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Prefeitura
inaugura
novo prédio
da ‘Saúde da
Mulher’
A mulher de Pindamonhangaba vai ganhar mais
um espaço para atendimento em Saúde.
Na quinta-feira (19), entrará em funcionamento a
ala Juscelina Amariz Menezes, no piso superior do Pronto Atendimento Infantil.

Divulgação

O novo espaço conta
com sala de orientações especiais, sala de mamograﬁa, duas salas de pré-natal
de baixo e alto risco, sala
de ultrassom, seis consultórios, centro cirúrgico de
pequeno porte, entre outros espaços.
PÁGINA 5

CÃES E GATOS SÃO
ADOTADOS EM FEIRA
Dois cães e sete gatos ganharam um novo lar após serem
adotados na Feira de Adoção
promovida pelo Abrigo Municipal de Animais em parceria
com a Associação Centopeia e
alunos do Colégio Tableau.
Antes da feira, os animais
receberam um banho especial.
Também na semana passada,
153 felinos passaram por um
mutirão de castração.
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Homens recebem orientações
e exames gratuitos na praça
Uma ação na praça Monsenhor Marcondes no último sábado (14), orientou os homens que passaram por lá sobre diversos
problemas de saúde.
A iniciativa faz parte da Campanha No-

vembro Azul, que conta também com caminhada nesta terça-feira (17), no Distrito
de Moreira César. A saída é do Recinto São
Vito, às 8 horas.
PÁGINA 5
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Espetáculo sobre a vida de Mazzaropi vence Feste
Divulgação

O Espetáculo “Mazzaropi –
um certo sonhador” foi o Melhor
Espetáculo na categoria Adulto do
Feste – Festival Nacional de Teatro
de Pindamonhangaba. A premiação aconteceu no domingo (15).
Durante 15 dias a cidade contou com espetáculos teatrais que
ﬁzeram a alegria do público. Ao
todo, foram 22 peças vindas de
cinco estados.
Mais de quatro mil pessoas
conferiram as apresentações e foram arrecadados 1.100 brinquedos.

Será realizada na quartafeira (18), uma reunião para
contar a história da ‘Capela
de Benedito’ e o crescimento
do entorno do prédio, o que
fez surgir o bairro da Vila São
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Benedito, em Moreira César.
O encontro faz parte da Semana da Consciência Negra
e será às 18h30, na Capela de
São Benedito.
PÁGINA 3

FUNDO SOCIAL PROMOVE CAMPANHA
PARA DESABRIGADOS DE MARIANA

PÁGINA 4

17º

EVENTO CONTA HISTÓRIA DA
CAPELA DA VILA SÃO BENEDITO

O espetáculo foi o vencedor na votação popular

Os moradores de Pindamonhangaba podem ajudar
as famílias que ﬁcaram desabrigadas em Mariana, Minas
Gerais. Estão sendo arrecadados produtos de higiene

pessoal, roupas íntimas, calçados e materiais de limpeza.
As doações podem ser feitas na sede do Fundo Social
de Solidariedade até quintafeira (19).
PÁGINA 3
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Bandidos atrás do spray

População deve
denunciar pichadores

N

os anos 70, 80 e até início dos 90
eram bastante comuns pichações em
todo o país, especialmente nas grandes cidades. Aliás, nas regiões metropolitanas a
prática é, infelizmente, usual ainda hoje. Nunca foi abandonada.
Aos pichadores, a cada dia um novo desafio.
Ora picham um muro, ora, um viaduto. São
verdadeiros homens aranhas do mal. Escalam
grandes prédios e colocam aquelas marcas
grosseiras em todos os lugares, até em pontos
que parecem inalcançáveis.
O que é pichado com letras, símbolos e desenhos, muitas vezes, são mensagens ligadas
a crimes. Dentre o que é colocado com spray
em paredes estão informações de todo tipo,
desde ofensa ao governo e ao sistema público à
marcação de território por grupos, gangues, ou
ameaças, indicações de facções, orientação ao
crime e até saudações nazistas.
Há de tudo, inclusive nome do autor e mensagens de amor. Amor a que? Só se for à prática
da destruição e à poluição visual.
Embora, seja muito mais frequente nas grandes cidades, os vândalos também estão no interior. Nossa realidade dos últimos anos não tem
sido diferente. Em Pindamonhangaba, os baderneiros têm aparecido e ‘destruído a cidade’.
Além de muros, casas e prédios particulares,
os pichadores atuam em edifícios e áreas públicas, como escolas, creches, hospitais, dentre
outros.
Nas nossas memórias sempre aparecem
imagens fotográficas de nossos patrimônios.
Palacete Visconde da Palmeira (museu), Estrada de Ferro Campos do Jordão, Palacete 10 de
Julho (antiga Prefeitura), Palacete Tiradentes
(antiga Câmara) e até as igrejas Matriz e São
José – muitos pichados. Uma triste realidade.
Nos últimos anos, a Prefeitura ‘já cobriu’ as
letras e desenhos em vários pontos. Mas é bastante difícil combater um mal o qual não se vê.
Na maioria das vezes o ato de pichar, que
é considerado vandalismo e crime ambiental,
nos termos do artigo 65 da Lei 9.605/98 (Lei
dos Crimes Ambientais), é cometido na calada
da noite, de madrugada, com ruas e avenidas
vazias.
Deste modo, como é possível ‘pegar’ os vândalos? Com ajuda da população.
As chances de se chegar ao autor, ou autores
são muito maiores com a participação dos moradores. A Polícia Militar e a Guarda Municipal
fazem patrulhamento pelas ruas, porém nem
sempre se deparam com os ‘bandidos’.
Para quem for pego pichando, grafitando ou
qualquer outro meio que possa conspurcar edificação ou monumento, a pena é a detenção de
três meses a um ano e multa. Ainda assim, os
juízes têm sido ‘generosos’ e aplicam penas alternativas, como o fornecimento de cestas básicas a instituições assistenciais ou a prestação
de serviços comunitários pelo infrator.
Mesmo que não seja em flagrante, a prisão
dos arruaceiros pode ser feita posteriormente,
por isso, é importante denunciar sempre. Ligue
para a Polícia (190) e informe sobre pichadores ou atividades suspeitas. Talvez, se ficarmos
com a consciência limpa, possamos obter uma
cidade limpa.
Ah, lembre-se sempre de que amanhã pode
ser o muro da sua casa ou o seu carro.
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Entidades participam de Audiência Pública
Foi realizada na última quarta-feira (11), a
Audiência Pública das
Entidades. O encontro
ocorreu no auditório da
Santa Casa e as instituições apresentaram os serviços realizados para a comunidade.
“A audiência pública
serve para que a gente
consiga ofertar ao município serviços cada vez
melhores”, comenta o
presidente do CMAS -

Divulgação

Pinda conta com mais de 20 entidades que
prestam serviços ao município
Conselho Municipal de
Assistência Social, Bene-

dito Sérgio Irineu.
“É importante para que

Prefeitura promove
combate à dengue
Profissionais da Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Pindamonhangaba estão realizando as ações “Casa a Casa”,
retirando os possíveis
criadouros do mosquito
transmissor da dengue.
Os trabalhos “Casa

a Casa” estão sendo desenvolvidos nos bairros Parque das Nações,
Jardim Resende e nos
residenciais Real Ville e
Colonial Village. Na próxima semana a cidade
fará uma série de ações,
que integrará a Semana

Estadual de Mobilização
contra a dengue.
Na última quarta-feira (11), a cidade havia
registrado 4.153 notificações. Deste número,
930 casos autóctones,
12 importados e 3.211
foram descartados.

