551,41 em 27/06/2014

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de agosto de 2015.

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

Divulgação

Neste mês, o Departamento 
de Cultura apresenta a exposi-
ção de Andrea Silva no espaço 
cultural do saguão da Prefei-
tura. Ela está mostrando um 
pouco de seu trabalho, desen-
volvido no Atelier Façarte, em 
Moreira César.

Nascida em Pindamonhan-
gaba, em 1973, a artista iniciou 
sua carreira em 2002, após 
formação na Escola Vanguar-
dista de Artes de São José dos 
Campos e curso de óleo sobre 
tela com Ethel Rico. “A arte 
não foi bem uma escolha, mas 
um sentimento nato que surgiu 
nos primeiros anos de vida. 
Sempre com muita criativida-
de, desenvolvi trabalhos em 

desenho e por minha mãe lidar 
com artesanato, não foi difícil 
me envolver na área de artes 
plásticas”, explicou Andrea.

Em seu currículo, partici-
pação em eventos como a fase 
municipal do Mapa Cultural 
Paulista e no Pinda em Cena, 
além da exposição Outubro 
Rosa, no Recinto São Vito. 
Entre as premiações recebidas, 
o troféu como artista revelação 
2009 em artes visuais/artes 
plásticas na Mostra Revelação 
Pindamonhangaba.

As telas de Andrea Silva 
podem ser admiradas até o final 
deste mês, no horário de expe-
diente da Prefeitura: de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17 horas. 

Categoria adulto – 20 horas

dia 1º – Casa de bonecas – teatro Laboratório Fêgo Camargo – taubaté
dia 2 – os meninos vão para a guerra – Cia teatral 4 Cantos – Quadra-sP
dia 3 – miss brasil 2000 – grupo arte em Cena – são Paulo
dia 4 – Flor da Pele – Coletivo apoena de teatro – são Paulo
dia 5 – salada Completa – Cia artifício teatral – Cunha
dia 6 – Contos estranhos – grupo narradores do Vento – são José dos Campos
dia 7 – devaneios Poéticos em Cenas de agreste – estudo e Pesquisa em Cena – tatuí-sP
dia 8 – sonia – teatro Jn – são Vicente – sP
dia 9 – o doente imaginário – grupo de teatro do Cil – são Paulo

 
Categoria infantil

dia 2 – 15h – histórias de Papiro – Cia teatral 4 Cantos – Quadra – sP
dia 5 – 10h – o Livro – Cia teatral dom bosco – Pindamonhangaba
dia 5 – 15h – dom, o aprendiz de bosco – grupo de teatro salesianos – Pindamonhangaba
dia 6 – 15h – o mágico de oz – grupo tapanaraca mutatis mutandis – itapetininga – sP
dia 7 – 10h – alice através do espelho – espaço adolescer saudável – Caçapava
dia 8 – 10h – o que há de ser será num feliz para sempre – grupo estrelas da imaginação – são José dos Campos
dia 9 – 15h – o gato malhado e a andorinha sinhá – grupo de teatro do Cil – são Paulo

18º festil divulga ClassifiCados
O 18º Festil – Festival de Teatro 

Estudantil – será realizado de 1 a 11 
de outubro, no Teatro Galpão. Os 
espetáculos classificados, nas cate-
gorias teatro para adulto e teatro 
para crianças, representam cidades 
como Pindamonhangaba, São Pau-
lo, Cunha, São José dos Campos, 
Taubaté, Tatuí, entre outras.

Participam do Festil, grupos 
formados por alunos do ensino 
fundamental e médio (inclusive 
suplência), nas escolas regu-
lamentadas em artes cênicas e 
faculdades e universidades.

O Festil é promovido com o obje-
tivo de estimular a atividade cênica 
nas escolas, revelar novos talentos 
e promover intercâmbio cultural 
entre os estudantes de todo país.

As apresentações serão nos 
dias 2, 5 e 9, às 10 horas, e 5, 6 e 
7, às 15 horas (infatil), e 1º, 2, 3, 
4, 8 e 9 de outubro, às 20 horas 
(adulto).

O 18º Festil premiará com 
troféus os três melhores espetácu-
los para crianças e adulto, além 
de Apreciação Popular (Troféu 
Luiza Bartholomeu), Troféu de 
Participação Edson SanSil e 
melhores direção, ator, atriz, ator 
e atriz coadjuvante, cenografia, 
figurino, maquiagem, iluminação, 
sonoplastia e Revelação. Serão 
concedidos certificados a todos 
participantes.

