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Divulgação

Ações desenvolvidas pelo Coalização têm resultados signiﬁcativos na sociedade

SELEÇÃO OLÍMPICA DE
JUDÔ TREINA EM PINDA
Os sete judocas do time
masculino que vão representar
o Brasil nas Olimpíadas do Rio
de Janeiro, em agosto, e a meio
-pesado Mayra Aguiar – estão

treinando em Pindamonhangaba desde segunda-feira (13).
Nos treinos, os atletas Felipe Kitadai, Charles Chibana,
Alex Pombo, Victor Penalber,

Tiago Camilo, Rafael Buzacarini, Rafael Silva e Mayra
Aguiar estão sendo apoiados
por 38 judocas e 21 proﬁssionais da comissão técnica.

Coalizão
promove
semana de
combate
às drogas
A Coalizão Antidrogas de
Pindamonhangaba vai promover a semana de Combate ao Álcool e às Drogas, entre os dias
19 e 26 de junho.
Com o tema “Prevenção: por
uma vida sem drogas”, durante
a semana serão realizadas conversas, palestras, fórum, divul-

gação de ações, e atividade física
em vários pontos da cidade.
A primeira ação acontece no
sábado (19), com uma pedalada
no Parque da Cidade. A abertura do evento será no domingo
(20), às 9h30, no auditório do
Caps AD.
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Mais de 40% da
população recusa
doar órgãos
de familiares
no Brasil

Atletas de Pinda
conquistam
troféus de
Muay Thay
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O medalhista olímpico Tiago Camilo treina em Pinda para conquistar mais uma
medalha, desta vez nas Olimpíadas do Rio de Janeiro
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Homem compra
videogame com
dinheiro falso
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PÁTIO PINDA
promove
‘Arraiá Solidário’
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Novena de São
João Batista
começa na sexta
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ditorial
Pouco, mas nem tanto

Economistas passam
a acreditar em crescimento
do Brasil

A

firmar que o crescimento de 1% na projeção do PIB – Produto Interno Bruto – divulgado pelo Boletim Focus na terça-feira
(14), para o ano de 2017, é reflexo da atuação do ‘novo
Governo’ e da posse do economista Ilan Goldfajn para
o Banco Central, ocorrido na segunda-feira (13), é
bastante precipitado.
No entanto, ao menos neste ‘início’ de Governo,
o mercado financeiro tem demonstrado confiança
em uma possível recuperação econômica do país.
De qualquer maneira, cabe aqui editoriar sobre
a expectativa de aumento de 1% (um porcento) no
PIB. Pode parecer pouco, mas esse índice pode significar a saída do Brasil do buraco da recessão.
Em 15 de abril, essas previsões do próprio Boletim Focus – que reúne 100 especialistas – chegaram a mostrar um PIB de 0,20%. Agora, quase dois
meses depois, registram 1% de alta.
No caso de 2016, as expectativas chegaram a beirar uma queda de 4% no PIB, mas o tamanho desse
recuo começou a arrefecer e, agora, a projeção é de
3,60% de queda.
Os números reforçam a visão do Ministério da Fazenda, que informou que a recessão encontrada pelo
‘novo’ governo pode ser a maior da história brasileira.
Essa tendência de recuperação pode ainda se
acentuar nas próximas semanas, conforme as propostas se transformem em medidas de fato.
Para 2018, as projeções para o PIB também avançam. Em abril elas mostravam que o país cresceria
1,5%. Nessa última semana, a expectativa avançou em
0,50 ponto porcentual, para um crescimento de 2%.
Não dá para avaliar até onde esses números vão
chegar ou se é que vão a algum lugar, no entanto,
o Brasil demonstra reação e nos dá esperança de
acreditarmos na saída da crise e na retomada do
crescimento.
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Shopping promove Arraiá Solidário
O Shopping Pátio Pinda promove um “Arraiá
Solidário” na sexta-feira
(17), sábado (18) e domingo (19). A festa acontecerá
na Praça de Eventos, durante o horário de funcionamento do shopping, e
toda a renda arrecadada
será doada a instituições
assistenciais da região.
A festança será em
parceria com o Fundo Social de Pindamonhangaba, que promoverá brincadeiras como pescaria,
correio elegante e boca do
palhaço. No sábado (18),
às 19 horas, o público poderá conferir um show de
humor com dois caipiras
famosos da região, Lizete
e Berto Lino, apresentadores do programa Tempero Caipira – exibido aos
domingos na TV Band.
Além disso, várias escolas inscreveram seus
alunos e já estão ensaiando para uma apresenta-
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ção de danças típicas. A
cada dia, a partir das 14
horas, grupos diferentes

realizarão suas performances. Durante os intervalos das danças, uma

Conheça as escolas confirmadas até o momento
para o evento:
17/6 - Escolas: Ballet Julia Pyles e ConAtus Studio de Dança
18/6 - Escolas: Art e Toledo Educação Infantil, Academia Allan Assis, Perfor
mance Studio de Dança e Colégio Objetivo
19/6 - Escolas: Pequeno Príncipe e Criança e Cia
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Novena de São
João Batista
começa em
Moreira César
A novena preparatória
para a festa de São João
Batista no bairro Ipê I,
em Moreira César, começa nesta sexta-feira (17)
com missas diárias, às 19
horas. A festa será no dia
26 com procissão às 17
horas e, logo após, Santa