R EGISTRo CUlTURal

Altair Fernandes

novo livro de Piorino será em homenagem
ao artista plástico pindamonhangabense
José monteiro França
Divulgação

O escritor dr. Francisco
Piorino Filho, Presidente
de Honra da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras, anuncia
para breve o lançamento
de seu 12º livro relacionado à memória de Pindamonhangaba. Desta vez
Piorino relembrará fatos

nós possamos conhecer o
que cada entidade está fazendo e através disso ter
novos olhares para nossas próprias entidades”,
comenta a orientadora
social da terceira idade de
Moreira César, Convivência de Idosos, Nadine de
Toledo.
O evento é realizado
pelo CMAS, com apoio
da Prefeitura e da Santa
Casa. A audiência é uma
exigência legal do Suas
- Sistema Único de Assistência Social - e tem que
ser realizado pelo menos
uma vez ao ano.
Ao todo, no município
são 24 entidades inscritas que são convidadas
a prestar contas de seus
serviços, tanto as que trabalham com recursos públicos quanto as que não
trabalham. Ao participar da audiência, a entidade tem sua inscrição
renovada, caso não participe fica com a inscrição suspensa e tem que
entrar com um recurso
junto ao Conselho para a
regularização.

e feitos de José Monteiro
França. Nascido em 21 de
outubro de 1875, esse pindamonhangabense se destacou no campo das belas
artes e, segundo o autor,
“é um dos ilustres filhos
da Princesa do Norte cuja
memória anda esquecida
em sua terra natal”.

Tribuna
pesarosa
com o adeus
de Francisco
Santiago
Divulgação

Famoso pintor brasileiro, José Monteiro França era muito
elogiado pela imprensa no início do século XX

Uma dúzia de livros dedicados à terra natal
O autor, conhecido como
dr.Piorino, ou professor Piorino, pode ser considerado
não somente um “guardião
da cultura e história” da
Princesa do Norte, mas também da educação e da ética.
Aos seus apelos em favor da
preservação da memória de
Pindamonhangaba, alie-se
aqueles referentes à moral e
aos bons costumes.
Já ocupou inúmeros
cargos de liderança, administrando entidades beneficentes, classistas, esportivas,
culturais, sociais e educacionais (SOS, Associação dos Servidores Públicos Municipais,
São Paulo Futebol Clube, Academia Pindamonhangabense
de Letras, Conselho Municipal de Cultura, Lions Clube,
Fundação Dr. João Romeiro,
Sociedade Civil de Ensino).
Piorino Filho naquilo que
diz respeito às atividades
culturais é membro efetivo e
atuante da Academia Pindamonhangabense de Letras e
do Instituto de Estudos Valeparaibanos. São 12 livros
publicados, obedecendo a
ordem seguinte:
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Em 2014, Piorino foi condecorado com a Medalha Athayde
Marcondes – honraria concedida àqueles que trabalham pelo
resgate histórico e culto da memória de Pindamonhangaba

1. os Pindamonhangabenses da guarda de honra do Príncipe d.
Pedro (1989)
2. Fatos em Crônica (1989)
3. Juó bananére (1992)
4. ii Jogos regionais do Litoral (1996)
5. monsenhor João José de azevedo – 100 anos (1998)
6. Biografias (2001)
7. dom José marcondes homem de mello (2008)
8. o grande amigo das Árvores – João Pedro Cardoso (2009)
9. eloy Chaves (2010)
10. algumas Lembranças – crônicas (2011)
11. Fatos em Fotos - de Pindamonhangaba antiga (2013)
12. José monteiro França (2015)

EXPEDIENTE

Francisco Santiago Neto
em pronunciamento no
auditório municipal durante
sessão solene da Semana
Mazzaropi realizada em 2009
Foi sepultado na tarde de
ontem (16), em roseira, cidade
onde residia atualmente, um
dos importantes gráficos do jornal Tribuna do norte, Francisco
Santiago neto, carinhosamente
conhecido como ‘Chico nó’.
responsável pela impressão da
Tribuna desde a década de 60,
Chico aposentou trabalhando
no jornal, no início dos anos
90. Paralela a sua atividade
profissional ele foi um artista
que divertia muito as pessoas,
principalmente as crianças, com
números de mágica e como
animador de festas infantis.
depois que se aposentou,
Chico se dedicou a cultuar a
memória de amácio mazzaropi.
Percorrendo cidades do vale
do Paraíba e do estado de São
Paulo, Chico realizava palestras
e exposições com peças de seu
acervo pessoal, que constava
de fotografias e objetos utilizados nos filmes do inesquecível
ator, cantor e cineasta.
O jornal Tribuna do Norte,
em especial os funcionários
mais antigos, que conviveram
com Francisco, pedem a deus
que o receba entre os seus
e expressam sentimentos de
pesar aos seus familiares.
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cidade
Reunião discute a história da
Capela da Vila São Benedito
Será realizada nesta quarta-feira (18), às 18h30, na Capela de São
Benedito, no bairro São Benedito,
em Moreira César, a 3ª reunião
extraordinária do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico,
Cultural, Ambiental e Arquitetônico, como parte da programação do
mês da Consciência Negra.
A reunião tem como objetivo
difundir a história da Capela de Benedito e o crescimento do entorno
do prédio, o que fez surgir o atual

bairro da Vila São Benedito.
Segundo informações do Conselho, a Capela de Benedito consta
na Lei Orgânica Municipal como
patrimônio cultural. “Como um
dos objetivos do conselho é conhecer, difundir e preservar, nada
como uma reunião para proporcionar o conhecimento e a difusão
como um debate sadio buscando a
preservação da capela”, salientou
o presidente do Conselho de Patrimônio Histórico.

Cães e gatos reCebem
banho e são Castrados
Os cães e gatos do Abrigo
Municipal de Animais - AMA - da
Prefeitura de Pindamonhangaba
receberam um banho coletivo na última sexta-feira (13). Esta atividade
foi realizada pelos alunos do curso
técnico em veterinária do Colégio
Tableau. Eles também ficaram responsáveis pela Feira de Adoção, que
ocorreu no sábado (14), na praça
Padre João de Faria Fialho, juntamente com a Associação Centopeia.
De acordo com as informações
da responsável pelo AMA, o veterinário autorizou os alunos a escolherem os animais para receberem
o banho e levá-los à feira, onde
foram adotados nove animais,
sendo dois cães e sete gatos.
Também aconteceu no último

final de semana o 3° mutirão de
castração de animais realizado
pela Prefeitura. Foram castrados
153 felinos, o procedimento foi feito
pela empresa SOS Peludos, especializada em mutirão de castração, na
Clínica Santa Cecília.
“Fizemos uma avaliação com
notas e 100 % das pessoas que
levaram seus animais para castrar gostaram do atendimento e
do serviço fornecido”, comenta a
responsável pelo AMA.
“O atendimento foi muito bom,
ótimo trabalho. Eu não tenho
condição de pagar pelo serviço,
trouxe dois gatos, gostei muito e
estou satisfeito com meus animais
castrados”, comentou Nelson Luiz,
morador do Vitória Park.
Divulgação

estudantes se preparam para
competição de robótica em osasco

População em frente à Clínica santa Cecília

Pinda realiza campanha
para ajudar mariana
Os moradores de Pindamonhangaba poderão ajudar as famílias que ficaram desabrigadas
em Mariana, Minas Gerais. Estão
sendo arrecadados produtos de
higiene pessoal, roupas íntimas,
calçados e materiais de limpeza
até esta quinta-feira (19).
As doações podem ser feitas na
sede do Fundo Social de Solidariedade, ao lado do Palacete 10
de Julho, nas unidades dos Cras Centro de Referência em Assistência Social, e nos telecentros.

