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Pinda lidera geração de 
empregos na construção civil

Pindamonhangaba 
é novamente destaque 
regional na criação de 
postos de trabalho com 
carteira assinada e, 
mais uma vez, o setor 
de construção civil é o 
responsável por impulsionar 
as estatísticas.

De acordo com pesquisa 
realizada pelo SindusCon-SP 
– Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado 
de São Paulo – em parceria 
com a FGV – Fundação 
Getúlio Vargas – com 
base em informações do 
Ministério do Trabalho, a 
cidade produziu 61 novas 
vagas de emprego na 
construção civil em abril, 
um aumento de 3,37% em 
relação ao mês anterior.

Este é o terceiro mês 
consecutivo que o município 
é o que mais emprega na 
construção civil, segundo o 
SindusCon-SP.

SEGUNDONA

Os jogos de ida das semi-
fi nais da Segunda Divisão de 
Pindamonhangaba acontecem 
neste domingo (26), às 9h45. 
O Unidos do Araretama recebe 
o Santa Cecília e o Vale das 
Acácias joga em casa contra o 
Cidade Nova.

Os times que farão a partida 
de volta sob seus domínios têm 
a vantagem de ‘dois empates’.

Araretama recebe Santa Cecília; 
Cidade Nova visita Vale das Acácias

Ajop faz reunião 
na segunda-feira

A Ajop – Associação de Jornalistas de Pindamonhan-
gaba – promove a primeira reunião ordinária após a pos-
se da nova diretoria na segunda-feira (27), às 19 horas, 
no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil. 

O encontro vai debater redes sociais, como Facebook, e 
outros assuntos de comunicação social.

POLÍCIA CIVIL 
PROCURA DONO 
DE BICICLETA 
ENCONTRADA

COMUNIDADE 
SÃO CRISTÓVÃO 
PROMOVE 
‘ARRAIÁ’

ACADEMIA DE 
LETRAS REALIZA 
‘PLENÁRIA 
JUNINA’ HOJE

No fi nal de abril, na divulgação dos dados 
do Caged – Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados – Pindamonhangaba fi gu-
rou entre os 50 municípios que mais abriram 
postos de trabalho no ano e o segmento de 
construção foi um dos responsáveis pelo bom 
desempenho
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Som da Terra
“... COMO É POSSÍVEL SABER qual o gosto, o perfume  dos beijos antes de beijar, e quando eu fi co 

triste ou preocupado, você sente na pele, não adianta disfarçar....” - Roberto Carlos.

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 
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Academia de Letras fará 
‘plenária junina’ hoje

Não precisa colocar tanta água

Alta no preço do feijão faz 
Governo liberar importação
O Governo Federal está sendo ‘quase’ 

rápido para tentar resolver a situação do 
preço do feijão. De acordo com o IBGE, que 
mede a variação nas capitais, o preço do 
feijão subiu 33,49% no ano até maio. No 
acumulado dos últimos 12 meses até maio, a 
alta é de 41,62%.

O adjetivo de tempo ‘quase’, é porque, 
mais uma vez, Brasília esperou ‘estourar’ um 
problema para depois ternar buscar uma 
solução. Aliás, nos últimos anos o Governo 
Federal tem sido assim com quase tudo: ele 
espera dar ‘zica’ para iniciar uma discussão 
de resolução... paciência.

Voltando a editoriar sobre a medida, 
o feijão é um item essencial no prato dos 
brasileiros. O famoso e básico ‘arroz com 
feijão’ é o principal prato dos brasileiros.

A combinação é perfeita e ainda deixa 
o prato com contraste, pois a maioria dos 
feijões têm cores escuras. Aliás, mesmos em 
caso de uso de feijões de cores claras, pode 
haver contraste se a opção for utilizar arroz 
escuro, como o preto ou outras variações – 
que são produzidas em Pindamonhangaba, 
por exemplo. Ademais, alguns preferem arroz, 
outros feijão, mas são raros os que admitem 
não gostar de nenhum dos dois.

Para efeitos de saúde, segundo 
especialistas, o feijão é mais rico do que seu 
‘amigo’ arroz.

Com um detalhe, o grão, além de saboroso, 
é cheio de nutrientes essenciais como 
vitaminas (a maior parte do complexo B), 
ferro, cálcio, magnésio e proteínas, que estão 
presentes em quantias que podem até, em 
alguns casos, substituir os produtos animais.

Assim, o ato de buscar meios para baixar 
o preço do feijão nos supermercados, é 
louvável. Ontem o Governo Federal tomou 
providências de liberação da importação 
do produto de países vizinhos do Mercosul: 
Argentina, Paraguai e Bolívia. O presidente 
em exercício Michel Temer fez a requisição 
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

Em entrevista ao Portal do Planalto, o 
ministro Blairo Maggi disse que também está 
sendo estudada a possibilidade de trazer o 
produto do México, após a assinatura de um 
acordo sanitário, e da China.

O preço do principal produto na mesa 
dos brasileiros subiu em função de questões 
climáticas, que ocasionou a perda de 
praticamente todas as safras no Centro-Oeste, 
explicou o ministro. Isso ocasionou uma queda 
na oferta e um aumento na demanda, fazendo 
com que os preços subissem.

Outra medida que está sendo tomada, 
afi rmou o ministro, é de negociar com grandes 
redes de supermercado para que busquem 
o produto onde há maior oferta. Mas esta 
atitude é o que se espera e deve ocorrer nas 
grandes redes, simplesmente para conseguir 
um preço melhor e aumentar a margem de 
lucro.

Agora é esperar até que o feijão de fora 
chegue aos supermercados a preço acessível, 
para encher o prato dos brasileiros de 
esperança. De acordo com especialistas, 
o efeito real no bolso do consumidor deve 
acontecer entre sete e 20 dias.

Agora não precisa colocar mais água, o 
bom é o grão.

A APL – Academia Pin-
damonhangabense de Letras 
fará sua sessão plenária sole-
ne referente de junho nesta 
sexta-feira (24). O local ain-
da continua sendo o salão de 
eventos do Museu histórico 
e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina. A sessão 
terá início às 20 horas com a 
seguinte programação:

- Palestra “Frei Galvão 
Santo Brasileiro Nato”,  pa-
lestrante – professora There-
za Regina de Camargo Maia, 
diretora do Museu Frei Gal-
vão de Guaratinguetá;

- Apresentações musicais 
com alunos  da Fasc – Fa-
culdade Santa Cecília, en-
volvendo a participação de 
acadêmicos e tendo como 
temática os santos comemo-
rados no mês de junho;

- Premiação a alunos par-
ticipantes de concurso estu-
dantil de poemas.

