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Reformas no Cisas de Moreira César 
serão entregues nesta quinta-feira

COM SANEAMENTO, GOIABAL E SHANGRI-LÁ PODEM PEDIR LIGAÇÃO DE ESGOTO

‘Dia das Crianças’ reúne milhares 
de pessoas em quatro bairros

O sorteio dos apartamentos 
do loteamento Azeredo, em Mo-
reira César, destinados às pes-
soas com defi ciência aconteceu 
na quinta-feira (8), no Centro 
Esportivo ‘Zito’.

De acordo com a CDHU – 
Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional Urbano – de 
São Paulo, que efetuou os sor-
teios juntamente com a Prefei-
tura de Pindamonhangaba, as 
pessoas com defi ciência física 
contempladas serão avaliadas 
por um médico.

O Cisas – Centro Integrado 
de Saúde e Assistência Social 
‘Octávio Goffi   Salgado’, de 
Moreira César, recebe a inau-
guração dos serviços de me-
lhorias nesta quinta-feira (15), 
às 15h30. O local, que é refe-
rência para a saúde de mais de 
12 mil moradores, ganhou pin-
tura nas áreas internas e exter-
nas, adequação de espaços e 
substituição do mobiliário.

O Cisas conta com duas 
equipes de Estratégia em Saú-
de da Família e ainda oferece 
consultas médicas, inclusive 
com oftalmologia, atendi-
mento odontológico, serviços 
de enfermagem, vacinação, 
aferição de pressão arterial, 
inalação, coleta de sangue, 
curativos, eletrocardiograma, 
grupos de educação em saúde, 
entre outros.

Pindamonhangaba está 
comemorando o Dia da 
Criança com muita alegria 
e diversão. Nos dois últi-
mos fi nais de semana, os 
centros esportivos do Ara-
retama, Zito, João do Pulo, 
e o Bosque da Princesa 
receberam as festas, com a 
presença de grande públi-
co. Ofi cina de pipa, cabelo 
fashion, tênis de mesa, 
pintura no rosto, perna 
de pau, touro mecânico, 
teatro infantil, brinquedos 
infl áveis foram algumas 
atividades oferecidas, e 
que fi zeram a alegria de 
crianças e adultos. O pró-
ximo local a receber a festa 
será o ginásio do Cidade 
Nova, no sábado (17).

O prefeito de Pindamonhangaba 
e uma equipe de técnicos da Prefei-
tura e da Sabesp vão se reunir com 
moradores do Goiabal e Shangri-lá, 

nesta quarta-feira (14), às 16h30, 
para esclarecer dúvidas sobre a li-
gação da rede de esgoto.

Uma unidade de atendimento 

móvel da Sabesp estará no bairro 
nos dias 14, 15 e 16 para orientar a 
população.PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA SÃO 
SORTEADAS PARA 
APARTAMENTOS

ESPORTES 8
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Unidade é responsável pelo atendimento de aproximadamente 12 mil pessoas
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SER HUMANO ... SER COM O OUTRO?

Nós, seres humanos, 
desde o momento 

inicial de nossa existência, 
construímos o nosso viver 
a partir das relações man-
tidas com a condição de 
ser do Outro, relação esta 
que ocupa um espaço de-
veras importante e funda-
mental em nossas vidas. 
Essas relações se tornam 
complexas visto que são 
marcadas pelas diferenças 
que existem entre as pes-
soas. Freud afi rmava que 
o Outro se constitui para 
nós, simultaneamente, um 
modelo, um objeto, um 

apoio ou um adversário. 
Assim, gradativamente 
percebemos que constru-
ímos a nossa identidade, 
tanto individual como co-
letiva, na relação estabe-
lecida com a diferença e 
com a condição de ser do 
Outro, podendo-se, a par-
tir daí, entender a gama de 
comportamentos individu-
ais que verifi camos no co-
tidiano.

        Portanto, a cons-
ciência de nós mesmos é 
inseparável da consciên-
cia do Outro, e podemos, 
a partir desse conceito, 

afi rmar que a sua pre-
sença assume uma repre-
sentatividade capital na 
construção da identidade 
cultural e social de cada 
um de nós. É muito im-
portante entendermos 
que nos constituímos na 
nossa cotidianeidade, por 
meio da reciprocidade 
mantida com ELE. E, evi-
dentemente, procurando 
conhecer o valor das rela-
ções que nós fi rmamos no 
dia a dia, confi rmaremos a 
relevância dos relaciona-
mentos para o nosso de-
senvolvimento emocional. 

Entretanto, muitas vezes, 
assumimos um comporta-
mento discriminatório ao 
nos sentirmos o “estran-
geiro de alguém”, talvez 
porque o Outro faz parte 
de uma cultura diferente 
da nossa, pensa diferen-
temente de nós, o que nos 
deixa muitas vezes receo-
sos e até ameaçados dentro 
do nosso espaço habitual. 

     Contudo, é de alta 
importância perceber que 
as nossas discriminações, 
o nosso preconceito, difi -
culta esse relacionamen-
to, o que possivelmente 

impede o nosso processo 
de crescimento/reconhe-
cimento enquanto gen-
te, ser humano, pois só 
crescemos, só evoluímos, 
quando conseguimos 
aproximação e troca. Não 
é isso o que nos dizem os 
fenomenólogos e os fi lóso-
fos existencialistas? Basta 
ler e refl etir sobre Martin 
Heidegger, Merleau-Pon-
ty e Sartre. Enfi m, a cons-
trução da nossa identida-
de pessoal e coletiva está, 
evidentemente, constru-
ída na reciprocidade da 
confi rmação pelo Outro, 

muitas vezes edifi cada 
nos pilares do medo, da 
fascinação, da dúvida, da 
angústia e da estranheza 
que residem conosco. A 
afi rmação do nosso Ser só 
se faz com a integração ou 
completude com o Outro 
que, nas suas diferentes 
maneiras de agir, desperta 
em nós os mais variáveis 
sentimentos. Precisamos 
parar um pouco, estar 
atento para esses deta-
lhes. Assim é o nosso vi-
ver. Só assim, poderemos 
ter uma melhor qualidade 
de EXISTÊNCIA.

Empresários da cidade participam 
de palestra sobre empreendedorismo

Pindamonhangaba re-
cebe nesta quinta-feira 
(15), às 10 horas, na Acip 
– Associação Comercial e 
Industrial,  uma palestra 
gratuita sobre o programa 
Empretec, seminário de 
aprimoramento do em-
preendedor organizado 
pelo Sebrae.

Na palestra, o empre-
sário poderá conhecer 
detalhes e tirar dúvidas so-
bre o programa criado pela 
ONU – Organização das 
Nações Unidas – baseado 
em 10 características apon-
tadas pela entidade como 
fundamentais para empre-
endedores de sucesso. Após 
a palestra, os interessados 
em participar do seminário 
podem se inscrever no cur-
so, que acontece entre 26 e 
31 de outubro.

 Interessados em par-

ticipar devem preencher a 
fi cha de inscrição e passar 
por entrevista. A capaci-
tação é subsidiada pelo 
Sebrae-SP e o candidato 

paga parte do valor, R$ 
1.300, que pode ser divi-
dido em dez parcelas. Os 
empresários aprovados na 
entrevista terão 60 horas 

de atividades em seis dias 
consecutivos.

A Acip fi ca na rua De-
putado Claro Cesar, 44, 
centro.

Classifi car eventos e fases da vida ou situ-
ações do cotidiano do modo sazonal – 
aquele que estabelece um período – é uma 

maneira efi caz de fazer com que as pessoas fi xem 
as ideias e se lembrem de dedicar tempo e vontade 
para agir em determinadas situações.

Assim é a campanha Outubro Rosa. Basicamen-
te um mês inteiro dedicado à saúde da mulher; 
como será daqui a três semanas com os homens no 
Novembro Azul.

Não signifi ca deixar de pensar nas tarefas e ati-
tudes em outras épocas do ano, contudo na sazo-
nalidade as ações fi cam em evidência – deste modo 
não tem como esquecer.

Especifi camente neste mês, basicamente todos 
os esforços se voltam para prevenção e cuidados da 
mulher. Exames de mamografi a, papanicolau, den-
tre outros direcionados ao público feminino – que, 
aliás, é muito mais preocupado com a saúde do que 
o masculino, estão entre os objetivos dos setores 
públicos.

Essa mudança de fi losofi a na ‘cabeça’ das mulhe-
res, de buscar a prevenção, tem contribuído com a 
saúde delas mesmas e também para os índices es-
tatísticos.

No mês destinado à conscientização e combate 
ao câncer de mama, um levantamento do Icesp – 
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ligado 
à Secretaria de Estado da Saúde e a Faculdade de 
Medicina da USP, mostra que 60% das mulheres 
chegam ao hospital com a doença diagnosticada 
ainda no estágio inicial.

De acordo com o setor de oncologia, o diagnós-
tico precoce permite tratamentos mais efi cazes e 
menos agressivos.