Recado Carioca
Eu não me lembro
da data, só sei que foi
pelo outono de 1993.
Eu estivera na minha
querida cidade de São
Sebastião do Rio de
Janeiro, no dia da deposição do presidente
Collor. O centro estava
intransitável, e as pessoas pareciam pinhão
de pinha, tão próximas
estavam umas das outras.
Quando vou pro Rio,
estaciono o meu carro no estacionamento
Central, General Cortez, que tem entrada
pela rua São José ou
pela avenida Antônio
Carlos. Lá deixo o meu
carro e saio a transitar
pela cidade, o movimento, eu já disse, era
intensíssimo e eu estava acompanhado, naquela época, da minha

namorada, mineira de
Caxambu, e que fora
para o Rio para assistirmos o bota fora do
Collor. Foi impossível
caminhar nas calçadas
da avenida Rio Branco, e ruas adjacentes,
tal o movimento; e as
pessoas que estavam
nas ruas felizes e alegres mormente os caras pintadas, porque
o povo, uma vez mais,
saia vitorioso de uma
luta para tirar quem
se locupletara do erário
público. Além disso, minha namorada era uma
loira, bonita e de chamar
a atenção, e um tal de
passar as mãos nas sua
região glútea, que não
me contive, apanhei-a,
e retornei a Caxambu, a
princesa das cidades do
circuito das águas hidrominerais do sul de Minas.

Fundação Dr. João Romeiro

feira, saímos tarde
de Caxambu, pegamos um congestionamento na Dutra e chegamos ao Rio no início
da madrugada, parei
o carro em Copacabana, mais precisamente
no Leme, e demos uma
caminhada para ver
se pegávamos algum
restaurante
aberto
para jantarmos e dar-

Missa presidida pelo padre Antônio Carlos Monteiro, pároco da comunidade. Em seguida, haverá
a ‘Festa da Partilha’, como
de costume na paróquia,
com comidas típicas das
festas juninas e dança caipira pelos jovens.

Dr. Luiz Roberto da Silva lacaz - (Colaborador)

Maurício Cavalheiro

Isso foi no dia da
cassação do mandato do presidente e a
suspensão dos seus
direitos políticos por
dez anos. Retornando,
alguns meses após ou
pouco mais, eu novamente, acompanhado
da minha namorada,
retornei ao Rio, foi
num fim de semana,
talvez numa quinta-

equipe do Sesi Taubaté realizará gincanas e pintura
em rosto.

mos uma esticada na
noite carioca.
Não é comum, eu
que me formei pelo Rio
e frequentava muito a
orla marítima de Copacabana, encontrar
àquela hora restaurantes fechados, mas
estavam, e ficávamos a
andar pela praia num
namoro próximo mais
não tão próximos que

EXPEDIENTE

merecesse um comentário desairoso.
Como falei, a namorada na época, que
hoje é minha esposa,
e que já foi candidata a Miss Circuito das
Águas, por onde passava chamava a atenção, até aí nada.
Foi aí que um caminhão da Limpeza
Pública, com seis ou
sete garis a bordo,
passando por nós, eu
e ela na calçada e eles
na avenida, no sentido do posto seis, e um
deles gritou: "Ei coroa, você não acha que
é muita areia pro seu
caminhão?’’. Rimos às
escancaras do espírito alegre, brincalhão e
jocoso dos cariocas.
Que Deus os mantenha assim, hoje, amanhã e sempre.
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cotidiano
Coalizão realiza semana de
combate ao álcool e às drogas
O Dia de Combate as
Drogas é celebrado em
26 de junho, sendo assim,
Pindamonhangaba preparou uma semana para
abordar o tema por meio
da organização Coalizão
Antidrogas Pinda, além do
apoio do Caps AD, Cras,
Sejelp e SES. O evento
que começa domingo (19)
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e termina no domingo seguinte (26).
Com o tema “Prevenção: por uma vida sem
drogas”, durante a semana serão realizadas conversas, palestras, fórum,
divulgação de ações, e atividade física, para todos
que quiserem participar,
os locais variam de acordo

com a modalidade.
Em paralelo, o Coalizão, em parceria com a
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social,
estará presente no seminário de boas práticas de
prevenção em políticas sobre drogas, em São Paulo,
no próximo dia 29, abordando sobre o assunto.
Divulgação

Programação
19/6 – Pedalada kids das
9 às 12 horas no Parque
da Cidade com a Sejelp/
SES, direcionada a famílias e
crianças.
20/6 – Abertura solene da
semana no auditório do Caps
AD das 9h30 às 11 horas,
com a participação da Polícia
Militar, Coalizão Pinda, Caps
AD, evento direcionado aos
setores públicos e afins.
21/6 – Encontro com as
famílias assistidas pelos Cras,
das 14 às 16 horas, no Céu
das Artes, com Assistência
Social Cras, Coalizão Pinda,
direcionado aos adolescentes
e familiares.
22/6 – Divulgação de
ações preventivas na
imprensa local, horário ainda
indeterminado, com o Caps
AD/SAS entidades afins,
direcionados a população em
geral. nos radios/ jornais/ TV
23/6 – Início das ações de
panfletagem e adesivagem
no comércio de manhã e