Além dos postos de coleta
citados acima, as doações também
podem ser entregues, das 14 às 17
horas, na igreja Assembleia de Deus
- Ministério Belém, no Alto Tabaú;
na Assembleia de Deus do Araretama; na igreja Petra, no centro; na
Primeira Igreja Batista, em Moreira César e na Fapi-Funvic.
A Prefeitura de Pindamonhangaba e o Fundo Social de Solidariedade
contam com o apoio da população
para auxiliar as pessoas que estão sofrendo com o trágico acontecimento.

Pinda possui diversos pontos de coleta para doação

Alunos da escola Sesi 387 de
Pindamonhangaba se preparam
para a fase Regional do Torneio
Internacional FLL – First Lego
League, que acontecerá dia 25
de novembro, em Osasco.
O grupo “Optimus Pinda”,
formado por estudantes, compete desde 2012 e há uma seleção todos os anos para que
novos integrantes participem.
Higor Freitas Alves da Silva e
Luiz Carlos Monteiro Junior
foram integrantes da competição passada e permaneceram na
equipe deste ano, juntando-se
a eles: Caroline Arantes, Maria
Clara Teodoro, Nicolas Castro
Alves de Paula, Luiz Guilherme

do Nascimento Ribeiro e Maria
Leticia Bonfim Alves.
Ano passado, a equipe, junto
à mentora e professora de matemática e física, Joyce Silva e o
instrutor Lucas Moreira Silva,
conquistaram o bicampeonato
na Fase Regional, no entanto,
não somaram a pontuação necessária para o Estadual. “Este
ano, esperamos chegar à Fase
Nacional”, destaca a professora
Joyce.
O tema deste ano é “Trash
Trek – Novos Métodos de tratar
o lixo”, onde as equipes devem
desenvolver soluções para produzir menos lixo ou melhorar
a maneira que as pessoas lidam

com o lixo que produzem.
Sendo assim, os alunos da
escola de Pindamonhangaba
pensaram no protótipo Coltamp, um coletor de tampinhas
metálicas para facilitar a coleta
e a separação das mesmas. Sua
estrutura é composta por MDF
(madeira), um abridor de aço/
alumínio e uma sacola plástica,
que funcionará da seguinte maneira: no mesmo momento em
que abrir a garrafa, a tampinha
cairá na sacola, que ficará no
fundo do Coltamp. Depois de
cheia a sacola, o funcionário a
recolherá e a enviará ao centro
de reciclagem onde terá o descarte correto.
Divulgação
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alunos do sesi de Pindamonhangaba que participarão do First Lego League
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João Caldas

festival de teatro
premia espetáculos e
é sucesso de público
Chegou ao fim mais uma edição do Feste - Festival Nacional
de Teatro de Pindamonhangaba. O evento, realizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba,
conta com o apoio de diversas
secretarias e departamentos. A
organização é de responsabilidade da Secretaria de Educação
e Cultura, por meio do Departamento de Cultura.
Na noite de domingo (15) foram realizadas as premiações
dos espetáculos das três categorias e a apresentação do espetáculo convidado “Tem francesa
no morro”, do grupo As Graças,
de São Paulo.
Durante 15 dias a cidade contou com espetáculos teatrais
que fizeram a alegria do público.
Ao todo, foram 22 peças vindas
de cinco estados. A organização
ofereceu atrações para todas as

Divulgação

o espetáculo pindense
‘Rabanete, Rapunzel’ foi
premiado no Feste
idades, disponibilizando espetáculos nas categorias Infantil,
Adulto e Rua.
Além do Teatro Galpão, o
Bosque da Princesa foi palco

do festival. Mais de quatro mil
pessoas conferiram as apresentações, foram arrecadados 1.100
brinquedos para a campanha
“Natal Solidário”, e serão doados às crianças carentes do município.
A secretária de Educação e
Cultura da Prefeitura de Pindamonhangaba, afirma que “o balanço do Feste é extremamente
positivo, muitas pessoas marcaram presença no teatro e no
Bosque, dia a dia, e isto foi Pindamonhangaba promovendo e fomentando a cultura, que vem da
sequência do Festival Estudantil”.
“Parabenizo e agradeço ao
Departamento de Cultura, aos
meios de comunicação que divulgaram o evento, às companhias que se inscreveram e
àqueles que contribuíram com
o festival”, finaliza a secretária.

‘Tem francesa no morro’ encerrou as apresentações

Fábio Brandi Torres

‘Ciranda das Flores’ foi o vencedor na categoria Infantil

Divulgação

‘Mazzaropi, um certo sonhador’ foi o campeão na categoria Adulto

Divulgação

‘Porongo Vaudeville’ venceu entre os espetáculos de rua

PúblICo APRovA A 38ª EDIÇÃo Do FESTE
O casal Antônio Kolbe Filho e
Rosa Maria Kolbe acompanham
o festival há anos e mais uma
vez garantem que o evento foi
maravilhoso. Para eles, todos os
espetáculos foram muito bons,
Divulgação

Alberto Marcondes Santiago

adultos, infantis, rua, e os convidados também.
“O espetáculo Mazzaropi foi
muito bom, foi especial. Eu acompanho o Feste desde 1979 e assistindo
ao espetáculo que fechou o evento,
o ‘Tem francesa no morro’, relembrei muitas coisas. Teatro faz parte
da minha vida, vivo um pouco do
teatro, não como ator, mas, eu gosto
muito desta arte”, comenta Antônio.
Alberto Marcondes Santiago,
diretor e produtor teatral, avalia
que o mais importante de tudo é
manter a tradição do evento, que
se estende por mais de 30 anos.
Em relação à qualidade, diz que é
boa e o festival atrai um grande

número de interessados, que se
inscrevem ano a ano.
Kléber Ryck da Silva, funcionário público, conferiu o espetáculo
Porongo Vaudeville na manhã de
sábado (14), no Bosque da Prin-

cesa, e afirma que foi excelente
e que é importante incentivar a
cultura e a arte no município.
Ele parabeniza o município pela
realização do Feste. “Este ano eu
assisti a quatro espetáculos, por
Divulgação

o casal
Antônio Kolbe
Filho e Rosa
Maria Kolbe

ConFIRA A PREMIAÇÃo
CATEgoRIA InFAnTIl
Melhor Diretor - gira de oliveira - espetáculo vidma, a menina trança-rimas
Melhor Ator - não houve premiação
Melhor Atriz - não houve premiação
Melhor Ator Coadjuvante - não houve premiação
Melhor Atriz Coadjuvante - não houve premiação
Melhor Sonoplastia - hilda maria e Thais Sanches - espetáculo vidma, a menina
trança-rimas
Melhor Cenografia, Títeres e Adereços - Charles Kray - rabanete. rapunzel
Melhor Maquiagem - não houve premiação
Melhor Iluminação - não houve premiação
Melhor Figurino - getúlio góis - espetáculo aladim e a lâmpada maravilhosa
Melhor Espetáculo Infantil - apreciação popular - espetáculo Ciranda das Flores
CATEgoRIA ADulTo
Melhor Diretor - dico Ferreira e Katiane negrão - espetáculo Tropeço
Melhor Ator - alberto vizoso - espetáculo hamelete - o cordel
Melhor Atriz - andréia nhur - espetáculo - as estrelas são para sempre
Melhor Ator Coadjuvante - Tiago pereira e victor Castioni - espetáculo mazzaropi, um
certo sonhador

falta de disponibilidade de tempo,
se fosse possível, com certeza eu
teria assistido mais. É importante
incentivar e dar publicidade aos
espetáculos, isso é bom para a
formação do ser humano”.