É importante que as pacientes, ao notar qual-
quer mudança no corpo, procurem ajuda médica. 
A realização de exames de rotina, como a mamo-
grafi a, ajudam a rastrear lesões pré-malignas ou 
mesmo o câncer no início e é recomendada a todas 
as mulheres com mais de 50 anos, ou antes, depen-
dendo dos fatores de risco e da indicação médica. 
O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum 
entre as mulheres. No Brasil, segundo o Inca – Ins-
tituto Nacional de Câncer, corresponde a 25% dos 
novos casos de tumores por ano – representando 
uma estimativa de mais de 57 mil novos casos so-
mente em 2015.

Mas não é só o câncer. Aproveite o mês e bus-
que orientações sobre tudo em sua saúde. Não tem 
desculpa para deixar para depois ou alegar que não 
tem tempo. Sua saúde é o seu bem mais precioso.

Prevenção sempre

Mês reforça cuidados 
com saúde da mulher

4ª Pinda Pedalada será 
com destino ao Graminha

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer, 
vai promover a 4ª Pinda 
Pedalada. O evento será 
promovido neste domin-
go (18) e o destino desta 
vez é o Graminha, no Ri-
beirão Grande.

Serão realizadas duas 
saídas, uma do ‘João do 
Pulo’ e outra do ‘Zito’.

De acordo com a or-
ganização, do ginásio 
“João do Pulo” ao Gra-
minha são 28 km, so-

mente de ida, e do “Zito” 
ao Graminha são 15 km, 
somente de ida. Haverá 
pontos de hidratação e 
equipe de apoio durante 
o percurso.

Esta pedalada é aber-
ta aos ciclistas e ‘baikei-
ros’ de todas as idades. 
Os menores de 18 anos 
deverão estar acompa-
nhados por um respon-
sável. A saída está mar-
cada para as 7h30. De 
acordo com a organiza-
ção, é obrigatório o uso 
de capacete. 

Divulgação

IGREJA OFERECE CURSO 
PARA PARAR DE FUMAR
A Igreja Adventista 

do Sétimo Dia de Pinda-
monhangaba vai realizar, 
nos dias 19, 20, 21, 22 e 
23 deste mês, um curso 
para orientar as pessoas 
a parar de fumar. A ini-

ciativa é aberta à comu-
nidade e os interessados 
devem se inscrever na 
rua Taubaté, Alto Cardo-
so. Mais informações pe-
los telefones 3642-6903 
e 99700-3592.

Divulgação



Pindamonhangaba 14 dE oUTUbRo dE 2015Tribuna do Norte

cidade
3

Divulgação

Prefeitura entrega reforma 
do Cisas, em Moreira César

Pessoas com deficiência participam 
de sorteio dos apartamentos do CDHU

A Lei nº 4.372, de 
2005, permite à Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
conceder isenção de IPTU 
- Imposto Predial Terri-
torial Urbano - para os 
proprietários de imóveis 
que se enquadrarem com 
algumas exigências.

Para realizar a solicita-
ção de isenção, o muníci-
pe deve ir à Prefeitura, ou 
à Subprefeitura em Mo-
reira César até dia 29 des-
te mês. O prazo foi ante-
cipado devido à mudança 
do feriado do dia 28 para 
o dia 30. O atendimento 
é  de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas, sem 
interrupção para almoço.

A solicitação de isenção 
deve ser requerida sem-
pre no ano anterior ao do 
lançamento, que é feito no 
último dia útil de outubro. 
Este benefício é para aque-
les que possuam somente 
um único imóvel e nele se-
jam residentes as pessoas 
nas seguintes condições: 
aposentados e pensionis-
tas, com renda não supe-
rior a R$ 971,10, que repre-
senta 13 UFMP’s - Unidade 
Fiscal do Município de Pin-
da; ex-combatentes, pesso-
as com deficiência física ou 
mental e que morem crian-
ças legalmente adotadas ou 
tuteladas, com idade não 
superior a 18 anos.

Prefeitura e Sabesp se reúnem 
com população do Goiabal

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba irá entre-
gar a reforma do Cisas 
- Centro Integrado de 
Saúde e Assistência So-
cial - Octávio Goffi Sal-
gado - nesta quinta-feira 
(15), às 15h30. Comuni-
dade e familiares estão 
convidados para conferir 
a entrega. A Prefeitura 
fez pintura nas áreas in-
ternas e externas, houve 
adequação de espaços e 
troca de mobiliário.

O Cisas é um espaço da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba que serve como 
referência para a saúde de 
mais de 12 mil moradores. 
O espaço conta com duas 
equipes de Estratégia em 

Saúde da Família - ESF - e 
neste local são realizadas 
consultas médicas, con-
sultas com profissionais 
de enfermagem, vacina-
ção, aferição de pressão 
arterial, inalação, há 
atendimento odontológi-
co, consulta com oftalmo-
logista, são feitos curati-
vos, eletrocardiograma, 
coleta de sangue, grupos 
de educação em saúde, 
entre outros serviços.

As equipes de ESF te-
rão como espaço comuns 
de utilização o vestiário, 
a cozinha, local de esteri-
lização, coleta, inalação e 
o consultório do oftalmo-
logista, que   fará o enca-
minhamento dos médicos 

das duas equipes.
A secretária de Saúde 

e Assistência Social da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba comenta que 
o investimento nas ade-
quações se fez necessário 
para garantir mais con-
forto aos profissionais 
que atuam no local e tam-
bém para os usuários da 
unidade. “As reformas e 
adequações nas unidades 
seguem a linha de um tra-
balho mais humanizado 
e acolhedor. Neste local 
são atendidas mais de 10 
mil pessoas. Também es-
tamos fazendo reforma de 
outras unidades de saúde 
e em breve será iniciada a 
adequação de outras”.

A CDHU - Companhia 
de Desenvolvimento Ha-
bitacional Urbano - do 
Governo de São Paulo e 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Habitação, 
realizaram, na quinta-fei-
ra (8), o sorteio dos apar-
tamentos do loteamento 
Azeredo, em Moreira Cé-
sar, destinados às pessoas 
com deficiência. O sorteio 
ocorreu no Centro Espor-
tivo José Ely Miranda, 
“Zito”.

De acordo com as in-
formações da CDHU, as 
pessoas com deficiência 
física sorteadas serão ava-
liadas por um médico. Ao 
todo, foram contempladas 
sete pessoas e mais sete 
suplentes.

Iara de Lima Pereira 

interessados em ter 
isenção do iPTU devem 
protocolar pedido

Documentos necessários:
- Carnê do iPTU de 2015 ou certidão de isenção do ano citado,
- Rg e CPF, ou certidão de nascimento de todos os mora-
dores da residência,
- Comprovante de residência atualizado,
- Certidão de casamento ou óbito (se for o caso),
- Cópia do comprovante de renda (inSS) atualizado do 
requerente (extrato bancário não será aceito),
- Comprovante de renda dos demais moradores,
- documento do imóvel do requerente,
- declaração de responsabilidade do proprietário, escrita 
de próprio punho.

é deficiente auditiva e foi 
uma das sorteadas. Ela 
conta que esperou reali-
zar este sonho durante 15 
anos e só aguarda as cha-
ves para mudar pra lá com 
seus dois filhos. A alegria 
é imensa.

Vera Lúcia de Jesus 
Gomes possui um neto 
que é deficiente físico e 
agradece muito a Deus por 
ter sido sorteada. “Deus 
sabe a nossa necessidade. 
Quando o meu neto nas-
ceu o médico falou que 
ele nunca iria andar, mas, 
graças a Deus, com oito 
anos, ele conseguiu dar os 
primeiros passos. Vamos 
mudar o mais rápido pos-
sível. A gente paga aluguel 
e a alegria é total pelo fato 
de termos sido sorteados”, 
explica.

1. Entre em contato com a Sa-
besp antes de iniciar a instalação 
do ramal interno para saber a lo-
calização e profundidade da rede 
de esgoto; 

2. Providencie as instalações de 
acordo com o desenho esquemáti-
co constante em folheto entregue 
pela equipe da Sabesp; 

3. Entre em contato com a Sa-

besp novamente e solicite a vis-
toria do imóvel. A primeira vis-
toria é gratuita. Tenha em mãos 
os seguintes documentos: Guia de 
emplacamento do imóvel (para re-
sidências novas), carnê do IPTU e 
uma conta de água. Pessoa física: 
RG ou CPF ou carteira de trabalho 
/ Pessoa Jurídica: RG e CNPJ e/ou 
Inscrição Estadual do solicitante. 

4. Atenda rigorosamente as 
instruções de instalação, caso 
contrário, a Sabesp não executa-
rá o serviço e, consequentemen-
te, a ligação do esgoto não será 
efetivada. No caso de irregula-
ridades, após corrigi-las, solici-
te uma nova vistoria à Sabesp. 
Essa nova visita será cobrada do 
cliente solicitante. 