Trabalho da Coalização de Pinda é referência nacional

tarde pela Polícia Militar,
Comitê Juventude/Coalizão
Pinda no comércio da cidade
região central e bairros.
24/6 – IV Fórum sobre
Prevenção e Combate às
Drogas “Prevenção: Por
Uma Vida Sem Drogas”, na
Faculdade Anhanguera em
Pindamonhangaba, das
8h30 às 12 horas, junto ao
Ses, Caps AD e entidades,
direcionado às secretarias
de educação, profissionais
saúde, estudantes e
familiares.
25/6 – VIII Mobilização de
Prevenção e Combate às
Drogas, na praça Monsenhor
Marcondes, das 9 às 13
horas, com o SES/Caps
AD, entidades e Espaço
Juventude, direcionado à
população em geral.
26/6 – Pedalada ao
Parque Trabiju, das 9 às 13
horas, com saída do centro
esportivo ‘João do Pulo’, com
a Sejelp/SES e direcionada à
população em geral.

POLÍCIA
Homem compra
videogame
e paga com
dinheiro falso
A Polícia Civil investiga
o caso de golpe pelo site
de compra e venda de
produtos OLX. O anúncio vendia um XBOX 360
com kinect mais jogos. A
vítima entregou os objetos na noite do dia 10 de
junho.
O videogame foi vendido no valor de R$ 800,
ao homem que se identificou como Roger e fez o
pagamento em notas de
R$ 100. Após a venda a
vítima descobriu que as
notas eram falsas e as
entregou à polícia.
A investigação está em
andamento, e a polícia
alerta para a venda de
produtos, pois em qualquer transação deve-se
constar os dados do comprador e assinatura.
Divulgação

Notas falsificadas

Mais de 40% da população recusa doar órgãos de familiares no Brasil
Poucas pessoas sabem, mas
o Brasil é destaque no contexto
mundial de doação de órgãos e
tecidos, principalmente por ter o
maior sistema público de transplantes do mundo. Porém, a alta
taxa de recusa familiar para doação de órgãos é um problema
grave no país. De acordo com
dados do Ministério da Saúde,
mais de 40% da população brasileira não aceita doar órgãos de
parentes falecidos com diagnóstico de morte cerebral, principalmente nas regiões Centro-Oeste,
Norte e Nordeste do país.
Segundo o médico Leonardo
Borges de Barros e Silva, coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medi-

cina da USP – Universidade de
São Paulo, os motivos para a recusa familiar são diversos: desde
crenças religiosas que impedem
a realização da doação, até o desconhecimento e não aceitação
da morte encefálica, que faz com
que muitos familiares acreditem
que a condição do ente querido
com o corpo quente e o coração
batendo seja um indicativo de
que ele sobreviverá.
“Entretanto, o diagnóstico de
morte encefálica – conhecida
também como morte cerebral –
é irreversível, ou seja, o paciente
perde todas as funções que mantêm a sua vida, como a consciência e capacidade de respirar.
O coração permanece batendo e
os demais órgãos funcionando.

Com exceção das córneas, pele,
ossos, vasos e valvas do coração,
é somente nessa situação que
os órgãos podem ser utilizados
para transplante”, observa o especialista.
Autorização
O consentimento informado
é a forma oficial de manifestação
à doação. A retirada de tecidos,
órgãos e partes do corpo de pessoasfalecidas para transplantes
ou outra finalidade terapêutica
dependem da autorização do
cônjuge ou parente maior de
idade, obedecida a linha sucessória, firmado em documento
subscrito por duas testemunhas
presentes à verificação da morte.

“Evidentemente, a manifestação em vida da pessoa a favor
ou contra à doação de seus órgãos e tecidos para transplante
pode ou não favorecer o consentimento após a morte, mas, de
acordo com a lei, é a vontade da
família que deve prevalecer”, explica o médico Leonardo Borges
de Barros e Silva.
De acordo com números do
Ministério da Saúde, em 2015,
mais de 23 mil transplantes foram realizados no Brasil, sendo a
córnea o tecido mais transplantado. No ano passado, o transplante de rins foi o mais realizado,
seguido pelos de fígado, coração
e pulmão. Mas, enquanto algumas famílias ainda têm receio
de autorizar a doação dos órgãos

de parentes falecidos, cerca de
40 mil pessoas, entre crianças e
adultos, estão na fila de espera
por um transplante no Brasil.
Doar órgãos: um
gesto de herói

Para tornar essa importante
discussão mais abrangente, o
Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação Faculdade
de Medicina da USP, realiza o
Projeto “Gesto de Herói – o poder de doar vida”.
A ação tem como objetivo
conscientizar a população sobre
a importância da doação e transplante de órgãos e, principalmente, de colocar esse tema em pauta
nas discussões familiares.