Melhor Atriz Coadjuvante - Laísa alselmi - espetáculo mazzaropi, um certo sonhador
Melhor Sonoplastia - José maria guirado - espetáculo mazzaropi, um certo sonhador
Melhor Cenografia - Léo bauab - espetáculo mazzaropi, um certo sonhador
Melhor Maquiagem - Janaína d´Freitas - espetáculo as mulheres que não vestiam calças
Melhor Figurino - rafael rios - espetáculo as mulheres que não vestiam calças
Melhor Iluminação - dico Ferreira - espetáculo Tropeço
Marina Regis - as mulheres que não vestiam calças
Melhor Autor - antônio bucca e Clara roncati - espetáculo mazzaropi, um certo sonhador
Melhor Espetáculo - voto popular - mazzaropi, um certo sonhador
CATEgoRIA RuA
Melhor Diretor - não houve premiação
Melhor Ator - Tiago munhoz / Jorge Zagarzazu - espetáculo rosa dos ventos
Melhor Atriz - Lu Coelho - buraco d´Óráculo
Melhor Ator Coadjuvante - não houve premiação
Melhor Atriz Coadjuvante - não houve premiação
Melhor Sonoplastia - heber humberto - buraco d´oráculo
Melhor Cenografia - não houve premiação
Melhor Maquiagem - não houve premiação
Melhor Figurino - não houve premiação
Melhor Espetáculo - apreciação popular - porongo vaudeville

EvEnto ofErEcE
dEbatE E oficina

Ao final de cada espetáculo o
público teve a oportunidade de
conferir os debates. Foram momentos de troca de ideias entre
os debatedores, grupos e plateia com perguntas, sugestões e
apontamentos.
Vânia Freire dos Santos, estudante de Educação Artística,
participou de alguns debates e
acredita que foram momentos
enriquecedores, pois, com as
explicações dos grupos e apontamentos dos debatedores, foi
possível fazer outras análises
das produções, contribuindo
para o enriquecimento do conhecimento cultural.
Os artistas da cidade e região
tiveram o privilégio de participar da oficina “Arquiteturas do
Corpo”, com Marcelo Denny.
Também houve o Papo Vertical,
com Evill Rebouças, Ipojucan
Pereira e Eduardo Coutinho.

TERÇA-FEIRA
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Prefeitura investe na ‘Saúde da
Mulher’ e entrega novo prédio
Divulgação

Divulgação

novo EsPAÇo

A população será beneficiada com este novo espaço, há sala de orientações
especiais, sala de mamografia, duas salas de pré-natal
de baixo e alto risco, sala de
ultrassom, sala de educação
permanente, sala de reuniões, seis consultórios, sala
especial de amamentação
com cadeira adequada e trocadores, centro cirúrgico de
pequeno porte, entre outros
espaços.

A ala da saúde da Mulher está instalada no piso
superior do PA Infantil

o novo espaço conta com mobiliários adequados
para melhor atendimento

A Prefeitura de Pindamonhangaba investe cada
vez mais para que a população receba atendimento
ainda mais humanizado. A
partir de quinta-feira (19),
a Saúde da Mulher estará
em um novo espaço. Será
inaugurada a ala Juscelina Amariz Menezes.
A solenidade está marcada para as 19 horas e
terá apresentação da Camerata do Projeto Jataí,
dos Salesianos. A ala da

coordenadora do Programa Saúde da Família e foi
presidente do SOS Mulher. A homenagem para
Juscelina é de autoria do
vereador Marco Aurélio
Villardi.
O serviço é referência
para as unidades de saúde do município. As mulheres são encaminhadas
para receberem atendimento especializado. No
local é feito pré-natal de
baixo, médio e alto risco,

Saúde da Mulher está instalada no piso superior
do Pronto Atendimento
Infantil, localizado na rua
João Gama, número 115,
bairro São Benedito.
Juscelina nasceu em
Santa Maria da Boa Vista,
Pernambuco, veio para Pindamonhangaba em 1976.
Em 1996, junto com outras mulheres, fundou a
Associação de Mulheres
de Pinda - Grupo Climatério. Também atuou como

CurSo da Padaria
arteSanal é oPção
de uMa nova renda
A Prefeitura de Pindamonhangaba e o Fundo Social
de Solidariedade realizam
nesta quarta-feira (18), às
18 horas, a formatura da primeira turma da ‘Padaria Artesanal’, em Moreira César.
Este polo está instalado no
centro comunitário do Karina
e Ramos, na rua Ernesto Garcia dos Santos, sem número.
A ‘Padaria Artesanal’ é
um projeto desenvolvido em
parceria com o Governo e
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Pau-

lo. A primeira inaugurada
em Pinda foi no Cerâmica,
a segunda está no bairro das
Campinas.
Os alunos aprenderam a
fazer vários tipos de pães,
bolos, salgados, entre outros alimentos que utilizem
produtos não convencionais. As aulas foram ministradas por profissionais
que atuam no Cpic - Centro
de Práticas Integrativas e
Complementares - da Secretaria de Saúde e Assistência Social.

inscrições para telecentros
terminam no final deste mês
Interessados em fazer um
dos cursos do Centro de Inclusão Produtiva - CIP - Telecentro têm até o dia 30 deste
mês para garantir uma das 600
vagas distribuídas entre os
seguintes cursos: informática
básica, hardware, rotinas administrativas, entre outros.
Os cursos são oferecidos
pelo Fundo Social de Solidariedade com o apoio da

Prefeitura de Pindamonhangaba. Para fazer a matrícula
é necessário ir ao telecentro
mais próximo de casa com
RG e comprovante de residência.
Pindamonhangaba conta com várias unidades de
telecentros, cada um com
horário diferenciado de
atendimento. Veja os locais
e garanta a sua vaga.

cIP Ribeirão Grande
Endereço: Estrada Jesus antônio de miranda s/n
Horário: segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas
Biblioteca do sesi
Endereço: praça Emílio Ribas, centro,
Horário: segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas
Telecentro campinas
Endereço: Rua José benedito Quirino, s/n, Campinas,
Horário: segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas
Telecentro cícero Prado - Moreira césar
Endereço:Rua antonio Carlos Correia macedo, s/n, CdhU - moreira César
Horário: segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas
Telecentro Elias Bargis - Araretama
Endereço: Rua Benedito Bacca Benega, 60 - Araretama,
Horário: segunda e quarta-feira, das 18 às 21 horas; terça, quinta e
sexta-feira, das 13 às 21 horas
Telecentro vila Rica
Endereço: Avenida Abel Correia Guimarães,
Horário: segunda e quarta-feira – 9 às 17 horas; terça, quinta e sextafeira, das 9 às 12 horas

serviço de amamentação,
genitoscopia, cardiotocografia, entre outros.
As pacientes contam
com nove médicos, uma
enfermeira, cinco auxiliares de enfermagem, todas
capacitadas e especializadas em saúde da mulher,
realizam a escuta qualificada e duas recepcionistas. O atendimento de segunda a sexta-feira, das 7
às 16h30.
De acordo com a res-

ponsável pela Saúde da
Mulher, o serviço de
amamentação foi um
grande ganho, e a equipe tem atendido pessoas do SUS, até pacientes da rede particular
têm procurado a unidade. É feita avaliação da
mama, da sucção do neném, como o bebê pega
a mama, a posição da
mãe. Se for necessário a
mãe é orientada também
pelo pediatra.