O prefeito de Pinda-
monhangaba e equipes da 
Prefeitura e da Sabesp se 
reunirão com os morado-
res do Goiabal e Shangri-lá 
nesta quarta-feira (14). A 
pauta do encontro é a obra 
do sistema de esgotos sani-
tários realizada no local. A 
reunião será às 16h30, na 
rua da Jabuticabeira, em 
frente ao nº 261, no Goiabal.

A obra foi realizada pela 

Sabesp, na Estrada Muni-
cipal do Goiabal. Os traba-
lhos do sistema de esgotos 
sanitários contemplaram 
estações elevatórias de es-
goto, rede coletora de es-
gotos, coletores tronco e 
linhas de recalque. 

As obras foram inicia-
das no dia 17 de fevereiro 
de 2014 e finalizadas em 
10 de setembro deste ano. 
A conclusão desses ser-

viços elevou o índice de 
coleta de 91% para 99% e 
de tratamento de esgotos 
para 100%.

A população beneficia-
da estimada pela Sabesp 
é de 2.300 habitantes e 
o investimento foi de R$ 
3.199.404,64, mais R$ 
2.000.000 (em materiais, 
equipamentos e desapro-
priações).

Na reunião, os morado-

res poderão realizar os pe-
didos para a ligação de es-
goto em suas residências. 
A unidade móvel de aten-
dimento da Sabesp estará 
no local no dia 14, das 15  
às 17 horas e nos dias 15 
e 16, das 8  às 12 horas,  
para orientar a popula-
ção sobre documentos e 
outros procedimentos ne-
cessários para o pedido de 
ligação.

ProCeDimentos neCessários Para a soliCitação De ligação De esgoto

Vera Lúcia comemora a conquista da família

Iara irá mudar-se assim que pegar as chaves

Divulgação

Divulgação

Além da reforma, o prédio recebeu novo mobiliário
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Divisão De ComuniCação
Chefe da divisão de ComuniCação: Robson Luís monteiRo (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - imprensa@Camarapinda.sp.gov.br

assistente de imprensa parlamentar: Luiz CaRLos Pinto (mtb 32.783) - (12) 3644-2279 - ComuniCaCao@Camarapinda.sp.gov.br

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

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

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

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

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

O 1º Secretário da Câ-
mara de Pindamonhanga-
ba, vereador Janio Ardito 
Lerario está parabenizan-
do o Prefeito, a Diretora 
de Turismo do município, 
Gislene Cardoso e toda a 
equipe da Prefeitura que 
se empenharam na orga-
nização do 12ª Festival da 
Primavera, realizado nos 
dias 2, 3 e 4 de outubro 
na região do bairro do 
Ribeirão Grande.

Janio Lerario destaca 
a importância do “Fes-
tival da Primavera” no 
calendário de eventos de 
Pindamonhangaba, pois 
representa uma atração 
especial  para inúmeros 
turistas que vem ao muni-
cípio em busca deste Polo 
Turístico. O Departamento 
de Turismo da Prefeitura 
participa todos os anos 
do Festival da Primavera, 
com um estande de infor-
mações turísticas, tenda, 
painéis, exposição de fotos 
e distribuição de material 
gráfico sobre o turismo na 
cidade e no Circuito Man-
tiqueira (formado pelas 
cidades de Pindamonhan-

Vereador Janio Lerario 
parabeniza Prefeito e 
Organizadores do 12º 
Festival da Primavera

“Além dA gAstronomiA, A festA
 contA, AindA, com opções culturAis, 

esportivAs e ecológicAs”

gaba, Campos do Jordão, 
Santo Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí, 
Piquete, Monteiro Lobato 
e São José dos Campos, 
por meio do distrito São 
Francisco Xavier). 

Além da gastronomia, 
através da qual os res-
taurantes  par t ic ipantes 
cr iam pra tos  especia is 
em seu cardápio, a festa 
conta, ainda, com opções 
culturais, esportivas e eco-
lógicas. “Neste Festival, 
o que fica caracterizado 
é a cultura, os costumes e 
a excelente qualidade na 
gastronomia da região. 
Foi, realmente, um mo-
mento de muita diversão 
e descontração para todos 
que aproveitaram o Fes-
tival, pois comemorar a 
chegada da Primavera com 
várias atrações é muito 
importante”, enfatizou o 
vereador Janio Lerario. 

Entre as atrações, des-
taque para o alegre e con-
tagiante show da cantora 
Fafá de Belém que, com 
seu carisma e linda voz, 
brindou o público com uma 
magnífica apresentação.

O vereador e Presidente da Co-
missão de Educação da Câmara de 
Pindamonhangaba, Professor Eric 
(PR), comandou  a Sessão Solene que 
comemorou a “Semana do Comitê de 
Mobilização Social pela Educação”, 
em Pindamonhangaba. A principal 
missão do Comitê é trazer conscien-
tização aos pais, da sua responsa-
bilidade na vida escolar dos filhos. 
O evento contou com a presença da 
Presidente do Comitê, Simone Braça; 
da Secretária de Educação, Cidinha 
Pedroso; do Presidente da Funvic, 
Luís Otávio Palhari; da Coordenadora 
do Plano de Mobilização Social pela 
Educação- MEC, Ivanete Oliveira e do 
Consultor Educacional do Ministério 
da Educação e Cultura e da UNESCO, 
Professor Sérgio Maia.

Durante a solenidade, foram 
homenageadas as escolas, ONGs e 
os segmentos religiosos que realizam 
projetos sociais para crianças e jovens. 
Receberam honrarias, as entidades: 
FUNVIC – Fundação Universitária 
Vida Cristã, Escola Estadual “Alfredo 
Pujol”, Escola Estadual “Professora 
Yolanda Bueno de Godoy”, Escola 
Municipal “Professor Moacyr de Al-
meida”, Escola Municipal “Professor 
Elias Bargis Mathias”, Escola Munici-
pal “Abdias Júnior Santiago e Silva”, 
Escola Municipal “José Gonçalves 
da Silva”, Creche Municipal “Frei 
Reynaldo Nieborg”, Creche Municipal 
“Maria Aparecida Gomes – Sá Maria” 

VereadorProfessor Eric 
preside sessão solene da 
Mobilização pela Educação

evento reuniu educAdores, AutoridAdes e 
morAdores dA cidAde em comemorAção dA 

“semAnA de mobilizAção sociAl pelA educAção”

e Centro de Educação Fundamental e 
Infantil Art Toledo.

A empresa de ônibus Viva Pin-
da, através do Gerente João Soares 
Machado, também foi homenageada 
como a empresa parceira do ano. Re-
ceberam, ainda, diplomas de “Honra 
ao Mérito” as ONGs que realizam 
trabalho social com as crianças e 
jovens: Liceu Coração de Jesus; As-
sociação dos Salesianos Cooperadores 
de Pindamonhangaba; Igreja Metodista 
Central de Pindamonhangaba; Igreja 
TAP – Templo de Adoração; Igreja 
Petra; Igreja Fonte da Vida e a Igreja 
Quarta Dimensão. No evento, os pais 
foram orientados a incentivar seus fi-
lhos a continuar estudando, mostrando 
que quanto mais eles estudarem, mais 
oportunidades aparecerão. Eles foram 
aconselhados a visitarem as escolas, 
a conversar com os professores, 
comparecer às reuniões, ler a agenda 
e participar de um modo geral da vida 
escolar do filho.

“Acompanhar nossos filhos du-
rante as atividades escolares é, sem 
duvida, a chave para o sucesso. A 
história mostra que países dizimados 
pela guerra, como Coreia e Japão, são 
hoje potências mundiais por terem 
investido maciçamente em educação. 
Acredito que o conhecimento é o único 
bem que ninguém jamais pode tirar de 
uma pessoa. A educação é fundamental 
para o desenvolvimento das pessoas”, 
ressaltou o vereador Professor Eric.

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

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br

O Presidente da Câma-
ra de Pindamonhangaba, 
Vereador Felipe César – 
FC (PMDB) encaminhou 
solicitação ao Executivo 
pedindo a realização de 
estudos visando a constru-
ção de portais nas entradas 
da cidade, para atender 
os turistas que visitam 
Pindamonhangaba, com a 
instalação de câmeras que 
poderão contribuir para a 
segurança da população. 
“A maioria dos municí-
pios, principalmente os 
turísticos, apresentam um 
portal nas suas entradas, 
que atendem tanto aos 
turistas com as indicações 
dos principais pontos tu-
rísticos da cidade; como 
também na segurança, 
com instalação de câmeras 
e guardas municipais que 
poderão atuar em conjunto 
com as polícias civil e 
militar”, enfatiza Felipe 
César – FC.

AQUECEDORES 
SOLARES NO 
LIBERDADE
O Vereador Felipe Cé-

sar está encaminhando 
pedido ao Executivo da 
cidade para que o Depar-
tamento competente do 
município adote provi-
dências e realize estudos 
urgentes para a instalação 

FELIPE CÉSAR - FC PLEITEIA 
INSTALAÇÃO DE PORTAIS NAS 
ENTRADAS DE PINDAMONHANGABA
Além dos portAis, vereAdor tAmbém solicitA 

A instAlAção de câmerAs de segurAnçA

de “Aquecedores solares” 
nas residências do Conjun-
to Liberdade, localizado 
no Distrito de Moreira 
César. De acordo com o 
Vereador, os equipamen-
tos podem auxiliar os 
moradores para os banhos 
quentes durante os dias 
frios e no inverno e, ainda, 
gerar economia de energia 
elétrica.