Escritórios do Sebrae-SP vão formalizar MEIs em todo Estado
Os 33 Escritórios Regionais do Sebrae-SP em
todo o Estado começaram
a oferecer no seu atendimento o serviço de formalização para quem quer se
tornar um MEI – Microempreendedor Individual. A ação do Sebrae-SP
ainda inclui uma lista de
serviços de apoio e de capacitação aos MEIs, que
já somam 1,6 milhão no
Estado e 6,2 milhões em
todo o País.
O empreendedor pode
se formalizar como MEI
em mais de 500 atividades, como cabeleireiro,
costureira, pintor, manicure e confeiteiro, entre
outras, e faturar até R$ 60
mil por ano. Com a nova
iniciativa do Sebrae-SP,
a partir de agora, o MEI

Serviços de apoio ao Microempreendedor Individual incluem alteração e baixa
na inscrição, Declaração Anual de Rendimentos e emissão do DAS
também poderá fazer nos
escritórios da entidade a
alteração e dar baixa na
inscrição, fazer a Declaração Anual de Rendimentos (DASN-SIMEI) e
a emissão do DAS-SIMEI.
Além disso, poderá contar
com uma trilha de atendimento específica para
o MEI, onde ele poderá
aprender como melhorar
a gestão do seu negócio e
se destacar no mercado.
Diferentemente
de
2015, em 2016 o carnê
com os boletos do DAS
– Documento de Arrecadação Simplificada – não
será enviado por correspondência para a casa

dos MEIs. Agora, o empreendedor precisa fazer
a emissão diretamente no
Portal do Empreendedor.
“Diante do atual cenário, com aumento do
empreendedorismo por
necessidade, e da mudança no procedimento de
emissão dos documentos
de arrecadação, o Sebrae-SP quer apoiar de forma efetiva as iniciativas
empreendedoras e contribuir para a diminuição
do índice de inadimplência dos tributos do MEI”,
afirma o diretor superintendente do Sebrae-SP,
Bruno Caetano. De acordo com dados da Receita

Federal, a inadimplência
dos MEIs no Estado está
em 60%.

O principal objetivo do
Sebrae-SP ao oferecer esses novos serviços ao MEI

Sobre o MEI
Com o avanço da Lei Geral
da Micro e Pequena Empresa
foi criada a figura do Microempreendedor Individual (MEI),
através da Lei Complementar
128/2008, com vigência a partir de julho de 2009. O MEI é a
pessoa que trabalha por conta
própria e se legaliza como pequeno empresário. Mais de 500
atividades podem se formalizar
como MEI, como por exemplo,
cabeleireiro, costureira, pintor,
manicure e confeiteiro.
Para se enquadrar nas re-

gras é necessário ter atividade
permitida, faturar no máximo
R$ 60 mil/ ano, não ter participação em outra empresa
como sócio ou titular e ter no
máximo um empregado contratado, que receba o salário
mínimo ou o piso da categoria.
O empreendedor tem direito a
carga tributária reduzida e faz
o pagamento de carnê mensal,
com valores fixos durante o
ano. Para 2016, esses valores
variam, dependendo da atividade, de R$ 45 a R$ 50.

é poder engajá-los em soluções que auxiliem no
desenvolvimento sustentável desse público, orientando também sobre a importância e os benefícios
em manter-se regularizado e com suas obrigações
em dia.
É importante ressaltar
que o Sebrae-SP não fará
nenhum processo de regulamentação na inscrição
do MEI, ou seja, a pessoa
terá que ir até a prefeitura
para checar se a atividade escolhida é permitida,
se existe alguma restrição
dentro da lei de zoneamento ou se precisará tirar algum alvará.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR

DATA:15/06/2016
FUNÇÃO
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA OU MÁQUINAS PESADAS
REPRESENTANTE COMERCIAL
ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP OU
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR,
MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

Extrato de Convênio nº 048/2016
Processo administrativo n.º 1157/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Liceu Coração de Jesus
Objeto: atendimento a famílias em estado de vulnerabilidade social municipal
Valor R$ 97.902,00
Data de Assinatura: 09/06/2016
Extrato de Convênio nº 041/2016
Processo administrativo n.º 0229/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / APAE
Objeto: atendimento a pessoas com deficiência e síndromes
Valor R$ 128.739,32
Data de Assinatura: 07/06/2016
Extrato de Convênio nº 049/2016
Processo administrativo n.º 1268/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / CIMC – Centro de Convivência ao Idoso de
Moreira Cesar
Objeto: atendimento a idosos em estado de vulnerabilidade social – verba
municipal
Valor R$ 9.097,20
Data de Assinatura: 09/06/2016
Extrato de Convênio nº 050/2016
Processo administrativo n.º 1266/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / CIMC – Centro de Convivência ao Idoso de
Moreira Cesar
Objeto: atendimento a idosos em estado de vulnerabilidade social – verba
federal
Valor R$ 7.353,00
Data de Assinatura: 09/06/2016
Extrato de Convênio nº 052/2016
Processo administrativo n.º 0223/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / APAE
Objeto: atendimento a pessoas com deficiência e síndromes
Valor R$ 100.056,60
Data de Assinatura: 09/06/2016
Extrato de Convênio nº 053/2016
Processo administrativo n.º 0220/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / APAE
Objeto: atendimento a pessoas com deficiência e síndromes
Valor R$ 105.300,00
Data de Assinatura: 09/06/2016
Extrato de Convênio nº 046/2016
Processo administrativo n.º 0756/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Lar Irmã Terezinha
Objeto: atendimento a idosos residentes no lar – verba federal
Valor R$ 32.358,36
Data de Assinatura: 09/06/2016
Extrato de Convênio nº 047/2016
Processo administrativo n.º 0764/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Lar Irmã Terezinha
Objeto: atendimento a idosos residentes no lar – verba municipal
Valor R$ 93.178,50
Data de Assinatura: 09/06/2016
Pindamonhangaba, 13 de junho de 2016.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle SEOB-009/2016
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.ª ADRIANA
APARECIDA DE MORAIS, responsável pelo imóvel localizado na Rua
Nilza Aparecida Passos Machado, nº 65, para que tome ciência da
NOTIFICAÇÃO PRELEMINAR nº 52521/2016, lavrado em função de falta
de calhas e rufos para impedir descarte de águas pluviais em terreno
vizinho, infringindo assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba,
tendo como prazo para recurso 05 (CINCO) dias úteis a contar da data
desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.
ARQUITETO LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 205/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr(a)
JESSICA ESTEVAM CASTRO CASTELLI, responsável pelo imóvel
situado a RUA ANTONIO CASSIANO S/Nº, BAIRRO PARQUE DAS
PALMEIRAS, inscrito no município sob a sigla NE121609027000,LOTE 28
QUADRA 18 para que efetue a limpeza do imóvel construído e a retirada
dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro
do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Gastão José Schmidt
Gerente de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 204/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a)
TIARAJU DE MESQUITA FIALHO E OUTRA, responsável pelo
imóvel situado a RUA GERALDO PRATES DA FONSECA, S/NR,
BAIRRO LESSA, inscrito no município sob a sigla SO111301009000,
para que efetue a limpeza do imóvel construído e a retirada dos
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade
do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
Gastão José Schmidt
Gerente de Posturas