Mais informações no Departa-
mento de Cultura da Prefeitura, 
telefone 3642-1080.

Proerd forma mais 
400 crianças no 
Cidade Nova

Na sexta-feira (11), a Polícia 
Militar realizou a formatura de 
400 crianças no Proerd – Pro-
grama Educacional de Resistên-
cia às Drogas e à Violência, que 
completa 16 anos em Pindamo-
nhangaba. O evento foi realizado 
no Centro Esportivo do Cidade 
Nova, com as crianças do Feital, 
Jardim Regina, Campinas, Goia-
bal, Delta e Santa Cecília. Tam-
bém foi realizada a premiação do 
concurso de redação “O que eu 
aprendi no Proerd que me ajuda-
rá a ficar longe das drogas”.

A secretária de Educação 
da Prefeitura destacou a pre-
sença e participação dos pais 
no evento. “A Rede Municipal 
atende as crianças até o 5º ano 
e, junto com o Proerd, plantou 
essa sementinha da prevenção 
às drogas. Agora, nossos alunos 
estão entrando na pré-adoles-
cência e adolescência, por isso 
o acompanhamento dos pais 
deve ser ainda mais constan-
te e alerta. Nessa formação, as 

crianças aprenderam um pouco 
sobre como controlar as emo-
ções e pressões e esse é um co-
nhecimento que auxiliará na 
formação de cidadãos cada vez 
melhores, formando uma socie-
dade cada vez melhor. Parabéns 
a todos”, declarou. 

O capitão PM Warley Miyake, 
comandante da Polícia Militar 

em Pindamonhangaba, afirmou 
que é com muita satisfação que 
a instituição desenvolve o Pro-
erd na cidade. “Esses meses de 
contato tiveram informações 
muito importantes que podem 
se perder com o tempo se pais 
e responsáveis não acompa-
nharem seus filhos no dia a dia. 
Contem sempre com a Polícia 
Militar, estamos de portas aber-
tas para essa interação com a 
comunidade”, destacou. 

No final de agosto, o Proerd 
já havia formado 530 crianças 
da região de Moreira César, 
abrangendo os bairros Vila São 
José, Terra dos Ipês II, CDHU 
Cícero Prado, Liberdade, Vale 
das Acácias, Padre Rodolfo e 
Mantiqueira. Nesses 16 anos, o 
Proerd atendeu mais de 35 mil 
crianças dos 5º anos do ensino 
fundamental I, de escolas públi-
cas e particulares.

BiBlioteCas reCeBem palestras 
soBre uso ConsCiente da água 

as bibliotecas públicas muni-
cipais estão sediando palestras 
sobre o uso consciente da água, 
em parceria com a sabesp. as 
palestras são abertas ao público 
e realizadas em quatro horários: 
8h30, 10, 13h30 e 15 horas.

na segunda-feira (14), o evento 

foi realizado na biblioteca maria 
bertha Cesar, em moreira César. 
nesta terça-feira (15), será na 
Vereador rômulo Campos d´arace, 
no bosque da Princesa. na quarta-
feira (16), as palestras serão na 
biblioteca maria do Carmo silva 
gomes, na Vila são benedito e na 

quinta-feira (17), na do Castolira. 
na sexta-feira (18), as palestras 
serão na biblioteca do araretama, 
mas somente nos horários das 
8h30, 10h e 13h30.

no dia 21 de setembro, a bi-
blioteca do bosque recebe nova-
mente a palestra, às 7h30.

estudantes durante a formatura do poerd

Criança discursa no Centro esportivo da Cidade nova

resultado do ConCurso de redaÇÃo reg. Cidade nova

3º lugar - hillary Fernanda da silva Q. Leite  5º b – escola municipal Prof. alexandre m. salgado
2º lugar - Jennifer Caroline duarte, 5º a – escola municipal Prof. Yvone app. arantes Corrêa
1º lugar - raphael tineu Vendramini da silva, 5º a – escola municipal Prof. Joaquim  P. da silva

Cia Truks traz oficina de teatro 
de animação para pinda

A Cia Truks, especialista em 
teatro de bonecos e teatro de ani-
mação, de São Paulo, estará em 
Pindamonhangaba na segunda-
feira (21), com a apresentação do 
espetáculo Acampatório, às 10  
e às 15 horas. Em seguida, às 17 
horas, realizará uma oficina para 
adultos interessados na arte do 
teatro de animação e teatro de 
objetos.