CRECHE PARA 
IDOSOS
A construção de uma 

creche especial para aten-
der os idosos de Pindamo-
nhangaba. A reivindicação 
é do Vereador Felipe César 
– FC e foi feita ao Setor 
competente da Prefeitura 
de Pindamonhangaba por 
meio de requerimentos 
apresentado em sessão 
ordinária. O Vereador en-
tende que “as pessoas da 
terceira idade merecem um 
local adequado e planejado 
para ficar enquanto seus 
entes queridos trabalham, 
estudam e desenvolvem 
outras atividades”. Para o 
Vereador, “é preciso dar 
conforto e tranquilidade 
para quem já contribuiu 
com o desenvolvimento 
da cidade e do País e nada 
mais justo que oferecer um 
espaço planejado para os 
nossos idosos”.

Durante a 34ª sessão ordinária 
realizada no dia 28 de setembro, o 
vereador Magrão (PPS) protoco-
lou o Projeto de Lei nº 119/2015, 
que dispõe sobre a inclusão de 
informações nos carnês de IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) e ISS (Imposto sobre 
Serviços) de Pindamonhangaba. 
O projeto visa a inclusão de in-
formações no carnês sobre a pos-
sibilidade de remissão e isenção 
do IPTU e sobre a possibilidade 
da suspensão temporária e da 
necessidade de baixa da inscrição, 
quando da cessação das atividades 
do contribuinte quanto ao ISS. Ele 
apontou que “a legislação muni-
cipal dá diversas possibilidades 
ao contribuinte para não ficar em 
dívida com a Prefeitura. Por isso, 
devem ser divulgadas e, para ele, 
o melhor local isso ocorrer seria 
nos próprios carnês. 

No caso do IPTU, as Leis 
Municipais nº 4.372/2015 e nº 
4.373/2005 garantem ao contri-
buinte a possibilidade de isenção 

Magrão quer divulgação 
de informações nos 
carnês de IPTU e ISS

segundo vereAdor, medidA visAr trAzer 
benefícios Ao contribuinte pArA não ficAr 
inscrito em dívidA AtivA com A prefeiturA

e remissão. Já em relação ao ISS, 
o contribuinte poderá requerer 
suspensão temporária da sua 
inscrição e realizar a baixa da 
inscrição municipal, quando do 
encerramento de suas atividades, 
nos termos da Lei Municipal nº 
4.111/2003.

Outro fato destacado pelo ve-
reador Magrão é que atualmente 
a demanda de ações na Vara 
de Execução Fiscal, ajuizadas 
pela Prefeitura, para a cobrança 
de tributos que estão inseridos 
na dívida ativa, sobrecarrega 
o Judiciário. O Projeto de Lei 
do vereador Magrão garante ao 
contribuinte o conhecimento 
dos diversos direitos garantidos 
em Lei e dispositivos legais, 
dando a ele – contribuinte – di-
versas possibilidades de resolver 
questões de débitos oriundos de 
tributos municipais, quando o 
mesmo se encaixar nos requisitos 
da legislação, bem como tomar 
providências para não ficar em 
débito, evitando que o Poder 
Judiciário seja provocado para 
dirimir essas questões.

“O Projeto de Lei encontra-se 
em tramitação na Câmara e está na 
Ordem do Dia da próxima sessão 
ordinária que será realizada no 
dia 15 de outubro. Espero que o 
mesmo seja aprovado, pois será de 
grande valia para o contribuinte, 
que poderá contar com esse canal 
de informação, auxiliando-o para 
tomar as providências legais e não 
ficar em débito com a Prefeitura”, 
enfatizou o vereador Magrão.

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

Vereador Magrão

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT), desde do 
ano de 2009, vem lutando 
para que pessoas com 60 
anos ou mais, sejam isentas 
do pagamento da passagem 
no transporte público mu-
nicipal, como ocorre em 
diversas cidades do nosso 
estado, que já concederam 
a gratuidade para estas 
pessoas.

Na antiga administração, 
a Câmara aprovou um pro-
jeto de autoria do vereador 
Toninho da Farmácia, que 
concedia esta gratuidade. 
O Chefe do Executivo, na 
época, vetou o projeto. 
“Nesta administração, conto 
com a sensibilidade do pre-
feito Vito Ardito para que, 
quando for realizada a nova 
licitação, seja colocado este 
assunto em pauta novamen-
te”, diz o vereador Toninho 
da Farmácia.

Esta iniciativa tem um 

Toninho da Farmácia apresenta 
iniciativas em defesa das pessoas 
com mais de 60 anos

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

O vereador José Car-
los Gomes – Cal (PTB) 
enviou reivindicação ao 
prefeito Vito Ardito para 
que, junto à Secretária 
de Saúde, Sandra Tu-
tihashi, estudem a possi-
bilidade de contratação 
de mais Fisioterapeutas, 
para o Distrito de Mo-
reira César.

O vereador alega que 
a demanda de pacientes 
a espera de atendimen-
to no distrito é grande. 
“Muitos pacientes ne-
cessitam de tratamento 
dessa especialidade, 
com urgência, devido a 
gravidade de suas situ-
ações, para que possam 
se recuperar fisicamente 
dos seus traumas”, diz 
Cal.

Outro pedido do edil 
é a substituição da Fi-
sioterapeuta do Distrito, 
que está saindo de fé-
rias. O vereador justi-
fica que as pessoas que 
estão sendo atendidas 

Contratação de 
Fisioterapeutas é 
reivindicado pelo 
vereador Cal

não podem interromper 
o tratamento, para não 
perder todo o procedi-
mento realizado até o 
momento.

Estrada do Atanásio
Outra solicitação do 

vereador Cal ao Execu-
tivo, é para que, junto 
a Secretaria de Obras 
verifique, com urgên-
cia, o problema com a 
iluminação da Estrada 
do Atanásio, principal-
mente no trecho que liga 
a fábrica da Novelis, 
onde há várias lâmpadas 
queimadas.

O vereador Cal disse 
que as pessoas pedem 
urgência no conserto 
da iluminação. “Os tra-
balhadores das fábricas 
do Distrito Industrial do 
Feital utilizam muito 
essa estrada, que não 
tem acostamento e, com 
a péssima iluminação, 
tem um grande risco 
de serem atropelados”, 
conclui Cal.

autoridades e conVidados integraM a Mesa diretora da sessão solene da 
Mobilização pela educação; eVento foi presidido pelo Vereador professor eric

apelo social muito grande, 
já que favorece uma parcela 
da população, que necessita 
se deslocar dentro do muni-
cípio e não possui recursos 
financeiros para arcar com 
os custos desta cobrança.

Gratuidade na 
área Azul
Outra iniciativa do vere-

ador Toninho da Farmácia, 
em defesa das pessoas na 
faixa etária de mais de 60 
anos, é o Projeto de Lei 
155/2003, que isenta do 
pagamento da área azul, 
pessoas portadoras de neces-
sidades especiais e idosos 
com 60 anos ou mais. “A 
família, a comunidade em 
geral e o Poder Público tem 
obrigação de assegurar à 
pessoa idosa, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos 
direitos à vida, a cidadania. 
a liberdade e o respeito”, 
conclui o vereador Toninho 
da Farmácia.

é grAnde o número de pAcientes que 
necessitAm de fisioterApiA.

 início rápido de trAtAmento é o sucesso dA 
melhorA do trAumA

Vereador toninho da 
farMácia seMpre eM 
defesa da população
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educação
Professores municipais 
são homenageados

 

Alunos do Mantiqueira participam de ação da Gerdau

Em comemoração ao Dia 
dos Professores (15 de ou-
tubro), os docentes da Rede 
Municipal de Ensino recebe-
rão uma homenagem nesta 
quarta-feira (14), no Teatro 
Galpão. A iniciativa da Pre-
feitura visa valorizar o pro-
fissional, que é de grande im-

portância para a formação de 
cidadãos.

A comemoração terá início 
às 18h30, com uma palestra 
motivacional de Erik Penna, 
palestrante internacional que 
há mais de 12 anos realiza trei-
namentos em todo o país, Es-
tados Unidos e Portugal. Ele é 

considerado um dos 25 gigan-
tes da motivação no Brasil. Os 
ensinamentos apresentados em 
sua palestra são baseados nas 
experiências vivenciadas por 
ele durante sua carreira como 
executivo de vendas, escritor, 
motivador de equipes e gestor 
corporativo.  

Em seguida, após a palestra, 
a Prefeitura homenageará os 
professores que foram desta-
que durante o ano em todas as 
unidades educacionais, entre 
escolas, creches municipais e 
projetos pedagógicos. No total, 
57 profissionais serão homena-
geados.