Extrato de Convênio nº 051/2016
Processo administrativo n.º 14548/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Associação Pindamonhangabense de Amor
Exigente - APAMEX
Objeto: atendimento criança e adolescente dependente químico e
familiares - FUMCAD
Valor R$ 37.500,00
Data de Assinatura: 09/06/2016
Extrato de Convênio nº 042/2016
Processo administrativo n.º 14559/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Liceu Coração de Jesus
Objeto: desenvolvimento projeto Fazendo Arte - FUMCAD
Valor R$ 37.500,00
Data de Assinatura: 09/06/2016
Extrato de Convênio nº 45/2016
Processo administrativo n.º 14546/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Cooperadores Salesianos Pindamonhangaba
Objeto: Projeto Sinfonia - FUMCAD
Valor R$ 52.369,85
Data de Assinatura: 09/06/2016
Extrato de Convênio nº 043/2016
Processo administrativo n.º 14549/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Associação para Auxilio da Crianças do
Adolescente
Objeto: Projeto Banda Lyra Crescer - Fumcad
Valor R$ 36.800,00
Data de Assinatura: 09/06/2016
Extrato de Convênio nº 044/2016
Processo administrativo n.º 14554/2016
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
Saúde e Assistência Social / Instituto das filhas de Nossa Senhora das
Graças
Objeto: projeto criança ativa e em cena - FUMCAD
Valor R$ 37.500,00
Data de Assinatura: 09/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.929, DE 14 DE JUNHO DE 2016.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado
de São Paulo, por intermédio de suas Secretarias.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Estado
de São Paulo, por intermédio de suas Secretarias, bem como assinar os respectivos
Termos Aditivos posteriores.
Art. 2º Fica o Poder Executivo, desde logo, autorizado a realizar as despesas
decorrentes de sua participação na avença, relacionadas em cláusula, no instrumento
de Convênio.
Art. 3º As despesas decorrentes do disposto no art. 2º desta Lei, correrão por conta
de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º Fica ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado a isentar a Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU de
quaisquer tributos Municipais.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de junho de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 14 de junho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 57/2016