O evento será encerrado 
com um coquetel junino em 
comemoração à noite de São 
João e a diretoria agradece 
colaborações (prato típico da 
época) para sucesso da con-
fraternização. 

AULAS DE VIOLÃO: A 
artista Andréa Soltto também 
dá aulas de violão a domicílio. 
Métodos práticos. Interessa-
dos podem fazer contato pe-
los telefones/whatsapp (12) 
99125-3452 e 99649-2170. 
Ela é ótima pessoa, excelente 
artista e muito boa professora. 
Reside em Pindamonhangaba.

ARENA 101 Pinda: 2/7 
(sábado) -  Talis & Talita, e 
Carrero & Capataz. Tel (12) 
3424-7673. www.arena101.
com.br.

BAR DO SANTISTA Pin-
da:   9/7 (sábado) – Henry 
E Flávia Borges. Som ao vivo  
quarta e domingo, com ótimos 
artistas da cidade e região.

BELO SOL Taubaté:  25/6 
(sábado 21h) - Banda Gold e 
Cheiro de Fulô. Estradas das 
Amoreiras, bairro Estoril, perto 
do Taubaté Garden Shopping.

CAPITÃO MOR Tremem-
bé: 24/6 (sexta) - Ventiladores. 
25/6 (sábado) - Rock Way. Rua 
Cel. Antonio Monteiro Patto, 
52, Jardim Bom Jesus.

CENTRO DE CONVIVÊN-
CIA do Idoso (CCI) Pinda: 
25/6 (sábado 18h30) – Anjinho 
do Vale. Baile com banda ao 
vivo todo sábado início 18h30. 
Tel Luiz Gongaza (012) 3645-
236ª.

CERVEJARIA DO GOR-
DO Lorena:  25/6 (sábado) 
– Projota. Top Djs. Elas vip a 
noite toda. Via Dutra, divisa 
Guará-Lorena.  

CHICK NA ROÇA Tauba-
té: 24/6 (sexta) – Fique Ton-
to com Quatro Conto. Jonatas 
Santos, Jannio & Juann, Euler 
& Vander, Sacode a Poeira, Lu-
cas & Riann, Rodrigo Melo, e 
Jane Soarez.  Baile também 

A Ferroviária realiza no dia 23/7, sábado, a  9ª edição 
Retrô na Ferrô, evento que tem feito grande sucesso no clu-
be nos últimos anos. Desta vez haverá show da Banda Bla-
ckmmodoro e cantora Twyla, grande atração no The Voice 
Brasil. Também estarão presentes os Djs Adriano K (Domin-
gueiras da Ferroviária) e Serginho (Domingueiras do Literá-
rio). Em breve serão divulgados os valores dos ingressos e 
locais de venda.

domingo.
CLUBE DA VILA SÃO BE-

NEDITO Pinda: Realiza  mais 
um baile em JUNHO no Recin-
to São Vito de Moreira César, 
domingo  às 20h: 26/6  – Ban-
da Conexão Musical (de Lore-
na). Tel (12) 3642-2087.

CLUBE DO VAQUEI-
RO Roseira:  Todo sábado -   
Banda ao vivo.  Dj Toni Balada. 
Mulher free até meia noite. Tel 
(12) 3641-2424.

CLUBE DO LAZER Tauba-
té: QUARTA -  29/6 - Trio Voz 
de Ouro. DOMINGO – 26/6 - 
Premium. Tel (12) 3633-5389.

ESPORTE CLUBE Tauba-
té: . 2406 - Kubanacan.

ESTÂNCIA SERTANE-
JA Caçapava:  24/6 (sexta) – 
Festa MMM. Já confi rmado o 
Chapeleiro. Agora com acesso 
único a 300 metros da Estân-
cia. Via Dutra, Aparecida.

FERROVIÁRIA Pinda: 
Som ao vivo no deck da pisci-
na SEXTA-FEIRA: 24/6 – Hen-
rique Toledo. Associado não 
paga, não associado R$ 10 
(mulher vip até 23h, depois 
desse horário R$ 5).

FERROVIÁRIA Pinda: 
17/7 (domingo 12h) – Feijoa-
da com grupo de pagode ao 
vivo (a defi nir). Somente para 

associados.
FERROVIÁRIA Pinda: 

23/7 (sábado) – Retrô na Ferrô 
9ª edição. Banda Blackmmo-
doro e cantora Twyla (atração 
no The Voice Brasil.

FESTA DO TROPEI-
RO Guará: 24/6 (sexta) – João 
Pedro & abiano. 25/6 (sábado) 
– Banda 8 Segundos. 26/6 
(domingo) – Vilage.

FORRÓ DO LÚCIO PA-
QUINHA “Creix” de Tremembé 
“Creix: 25/6 – Trio Astro Rei. 
Ingresso R$ 10 preço único.  
2/7 – Banda AlphaVale. Antes, 
às 19h, terá festa junina. Tel. 
(12) 99602-9554 e 99110-
0521.

MANGUERÃO Pinda: 24/6 
(sexta) – Trio Astro Rei. Pre-
sença de free-dancers. O Man-
gueirão retornou ao comando 
da família Zé Bé. Ingresso R$ 
10.

ÓPERA MIX Pinda: Toda 
quinta-feira tem sertanejo ao 
vivo. Antiga Vinil.

PEDRÃO DRINK’S 
BAR Pinda: 24/6 (sexta) – Mi-
randa & Souza Neto. Baile com 
banda ao vivo.  Av. Sra. do 
Bom Sucesso.

PINDABAR: Segunda 
Sertaneja com banda ao vivo. 
Quarta Sertaneja: Sexta – Gru-

po de pagode ao vivo.  Domin-
go (26/6)  - Fabiano Magalhães 
Grupo Brilho no Olhar. Elas vip 
até 20h e homens R$ 10.