PAcIEnTE
APRovA sERvIÇo
ivone Rosa de Souza,
moradora do Santana,
utiliza os serviços da Saúde
da mulher há dez anos e
parabeniza a equipe que
atua no local. “a gente vem,
é bem atendida, os médicos
atendem muito bem. Faço
acompanhamentos ginecológicos de rotina. acredito que
com essa mudança os profissionais poderão atender
ainda melhor as pessoas, se
já é bom só vai melhorar,
fico feliz com isso”.

Caminhada alerta os homens
sobre os cuidados com a saúde
A Prefeitura de Pindamonhangaba, Funvic
- Fapi, Associação Terapia e Lazer, entre outros
apoiadores, convidam a
população para participar
da Caminhada Azul, nesta terça-feira (17), a partir
das 8 horas, com saída do
Recinto São Vito.
Nesse sábado (14), na
praça Monsenhor Marcondes, aconteceram atividades promovidas pela
Funvic - Fapi e Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de
Saúde: massagem, verificação de pressão arterial,
teste de glicemia, panfletagem e orientações sobre
os cuidados com a saúde.
Marcos Nogueira, porteiro, afirma que essa
campanha é excelente.
Ele tem 54 anos e diz que
o importante é esquecer
o preconceito e colocar a
saúde em primeiro lugar.
Paulo Mathey, pintor
de autos, destaca que a
prevenção é muito importante. Ele também já fez o
exame e relata que é algo
simples e fácil, e se descobrir o câncer de próstata
no início as chances de
cura são maiores.
A professora Helineide Campos Brum atua
no curso de farmácia da
Funvic e comenta que o
contato dos alunos com o
público é muito importante e, enquanto professora,
participar da campanha é
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Caminhada alerta os homens sobre os cuidados com a saúde
A Prefeitura de Pindamonhangaba, Funvic - Fapi, Associação Terapia e Lazer,
entre outros apoiadores, convidam a população para participar da Caminhada
Azul, nesta terça-feira (17), a partir das 8 horas, com saída do Recinto São
Vito.
Nesse sábado (14), na praça Monsenhor Marcondes, aconteceram atividades
promovidas pela Funvic - Fapi e Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Saúde: massagem, verificação de pressão arterial, teste de
glicemia, panfletagem e orientações sobre os cuidados com a saúde.
Marcos Nogueira, porteiro, afirma que essa campanha é excelente. Ele tem 54
anos e diz que o importante é esquecer o preconceito e colocar a saúde em
primeiro lugar.
Paulo Mathey, pintor de autos, destaca que a prevenção é muito importante.
Ele também já fez o exame e relata que é algo simples e fácil, e se descobrir o
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Confira a programação
Dia Evento
17
Caminhada Azul com a
Associação Terapia e Lazer
18
Palestra Saúde do Homem para
alunos do curso de Eletricista
20
Palestra Hábitos Saudáveis Prevenção de Doenças
22
Pinda Pedalada Azul

Horário
8h

Local
Recinto São Vito

16h

Centro Comunitário do
Vale das Acácias
DSM - Secretaria de Obras

15h
7h30

Saída em frente ao "João
do Pulo"

6

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

17 dE noVEmbRo dE 2015
editAl de CitAÇÃo dAS eMpReSAS

pReFeituRA MuniCipAl de pindAMonhAnGABA
ABeRtuRA de editAl ReSuMido

pReFeituRA MuniCipAl de pindAMonhAnGABA
editAl ReSuMido
pReGÃo nº 075/2015

toMAdA de pReÇoS nº 013/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberta no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº. 13/15, referente à “Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de material, mão de obra, para execução de fechamento
de divisa em blocos de concreto e gradil eletrofundido na creche do Liberdade e ampliação do muro
da REMEFI Liberdade”, com encerramento dia 04/12/2015 às 9h e abertura às 9h30. A garantia de
proposta no valor de R$ 1.830,00, deverá ser depositada na Tesouraria da prefeitura até às 15hs
do dia 03/12/2015. 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) 36445600.
Pindamonhangaba, 16 de novembro de 2015.
toMAdA de pReÇoS nº 014/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberta no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº. 14/15, referente à “Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de material e mão, para a construção de praça pública
situada à avenida Doutor Antonio Pinheiro Junior, loteamento residencial e comercial Villa Verde”,
com encerramento dia 04/12/2015 às 14h e abertura às 14h30. A garantia de proposta no valor de
R$ 1.014,00, deverá ser depositada na Tesouraria da prefeitura até às 15hs do dia 03/12/2015. 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, 16 de novembro de 2015.
ConCoRRênCiA pÚBliCA nº 004/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberta no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº. 04/15, referente à “Contratação
de empresa especializada, com fornecimento de material e mão, para a construção de creche
infantil no Residencial Laguna”, com encerramento dia 18/12/2015 às 14h e abertura às 14h30. A
garantia de proposta no valor de R$ 18.573,00, deverá ser depositada na Tesouraria da prefeitura
até às 15hs do dia 17/12/2015. 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, 16 de novembro de 2015.

pReFeituRA MuniCipAl de pindAMonhAnGABA

A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 75/15, referente à “Contratação
de empresa especializada em prestação de serviços de tapeçaria automotiva a serem aplicados
nos veículos desta municipalidade, por um período de 06 (seis) meses conforme especificações,
condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e tapeçaria para atender a
necessidades da unidade de Fisioterapia”, com encerramento dia 01/12/15 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, 16 de novembro de 2015.
pReGÃo (ReGiStRo de pReÇoS) nº 117/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 117/15, referente à
“Contratação de empresa especializada em serviços de chaveiro para atender as necessidades
da Secretaria de Saúde e Assistência Social”, com encerramento dia 03/12/15 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, 16 de novembro de 2015.
pReGÃo (ReGiStRo de pReÇoS) nº 250/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 250/15, referente à
“Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção mecânica das
piscinas dos Centro Esportivos da SEJELP”, com encerramento dia 02/12/15 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, 16 de novembro de 2015.
pReGÃo (ReGiStRo de pReÇoS) nº 251/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 251/15, referente à “Contratação
de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de trocador de calor com
reposição de peças para as piscinas dos Centro Esportivos da SEJELP”, com encerramento dia
02/12/15 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, 16 de novembro de 2015.
pReGÃo nº 290/2015

A Prefeitura comunica que o PP n° 281/15, que cuida da “Aquisição de fertilizantes para suprir
as necessidades do Convênio do Leite, firmado pelo Município através do Departamento de
Agricultura com a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios” fica adiado SINE-DIE, para
análise da impugnação, motivada pela empresa Cal Vicente Nutrição Animal - ME.
Pindamonhangaba, 16 de novembro de 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. 290/15, referente à “Aquisição
de UNIFORMES para uso dos funcionários do Departamento de Trânsito, os quais trabalham nas
ruas da cidade em fiscalização, operações e serviços sendo necessária uma boa identificação e
uma melhor apresentação a população uniformizados adequadamente, além da proteção contra
intempéries que se faz necessária”, com encerramento dia 30/11/15 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, 16 de novembro de 2015.