Os objetivos da oficina são: 
oferecer aos participantes as 
ferramentas necessárias para a 
construção de uma dramaturgia 
inusitada e particular, através do 
uso diferenciado dos objetos em 
cena; explorar o trabalho de ani-

mação de objetos do cotidiano, 
transformando-os em elementos 
de expressão cênica através da 
transferência de vida do anima-
dor ao objeto; e permitir ao pro-
fissional o uso criativo dos obje-
tos como elementos de criação de 
uma linguagem lúdica, cômica, 
lírica e carregada de simbologias.

As vagas são limitadas e as ins-
crições podem ser feitas pelo email 
cultura.pindamonhangaba@hot-
mail.com, enviando nome completo 
e contatos, ou diretamente no De-
partamento de Cultura, que fica no 
Palacete Tiradentes (ao lado da igre-
ja São José, em frente à Fasc). Infor-
mações pelo telefone 3642-1080.

ACAmPAtório
Três divertidos e criativos amigos partem para uma empolgante aventura: vão acam-

par em terras desconhecidas! Entram em cena com as suas mochilas superequipadas e 
abrem as portas para a imaginação. Passarão o dia vivendo as mais malucas situações, tais 
como uma frustrada pescaria, um engraçado piquenique, com direito a uma empolgante 
luta contra um exército de formigas, arrepiantes histórias ‘de terror’ em volta da fogueira, 
entre outras passagens repletas de diversão, bom humor e até mesmo ilusionismo. Viverão, 
por fim, um destes dias que fazem a vida valer a pena: ao lado dos amigos queridos, com 
quem gostaríamos que o tempo parasse, ou que se repetisse por toda uma vida...

grupo se apresenta na próxima segunda-feira (21)

trabalhos da artista plástica andrea silva

Divulgação

Divulgação

Divulgação

saguão da prefeitura recebe 
obras de andrea silva



CAMPEONATO SUB 13
Maricá 2 x 1 Mombaça 
Etna 3 X 0 Gerezim
Ferroviária 4 X 0 Fluminense
Cantareira 0 X 0 São Paulo

CAMPEONATO SUB 17
Fluminense 8 X 0 Cidade Nova
Etna 1 X 1 Ramos
Maricá 4 X 0 Mombaça
São Paulo 0 X 2 Independente
Jardim Rezende 5 X 1 Bela Vista
Santos 0 X 0 Araretama

CAMPEONATO 1ª DIVISÃO
Castolira 1 X 4 Bandeirante
Sapopemba 2 X 0 Ferroviária

CAMPEONATO SÊNIOR 35
São Cristóvão 1 X 1 Cidade Nova
Santa Luzia 1 X 3 Bandeirante
Bela Vista 8 X 0 Santa Cruz
Terra dos Ipês 0 X 0 Sabatinão
Jardim Rezende 6 X 1 Ferroviária

COPA RURAL
Oliveira 0 X 2 Balneário
Piracuama 2 X 2 Santa Helena
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Após cobrança de 11 
pênaltis, a equipe do Es-
trela sagrou-se campeã do 
Cinquentão na manhã de 
domingo (13) no campo da 
Ferroviária. Aos seis mi-
nutos do primeiro tempo, 
Djavan abriu o placar para 
a Afizp e até os 29 minutos 
estavam ‘tranquilos’, até 
que aos 30 minutos Rei-
naldo Xavier deixou tudo 
igual. No segundo tempo 
não houve gols e a decisão 
foi para os pênaltis.

Nos cinco primeiros 
pênaltis ficou em 3 a 3. 
Na nonagésima e na dé-
cima cobranças, ambos os 
times não tiveram sorte 
e, na disputa goleiro con-
tra goleiro, o arqueiro da 
Afizp errou e o adversário 
converteu.

O presidente da Liga 
Pindamonhangabense de 
Futebol, Wlamir Lucas de 
Souza Lima - ‘Macarrão’, 
conta que o campeonato foi 
realizado com dez equipes 
e todos os times ficaram 
muito contentes. Ele agra-
dece a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, em especial 
à Secretaria de Esportes, 
e toda à imprensa pela co-
bertura do campeonato.

Mauro de Jesus Godoy, 
goleiro do Estrela, recebeu 
o troféu de defesa menos 
vazada e revela que gostou 
do nível técnico da partida. 
“Onze jogadores batendo 
pênalti é coisa rara, eu tive 
a felicidade de bater o últi-
mo e definir o título. Estou 
com 52 anos e só agradeço 
a Deus e a todos pelo  em-

Estrela é campeão do Cinquentão

Os atletas das catego-
rias de base do judô da 
Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba conquistaram o quarto 
lugar na Taça Cidade Ca-
raguatatuba. O evento foi 
realizado no final de agos-
to e contou com a presen-
ça de aproximadamente 
300 atletas de várias ci-
dades do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Serra da 
Mantiqueira.