POINT DA FAMÍLIA Pin-
da: 24/6 (sexta 20h) – Vanes-
sa acústico. 25/6 (sábado 
19h) – L´via Sants e Adrie-
le Oliveira. 26/6 (domingo 
19h) – Telão com melhores 
clips do passado. Rua Mas-
sami Yonemoto, 142, ao 
lado da Via Expressa, antigo 
“BarNabé”.

RANCHO SANTA FÉ Apa-
recida: 24/6 (sexta) – Alexan-
dre & Adriano. 1/7 (sexta) – 
Thaeme & Thiago.

RECANTO CAIPI-
RA Pinda, no Sindicato Ru-
ral:  23/6 (quinta) Anjinho 
do Vale. 25/6 (sábado) – 
Washington dos Teclados. 
26/6 (domingo 20h) – Wil-
son e Washington.Tel. (12) 
99775-0389.

RESTAURANTE GA-
BRIEL Pinda: 26/6 (domingo) 
- Almoço com música ao vivo. 
R$ 2,50 por 100 gramas.

VALE MIX Pinda: 25/6 
(sábado) – Festa à Fantasia. 
Grupo Tok de Raiz.  1º lote R$ 
5 com fantasia e R$ 10 sem 
fantasia. Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, 1.705.

Comunidade São Cristovão organiza festa junina
Para quem gosta de festa juni-

na, nesse sábado (25) acontece o 
‘Arraiá Cristovão’, organizado pela 
comunidade São Cristovão, no 
Alto Cardoso.

A festa começa às 20 horas, 
logo após a missa, na rua Adolfo 
Campos Maia, nº 81. Com entrada 
franca, o ‘Arraiá’ contará com bar-
racas e comidas típicas, brincadei-
ras e a tradicional quadrilha.

A renda obtida será revertida 
para projetos e ações da igreja de 
São Cristóvão.

Ilustração
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CIDADE
Cenário da construção civil 
registra mais contratações em abril

EMPREGO NAS PRINCIPAIS CIDADES 
DO VALE DO PARAÍBA (abril de 2016)

Cidade Variação Mensal      (%) Vagas Estoque em 31/abril

São José dos Campos +0,26%   +37  14.060
Jacareí    -0,47%    -10    2.124
Pindamonhangaba +3,37%   +61    1.869
Taubaté   +1,21%   +59    4.945
Caraguatatuba  +1,64%   +19    1.181
Campos do Jordão  -1,21%      -5       407
Guaratinguetá   -0,26%      -6    2.318

Desde o fi nal de 2015, o 
Vale do Paraíba não regis-
trava um número de con-
tratações como o do mês 
de abril. Das sete cidades 
avaliadas, quatro aumen-
taram seu estoque de mão 
de obra e somente três re-
gistraram demissões.

Os dados foram divul-
gados por uma pesquisa 
realizada pelo SindusCon
-SP – Sindicato da Indús-
tria da Construção Civil de 
São Paulo – em parceria 
com a FGV – Fundação 
Getúlio Vargas – com base 
em informações do Mi-
nistério do Trabalho e do 
Emprego.

A cidade com maior nú-
mero de contratações no 
período foi, novamente, 
Pindamonhangaba, com 61 
novas vagas preenchidas, 
um aumento de 3,37% no 
mês. Seguida por Taubaté, 
59; São José dos Campos, 
37 (após uma perda de 
266 profi ssionais em mar-
ço/16); e Caraguatatuba, 
com 19 novos registros 
formais.

A pesquisa revela tam-
bém novas demissões nas 
cidades de Jacareí, Guara-
tinguetá e Campos do Jor-
dão. Em Jacareí, foram 10 
vagas fechadas, uma redu-
ção de 0,47% no quadro; 
em Guaratinguetá, seis 
pessoas foram demitidas 
e em Campos do Jordão, 
cinco.

Para o diretor do Sin-
dusCon-SP em São José 
dos Campos, Mário Cezar 
de Barros, as contratações 
indicadas no mês de abril 
se devem principalmente 
a obras sazonais.

 
No Estado 

de São Paulo

Em abril, houve queda 
de -0,46% no emprego 
em relação a março, com 
redução de 3.481 mil va-

As cidades de São José dos Campos, Caraguatatuba, Pindamonhangaba e 
Taubaté contrataram, juntas, 176 profi ssionais

gas. O estoque de traba-
lhadores sofreu retração 
de 761 mil em março 
para 757 mil em abril. 
Desconsiderando a sa-
zonalidade**, o declínio 
no período foi de -1,65% 
(-12,5 mil vagas).

No período, o segmen-
to infraestrutura respon-
deu pelo pior desempenho 
(-1,54%), acompanhado 
por de obras de instalação 
(-1,48%).

Na capital, que respon-
de por 45% do total de 
empregos no setor, a que-
da em abril em relação ao 
mês anterior foi de 0,61% 
(-2.091). Em 12 meses, 
São Paulo registrou retra-
ção de 12,15%.

No Brasil

De um modo geral, a 
construção civil brasileira 
registrou queda de 0,61% 
no nível de emprego em 

abril, em relação a março, 
com o fechamento de 17,4 
mil postos de trabalho. 
Esta é a 19ª queda conse-
cutiva – desde outubro de 
2014. No acumulado do 
ano foram demitidos 72,9 
mil vagas. Em 12 meses, 
o total de cortes chega a 
398,2 mil trabalhadores 
(mesmo patamar de maio 
de 2010).

Por segmento, obras 
de instalação teve a maior 
retração (-1,45%) em abril 
na comparação com mar-
ço, seguido por imobili-

ário (-0,83%). No acu-
mulado do ano, contra o 
mesmo período do ano 
anterior, o segmento imo-
biliário apresenta a maior 
queda (-16,98%).

A deterioração do mer-
cado de trabalho afeta to-
das as regiões do Brasil, 
sendo que os piores resul-
tados foram observados 
no Nordeste (-1,75%) e 
Norte (-0,89%). Na ou-
tra ponta, o Centro-Oeste 
apresentou alta de 1,43%, 
seguido pela região Sul, 
com 0,10%.