16 de junho de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAIS ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº. 133/2016 (PMP 13963/2016)
Para “contratação de empresa especializada em processamento de roupa hospitalar,
constituindo-se de lavagem (incluindo umectação, quando necessária), centrifugação,
secagem, dobragem, embalagem e reparo de rouparia, pelo período de 12 meses”, com
encerramento dia 30/06/16 às 14h e abertura às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 140/2016 (PMP 13980/2016)
Para “contratação de empresa especializada para fornecimento de muro de placas de
concreto pré-moldado, compreendendo materiais, mão de obra e equipamentos”, com
encerramento dia 29/06/16 às 14h e abertura às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 142/2016 (PMP 13983/2016)
Para “aquisição de móveis hospitalares para suprir as necessidades das unidades de
Saúde do Município, por um período de 12 meses”, com encerramento dia 29/06/16 às 08h
e abertura às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 165/2016 (PMP 16014/2016)
Para “aquisição de troféus para premiação de campeonatos e eventos esportivos apoiados
pela SEJELP no ano de 2016”, com encerramento dia 30/06/16 às 08h e abertura às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 235/2015 (PMP 25805/2015)
A autoridade superior, ante a análise técnica das amostras feita pela Secretaria de
Administração, homologou, em 07/06/2016, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de uniformes para os funcionários da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
pelo período de 12 meses”, em favor das empresas: Breno R Rodrigues Confecções e
Comércio ME, os itens 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, todos no valor unitário de
R$ 37,08; Campinas Military Defense Ltda EPP, os itens 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19,
todos no valor unitário de R$ 32,30; Cavirelu Confecções de Uniformes Ltda ME, os itens
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, todos no valor unitário de R$ 32,65; D Costa Neto Distribuidora
e Serviços ME, os itens 10, 11, 12, 13, 14, todos no valor unitário de R$ 29,77, e itens 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, todos no valor unitário de R$ 35,98; Indústria e
Comércio José Roeu Nitaques Roupas Ltda, os itens 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, todos no valor unitário de R$ 36,70; Rodrigo
Augusto Rodrigues ME, os itens 01, 02, 03, 04, 05, todos no valor unitário de R$ 32,66.
PREGÃO Nº. 046/2016 (PMP 7681/2016)
A autoridade superior homologou, em 10/06/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação
supra, que cuida de “aquisição de cestos de lixo, espelhos, cabideiros e escadas destinados
à montagem do CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado) de Pindamonhangaba/SP”, em
favor da empresa Marfmóveis Ltda EPP, os itens 02, 03, 04, no valor total de R$ 7.996,00.
Item impróspero: 01.
PREGÃO Nº. 095/2016 (PMP 10421/2016)
Considerando que cabe à Administração rever seus atos, retifica-se o despacho de
homologação da licitação supra, publicado neste jornal em 03/06/2016, p. 05, que cuida
de “aquisição de ferragens e ferramentas para uso nas obras e manutenções diversas
executadas no Distrito de Moreira César”, sendo assim a autoridade superior homologou,
em 10/06/2016, e adjudicou a licitação acrescentando o item 128 como impróspero,
mantendo inalterados os demais itens.
PREGÃO Nº. 111/2016 (PMP 12047/2016)
A autoridade superior homologou, em 09/06/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação
supra, que cuida de “aquisição de materiais de papelaria e relógios de parede”, em favor
das empresas: HSX Comércio e Serviços EIRELI, os itens 18, 19, no valor total de R$
3.190,00; Orla Distribuidora de Produtos EIRELI, os itens 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13,
14, 15, no valor total de R$ 4.452,70; Wagner Luiz de Aquino Gráfica ME, os itens 08, 16, 17,
no valor total de R$ 6.260,00. Itens desertos: 02, 12. Item impróspero: 01.
PREGÃO Nº. 113/2016 (PMP 12051/2016)
A autoridade superior homologou, em 10/06/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação
supra, que cuida de “aquisição de materiais para pintura para uso nas obras e manutenções
diversas executadas no Distrito de Moreira César”, em favor das empresas: Dardour
Tintas Comércio e Serviços Ltda, os iten 02, 04, 05, 06, 07, 26, 36, 38, no valor total de R$
12.779,70; F R da Silva Tintas ME, os itens 15, 22, 30, no valor total de R$ 3.474,20; HSX
Comércio e Serviços EIRELI, os itens 17, 18, 33, 35, 37, 40, 41, no valor total de R$ 765,16;
Luciano Grossi Ferrão, os itens 01, 03, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27,
31, 32, 34, 39, no valor total de R$ 14.502,84; Suely Spagnoletto Pereira EPP, 23, 28, 29,
no valor total de R$ 8.529,20.
PREGÃO Nº. 118/2016 (PMP 12059/2016)
A autoridade superior homologou, em 09/06/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação
supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em aplicação de Película de
Proteção Solar para o Palacete 10 de Julho – Centro de Memória Barão Homem de Mello”,
em favor da empresa Reinaldo Carneiro Batista Vidraçaria ME, o item 01, no valor total de
18.251,32.
PREGÃO Nº. 143/2016 (PMP 14873/2016)
A autoridade superior homologou, em 09/06/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação
supra, que cuida de “contratação de empresa para serviços de locação de 1.000 horas de
caminhão basculante para serviços de aterro em diversos locais”, em favor da empresa
Guaru Press Cooperativa de Trabalho dos Profissionais na Área de Transporte de
Guarulhos, o item 01, no valor total de R$ 71.000,00.
*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 110/2016 (PMP 12043/2016)
A autoridade superior, face a manifestação do pregoeiro, considerou, em 08/06/2016,
fracassada a licitação supra, que cuida de “aquisição de sucos e refrigerantes para atender
à Secretaria de Educação para cursos, oficinas e reuniões.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012 - CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos
Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir,
munido da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição. Observação: os candidatos que justificaram a
ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 21/06/2016 às 14:00 horas:
377º SONIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES
RUA TAKAO DOMOTO, 220 – JARDIM CARLOTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12443-020
378º ANA PAULA DA SILVA SANTOS
RUA FERDINANDO RONCONE, 176 – CHÁCARAS REUNIDAS
TAUBATÉ – SP
CEP 12091-250
379º ERICA APARECIDA ALVES
RODOVIA DR. CAIO GOMES FIGUEIREDO, 330 - MANDU
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12404-010
380º ELIZAINE MAELI ARRUDA DE OLIVEIRA
RUA WALDEMAR TEIXEIRA, 24 – APTO. 32 – BLOCO 1 – QUADRA 21 – PQ. INTERLAGOS
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12229-010
381º ROANA LACAZE DE CAMARGO COELHO
RUA MIGUEL COUTO, 183 – JARDIM ICARO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12511-370

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LICENÇA DA CETESB
ERNESTO KIYOMI SETO - ME TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DA CETESB A
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3005250, VALIDA ATÉ 07/06/2020,
PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL (FLORESTAS PLANTADAS), SITO
À ESTRADA MUNICIPAL ROLA, 300, RIBEIRÃO GRANDE CEP 12104-010
PINDAMONHANGABA/SP.