O palestrante internacional 
Erik Penna, participante da 
homenagem

Divulgação

A Gerdau Pindamonhanga-
ba recebeu, recentemente, 40 
alunos da Escola Municipal 
Professor Joaquim Pereira da 
Silva para compartilhar infor-
mações sobre mercado de tra-
balho e funções básicas de uma 
empresa. A iniciativa faz parte 
do programa Introdução ao 
Mundo dos Negócios e Nosso 
Mundo, desenvolvido pela Ju-
nior Achievement, associação 
internacional educativa sem 
fins lucrativos.

Cinco voluntários de di-
ferentes áreas da companhia 
levaram os jovens para conhe-
cer a Unidade e explicaram os 
processos produtivos da fá-
brica. No encontro, os alunos 
desenvolveram habilidades e 
responsabilidades na área dos 
negócios e também compreen-
deram conceitos relacionados à 
carreira.Estudantes receberam certificados

CIDADE rEAlIzA 
sImulADO PArA EnEm

O Fundo Social de Solidarie-
dade de Pindamonhangaba e a 
Prefeitura ofereceram um pre-
paratório para o Enem. As aulas 
foram desenvolvidas no Espaço 
Juventude desde o início de julho. 
Os matriculados tiveram a opor-
tunidade de realizar um simulado 
na quinta-feira (8). A aplicação 
ocorreu no Palacete 10 de Julho 
e os alunos responderam  a ques-
tões de matemática, física, língua 
portuguesa, literatura, biologia, 
geografia, história e inglês.

O Fundo Social de Solidarieda-
de realiza uma série de atividades 
e o intuito é promover a inclusão 
e dar oportunidades às pessoas. 
O curso preparatório do Enem foi 
mais uma ação promovida com o 
objetivo de abrir portas aos muní-
cipes para a realização de sonhos.

Fiori Simões, 26 anos, parti-

cipou da preparatória e diz que 
foi uma iniciativa muito boa por 
parte da Prefeitura e do Fundo 
Social, porque é um tipo de cur-
so que não é acessível. “Isso é um 
salto para juventude, para quem 
tem uma força de vontade e busca 
um futuro melhor”.

Beatriz Sá, 20 anos, diz que 
foi incrível ter essa oportunidade, 
porque não tem condições de pa-
gar um curso e aprendeu muito. 
“Eu consegui ter mais compreen-
são do que vai acontecer no Enem,  
porque o simulado ajudou muito 
e as aulas também. Foram feitas 
para nos preparar para a prova”.

Henrique Parente, 18 anos, diz 
que foi uma ótima experiência. 
Ele gostou muito da didática dos 
professores e afirma que é muito 
importante os professores sabe-
rem passar a matéria aos alunos.

simulado prepara alunos para obter bons resultados no Enem

Conselho municipal de 
Educação toma posse

O CEM - Conselho Mu-
nicipal de Educação to-
mou posse, na quinta-fei-
ra (8), durante reunião 
realizada no Palacete 10 
de Julho. Estiveram pre-
sentes os representantes 
do Executivo Municipal, 
do Poder Público Estadu-
al, dos trabalhadores da 
educação pública e pri-
vada, dos pais e alunos 
da Educação Básica ao 
Ensino Superior.

Após a posse dos con-
selheiros, foi realizada 
a eleição da diretoria 
do CME. Foi eleito presi-
dente Ronaldo Pinto de 
Andrade, pai de aluno da 
Rede Municipal de Ensi-
no; como vice-presidente 
foi eleito Paulo César 
Nogueira Rosa, represen-
tante do segmento de alu-
nos do Ensino Superior, 
Ensino Técnico e Educa-
ção de Jovens e Adultos. 

Também farão par-
te da diretoria, como 
secretárias do CME, as 
conselheiras Cristiane de 
Cássia Ruivo e Érika Fer-
nanda Gomes da Silva.

Ao final da reunião 
foram feitas as indica-
ções de conselheiros do 
CME que farão parte do 
CACS Fundeb para o biê-
nio 2015-2017, conforme 
previsto na Legislação 
Municipal.

Conselheiros foram empossados para o próximo biênio

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
E D I T A L 

LICENÇA ESPECIAL PARA TRABALHAR NO NATAL /2015  

DATA DA ENTRADA/Encerramento no PROTOCOLO: 13  à  28 de Outubro de 2015

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G., CPF e 
Comprovante de Endereço do próprio nome no Município de Pindamonhangaba.

V A G A S   L I M I T A D A S
1- VAGAS PARA 100 ( CEM ) VENDEDORES AMBULANTES 
2- A SELEÇÃO SERÁ FEITA POR ORDEM DE CHEGADA 
3- O pedido da Licença Especial só será feito na Sede da Prefeitura Municipal (Av. Nossa Sra do Bom 

Sucesso,  Nº 1400 – BAIRRO: Alto do Cardoso. 
4- OBS.: PROIBIDO   A  VENDA  DE  BEBIDAS  ALCOÓLICAS 
5- *NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! ! ! 

DATA DA ENTREGA DAS LICENÇAS

23  à   27 de Novembro de 2015
As Licenças serão entregues no Setor de Fiscalização de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 

E D I T A L
TRABALHAR  NO  FINADOS

Dia(s) de Trabalho: 01 e 02 de Novembro 2015

Data da Entrada / Encerramento no PROTOCOLO: 19  à  26 de Outubro/15

Data da ENTREGA das Licenças :  28, 29 e 30 de Outubro/2015

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G., CPF e 

Comprovante de Endereço do Município de Pindamonhangaba.  Os Ambulantes tem que 
ser morador da cidade. 

Obs.: Haverá um Número Limite de participantes “Somente 20(vinte) Ambulantes” 

 NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! ! !

    23cm por 2 col

LICENÇA DA CETESB

DUBUIT DIGITAL TINTAS E VERNIZES LTDA. requereu na CETESB a Renovação 
de Licença de Operação para Tintas de impressão; fabricação de sítio, à Avenida 
Alexandrina das Chagas Moreira, 540 –Galpão 1 – Distrito Industrial – CEP 12.412-
800 – Pindamonhangaba/SP.

Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – Cep 12400-220 – Fone: (12) 3643.2223 
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO PARA A 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do 

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a 

comparecerem à 9ª reunião ordinária de 2015, a realizar - se: 

Dia:   14/10/2015       

Horário:  8h30 

Local:  CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

PAUTA:

 Audiência Pública 2015

 Comissões permanentes do CMAS 

 Novas Entidades 

 Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho 

Benedito Sérgio Irineu 

Presidente do CMAS 

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a 

justificativa com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – Cep 12400-220 – Fone: (12) 3643.2223 
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO PARA A 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do 

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a 

comparecerem à 9ª reunião ordinária de 2015, a realizar - se: 

Dia:   14/10/2015       

Horário:  8h30 

Local:  CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

PAUTA:

 Audiência Pública 2015

 Comissões permanentes do CMAS 

 Novas Entidades 

 Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho 

Benedito Sérgio Irineu 

Presidente do CMAS 

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a 

justificativa com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

EXTRATO – PREGÃO N° 02/2015

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão presencial, nº
02/15, com encerramento dia 27/10/2015, às 14h00, para a contratação de empresa especializada
para administração,  gerenciamento,  emissão e fornecimento de documentos  de legitimação –
Vale-Refeição, na forma de cartões eletrônicos, magnéticos ou tecnologia similar para 30 (trinta)
servidores  da  Câmara  de  Vereadores  de  Pindamonhangaba,  para  aquisição  de  refeições  em
estabelecimentos comerciais credenciados (restaurante, padaria ou similar). Maiores informações
pelo telefone (12)3644-2250, ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça,
mesma localidade,  das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30, inexistindo custo para retirada na
Câmara.  O edital  também estará  disponível  pelo  site  www.camarapinda.sp.gov.br  sem ônus.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

PREGÃO Nº 047/2011

Contrato nº 075/2011 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para 
realização de exames de análises.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 06 (seis) meses, prorrogando-se, assim, o 
contrato até 17/04/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 9,04%, 
passando o valor mensal do lote 01 de 12.063,35 para R$ 13.153,88; e o valor mensal do 
lote 03 de R$ 1.041,84 para R$ 1.136,02.
Data de assinatura: 14/09/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (Secretária de Saúde e Assistência Social em 
exercício).
Assina pela contratada: Maurício Martins Cañas.
Contrato nº 077/2011 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Laft Comércio De Materiais Para Diagnósticos Laboratoriais Ltda - EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para 
realização de exames de análises.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 06 (seis) meses, prorrogando-se, assim, o 
contrato até 16/04/2016.
Data de assinatura: 25/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Sinézio de Oliveira Pinto.
Contrato nº 078/2011 Aditamento nº 001/2015. 
Contratada: Rem Indústria e Comércio Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para 
realização de exames de análises.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 06 (seis) meses, prorrogando-se, assim, o 
contrato até 15/04/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 10,28%, 
passando o valor total do contrato de R$ 305.100,00 para R$ 336.464,28, ficando o lote 10 
com o valor mensal de R$ 2.398,59 e o lote 11 com o valor mensal de R$ 25.640,10.
Data de assinatura: 25/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Miriam Sant’anna Coutinho.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 058/2012