Ajop discute rede social e outros temas na segunda

Nesta semana, a Fun-
vic recebeu a visita de dois 
acadêmicos italianos, o 
embaixador da UPF – Fe-
deração Universal da Paz, 
ligada à ONU - Organi-
zação das Nações Unidas, 
Antonio Imeneo, e o Dr. 
Andrea Guida, presidente 
da Academia Médica Ita-
liana, presidente da Socie-
dade Italiana de Estética 
Dental e também diretor 
da Escola de Medicina e 
Cirurgia Funvic e diretor 
master internacional na 
implantologia oral da 
instituição.

Eles conheceram toda 
a infraestrutura monta-
da nos campus 1 e 2 da 
faculdade e elogiaram a 
base de princípios cristãos 
oferecida pela instituição.

Segundo Antonio 
Imeneo, “foi fechada uma 
parceria entre a Cambrid-
ge International Universi-
ty Malta, a UPF e a Funvic 
com o intuito de oferecer 
cursos para estrangeiros 
e refugiados políticos 
na Europa e, sobretudo, 
sul- americanos que não 
têm muita disponibilidade 
econômica”. “A Funvic, 
através da Cambridge 
University Malta, da 
Bfuca/Unesco e da Fede-
ração Italiana da Unesco, 
se encarregará de criar 
um curso de formação de 
baixo custo”, disse.

Imeneo também falou 
sobre as ações realizadas 
pela UPF, que atua em 163 
nações, com o intuito de 
construir um mundo de 
paz. “A UPF é uma organi-
zação internacional muito 
importante para o diálogo 
inter-religioso das Nações 
Unidas. Procuramos tra-
balhar com a formação da 
cultura, que é uma forma 
de ampliar o diálogo com 
a outra pessoa. A primei-
ra preocupação da UPF, 
da Cambridge Malta e 
da Funvic, é permitir a 
formação aos estrangei-
ros e refugiados políticos, 
dando a oportunidade de 
aprenderem profi ssões 
que poderão desempenhar 
ao retornarem aos seus 
países”, comentou.

Para Luís Otávio 
Palhari, presidente da 

Funvic, também presi-
dente da Bfuca/Uneco e 
Embaixador da Paz, “essa 
parceria é importante, pois 
possibilita a extensão da 
Funvic para Funvic Euro 
com a visão e princípios 
cristãos para a comunidade 
europeia, em especial para 
os refugiados políticos, com 
ação social, educacional e 
cultural, ajudando a melho-
rar a qualidade de vida”.

Dr. Andrea Guida fez 
uma explanação sobre a 
importância da parceria, 
que irá contribuir com 
as atividades realizadas 
na escola de medicina e 
cirurgia. “Nós viemos da 
Itália para contarmos com 
a colaboração da Funvic, 
porque nós precisamos me-
lhorar algumas habilida-
des da odontologia inter-
nacional, por isso viemos 
para a sede da Fundação 
Universitária Vida Cristã, 
para desenvolvermos no-
vas técnicas cirúrgicas”.  

De acordo com Guida, 
“com este projeto, pode-
remos dar mais conforto 
aos nossos pacientes, 
pois passaremos a contar 
com novas técnicas que 
permitirão fazer uma 
restauração completa sem 
qualquer dor”. “Ingressam 
em nossa escola de medi-
cina e cirurgia dentistas 
de toda a parte do mundo. 
Temos profi ssionais da 
Itália, Tailândia, Tur-
quia e muitos do norte da 
Europa e pretendemos 
iniciar esse novo curso de 
especialização, em parce-
ria, em janeiro de 2017. 
Essa união vai contribuir, 
e muito, para melhorar o 
nível de conhecimento de 
nossos alunos”, afi rmou.

Segundo Luís Otávio 
Palhari, “a abertura do 
curso de especializa-
ção em implantodontia 
permite uma formação e 
crescimento profi ssional 
além-fronteiras, possi-
bilitando uma formação 
mais ampla, unindo o 
continente sul-americano 
ao europeu”. “Acredita-
mos ser o início de uma 
extensão universitária em 
implantodontia em um 
campus universitário no 
continente europeu”. 

A Ajop – Associação de Jorna-
listas de Pindamonhangaba – fará 
a primeira reunião com a nova di-
retoria do triênio 2016/2018, na 
segunda-feira (27), às 19 horas, no 
auditório na Casa da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil. 

No encontro serão abordados as-
suntos como a rede social Facebook, 
o e-mail da Associação, credenciais, 
parcerias e a mensalidade, dentre 
outros. 

A nova diretoria tomou posse em 
24 de maio, com entrega das cre-

denciais aos jornalistas e solenida-
de, no auditório da Santa Casa de 
Misericórdia.

Todos os jornalistas do muni-
cípio e região podem participar do 
encontro, inclusive os ainda não 
credenciados.

João Paulo Ouverney

Pinda vem liderando as estatísticas do setor em 2016

Parceria possibilita ação social e cultural

ACADÊMICOS ITALIANOS 
FECHAM PARCERIAS 
COM A FUNVIC

Divulgação

Divulgação

Participantes na penúltima reunião da Ajop
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

***HOMOLOGAÇÕES ***

PREGÃO Nº. 097/2016 (PMP 097/2016) 

A autoridade superior homologou, em 15/06/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada em locação de equipamentos totalmente 
automatizados para o setor de triagem para rotulagem e separação de tubos para o laboratório 
municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, em favor da empresa Greiner Bio-One 
Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda, o item 01, no valor total de R$ 231.600,00. 

PREGÃO Nº. 114/2016 (PMP 12052/2016) 

A autoridade superior homologou, em 08/06/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que 
cuida de “aquisição de material de construção para uso nas obras e manutenções diversas executadas 
no Distrito de Moreira César”, em favor das empresas: 7R Comercial EIRELI ME, os itens 06, 07, 08, 
10, no valor total de R$ 13.328,00; e Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 11, 12, no valor total de R$ 13.355,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 122/2016 (PMP 13391/2016) 

A autoridade superior homologou, em 20/06/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na confecção de placas de ACM para uso das 
Secretarias e Departamentos da Prefeitura de Pindamonhangaba”, em favor da empresa JTCM 
Comércio e Serviços Ltda ME, o item 01 no valor unitário de R$ 479,00, e o item 02 no valor unitário 
de R$ 371,00. 