Pindamonhangaba
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Novas placas padrão Mercosul serão implantadas em 2017
O Contran – Conselho Nacional de Trânsito
– criou a resolução que
estipula os prazos para a
substituição da placa de
licença para a frota nacional. De acordo com a
norma, as placas de identificação no padrão do
Mercosul deverão estar
presentes em todos os veículos em circulação no
Brasil até 2020.
De acordo com a Reso-

lução 590, as novas placas
deverão ser substituídas a
partir de 1º de janeiro de
2017 para os veículos zero

quilômetro, assim como
modelos em processo de
transferência de município ou de propriedade

(venda particular), ou
quando houver a necessidade de substituição.
A nova placa tem fundo branco com a margem
superior azul, contendo
ao lado esquerdo o logotipo do Mercosul, ao lado
direito a bandeira do Brasil e, ao centro, o nome do
país. O desenho é muito
parecido com a placa que
se vê na União Europeia.
A três letras e quatro nú-

Cidadão pode escolher letras e números das
placas de veículos 0km
A partir de agora os paulistas podem escolher a combinação alfanumérica das placas
de seus veículos. Quem quiser
indicar os caracteres das placas de um veículo 0km pagará
ao Detran - Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo um valor extra de R$ 91,18,
além da taxa de emplacamento
usual, que varia de acordo com
o tipo de veículo.
A lacração custa R$ 97,97
para motos, R$ 101,55 para
reboque e semirreboque e R$
117,91 para os demais veículos, como carros, caminhões
e ônibus. O valor extra de R$
91,18 só será pago por quem
quiser optar por uma combinação alfanumérica específica
no momento do emplacamento. A cobrança da taxa (paga
por meio do número do CPF
ou CNPJ) é necessária para
custear e manter o sistema in-

formatizado implantado para a
execução do novo serviço.
A escolha pode ser feita de
três formas: apenas letras, apenas números ou a placa completa. Cabe salientar, entretanto, que a personalização da
placa poderá ser feita apenas
dentro das opções alfanuméricas disponíveis para o Estado
de São Paulo, que atualmente vão de BGA 0001 a GKI
9999, desde que já não tenha
sido utilizada em outro veículo.
Cada Estado utiliza uma faixa
específica de combinação de
letras e números determinada
pelo Denatran - Departamento
Nacional de Trânsito.
“O objetivo é atender às
pessoas que solicitam placas
personalizadas e evitar possíveis fraudes no processo”,
afirma Neiva Aparecida Doretto, diretora-vice-presidente do
Detran.SP.

Quem não desejar indicar
números e letras personalizados poderá continuar escolhendo entre 20 combinações
alfanuméricas aleatórias fornecidas pelo sistema do Detran.
SP sem necessidade de pagar
taxa extra. Uma vez iniciado o
procedimento de primeiro registro com uma das 20 opções
disponibilizadas, não é possível
optar pela escolha de placas.
No caso de veículos já emplacados não é possível solicitar
a troca da placa para escolher
letras e números específicos.

A placa é a identificação do veículo e deve acompanhá-lo até
a sua baixa definitiva, conforme
prevê a legislação federal de
trânsito, válida em todo o país.
A possibilidade de escolher
as letras e os números da placa veicular foi regulamentada
pela lei estadual nº 16.080, de
28 de dezembro de 2015, após
aprovação de projeto sobre o
tema na Alesp - Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo. Não há regulamentação federal para o serviço, que
fica a critério de cada Estado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAIS ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº. 125/2016 (PMP 13394/2016)
Para “Contratação de empresa especializada para serviço de limpeza e higienização dos
dutos de ventilação e serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas
de ar condicionado da Sede da Prefeitura de Pindamonhangaba e aparelhos split de vários
Departamentos, com fornecimento de peças, materiais, componentes e mão de obra especializada”,
com encerramento dia 30/06/16 às 08h e abertura às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

meros invertem de proporção: serão quatro letras e três números, em
qualquer ordem -- desde
que o último caractere
seja numérico. Segundo
cálculos
matemáticos,
o modelo atual tem 175
milhões de combinações
possíveis; no novo, serão
mais de 450 milhões.
Um sistema integrado de
consulta compilará dados

sobre o veículo e o proprietário, incluindo eventual
histórico de roubos e furtos.
A nova placa será do
mesmo tamanho da utilizada atualmente. Apenas
carros de passeio precisam ter placas dianteira
e traseira. Motocicletas,
quadriciclos,
reboques,
tratores e guindastes serão identificados apenas
pela placa traseira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012 - CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos
Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir,
munido da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição. Observação: os candidatos que justificaram a
ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 21/06/2016 às 14:00 horas:
382º NATANI DA SILVA MOREIRA
RUA MAJOR AGARRA, 1477 – JARDIM GURILÂNDIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-780
383º ADRIANE PIRES
AVENIDA RIO DE JANEIRO, 642 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-010
384º SIMONE REGIANE DAS CHAGAS
AVENIDA DEPUTADO TARCILIO BERNARDO, 437 – JARDIM CONTINENTAL I
TAUBATÉ – SP
CEP 12093-686
385º JOANA DARC DAS NEVES MONTEIRO
RUA JOSÉ LUCIANO BARBOSA, 147 – JARDIM ISABEL
TAUBATÉ – SP
CEP 12061-640
386º SIMONE DE PAULA BARRETO
AVENIDA MONSENHOR LUIZ GONZAGA DE MOURA, 790 – JARDIM PAULISTA
TAUBATÉ – SP
CEP 12091-570