pReGÃo nº. 268/2015
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 12/11/15, p. 05, concernente à
licitação supra, retifica-se parte da homologação: “... 7R Comercial Ltda. ME (19); FR da Silva Tinta
ME (04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40 e 41); Raul
RabelloNeto EPP (01 e 03)....”. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 16 de novembro de 2015.

pReGÃo nº 292/2015
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. 292/15, referente à “Contratação
de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado em oftalmologia para
realização de consultas, pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 04/12/15 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) 36445600.
Pindamonhangaba, 16 de novembro de 2015.

pReGÃo (ReGiStRo de pReÇoS) nº. 204/2015
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 12/11/15, p. 05, concernente à
licitação supra, retifica-se parte da homologação: “... da empresa (itens/preços R$): Centro Oeste
Sinalização Viária Comercial Ltda. EPP (01 – 20,58; 02 – 37,00; 03 – 54,00; 04 – 37,00; 05 –
52,00; 06 – 145,00; 07 – 145,00; 08 – 57,00; 09 – 56,00)”. As demais informações permanecem
inalteradas.
Pindamonhangaba, 16 de novembro de 2015.

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 ISS/ Imposto sobre
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do
débito.
Executada: Jose Aurelio Alves Lopes Me.
Documentos da Executada: CNPJ: 65928160000140
Execução Fiscal nº: 0500077-87.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 08/01/2010 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3732913 e/ous
Valor da Dívida: R$757,86 em 09/10/2014
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de setembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
editAl de CitAÇÃo
Processo nº 0500198-52.2013.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
editAl de CitAÇÃo, CoM pRAZo de 30 diAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.

CoMuniCAdo Sine-die pReGÃo nº. 281/2015

pReFeituRA MuniCipAl de pindAMonhAnGABA
RetiFiCAÇÃo puBliCAÇÃo

Processo Físico nº: 0500077-87.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Jose Aurelio Alves Lopes Me.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.
Executada: Raul Vieira Cardoso
Execução Fiscal nº: 0500198-52.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de setembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
editAl de CitAÇÃo

ConSelho MuniCipAl de CultuRA
instituído pela lei n° 4.966, de 23 de SeteMBRo de 2009.
2ª Reunião ordinária do biênio 2015/2017.
Ficam às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e
suplentes do Conselho Municipal de Cultura convocados a comparecer na data e
local abaixo:
DATA: 24 de Novembro de 2015, terça-feira.
HORÁRIO: 18h00 com duração aproximada de 2 horas.
LOCAL: Sede do Conselho Municipal de Cultura/Palacete 10 de Julho.
ENDEREÇO: Rua Deputado Claro César, 33, centro.
PAUTA
- Abertura;
- Leitura de ata anterior;
- Devolutivas das comissões;
• Demanda e oferta dos novos conselheiros,
• Relatório das Conferências de Cultura do biênio 2013/2015,
• Comunicação interna e externa do Conselho Municipal de Cultura.
- Calendário de reuniões de 2016;
- Formação de comissões temáticas;
- Devolutiva de ações da cadeira de cultura afro brasileira;
- Informes.
A reunião é aberta à população e todos estão convidados.
Pindamonhangaba, 16 de Novembro de 2015.

Processo nº 0500291-15.2013.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.
Executada: Alexandre Morais
Execução Fiscal nº: 0500291-15.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de setembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
editAl de CitAÇÃo
Processo nº 0500314-58.2013.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
editAl de CitAÇÃo, CoM pRAZo de 30 diAS.

Karina lacorte Cesar
presidente do Conselho Municipal de Cultura

CMAS - ConSelho MuniCipAl de ASSiStênCiA SoCiAl
ConVoCAÇÃo pARA 13º ReuniÃo eXtRAoRdinÁRiA de 2015
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 13ª reunião extraordinária de 2015,
a realizar - se:
Dia:
Horário:
Local:

18/11/2015
8h30
Auditório da Prefeitura Municipal

PAUTA:
O Deliberação sobre os recursos do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social – verba/2016
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

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.
Executada: Jose Felix Adib
Execução Fiscal nº: 0500314-58.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de setembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
editAl de CitAÇÃo
Processo nº 0500359-62.2013.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
editAl de CitAÇÃo, CoM pRAZo de 30 diAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.
Executada: Donizete Divino Gaia
Execução Fiscal nº: 0500359-62.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de setembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
editAl de CitAÇÃo
Processo nº 0500385-60.2013.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
editAl de CitAÇÃo, CoM pRAZo de 30 diAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.
Executada: Fernanda Alves Queiróz Chaves
Execução Fiscal nº: 0500385-60.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de setembro 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: 0500516-35.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Hercilio de Castro Ribeiro

editAl de CitAÇÃo
Processo nº 0500048-37.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
editAl de CitAÇÃo, CoM pRAZo de 30 diAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do
débito.
Executada: Fabiana Barne Luiz
Execução Fiscal nº: 0500048-37.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de setembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

editAl de CitAÇÃo, CoM pRAZo de 30 diAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do
débito.
Executada: Hercilio de Castro Ribeiro
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0500516-35.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 13/11/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 7308
Valor da Dívida: R$ 896,93
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 14 de outubro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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FELIPE CÉSAR DEFENDE A Janio Lerario elogia
CONSTRUÇÃO DE SEGUNDO ações do Executivo e Terra
ANEL VIÁRIO NA CIDADE
dos Ipês II ganha nova
JUStificativa é o creScimeNto de piNdamoNhaNgaBa
Unidade Básica de Saúde
NoS últimoS aNoS e a NeceSSidade de NovaS rotaS
O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, Vereador
Felipe César – FC (PMDB)
apresentou proposta ao Executivo visando a contratação
de uma empresa especializada
para análise e estudos, com o
objetivo de construir o segundo
anel viário em Pindamonhangaba. Ele justifica que, tendo em
vista o crescimento do município nos últimos anos e o fluxo
de veículos, há necessidade de
novas rotas para o contorno
e o acesso da cidade. “Hoje,
está mais que provado que o
anel viário tirou grande parte
do trânsito, principalmente
caminhões e carretas, da região
central da cidade e possibilitou
o crescimento comercial em
torno do atual anel viário, que
atualmente já está com um
grande fluxo de veículos”.
Segundo Felipe César – FC,
“objetivando o crescimento da
cidade, assim como o Plano
Diretor, é necessário que sejam
iniciadas as tratativas visando
a construção do segundo anel
viário, de modo a circular toda
a cidade, interligando as estradas da nossa região, como Via
Dutra, Estrada Velha Rio-SP e
a Floriano Rodrigues Pinheiro”.
RODOVIÁRIA
NA DUTRA
O Vereador Felipe César –
FC solicita ao Prefeito a realização de estudos para viabilizar
a construção de uma rodoviária
interestadual às margens da

Vereador Cal cobra
coleta de sangue para
exames na UBS do
bairro Terra dos Ipês II