PREGÃO Nº. 128/2016 (PMP 13397/2016) 

A autoridade superior homologou, em 17/06/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de produtos para lanche, servido nos cafés da manhã dos pacientes com 
tuberculose em tratamento supervisionado”, em favor da empresa Maria de Lourdes de Souza 
Rezende, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, no valor total de R$ 15.235,20. 

PREGÃO Nº. 129/2016 (PMP 13398/2016) 

A autoridade superior homologou, em 17/06/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que 
cuida de “contratação de empresa para realização de oficinas de capacitação para os beneficiários 
dos programas dos programas sociais do CRAS e CREAS”, em favor das empresas: Entek Cursos 
Livres Ltda ME, os itens 01, 02, 10, no valor total de R$ 3.267,00; MRS da Silva & Cia Ltda ME, os 
itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, no valor total de R$ 3.260,00. 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2016 (PMP 10205/2016) 

A autoridade superior, considerando o julgamento da CPL baseado no memorando 019/2016 – Espaço 
Juventude/Secretaria de Governo e Integração, que ratificou a análise dos documentos entregues, 
homologou e adjudicou, em 23/06/2016, a licitação supra, que cuida de “Cadastramento de oficineiros 
de arte, cultura, educação e comunicação  de Pindamonhangaba e Sub Região 2 Metropolitana do 
Vale do Paraíba, para fomento as politicas publicas de juventude do Município de Pindamonhangaba 
para o Programa Estação Juventude”, conforme segue: 

designer e criação

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Wandy Karine Ludgero Barberino HABILITADA 1º

Lucas Aquiles Alfredo Costa HABILITADO 2º

técnica de som – operação de mesa e técnica em gravação em estúdio

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Maurício Folter Rodrigues HABILITADO 1º
Alexandre Pereira Campos HABILITADO 2º

arte urbana – desenho urbano

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

João Junqueira Cabral HABILITADO 1º

Mariana Nogaroto Monteiro HABILITADO 2º

Bruno Pereira Moreira HABILITADO 3º
fotografia analógica e digital

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Pedro de Camargo HABILITADO 1º
Francisco Antonio Leite de Freitas 

Filho HABILITADO 2º
Fernanda Victor Ferreira do Amaral 

Gurgel HABILITADO 3º

Muller Anderson Marin Zeferino HABILITADO 4º
Rafael Expedito da Silva HABILITADO 5º

Mayra da Silva Souza HABILITADO 6º
dj e mixagem

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Célio Lopes de Souza HABILITADO 1º

João Paulo Ferrari Gontijo Gomes Santos HABILITADO 2º
vídeo – produção, filmagem e edição

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Paulo Henrique de Aragão HABILITADO 1º
Francisco Antonio Leite de Freitas 

Filho HABILITADO 2º
Fernanda Victor Ferreira do Amaral 

Gurgel HABILITADO 3º

Carlos Eduardo dos Reis HABILITADO 4º
Muller Anderson Marin Zeferino HABILITADO 5º

Pedro de Camargo HABILITADO 6º
Claudia Helena de Oliveira Gomes HABILITADO 7º
Luiz Guilherme Cardoso Chalita HABILITADO 8º

João Paulo Ferrari Gontijo Gomes 
Santos HABILITADO 9º

produção musical artística e comercial

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Wagner Leandro Ribeiro HABILITADO 1º
Claudia Helena de Oliveira Gomes HABILITADO 2º

João Alfredo de Barros Neto HABILITADO 3º
Laryssa Brandão Arantes de Souza HABILITADO 4º

locução

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Claudia Helena de Oliveira Gomes HABILITADO 1º
produção de programação de radio online

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Francisco Antonio Leite de Freitas Filho HABILITADO 1º
Pedro de Camargo HABILITADO 2º

produção e criação de jingle

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

José Alex Candido HABILITADO 1º
Marcos Guimarães Leite de Abreu HABILITADO 2º
João Paulo Ferrari Gontijo Gomes 

Santos HABILITADO 3º

comunicação e expressão

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Fabiana Fonseca Santos HABILITADO 1º
Heloisa Helena de Oliveira Rezende 

Palmanhani HABILITADO 2º

Cristiane de Cassia Ruivo HABILITADO 3º
Fernanda Victor Ferreira do Amaral 

Gurgel HABILITADO 4º

Wagner Leandro Ribeiro HABILITADO 5º
Vasti Horovistiz Arguello HABILITADO 6º
Jucélia Batista Ferreira HABILITADO 7º

Claudia Helena de Oliveira Gomes HABILITADO 8º
Josué Bertolino HABILITADO 9º

Daniela Agrelli Santana HABILITADO 10º

Luciana Aparecida Silva de Azeredo HABILITADO 11º
confecção de instrumentos musicais

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Flavio Augusto de Faria HABILITADO 1º

Alexandre de Lima Almeida HABILITADO 2º
técnica vocal

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Luiz Claudio de Oliveira HABILITADO 1º

Iara de Almeida Hermida HABILITADO 2º

Fabiana Fonseca Santos HABILITADO 3º

Samuel Falquetti Saliba HABILITADO 4º
instrumentos de corda

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

José Alex Candido HABILITADO 1º

Rodrigo Randis HABILITADO 2º

João Alfredo de Barros Neto HABILITADO 3º

Marcos Guimarães Leite de Abreu HABILITADO 4º

Michele Simoni Lima Reis HABILITADO 5º

Eluzia Maria Claudino HABILITADO 6º

Samuel Falquetti Saliba HABILITADO 7º
percussão

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Flávio Augusto de Faria HABILITADO 1º

Maurício Folter Rodrigues HABILITADO 2º

José Alex Candido HABILITADO 3º
João Paulo Ferrari Gontijo Gomes 

Santos HABILITADO 4º

João Alfredo de Barros Neto HABILITADO 5º

Marcos Guimarães Leite de Abreu HABILITADO 6º

Deived Rogério Silva HABILITADO 7º
bateria

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

José Alex Candido HABILITADO 1º
João Paulo Ferrari Gontijo Gomes 

Santos HABILITADO 2º

João Alfredo de Barros Neto HABILITADO 3º

Deived Rogério Silva HABILITADO 4º

Elúzia Maria Claudino HABILITADO 5º
teclado

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

José Alex Candido HABILITADO 1º

João Alfredo de Barros Neto HABILITADO 2º
cenografia

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Mariana Nogaroto Monteiro HABILITADO 1º
matemática