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Pindamonhangaba

QUINTA-FEIRA

esportes
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Tribuna do Norte

Pinda sedia treinamento da Seleção
Olímpica masculina de judô
Divulgação

Divulgação

Aiandra Alves
***

Pouco mais de uma
semana depois de serem oficializados para
representar o Brasil nos
Jogos Rio 2016, os sete
judocas da equipe masculina, além da meio
-pesado Mayra Aguiar,
iniciaram na segundafeira (13), o período de
treinamentos em Pindamonhangaba. No primeiro dia de treinos, a
equipe encarou o frio
de
aproximadamente
5º C e foi para o tatame
se preparar para a mais
importante competição
do ano, que acontecerá
em agosto, no Rio de Janeiro.
Os treinos na cidade
seguem até sexta-feira
(17). Na atividade, os
judocas Felipe Kitadai,
Charles Chibana, Alex
Pombo, Victor Penalber,

Principais judocas do Brasil estão treinando em Pinda

Tiago Camilo, Rafael Buzacarini, Rafael Silva e
Mayra Aguiar estão sendo apoiados por 38 judocas e 21 profissionais da
comissão técnica.
"O nosso objetivo
nesta etapa é individualizar cada vez mais o

treinamento e atender
cada atleta de acordo
com suas necessidades",
explicou Fulvio Miyata,
técnico da equipe masculina ao lado de Luiz
Shinohara. Além deles,
os treinadores Yuko Fujii, Floriano Almeida e

Outra campeã olímpica, Mayra Aguiar é a única mulher
convocada para a competição que está treinando na cidade

Moacir Mendes (especialista em ne-waza) comandam a preparação
que acontece em dois
períodos.
"O período da manhã
é apenas de randori específico, direcionado e,
na parte da noite, faze-

mos um treinamento
mais técnico pensando
sempre nas necessidades e características de
cada atleta nessa preparação para os Jogos
Olímpicos Rio 2016",
completou Miyata.
A equipe feminina,

por outro lado, participa de treinamento
internacional também
nesta semana na cidade de Perpignan, no sul
da França, junto com a
seleção local, além de
Alemanha, Mongólia e
Japão.

Atletas participam de Campeonato de
Muay Thay e ganham vários títulos
Divulgação

Aiandra Alves Mariano
***
Lutadores de Muay
Thay da equipe TFC –
Tourão Fight Club, de Pindamonhangaba, participaram, no último final de
semana, do campeonato
promovido pela Confederação Brasileira de Muay
Thay, em Bragança Paulista, e trouxeram diversos
títulos para a cidade.
Os atletas Juliano
Lima, Ediney Ferreira e
Paulo Galeano Junior conquistaram o cinturão nas
suas categorias, acima de
91kg,
respectivamente,
Master, Adulto e Absoluto.

Na categoria 85kg
Máster, Anderson Santos
Fernandes ficou com a
medalha de prata. Já Geronildo Pereira ficou com
o vice-campeonato na categoria 63kg.
Para Cristovam Pupio
“Tourão”, os resultados
foram excelentes, porque
a competição era de alto
nível. “Além dos medalhistas, nossos atletas estreantes em competições,
como Delamare Caetano
Netto, Paulo Robson Evangelista e Mike Allan Moreira não se intimidaram com
a pressão e lutaram muito
bem”, destacou ele.

Atletas que disputaram a competição em Bragança Paulista

Aluna da Funvic é
selecionada para Mundial
Universitário de Futsal
A aluna da Faculdade
de Pindamonhangaba e jogadora do futsal feminino,
Camila Gadeia Silva, foi
uma das selecionadas para
o Mundial Universitário
de Futsal, um dos mais
conhecidos e tradicionais
eventos organizados pela
Federação Internacional
do Esporte Universitário,
realizado a cada dois anos.

Neste ano, a competição acontecerá entre os
dias 3 e 10 de julho em
Goiânia e irá receber, no
total, atletas de 12 países
na categoria masculina e
oito na feminina.
Segundo ela, o apoio
da família é fundamental
“Minha mãe sempre me
acompanhou nos jogos e
treinos quando era mais

nova e sempre me motivou muito. Estou muito
feliz pela convocação, é a
realização de um sonho
poder representar o meupaís. Agradeço a Deus por
tudo, a minha mãe e meus
familiares e a todos os envolvidos que sempre acreditaram no meu trabalho”.
“Esse é o resultado de um
trabalho que vem sendo

feito há anos e quero honrar essa instituição e a seleção brasileira e fazer um
bom mundial”, comentou.
O campeonato já foi
realizado outras três vezes no Brasil – São Paulo,
João Pessoa e Vitória – e
também na Itália, Espanha, Chipre, Finlândia,
Portugal, Hungria, Polônia, Eslovênia e Sérvia.
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Aluna e jogadora do futsal feminino