Contrato nº 106/2012 Aditamento nº 001/2015
Objeto: Locação de equipamento totalmente automatizado para realização de exames 
de análises para o setor técnico de alergenos e drogas terapêuticas, com o fornecimento 
de todos os reagentes e insumos necessários para exames (alergenos) no laboratório 
municipal de Pindamonhangaba – setor de imunologia II, pelo período de 12 meses.
Contratada: Laft Comércio De Materiais Para Diagnósticos Laboratoriais Ltda - EPP.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 05/11/2016.
Data de assinatura: 23/09/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Sinézio de Oliveira Pinto.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 146/2014

Contrato nº 214/2012 Aditamento nº 001/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada em identificar e recuperar valores cobrados 
a maior e indevidos nas contas de energia elétrica.
Contratada: Impulcetto & Impulcetto Elétrica Ltda.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 12 (doze) meses, prorrogando-se, assim, o 
contrato até 14/09/2016.
Data de assinatura: 14/09/15.
Assina pela contratante: Domingos Geraldo Botan.
Assina pela contratada: Valmir Tadeu Impulcetto.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 265/2015

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 registro de preço nº. 
265/15, referente à “contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
segurança desarmada em eventos de iniciativa da Prefeitura de Pindamonhangaba”, com 
encerramento dia 03/11/15 às 08h e abertura às 08h30. 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, 13 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 266/2015

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. 266/15, referente 
à “aquisição de equipamentos de proteção individual para atender às necessidades 
da Secretaria de Obras e Serviços e Secretaria de Saúde e Assistência Social”, com 
encerramento dia 03/11/15 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, 13 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 267/2015

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. 267/15, referente 
à “aquisições de tintas para pintura dos prédios das bibliotecas públicas, Departamento de 
Assistência Social e setores e viaturas da guarda municipal”, com encerramento dia 04/11/15 
às 08h e abertura às 08h30. 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, 13 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 268/2015

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. 268/15, referente à 
“aquisição de materiais elétricos para complementação das obras das creches do Azeredo”, 
com encerramento dia 04/11/15 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, 13 de outubro de 2015.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2015

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 (registro de preço) nº. 
269/15, referente à “aquisição de materiais de pintura para atender às obras em andamento, 
assim como para a manutenção de prédios públicos, conforme solicitação do Departamento 
de Obras e Viação”, com encerramento dia 05/11/15 às 08h e abertura às 08h30. 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, 13 de outubro de 2015.

 PREGÃO Nº 270/2015

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. 270/15, referente à 
“aquisição de prateleiras para acomodar documentos, arquivos e objetos no almoxarifado 
do Departamento de Cultura e mobiliário corporativo para a Gestão do Cadastro Único 
e Bolsa Família”, com encerramento dia 05/11/15 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, 13 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 271/2015

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. 271/15, referente 
à “aquisição de cimento Portland, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e 
Viação, para ser utilizado em diversas obras no município de Pindamonhangaba e pela 
usina de asfalto”, com encerramento dia 28/10/15 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, 13 de outubro de 2015.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 272/2015

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 (registro de preço) nº. 272/15, 
referente à “aquisição de arroz para alimentação escolar”, com encerramento dia 28/10/15 
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, 13 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

COMUNICADO SINE-DIE PREGÃO Nº. 260/2015

A Prefeitura comunica que o Pregão n° 260/2015, que cuida da “Contratação de 
empresa especializada em elaboração e aplicação de concurso público para provimento 
de empregos públicos do quadro efetivo desta Prefeitura, de acordo com a estrutura 
organizacional, quadro de pessoal e salários vigentes” fica adiado SINE-DIE, motivo Ação 
de Inconstitucionalidade nº 2206468-40.2015.8-26.0000.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

RETIFICAÇÃO PREGÃO nº. 201/2015

A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 09/10/15, p. 11, concernente 
à licitação supra, retifica-se: “...Contrato nº: 216/2015. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. Contratada: Marfvale Comércio e Representações de Móveis para 
Escritório Ltda.... ”. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2015.
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COTIDIANO CATEGORIA INFANTIL

MELHOR FIGURINO - Paula Baraldi - 
O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá
INDICAÇÕES:  
Grupo Tapanaraca Mutatis Mutandis 
-Nosso Oz É Mágico.
Maria Angélica Granato.e Marlon 
Mantoani - O Que Há de Ser Será Num 
Feliz Para Sempre -
Cia Teatral 04 Cantos. Histórias de Papiro

MELHOR CENOGRAFIA - Débora 
Mina e Débora Novaes - O Que Há de 
Ser Será Num Feliz para Sempre
INDICAÇÃO:
Valéria Marchi O Gato Malhado e a 
Andorinha Sinhá

MELHOR ILUMINAÇÃO - Erika 
Bodstein - O Gato Malhado e a 
Andorinha Sinhá
INDICAÇÃO:
Marlon Mantoani - O Que Há de Ser 
Será Num Feliz para Sempre

MELHOR MAQUIAGEM - Paula 
Assumpção  O Gato Malhado e a 
Andorinha Sinhá
INDICAÇÃO:
Cia Teatral 04 Cantos Historias de Papiro

MELHOR SONOPLASTIA - Fábio 
Jurera - Nosso Oz É Mágico
INDICAÇÃO:
Martin Muller Anselment  O Gato 
Malhado e a Andorinha Sinhá

MELHOR ATOR COADJUVANTE - 
Antonio Pani - Nosso Oz É Mágico
INDICAÇÃO:
Ronnaldh Oliveira - O Livro

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE 
- Julia Duran- O Gato Malhado e a 
Andorinha Sinhá
INDICAÇÕES:
Giulia Barros
Mirella Almeida - Nosso Oz É Mágico
Larissa Maiara - O Que Há de Ser Será 
Num Feliz para Sempre
Neuriane Conceição - O Que Há de Ser 
Será Num Feliz para Sempre
Paloma Anzoategui - O Gato Malhado e 
a Andorinha Sinhá
Tainara Meneses - Alice Através do Espelho
Giulia Barros- Histórias De Papiro

MELHOR ATOR - Marlon Mantoani - 
O Que Há de Ser Será Num Feliz Para 
Sempre
INDICAÇÕES:
Adison Rochel - Nosso Oz É Mágico
Geovanne Alex - Nosso Oz É Mágico
Victor Dias - Histórias de Papiro

MELHOR ATRIZ - Emanoelle Brito O 
Gato Malhado e a Andorin
INDICAÇÕES:
Beatriz Olacyr - O Gato Malhado e a 
Andorinha Sinhá
Bianca Sbruzzi - Nosso Oz É Mágico

DIREÇÃO - Fabio Jurera - Nosso Oz É 
Mágico
INDICAÇÕES:
Maria Angélica Granato - O Que Há de 
Ser Será Num Feliz para Sempre
Valéria Marchi e Érika Bodstein - O 
Gato Malhado e a Andorinha Sinhá

REVELAÇÃO:
Giovana de Oliveira - O Que Há de Ser 
Será Num Feliz para Sempre

3º LUGAR - O Que Há de Ser Será 
Num Feliz para Sempre - Grupo 
Estrelas da Imaginação- São José dos 
Campos
2º LUGAR - O Gato Malhado e a 
Andorinha Sinhá - Grupo de Teatro do 
Colégio Imperatriz Leopoldina - São 
José dos Campos
1º LUGAR - Nosso Oz É Mágico- 
Grupo Tapanaraca Mutatis Mutandis 
- Itapetininga

TROFÉU MARIA LUIZA 
BARTHOLOMEU - APRECIAÇÃO 
POPULAR - O Livro - Cia Teatral Dom 
Bosco - Pindamonhangaba
 

CATEGORIA ADULTO
MELHOR MAQUIAGEM - Rose 
Tureck - Devaneios Poéticos em Cenas 
do Agreste
INDICAÇÕES:
Narradores Do Vento Contos Estranhos
Chris Obeck - Sonia

Paula Assumpção - O Doente Imaginário

MELHOR SONOPLASTIA - Lalá 
Nelly Devaneios Poéticos em Cenas do 
Agreste
INDICAÇÕES:
Igor Ferreira - Sonia
Valéria Marchi -O Doente Imaginário
Betty Lellis - Flor da Pele
Josi Ferraz, Wesley Batista e João 
Pedro - Miss Brasil 2000

MELHOR ILUMINAÇÃO - Caca 
Rodriguez - Flor da Pele
INDICAÇÕES:
Igor Ferreira - Sonia
Jorge Colina - Devaneios Poéticos em 
Cenas do Agreste
Érika Bodstein - O Doente Imaginário
Laura Xavier- Casa de Bonecas