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Kleber Duarte Santiago HABILITADO 1º

Miguel de Almeida HABILITADO 2º

Laiza Ferreira Dias HABILITADO 3º
química

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Daiane Roberta Alves Candido HABILITADO 1º

Laiza Ferreira Dias HABILITADO 2º
física

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Edna Soares Ferreira HABILITADO 1º

Laiza Ferreira Dias HABILITADO 2º
biologia

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Larissa Nobre Magacho HABILITADO 1º
lingua portuguesa

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Luciana Aparecida Silva de Azeredo HABILITADO 1º

Renata Carolina e Silva Rocha Pinto HABILITADO 2º

Amanda A. Carvalho Pitta Rivero HABILITADO 3º

José Henrique Prado Lima HABILITADO 3º
geografia

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Luiz Claudio de Oliveira HABILITADO 1º
história

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Ailton Ribeiro Nascimento HABILITADO 1º

Fernanda Victor Ferreira do Amaral Gurgel HABILITADO 2º
filosofia

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Ailton Ribeiro Nascimento HABILITADO 1º
sociologia

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Josué Bertolino HABILITADO 1º
inglês

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Ligia Prates da Fonseca Bueno HABILITADO 1º

José Henrique Prado Lima HABILITADO 2º

Renata Carolina e Silva Rocha Pinto HABILITADA 3º

Luciana Aparecida Silva de Azeredo HABILITADA 4º

Flavio  do Amaral Hernandez HABILITADO 5º
espanhol

OFICINEIRO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO

Jefferson Odair da Silva Santos HABILITADO 1º

Luciana Aparecida Silva de Azeredo HABILITADO 2º

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº. 037/2016 (PMP 7323/2016) 

Foram emitidas as autorizações de fornecimento: 891/2016, datada de 13/06/2016, no valor de R$ 
18.584,40, em favor da empresa Investy Soluções, Importação e Exportação Ltda EPP; 889/2016, 
datada de 13/06/2016, no valor de R$ 260,00, em favor da empresa Eletrificar Serviços de Manutenção 
Elétrica e Hidráulica Ltda ME; 890/2016, datada de 13/06/2016, no valor de R$ 4.927,00, em favor da 
empresa HSX Comércio e Serviços EIRELI; 892/2016, datada de 13/06/2016, no valor de R$ 5.541,50, 
em favor da empresa Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP; todas para “aquisição de material elétrico 
para uso nas obras e manutenções diversas executadas no Distrito de Moreira César”. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012 
 

CONVOCAÇÃO 
(Em cumprimento a decisão judicial) 

 
    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). 
 
 
Dia 27/06/2016 às 10:00 horas 
 
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 
15º ELAINE CRISTINA MIGUEL 
RUA PROFESSOR WILSON PIRES CESAR, 73 – CIDADE JARDIM 
PINDAMONHANGABA – SP 
CEP 12424-370 
 

 
 

EDSON MACEDO DE GOUVÊA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

CHAMAMENTO 8.287__2COL POR 13 CM

CHAMADA PÚBLICA
Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia 
Pelletier” de Tremembé, situada na Rua Major Zanani, s/nº - Centro 
- Tremembé - SP, Chamada Pública nº 02/2016, destinada à Aquisição 
de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, que serão utilizados para 
fornecimento de alimentação às reeducandas e servidores desta Unidade 
Prisional, durante o período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 
2016. A sessão será realizada no dia 28/07/2016 às 09:00h, no endereço 
acima. O edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente 
através do site www.sap.sp.gov.br, 
www.cati.sp.gov.br e www.itesp.sp.gov.br. Informações: fone: (12) 3672-3200 
ramal: 213.

LAr DA CrIAnçA “IrMã JÚLIA”

rua São João Bosco, nº.744, Bairro Santana, Cep.12.403.010

 CoMunICADo

A Diretoria do Lar da Criança “Irmã Júlia” comunica aos associados que, por motivo de força maior, 
a Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 24 de junho do corrente ano, às 16 h., foi 
transferida para o dia 16 de julho de 2016, às 16,30 h., na sede da instituição, cumprindo a pauta 
já determinada. 

Pindamonhangaba, 20 de junho de 2016

Mary Lucy Siqueira Soares
Vice - Diretora

ConVoCAção - 5ª rEunIão EXTrAorDInÁrIA 2016

         Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a 
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “5ª Reunião extraordinária 
de 2016”, cuja pauta vem a seguir:
 
 - Afastamento da presidente do CONDEMA
 
Dia:     28/06/2016 (terça-feira)
Horário: 15h30 (quinze e trinta)
Primeira chamada: 15:30
Segunda chamada: 15:45
 
 
Local: UNINTER
 Rua Dr. Monteiro Godoy no 25 - Bosque da Princesa
 

Adriana Alexandrina nogueira
Presidente 

 A Novelis apoia a pri-
meira edição, em Pinda-
monhangaba, do projeto 
Nau dos Mestres, reali-
zado pela Evoluir, em-
presa voltada para edu-
cação transformadora, 
por meio da Lei Rouanet 
(Lei Federal de Incenti-
vo à Cultura). A inicia-
tiva, que começou na 
quinta-feira (23), apre-
senta atividades pedagó-
gicas de Ciência e Artes 
de forma lúdica a alunos 
de escolas de Pindamo-
nhangaba.

 O Nau dos Mestres 
é um laboratório móvel 

novelis apoia projeto nau dos 
mestres em escolas de Pinda

Durante operação 
na noite do dia 19 de 
junho, a Polícia Militar 
abordou um grupo de 
jovens. Entre eles ha-
via uma menina com 
um aparelho celular, 
no qual foi constatado 
registro da ocorrência 
de furto ocorrido dia 
2 de junho a uma ado-
lescente de 12 anos, no 
Crispim.

 Polícia devolve celular   
 furtado ao dono

De acordo com a po-
lícia, a mãe da jovem 
interceptada pela PM 
comprou o aparelho 
por R$ 300, de um des-
conhecido, na feira da 
barganha em Pindamo-
nhangaba. Ela foi autu-
ada por receptação. 

O aparelho foi de-
volvido à proprietária 
no mesmo dia pela Po-
lícia Civil.