Nova UBS repreSeNta Um graNde avaNço e
creScimeNto para o terra doS ipêS ii e oS
demaiS BairroS de moreira céSar

para o coNtorNo e o aceSSo à cidade

Rodovia Presidente Dutra. Em
sua justificativa, o parlamentar
alega que a atual rodoviária,
construída há mais de 30 anos,
é pequena e não comporta
a entrada de mais empresas
com novas linhas de ônibus. A
construção de uma outra, mais
moderna, com mais guichês e
plataformas, à beira da Via Dutra, vai proporcionar que novas
empresas sejam implantadas
e novas linhas passem a ser
atendidas, permitindo que Pindamonhangaba tenha ligações
com outras cidades e capitais do
país. “Nosso município cresce
a cada dia e a Dutra está cada
vez mais próxima. Desta forma,
uma rodoviária às margens desta rodovia, vai facilitar novas
linhas e novas empresas”.
CAMINHÃO FUMACÊ
O Vereador Felipe César –
FC (PMDB) enviou ofício ao
Prefeito solicitando para que o
“caminhão fumacê” circule por
todas as ruas de Pindamonhangaba, em especial, naquelas em
que a incidência de proliferação
do mosquito transmissor da
dengue seja grande. Felipe
César afirma que essa medida é
muito importante, tendo em vista o número alarmante de pessoas contagiadas pela doença
(dengue) em nosso município.
O Vereador Felipe César - FC
pede uma ação mais enérgica
visando a prevenção para que
possamos erradicar de vez esta
epidemia da cidade.

Satisfeito com as inúmeras inaugurações que
vem acontecendo em nossa
cidade, o 1º secretário
da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB)
acompanhou as autoridades municipais, entre elas,
o prefeito Vito Ardito na
solenidade de entrega e
inauguração da nova UBS
(Unidade Básica de Saúde)
no bairro Terra dos Ipês II.
Janio Lerario observou
que “apesar de não poder
contar com novos médicos, esta UBS representa
um grande avanço e crescimento para Terra dos
Ipês II e os demais bairros
de Moreira César”. Para
ele, a nova UBS irá descentralizar o atendimento
médico aos munícipes
que, atualmente, utilizam
os serviços da unidade da
Vila São Benedito. “Com
certeza, irá melhorar muito o atendimento, tão logo
a UBS do Terra dos Ipês II
possa estar funcionando.
As duas unidades – Vila
São Benedito e Terra dos
Ipês II – serão fundamentais para a melhoria da

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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oUtraS SolicitaçõeS do vereador para o
diStrito de moreira céSar São a c i c l o v i a
r o d o v i a S p -62,

qualidade do atendimento
médico no Distrito de Moreira César.
A Unidade Básica de
Saúde do Terra dos Ipês
II recebeu o nome de
“Benedito Marcelino da
Silva” e está localizada na
Alameda das Grevíleas. A
obra foi uma parceria entre
a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Governo
Federal. A UBS está localizada num terreno de
2.422,44 m² e tem 730,97
m² de área construída,
além de estacionamento
interno. O valor final do
convênio ficou em R$
947.549,36. A UBS conta
com espaço para sala de
espera, farmácia, salas de
inalação, de curativos e de
procedimentos médicos,
além de sanitários acessíveis e sete consultórios.
Janio Lerario explica
que a Secretaria de Saúde
informou que a UBS do
Terra dos Ipês II contará
com os serviços de atendimento básico, como
clínico geral, pediatria,
ginecologista, procedimentos de enfermagem,
entre outros.

o

t a i pa S

ligaNdo o

Na

maNtiqUeira

e

e a realização de eStUdoS para

implaNtação da

tv a caBo e iNterNet Na região

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB)
enviou um requerimento
ao Prefeito Vito Ardito
e à Secretária de Saúde,
S a n d r a Tu t i h a s h i , p e dindo, com urgência, a
realização da coleta de
sangue na recém-inaugurada UBS do Terra dos
Ipês II. O edil disse que no
local tem sala apropriada
para esse tipo de procedimento e poderá atender
a população da região,
principalmente crianças
e idosos, evitando que as
pessoas gastem tempo e
dinheiro com passagens
de ônibus.
Outro pedido do vereador Cal ao Prefeito e à
Subprefeitura de Moreira
César é que seja instalado um bicicletário nas
dependências da UBS do
Terra dos Ipês II, para
que as pessoas tenham um
espaço para deixar suas
bicicletas e não encostar

nas paredes, como vem
ocorrendo.
TV a cabo
Através de requerimento, o vereador Cal
cobra a Claro S.A., suc e s s o r a p o r i n c o r p o r ação da operadora NET,
a realização de estudos
técnicos para implantação
da expansão da rede de
TV a cabo e internet para
atender a população dos
bairros: Vila São Benedito, Vila São José, Pasin,
M a n t i q u e i r a , Ta i p a s e ,
ainda, a Zona Leste.
Ciclovia
O vereador continua
a insistir para que seja
construída uma ciclovia
nas margens da Rodovia
Vereador Abel Fabrício
Dias, ligando os bairros
do Mantiqueira ao Taipas,
proporcionando mais segurança aos moradores,
principalmente os idosos
e as crianças, que utilizam
essa rodovia diariamente.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
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Toninho da Farmácia
Vereador Magrão
Professor Eric participa da
insiste na distribuição de
reivindica melhorias ao
entrega do Centro Educacional
medicamentos no Pronto Socorro Subprefeito de Moreira César Municipal no Laerte Assumpção
nos finais de semana e feriados
Novo Órgão deve aBrir eSpaço para iNformação e

magrão

e o

subPrefeito

de

moreira césar, mané:
distrito
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insiste na entrega de medicamentos
no

Pronto socorro municiPal

aos

sábados, domingos e feriados

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) insiste
para que a Secretaria de
Saúde implante uma sala
para entrega de medicamentos no Pronto Socorro
Municipal, aos sábados,
domingos e feriados prolongados.
O parlamentar justifica
seu pedido no fato que,
muitos pacientes tem seu
tratamento prejudicado,
pois nestas ocasiões a
farmácia localizada no
Centro de Especialidades encontra-se fechada
e, muitos pacientes não
possuem recursos para a

compra dos medicamentos
receitados, dependendo
assim, do Poder Público.
O primeiro atendimento
é de fundamental importância para o tratamento
dos pacientes, pois quanto
antes o início da prescrição médica for adotada,
maior é o sucesso na cura
das enfermidades. “Este é
um pedido que faço desde
2006, e conta com a sensibilidade da Secretária
Sandra Tutihashi em atender este nosso pleito, que
vai beneficiar inúmeros
pacientes”, conclui o vereador Toninho da Farmácia.

VOCÊ SABIA?