MELHOR CENOGRAFIA - Teatro JN 
- Sonia
INDICAÇÕES:
Cia Teatral 04 Cantos - Os Meninos Vão 
para a Guerra
Larissa Sá- Contos Estranhos
Caca Rodriguez - Flor da Pele
Teatro Laboratório Fêgo Camargo Casa 
de Bonecas

MELHOR FIGURINO - Neide Felix e 
Matheus Lima.- Sonia
INDICAÇÕES:
Paula Baraldi - O Doente Imaginário
Grupo Arte em Cena - Miss Brasil 2000
Betty Lellis - Flor da Pele
Rose Tureck - Devaneios Poéticos em 
Cenas do Agreste

MELHOR ATOR COADJUVANTE - 
Vinicius Oliveira- Devaneios Poéticos 
em Cenas do Agreste
INDICAÇÕES:
Fabrício Dalla - Salada Completa
Fernando Ricksttol - Salada Completa
João Fernando Rocha - Miss Brasil 2000
Mauricio Haj - Miss Brasil 2000

MELHOR ATRIZ COAJUVANTE - 
Karolina Matias- Miss Brasil 2000
INDICAÇÕES:
Mira Ribeiro - Devaneios Poéticos em 
Cena do Agreste
Julia Duran - O Doente Imaginário
Beatriz Olacyr - O Doente Imaginário

MELHOR ATOR - Matheus Lima - Sonia
INDICAÇÕES:
Ericris Henrique - Os Meninos vão para 
a Guerra
Pablo Nóbrega- Os Meninos Vão para 
a Guerra
Jeferson Rodrigues - Devaneios 
Poéticos em Cenas do Agreste
Eloi Santiago - Contos Estranhos

MELHOR ATRIZ - Jú Assis - 
Devaneios Poéticos em Cenas do Agreste
INDICAÇÕES:
Cris Obeck - Sonia
Laura Xavier - Casa de Bonecas
Ana Oliveira - Contos Estranhos
Suzane Soares - Contos Estranhos
Maria Taddei - Devaneios Poéticos em 
Cena do Agreste
Adriana MeiChien - O Doente Imaginário
Fernanda Lellis - Flor da Pele

MELHOR DIREÇÃO - Igor Ferreira - 
Sonia
INDICAÇÕES:
Casa de Bonecas - Natasha Curuci
Miss Brasil 2000 - Marcia Polacchini
Flor da Pele - Caca Rodriguez
Contos Estranhos - Alexx Cardoso e 
Larissa Sa
Rose Tureck - Devaneios Poéticos em 
Cenas do Agreste-

REVELAÇÃO
Premio Especial Pela Criação Coletiva - 
Miss Brasil 2000

3º LUGAR - Contos Estranhos- 
Narradores do Vento - São José dos 
Campos
2º LUGAR - Devaneios Poéticos em 
Cena do Agreste- Estudo e Pesquisa 
em Cena- Tatuí
1º LUGAR - Sonia - Teatro JN - São 
Vicente

TROFÉU MARIA LUIZA 
BARTHOLOMEU- APRECIAÇÃO 
POPULAR ADULTO - Devaneios 
Poéticos em Cena do Agreste - Estudo 
e Pesquisa em Cena - Tatuí

TROFÉU FÁBIO MENDES - ESCOLA 
CIDADÃ- PROMOVENDO A 
CULTURA – EE Prof. Wilson Pires Cesar

Festil comemora 18 anos 
e premia espetáculos

Doações de brinquedos farão Natal mais alegre para muitas crianças

LAR IRMÃ TEREZINHA REALIZA ATIVIDADES PARA QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO
O Lar Irmã Terezinha – enti-

dade espírita kardecista - acolhe 
e traz melhor qualidade de vida 
para os idosos de Pindamonhan-
gaba. A entidade atende 64 idosos 
que vivem no lar e praticam 
diversas atividades.

Os idosos têm uma rotina va-
riada durante a semana, com cinco 
refeições diárias e podem participar 
de aulas   de dança, arteterapia, 
música e educação física. A institui-

ção busca incentivar a interação e a 
autoestima de seus moradores.

Existem vários casos que levam 
os idosos a morar no lar, mas todos 
vão por vontade própria. No lar, 
eles recebem acompanhamento 
psicológico, médico e fi sioterapêuti-
co. A alimentação é feita de manei-
ra diferenciada, de acordo com as 
necessidades  de cada idoso.

A entidade possui convênio 
com a Prefeitura e com isso utiliza 

os recursos para alimentação e 
materiais higiênicos. “Esse apoio 
nos ajuda bastante na manuten-
ção do bem-estar do idosos”, diz o 
presidente do Lar Irmã Terezinha,  
Geraldo Tadeu Godinho.

Além do apoio da Prefeitura, 
o Lar de Velhos Irmã Terezinha 
se mantêm por meio de doações 
e com o apoio da Fundação José 
Carlos da Rocha, destinada ao 
bem-estar do idoso. Entidade atende 64 idosos

FESTIL - PREMIAÇÃO COMPLETA

OUTUBRO É MÊS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER
A cidade está realizando várias 

atividades para destacar a neces-
sidade da prevenção ao câncer de 
mama e do colo do útero. As uni-
dades de saúde da Prefeitura estão 
promovendo palestras, atividades 
físicas, orientações, entre outras. 
Para acompanhar os trabalhos de-
senvolvidos basta ir à unidade mais 
próxima de casa.

A campanha tem como tema “Em 
Outubro Pense Rosa” e o objetivo é 
despertar as mulheres para a neces-
sidade da prevenção. O diagnóstico 
precoce de doenças como o câncer, 
por exemplo, auxilia no tratamento 
e as chances de cura são maiores.

Neste sábado (17), a partir das 9 
horas, será realizada a Caminhada 
Rosa. A concentração é na praça 
Monsenhor Marcondes e a orga-
nização pede ao público que esteja 
utilizando algum traje cor de rosa. 
No dia 20, às 8 horas, a caminhada 
será em Moreira César, a concentra-
ção será no Recinto São Vito.

O Natal de 2015 pode ser um 
pouco mais feliz para inúmeras 
crianças. Os brinquedos não mais  
usados e em bom estado podem 
ser doados. O Fundo Social de So-
lidariedade de Pinda está promo-
vendo a campanha “Natal Soli-
dário”. Os brinquedos podem ser 
entregues em prédios públicos, 
empresas parceiras e também na 
sede do Fundo Social de Solida-
riedade.

A campanha “Natal Solidário” 
é um trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelo Fundo Social 
com o intuito de fazer com que as 
pessoas possam fazer a alegria de 
várias crianças de famílias caren-

tes e que também são atendidas 
em instituições que prestam ser-
viços ao município.

O Fundo Social de Solida-
riedade também está de portas 
abertas para novas parcerias. Os 
interessados em contribuir com a 
campanha, seja doando os brin-
quedos, ou disponibilizando o 
local para ponto de arrecadação, 
podem entrar em contato com os 
responsáveis pelo telefone 3643-
2223. Quem desejar ir à sede do 
Fundo Social, o endereço é rua 
Deputado Claro César, 53, cen-
tro. O atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 12 horas e 
das 13h30 às 17 horas.

As doações também podem 
ser realizadas na Prefeitura

PROGRAMAÇÃO

O Festival de Teatro Estudan-
til - Festil - completou 18 anos 
de muitas conquistas e revelação 
de vários talentos, seja da cidade 
ou região. O evento é promovido 
pela Escultural - Escola de Teatro 
- com total apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e Cultu-
ra. A organização também contou 
com apoio de parceiros, que cola-
boram com o evento.

Na categoria Adulto o premia-
do foi o espetáculo “Sonia”, do 
JN, de São Vicente, na categoria 
Infantil o 1º lugar foi para o tra-
balho “Nosso Oz É Mágico”, do 
grupo Tapanaraca Mutatis Mu-
tandis, de Itapetininga. Ambos 
foram convidados a integrar a 
programação do 19º Festil.

O 18º Festil contou com 18 
apresentações ao todo, sendo 16 
concorrentes e dois espetáculos 
convidados. A organização rece-
beu mais de 30 inscrições, vin-
das de diversas cidades da região. 
Todos os grupos que se apresen-
taram receberam troféu de parti-
cipação Edson Sansil, que home-
nageia um dos idealizadores do 
festival.

A Escultural - Escola de Tea-
tro agradece o apoio de todos os 
profi ssionais da Prefeitura que 
contribuíram com o evento, ju-
rados, atores, diretores, técnicos, 

escolas, IA3, e demais apoiadores 
por tornarem possível a comemo-
ração dos 18 anos deste festival 
que nasceu com o intuito de abrir 
portas para novos talentos.

1º lugar na 
categoria 

Adulto

1º lugar na categoria Infantil
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O Dia das Crianças em 
Pindamonhangaba está sen-
do festejado com muitas ati-
vidades. Embora a data 
tenha sido comemorada 
no dia 12, as festividades 
só terminam sábado (17), 
quando o Cidade Nova re-
ceberá as atrações, das 14 
às 18 horas no ginásio de 
esportes. A  festa é orga-
nizada pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer, 
com o apoio de várias se-
cretarias e departamentos 
municipais.