Dos 30 judocas que 
compuseram a equipe de 
Pindamonhangaba, 21 su-

biram ao pódio. Ao todo, 
foram sete medalhas de 
ouro, sete de prata e sete 
de bronze.

Na classificação geral 
das 16 entidades que par-
ticiparam da competição, 
a Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer de Pinda-
monhangaba ficou atrás 
da ADPM de São José dos 
Campos, a campeã, Aca-
demia Calasans Camargo, 
vice-campeã, Associação 
Hirakawa, a 3ª Colocada, 
e à frente da Secretaria de 
Esportes de São José dos 
Campos, 5ª colocada.

Os alunos das turmas 
de treinamento de nata-
ção têm participado de 
atividades alternativas. Os 
professores da Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer estão oferecendo 
provas de duathlon. Esta 
ação é uma forma de des-
pertar interesse em outras 
modalidades e também 
serve de estímulo.

De acordo com os pro-
fessores, esta atividade foi 
desenvolvida com as tur-
mas de treinamento. Os 
nadadores de até 14 anos 
fizeram corrida de 800 
metros e a prova de nata-

ção foi de 400 metros, já 
os de 15 a 17 anos fizeram 
800 metros de corrida 
e 800 de natação. A in-
tenção dos professores é 
promover um triathlon no 
final do ano.

As equipes de natação 
de Pindamonhangaba re-
presentam a cidade em vá-
rias competições e os atletas 
têm obtido excelentes resul-
tados. Nos Jogos Regionais, 
por exemplo, a natação pin-
dense subiu no pódio inú-
meras vezes e ajudou a ci-
dade a conquistar o título de 
campeã da 2ª Divisão dos 
Jogos Regionais.

Acontece neste sábado 
(19) o 1º Torneio de Futsal 
no Jardim Regina. O even-
to contará com a presença 
de diversos times do Dis-
trito de Moreira César. A 
competição é organizada 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 

Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer. As parti-
das começam às 8 horas.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba tem realiza-
do diversas melhorias em 
vários locais para a prática 
esportiva. A quadra do Jar-
dim Regina foi reformada 

recentemente e o local rece-
beu cobertura. Estas obras 
de melhorias em quadras 
fazem parte de um pacote 
e outros locais também fo-
ram beneficiados.

O torneio será na qua-
dra ‘Carlos da Silva’, na 
rua Tung a Chih. De acor-

do com informações da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, haverá 
uma reunião com os par-
ticipantes da competição 
nesta terça-feira (15), às 
19 horas. O encontro será 
na quadra do bairro ou no 
centro comunitário.

Moradores de vários 
bairros estão se reunin-
do para participar dos 
Jogos Interbairros. A 
competição, promovida 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer, 
teve início no último sá-
bado (12), com futsal e 
natação. Nesta terça-fei-
ra (15) haverá  partidas 
de truco e dominó.

Na modalidade futsal, 
com mais de 15 equipes, 
os boletins das próximas 
partidas serão divul-
gados em breve. Parti-

das de truco e dominó 
acontecerão a partir das 
19h30, no  centro comu-
nitário do Alto Cardoso.

No sábado (19), às 8 
horas, serão realizadas 
as provas de atletismo 
e no domingo (20), às 8 
horas, o vôlei de areia. 
Ambas as competições 
no Centro Esportivo  
‘João do Pulo’. 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba ofere-
ce esporte para todos, o 
objetivo dos Jogos In-
terbairros é promover a 
interação social por meio 
da prática esportiva. 

Judô pindense conquista título 
em campeonato na região

Confira os resultados 
da rodada do último 

final de semana pelos 
campeonatos de futebol:

alunos de natação da Prefeitura 
participam de duatlhon

times de futsal participam de 
torneio no Jardim regina

truco e dominó 
dos interbairros 
começam nesta 
terça-feira

As provas de corrida foram de 400 e 800 metros

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba está 
formando atletas de sucesso

penho. É uma satisfação 
muito grande jogar no Es-
trela, o ano passado a gen-
te foi vice-campeão e desta 

vez conseguiu o título. Só 
tenho que agradecer pela 
oportunidade que a vida dá 
pra gente”, disse.

Jogadores e comissão técnica comemoram a conquista
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