O vereador Magrão (PPS) esteve
reunido com o Subprefeito do Distrito de Moreira César, Mané, na tarde
da quarta-feira, dia 11, e aproveitou
para reivindicar obras para comunidade. Na pauta da reunião, vários
temas estavam relacionados como o
andamento das obras de melhorias
nos bairros de Moreira César, como
Mantiqueira, Pasin, Terra dos Ipês,
Ramos, entre outros.
Durante a reunião, o vereador
Magrão tratou de diversos assuntos, dentre deles: o recapeamento
das ruas do bairro Terra dos Ipês,
haja visto, que a melhoria foi uma
das reivindicações do vereador por
meio de requerimento. O subprefeito
adiantou que a licitação para o recapeamento das ruas do bairro Terra
dos Ipês, encontra-se em andamento.
Magrão cobrou, ainda, providências para o recapeamento da Rua
Osni, no bairro Ramos; pavimentação de todas as ruas do Pasin e das
ruas do Mantiqueira. Segundo o
subprefeito, na rua Osni a galeria
de água pluvial foi finalizada e a via
será recapeada. Já as ruas do Pasin
e do Mantiqueira serão recapeadas
após finalização das galerias de água
pluvial. Ele alertou ao subprefeito
sobre os veículos estarem passando
por cima do calçamento de piso
intertravado, recém-construído, no

Que o vereador Toninho da Farmácia luta
desde 2006 pela abertura de uma farmácia
nas dependências do Pronto Socorro?
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Parque Linear, no Terra dos Ipês. O
subprefeito afirmou que vai estudar
medidas para bloquear a passagem
de veículos no local. Magrão também conversou sobre as obras na
avenida das Rosas, no Vale das Acácias, que passará por revitalização,
após projeto aprovado na Câmara.
Outro assunto da reunião foi
a construção das casas populares
em Moreira César. Muitas famílias
ainda não tem onde morar e precisam do apoio do Poder Público
para conseguir sua moradia. E, por
fim, Magrão cobrou o início da
construção da Praça do Pasin. O
vereador solicitou que, se possível,
que a obra seja iniciada logo após
a assinatura do contrato com a empresa ganhadora da licitação, que
deverá ocorrer ainda em novembro
de 2015. O parlamentar lembrou ao
subprefeito que protocolou requerimento na última sessão cobrando a
inauguração do Centro de Artes e
Esportes Unificados e da Quadra
Coberta do Mantiqueira.
“Agradeço ao subprefeito,
Mané pela atenção e espero que
ele leve nosso pedido ao Chefe do
Executivo para agilizar essas obras
de melhorias em Moreira César, que
vão beneficiar as famílias do distrito,
garantindo-lhes melhor qualidade de
vida”, concluiu o vereador Magrão.

Vereador Professor eric e a
camPos resende de oliVeira

senhora

O vereador Professor Eric
(PR) está comemorando mais
uma conquista para os moradores do bairro Laerte Assumpção,
no Distrito de Moreira César.
Por meio do requerimento
nº 121/2013, endereçado ao
Prefeito, ao Subprefeito do
Distrito e à Secretaria de Obras
e Serviços, o vereador havia solicitado a construção do Centro
Educacional Municipal, sendo
que o documento foi aprovado
no plenário da Câmara por unanimidade. Ele também é o autor
do Projeto de Lei nº 173/2014
que denominou o novo Centro
Educacional Municipal de
“Fátima Campos Resende de
Oliveira”. O espaço educacional está localizado na avenida
Manoel Teixeira de Souza, 501
e tem uma área construída de
368,30m² com dependências
para copa, área de serviço,

vestiário, salão principal com palco, sala
de depósito, arquivo,
dois sanitários e sala
multiúso e ainda conta
com estacionamento
com piso intertravado,
iluminação com postes,
muro e grade na frente
do prédio.
A construção de um
Centro Educacional
Municipal no Residencial Laerte Assumpção
trará maior entretenimento e lazer aos
moradores, pois o vefátima
reador Professor Eric
vem acompanhando
o crescimento expressivo da
população do bairro e tem visto a necessidade de um local
apropriado para a população
se reunir.
O vereador Professor Eric
aproveitou a oportunidade para
reforçar o pedido de construção
de uma Quadra Poliesportiva
para o bairro, uma vez que ele
já havia feito esta reivindicação
através do requerimento nº
128/2013. O vereador Professor Eric alegou que “o Laerte
Assumpção é o único bairro do
Distrito que ainda não conta
com esse benefício”. Para o
vereador, o esporte e o lazer
trazem para a população uma
vida mais saudável. “Estamos
lutando muito para conquistarmos melhorias e benefícios
para o Distrito de Moreira César
e nossa cidade”, enfatizou o
vereador Professor Eric.
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Tribuna do Norte

sejelp realiza 5ª Pinda Pedalada
Divulgação

Divulgação

Os participantes se dividem em grupos e contam com carro de apoio durante o trajeto. No evento, aberto a ciclistas e baikeiros, é obrigatório o uso de capacete
Acontece neste domingo (22), a 5ª Pinda Pedalada, evento promovido
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer e é aber-

to a ciclistas e baikeiros.
O ponto de encontro será
o Centro Esportivo “João
do Pulo”, às 7h30, com saída em direção à Fazenda
do Tanque, passando pelo
bairro Goiabal.

A pedalada será em
homenagem à campanha “Novembro Azul”,
que tem como objetivo conscientizar os
homens do município
sobre a necessidade da

alunos de natação e basquete
são avaliados em festival
Divulgação

prevenção ao câncer de
próstata e outras doenças.
A organização esclarece que o percurso terá
37 km com um trajeto
de subidas e descidas.

Será obrigatório o uso
de capacete e haverá
carro de apoio durante
o percurso.
O secretário da pasta
destaca que no km 12,5
os participantes serão di-

vididos entre os que já
praticam a modalidade
mountain bike, que irão
seguir por um caminho
mais ‘radical’ e os demais
seguirão por um caminho
mais ‘tranquilo’.

Handebol masculino
conquista 3º lugar
na liga Paulistana
Divulgação

Os alunos da natação mostraram seu
desempenho em várias modalidades
Os alunos de natação e
basquete participaram do
Festival de Avaliação no
último final de semana.
Esta atividade foi promovida pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer
da Prefeitura de Pindamonhangaba e os alunos
entre 7 e 17 anos foram
observados pelos professores e pais. O evento teve
como objetivo incentivar
e proporcionar integração
entre professores, alunos

e pais.
No bairro Cidade Nova,
os alunos de natação fizeram provas de foguetinho
com prancha, foguetinho
sem prancha, modalidades costas, crawl, entre
outros. A natação infantil
também foi observada na
piscina do Araretama, no
domingo (15). No próximo domingo (22), será a
vez dos alunos do Centro
Esportivo “João do Pulo”,
a atividade começará às

8h30.
Maria Aparecida de
Mendonça foi ao evento
no Cidade Nova e diz que
o festival é ótimo, porque a criança sente-se
feliz e fica contente em
mostrar aos pais o que
aprendeu. “A evolução
de meu filho está sendo
ótima, ele melhorou não
só na natação, mas, também na obediência de regras, os professores estão
de parabéns”.

Profissionais da Secretaria de Esportes parabenizam os atletas

A equipe adulta de
handebol masculino de
Pinda conquistou o 3º
lugar na competição
da Liga Paulistana, domingo (15), em Guarulhos, vencendo Francisco Morato por 20 a 15.
A competição contou
com a participação de
representantes de diversos municípios do
Estado de São Paulo.
O time pindense é
formado pelos atletas
Ademir “Kavalo”, Evertom “Boca”, Luiz Felippe,
Paulo Henrique, Mike

Willians, Diogo, Vitinho, Vinício, Jean, Luisinho, Alexandre, Felipe, Pedro, Vinícius Dias
e Paulinho.
Segundo a técnica da equipe, “foi um
jogo bem disputado,
começamos perdendo, mas tivemos calma e paciência para
reverter o resultado. Estou muito orgulhosa com nossas
equipes de handebol,
tanto o cadete quanto o adulto. As duas
representaram Pinda

muito bem. O cadete
traz medalhas desde
2012 e o adulto segue
o mesmo caminho.
Nos Jogos Regionais
jogamos de igual pra
igual contra equipes
contratadas e agora
mais uma medalha
para cidade. Gostaria
de agradecer a equipe
adulta, pois, são todos trabalhadores que
após o dia de trabalho
se dedicam ao treinamento para representar nossa cidade de
forma honrosa”.