A Polícia Civil está 
tentando localizar o 
proprietário de uma 
bicicleta encontrada 
abandonada na aveni-
da Kassato Maru, Cida-
de Jardim, na sexta-fei-
ra (17). A bicicleta é da 
marca Caloi, cor branca 
e possui 18 marchas.  O 

SIG - Setor de Investi-
gação Geral efetuou le-
vantamento via sistema 
Omega, sem nenhum 
registro. Caso alguém 
conheça o dono da bici-
cleta entrar em contato 
com o SIG. RDO (Re-
gistro Digital de Ocor-
rências) 1352/16PLT 

formado por uma caixa 
dividida em quatro com-
partimentos que são ins-
pirados nos mestres Mer-
lim, Leonardo da Vinci, 
Apolo e Gaia e apresenta 
24 experiências diferen-
tes. Cada uma das caixas 
conta com diversos ma-
teriais que possibilitam 
experimentos em temas 
relacionados à química, 
física e biologia e que 
também trazem à tona 
os cuidados que se deve 
ter com a preservação do 
meio ambiente. Os mate-
riais das caixas são com-
postos por itens de baixo 

custo que podem ser re-
postos em mercados, far-
mácias ou lojas de mate-
riais de construção.

 Ao todo, 52 profes-
sores serão capacitados 
para ministrarem o pro-
jeto para alunos de 3ª a 
6ª séries de treze escolas 
do Ensino Fundamental 
de Pindamonhangaba. 
Os participantes do pro-
grama também vão par-
ticipar de um workshop 
para trocarem experi-
ências e realizarem uma 
avaliação do projeto em 
sala de aula.

 “Um dos compromis-
sos da Novelis é promo-
ver projetos sociais em 
prol da educação nas co-
munidades em que atua. 
Por isso, o Nau dos Mes-
tres é uma ótima manei-

ra de contribuirmos com 
a formação pedagógica e 
cultural dos alunos por 
cativá-los pelo apren-
dizado de ciências de 
forma inovadora e di-
vertida”, afirma Eunice 
Lima, diretora de Comu-
nicação e Relações Go-
vernamentais da Novelis 
América do Sul.

 O apoio ao projeto 
tem como base a política 
de responsabilidade so-
cial da companhia, que 
atua com foco em reci-
clagem e meio ambiente, 
educação e segurança. 
Além de Pindamonhan-
gaba, a Novelis também 
levou o Nau dos Mes-
tres às cidades mineiras 
de Ouro Preto, Mariana, 
Diogo de Vasconcelos, 
Ponte Nova e Guaraciaba.  

ASSEMBLÉIA  GErAL orDInÁrIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS  DE 
PINDAMONHANGABA E REGIÃO, Pelo presente Edital, convoca  todos os sócios, quites e em 
pleno gozo de seus direitos estatutários, a comparecerem na Sede Social do Sindicato, à Rua 
dos Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba - SP, no dia 30 de Junho de 2016, às 
14h00,  para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  a) Deliberação da Prestação de Contas 
e Relatório de Atividades do exercício de 2015, com o Parecer do Conselho Fiscal.  Não havendo 
número suficiente e estatutário para a realização da Assembléia em 1ª convocação, no horário supra 
mencionado, a mesma será realizada uma hora após no mesmo dia e local. Pindamonhangaba,24 
de Junho de 2016 – Sebastião de Melo Neto – Presidente 

Polícia Civil procura dono  
de bicicleta encontrada 
no Cidade jardim
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Araretama recebe Santa Cecília; 
Cidade Nova visita Vale das Acácias

O primeiro passo para 
a decisão da Segundona 
começa no domingo (26), 
às 9h45. O Unidos do Ara-
retama recebe o Santa Ce-
cília e o Cidade Nova visi-
ta o Vale das Acácias.

O Araretama chegou 
à semifinal eliminando o 
favorito Fluminense com 
uma goleada em casa e um 
empate fora. Para o pri-
meiro jogo da semifinal, 
a equipe, ainda invicta no 
campeonato, quer abrir 
a mesma vantagem que 
conseguiu nas quartas de 

final. Anderson Sãopauli-
no, técnico do time, quer 
o grupo com a mesma ati-
tude que entrou contra o 
‘Flu’. “Conseguir fazer o 
resultado dentro de casa 
antes de necessário. Sabe-
mos da qualidade da equi-
pe do Santa Cecília, mas 
independentemente disso 
vamos jogar pra frente e 
tentar a vitória”, disse o 
técnico.

O Santa Cecília conti-
nua tendo a vantagem do 
‘empate’ e podendo deci-
dir em casa. Nas quartas 

de final e isso foi de ex-
trema importância para a 
equipe. Porém nessa fase 
vai enfrentar um time que 
ainda está invicto na com-
petição e tem um bom re-
trospecto em casa.

 Pela outra semi-
final, ‘Vale’ e Cidade 
Nova vão se enfrentar 
no Vale. O Cidade Nova 
tem a vantagem do em-
pate e joga a decisão em 
casa, apesar disso o seu 
adversário foi o único a 
vencer os dois jogos das 
quartas de final.

Após vencer o São José, 
de Caçapava, nos pênaltis, 
o Grêmio Tipês vai en-
frentar o Santa Rita, time 
de São José dos Campos, 
no sábado (25), em São 
José. A Copa Band Vale 
tem o formato mata-mata 
desde a primeira rodada. 
Portanto, para a equipe 
de Pinda continuar na 
competição precisa vencer 
fora, para que jogando em 
casa tenha mais tranquili-
dade. 

Tipês enfrenta Santa Rita, de 
São José, na Copa band Vale

No sábado (25) e no 
domingo (26), o Sho-
pping Pátio Pinda realiza, 
em parceria com a escola 
de arte e design Imago, 
a “Arena Pinda Game” – 
uma feira de jogos eletrô-
nicos com diversas atra-
ções para os apaixonados 
por games. 