No sábado (10) as atra-
ções do Dia das Crianças 
foram oferecidas no Cen-
tro Esportivo João Car-
los de Oliveira, “João do 
Pulo”, e no domingo (11) 
foi no Bosque da Princesa.

Ariane Alexandrina Oli-
veira de Lima, moradora 
do Crispim, levou a fi lha 
para se divertir no Dia das 

Quem participou das 
outras etapas do Circuito 
Corrida de Rua de Pin-
damonhangaba pode ir 
ao Centro de Treinamen-
to Luiz Caloi para fazer a 
confi rmação de partici-
pação. O prazo para con-
fi rmação é até esta sexta-
feira (16). O atendimento 
é das 8 às 11h30 e das 15 
às 18 horas.

A prova acontecerá no 
dia 25, a partir das 9 horas, 
no Parque da Cidade. As 
inscrições para novos atle-
tas, caso haja vagas, será 
realizada entre os dias 19 e 
21. Esta prova é organiza-
da pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer.

Pindamonhangaba foi 
representada na fi nal es-
tadual dos Jogos Escolares 
Infantil e os atletas coloca-
ram a cidade no pódio vá-
rias vezes. Eles são alunos 
da Escola Estadual Dirce 
Aparecida Pereira Mar-
condes e treinam na Secre-
taria de Juventude, Espor-
tes e Lazer da Prefeitura. 
A competição ocorreu nos 
dias 7 e 8, deste mês, no 
Ibirapuera, em São Paulo.

Resultados de Pinda
Ketiley Batista - cam-

peã nas provas de 400 
metros rasos e 100 metros 
com barreiras; Isabela As-
sis -  vice-campeã nos 800 
metros; Thamires Evelin 
-campeã no salto em altu-
ra; João Marcos Antunes 
- vice-campeão nos 3.000 

Teve início na última 
sexta-feira (9) a Copa 
Guga de Futebol. A aber-
tura do evento ocorreu 
no campo do Centro Es-
portivo José Ely Miran-
da, “Zito”. No jogo de 
abertura o Vila São José 
venceu o Moreira César 
por 5 a 0.  

A Copa Guga de Fu-
tebol é organizada pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer. Os jo-
gos ocorrem nas noites 
de quartas e sextas-fei-
ras e aos domingos, nos 
períodos da manhã ou 

tarde. Todos os times 
inscritos fi zeram doação 
de uma cesta básica e o 
material será entregue à 
Pastoral da Criança.

O jogo desta quarta-
feira (14) será entre o 
Colorado e Jardim Regi-
na, às 19h30, no estádio 
Amadeu Rossi, na Vila 
São Benedito. Na sex-
ta-feira (16) o Vale das 
Acácias enfrenta o Mo-
reira César, no campo do 
“Zito”, às 19h30.

O evento está movi-
mentando a turma do fu-
tebol e a torcida, que tem 
comparecido nos cam-
pos do distrito.

Famílias comemoram Dia das Crianças 
no Bosque e no ‘João do Pulo’

As crianças e os pais se divertiram com as atividades oferecidas

Crianças e conta que o sor-
riso da fi lha é o que vale 
mais. “Eu fi z coisas que não 
fazia há muito tempo, pipa, 
por exemplo. É bom que 
todos se divertiram muito, 
fi quei feliz com este even-

to. O teatro divertindo as 
crianças e os pais também”.

Renata Maria da Cruz, 
moradora do Vila Rica, 
foi ao Bosque da Princesa 
e conta que como é cató-
lica comemorou dois dias 

(Crianças e Nossa Senho-
ra Aparecida). “É um dia 
em que a gente come-
mora a existência deles, 
essa fase maravilhosa. 
Eu falei para os meus fi-
lhos que a gente estava 

vindo numa festa, então 
eles quiseram aproveitar 
tudo. Acho muito bom 
isso que a Prefeitura ofe-
receu para as crianças, 
diversidade e brincadei-
ras interessantes”.

Fabiana Carvalho dos 
Santos, moradora no Boa 
Vista, diz que festejar a 
data dos fi lhos num lugar 
maravilhoso como o Bos-
que da Princesa foi muito 
bom. “Faz pouco tempo 
que eu moro aqui em Pin-
da e achei ótimo. Os pais 
também puderam apro-
veitar para brincar”.

Ofi cina de pipa, cabe-
lo fashion, tênis de mesa, 
pintura no rosto, perna de 
pau, touro mecânico, brin-
quedos infl áveis, entre ou-
tros, chamaram a atenção 
das crianças e dos adultos.

Paulo Rogério da Silva, 
morador no ‘Laerte As-
sumpção’, conta que gos-
tou bastante e se diverte 
com os dois fi lhos. “Achei 
ótimo esta atividade no 
Bosque, reuniu  as famí-
lias, os pais puderam tirar 
as crianças da frente da 
televisão e trazer para um 
lugar com natureza”.

RESULTADOS DA RODADAConfi rmação para Corrida de 
Rua acontece até sexta-feira

Copa Guga de Futebol 
movimenta o Distrito

Confi ra os resultados dos primeiros jogos
Unidos Azuis 0 x 8 Unidos do Mantiqueira
Ipê II 0 x 1 Colorado
Jardim Regina 3 x 0 União R.8
100 Nome 1 x 0 Real Esperança
Santa Cruz 0 x 0 Vale das Acácias

De acordo com as in-
formações do secretário da 
pasta, as pessoas que parti-
ciparam das outras etapas 
e não conseguirem fazer a 
confi rmação até sexta-feira 

poderão confi rmar entre os 
dias 19 e 21. A organização 
está oferecendo 600 vagas 
ao todo e a prova é para pú-
blicos de várias idades, do 
pré-mirim ao veteraníssimo.

A organização coloca-
rá pontos de hidratação 
no percurso, seguindo as 
recomendações da Con-
federação Brasileira de 
Atletismo.

Pindenses vencem fi nal 
estadual dos Jogos 
Escolares Infantil

metros rasos; João Ga-
briel Augusto - campeão 
nos 800 metros; Danielle 

Salvador -  3º lugar nos 
100 metros rasos. 

A equipe da Secretaria 

de Esportes da Prefeitura 
parabeniza todos os atle-
tas pelos bons resultados.

A Secretaria de Esportes parabeniza os atletas pelos resultados 

As corridas de rua de Pinda reúnem atletas de várias idades

Portal R3
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CAMPEONATO SUB 13 SEMIFINAL (JOGO DE VOLTA)
16ª RODADA - SÁBADO
FERROVIÁRIA (FINALISTA) 0 X 0 SÃO PAULO - BOA VISTA
FLUMINENSE 0 X 2 ETNA (FINALISTA) - RAMIRÃO

CAMPEONATO SUB 17 SEMIFINAL - (JOGO DE IDA)
16ª RODADA - SÁBADO (10) 
ARARETAMA 1 X 1 FLUMINENSE - AFIZP
ETNA 1 X 2 SANTOS - MACHADÃO

CAMPEONATO SÊNIOR 35 - 5ª RODADA - DOMINGO (11)
SANTA CRUZ 0 X 3 SABATINÃO - MACHADÃO
SANTA LUZIA 0 X 6 JD. REZENDE - SANTA LUZIA 
BELA VISTA 1 X 3 FERROVIÁRIA - B. DAS CAMPINAS 
SÃO CRISTÓVÃO 4 X 0 TERRA DOS IPÊS - RAMIRÃO
CIDADE NOVA 2 X 3 BANDEIRANTE - CIDADE NOVA

CAMPEONATO SÊNIOR 60 - 6ª RODADA - DOMINGO (11)
CAMPO ALEGRE 0 X 0 CORINTHIANS - QUIRINÃO - ANEL VIÁRIO
ESTRELA 1 X 0 INDEPENDENTE - BOSQUE
FOLGA...............................MOREIRA CÉSAR

COPA RURAL - 6ª RODADA - DOMINGO (11)
OLIVEIRA 0 X 6 SANTA HELENA  - BONSUCESSO
PIRACUAMA 1 X 3 BOM SUCESSO - BONSUCESSO
FOLGA.............................BALNEÁRIO

4ª RODADA - SEGUNDA-FEIRA (12)
BOM SUCESSO 3 X 2 BALNEARIO - BONSUCESSO

COPA GUGA (DISTRITO DE MOREIRA CÉSAR)
1ª RODADA (ABERTURA) - SEXTA-FEIRA (9)
MOREIRA CÉSAR 0 X 5 VILA SÃO JOSÉ  - ZITO

DOMINGO (11) 
UNIDOS AZUIS 0 X 8 MANTIQUEIRA - VILA SÃO JOSÉ
IPÊ II 0 X 1 COLORADO - MACEDÃO - IPÊ I 
JARDIM REGINA 3 X 0 UNIÃO - JARDIM REGINA
100 NOME 1 X 0 REAL ESPERANÇA - FEITAL
SANTA CRUZ 0 X 0 VALE DAS ACÁCIAS - MACHADÃO
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