Entre as atrações pre-
paradas estão oficinas 
e concursos de Concept 
Game, mesa redonda para 

discussão sobre as futuras 
tendências no segmen-
to, consoles disponíveis 
para campeonatos no lo-
cal e brindes para os par-
ticipantes. No sábado, 
a programação contará 
ainda com a presença de 
Alexandre Bastos, colecio-
nador de games antigos, 
que participará de um 
bate-papo, às 18 horas, 
sobre a história dos jogos 
eletrônicos com o público 

presente.
O organizador do even-

to, Wanderley Ribeiro, es-
pera a presença de um pú-
blico variado. “Apesar de 
ser um evento diferencia-
do e voltado para gamers e 
interessados pelo mundo 
tecnológico, todos serão 
bem-vindos”, comenta. 
Mais informações podem 
ser obtidas com a equipe 
da escola Imago, pelo tele-
fone (12) 3522-6995.

Encontro, inédito na região, será marcado por diversas atrações 
preparadas especialmente para os fãs de jogos eletrônicos

Shopping promove edição 
da “arena Pinda game” 

Na última semana, en-
tre os dias 16 e 19 de ju-
nho, foi realizado o Fes-
tival Dança Ubatuba, que 
contou com 33 grupos de 
quatro Estados do país. De 
Pindamonhangaba partici-
param três grupos, sendo 
um deles a Cia de Dança 
Estúdio A que conquistou 
nove prêmios.

As 15 bailarinas da com-
panhia que se apresenta-
ram, todas levaram um 
prêmio, o que para a dire-
tora Maria Solange Lobo é 
muito importante. “Em pri-
meiro lugar é a divulgação 
do balé de Pinda e valorizar 
a cidade. Mostrar o que o 
município tem de cultura e 
valorizar as crianças”, frisa.

Aproximadamente 180 
coreografias foram dispu-
tadas entre as modalida-
des de clássico livre, clás-
sico repertório, caráter, 
dança do ventre, dança 
de salão, sapateado, jazz, 
contemporâneo, dança de 
rua e estilo livre, no qual 
os dançarinos foram divi-

2ª DIVISÃO SEMIFINAIS  (JOGOS DE IDA)
DOMINGO (26)
    PARTIDAS    LOCAL/ ESTÁDIO               HORAS
CIDADE NOVA  X  VALE DAS ACÁCIAS CIDADE NOVA                     9H45
U. ARARETAMA  X   SANTA CECÍLIA ARARETAMA                        9H45

CAMPEONATO SUB 11    
13ª RODADA - 2º TURNO SÁBADO (25) - 8H30
    PARTIDAS    LOCAL/ ESTÁDIO
SÃO PAULO   X  FERROVIÁRIA MORUMBI PINDENSE
TERRA DOS IPÊS X   ETNA TIPÊS – IPÊ I
GRÊMIO UNIÃO/CANTAREIRA    X   FLUMINENSE VISTA ALEGRE

CAMPEONATO SÊNIOR 50
2ª RODADA - 14ª RODADA  -  DOMINGO (26)
    PARTIDAS  LOCAL/ ESTÁDIO               HORAS
ESTRELA   X  FLUMINENSE BOSQUE                               8H30 
SANTA LUZIA   X   FLAMENGO SANTA LUZIA                        8H30 
AFIZP   X   FIM DE CARREIRA AFIZP                                    8H30
CAMPO ALEGRE X   CORINTHIANS QUIRINÃO                            8H30
BELA VISTA   X  UNIDOS DO CASTOLIRA BAIRRO DAS CAMPINAS    8H30
TERRA DOS IPÊS  X   MANÓ SPORT’S CLUB TIPÊS                                    10H

COPA RURAL  3ª RODADA
DOMINGO (26)
    PARTIDAS    LOCAL/ ESTÁDIO               HORAS
U.BONSUCESSO X   SANTA HELENA BONSUCESSO                      8H30
PIRACUAMA   X  RIBEIRÃO GRANDE BONSUCESSO                    10H30

PRÓXIMA RODADA

Cia conquistou nove prêmios em Ubatuba

2º Lugar, solo infantil: “Balão Mágico”, solista Helena Rizzo
3º Lugar, duo juvenil:” Duelo”, Rayana e Massile
3º Lugar, jazz conjunto misto: “Dia de Festa”, bailarinas: Nayomi, Monique, Rayana, Ana Luiza, 

Massile, Ana Beatriz, Amanda, Lara, Iza, Caroline, Massile e Lais
4º Lugar, solo juvenil 2: “Tão longe”, solista Amanda Luz
3º Lugar, solo repertório juvenil: “Paysant”, solista Ana luiza Bahia
3º Lugar, clássico livre conjunto misto: “Glamorosas palhacinhas”, bailarinas: Nayomi, Monique, 

Rayana, Ana Luiza, Massile, Ana Beatriz, Amanda, Lara, Iza, Caroline, Massile e Lais
3º Lugar, trio amador: “Por você”, Solange Lobo, Nayomi Barros e Carmem
2º Lugar, duo amador: “Lembranças”, bailarinas: Theise Cory e Monique 
3º Lugar, conjunto misto: “Faces”, Nayomi, Monique, Rayana, Ana Luiza, Massile, Ana Beatriz, 

Amanda, Lara, Iza, Caroline, Massile e Lais

Premiações:

Cia de dança estúdio a ganha 
prêmios em festival em Ubatuba

didos nas categorias: in-
fantil, juvenil, amador e 
profissional. 

A Cia de Dança Estúdio 
A competiu em três, exce-
to a profissional e subiu ao 
pódio em todas que par-
ticipou. Theise Cory é a 
professora que desenvolve 
as coreografias e junto à 
diretora, preparam as me-
ninas para competições e 
para o mundo. 

Há 14 anos mãe e filha 
fazem um trabalho social 
com as bailarinas, elas não 
apenas ensaiam, o projeto 
é tirar essas meninas de 
eventuais caminhos que 

possam interferir de modo 
ruim na vida delas. 

Para quem quiser par-
ticipar, as aulas acon-
tecem de terça-feira a 
sábado na Casa de Con-
selho. Durante a semana 
ensaiam o grupo de elite, 
que são as bailarinas que 
representam a cidade, de 
idade média de 10 a 15 
anos; e aos sábados crian-
ças de faixa etária menor, 
para iniciar. 

Informações com a 
diretora Maria Solange 
Lobo que podem ser ob-
tidas pelo telefone (12) 
3527-1955.

Divulgação

Divulgação

Flavio Moraes - G1

Gil Arruda - 107FM

Técnico Sãopaulino quer Araretama focado na partida

SEGUNDONA
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