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Comunidade Hare Krishna promove 
“1º Festival Internacional Krishna West”

A comunidade Hare 
Krishna, da Fazenda Nova 
Gokula, no bairro Ribeirão 
Grande, realizará o “1º Fes-
tival Internacional Krishna 
West”, de sexta-feira (21) até 
segunda-feira (24). O evento 
faz parte das comemorações 
de aniversário da cidade.

Serão quatro dias com 
atrações educativas, ecológi-
cas, culturais e artísticas. To-
das as atividades serão gra-
tuitas e abertas ao público.

Corrida Pinda 
acontece no 
domingo

Como parte das comemo-
rações do aniversário dos 312 
anos de Pindamonhangaba, 
a Corrida Pinda chega a sua 
11ª edição e será realizada na 
manhã deste domingo (23). 
A largada e a chegada  serão 
no Parque da Cidade. Cerca 
de 5 mil pessoas devem par-
ticipar da prova.

FATEC DIVULGA 
CLASSIFICAÇÃO 
GERAL DO 
VESTIBULAR

ESPETÁCULO DE 
DANÇA APRESENTA 
COLETÂNEA DE 
CLÁSSICOS

MUNICÍPIO 
RECEBE CARRETA 
DA GESTÃO E 
INOVAÇÃO
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“... VEM ME DIZER ONDE ERREI, que eu te peço 
perdão, quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo... Eu 

quero provar pra você a força do meu amor, amor que não 
aceitou uma outra mulher...” - Eduardo Costa

João Paulo 
OuverneySom da Terra

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

ARENA 101 Pinda: 4/8 (sex-
ta) - Henrique & Diego + Cristia-
no Barreto. Tell (12) 3424-7673. 
www.arena101.com.br.

BELO SOL Taubaté:  23/7 
(sexta 21h) - Noite Sabor do Nor-

deste. Alexandre Vilela &Luiz Gus-
tavoa + Gil e Rodrigo.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda: Baile todo 
sábado às 18h30. Para pessoas a 
partir de 50 anos. Sócios não pa-

gam e não-sócios R$ 10 por baile. 
Av. Abel Corrêa Guimarães, Vila 
Rica.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 23/7 (sábado) - GustAvo 
Cruz + Zé Neto& Frederico + Fred 
& Gustavo. 

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
21/7 (sexta 21h) - Tequileira Paola 
+ Beatriz Sertaneja. + Wellinton 
Souza + Josias Magrim + Dênis 
&PauloVictor + Jonatas Santos + 
Henrique Toledo . 28/7 (sexta) - 
Banda Rodeio. Estrada do Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira: 22/7 (sábado) –  Wagner 
Silva. Arraiá do Vaqueiro. Mulher 
vip até 24h.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Domingo: 23/7 - Clave de Sol do 
RJ. 30/7 - Ocean. Quarta-feira: 
26/7 - Rogério Gobbo. Tel (12. Tel) 
3633-5389.

CREIX TÊNIS CLUBE Tre-
membé: 22/7 (sábado 23h) - Baile 
forró/sertanejo. Banda ao vivo. O 
baile voltou a ser organizado por 
Paulinho Polinho.

ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 
21/7 (sexta 21h) – Baile Chuva de 
Prata. Ney Du Vale & Gabriel + 
Marcos Henrique.  Equipe de free-
dancers do professor Evandro. 

ESTÂNCIA SERTANEJA 
Caçapava: 21/7 (sexta) - I Love 

Caipirinha. Thainá Cardoso. 22/7 
(sábado) - Noite do Touro Louco. 
26/7 (quarta) - Fernando & Fa-
biano.  28/07 (sexta) - Jônatas & 
Maurício.

FERROVIÁRIA Pinda: - 21/7 
(sexta 21h) - Noite Sertaneja. 
Banda Gold. - 28/7 (sexta 21h) - 
Noite Sertaneja. Alexandre Vilela.

FERROVIÁRIA Pinda: 30/7 
(domingo 12h) - Churrasco com 
pagode ao vivo. Grupo Bom Talen-
to. Associado entrada franca. Não 
associado ingresso à venda na te-
souraria do clube.

FERROVIÁRIA Pinda: 11/8 
(Sexta 21h) -  Noite dos Pais. Multi 
Band Show.

LUSO BRASILEIRO São 
José: 26/8 (quarta) - Zé Neto & 
Cristiano + Pedro Paulo. Clube de 
Campo.

PÁTIO DAS FLORES Pin-
da: 22/7 (sábado 20h) - Túnel do 
Tempo. Flash back, R$ 25 com bu-
ff et de caldinhos. Estacionamento 
para os primeiros 120 veículos. Em 
benefício do Lar Irmã Terezinha.

MANGUERÃO Pinda: A dire-
ção informa que o baile está sus-
penso por motivo de reformas, 
devendo retornar em breve.

MUTLEY Taubaté: 21/7 (sex-
ta) - MED Espacito. Fábio & Gui-
lherme. 22/07 (sábado) - Pearl 

Jam Cover + Clássicos do Rock.
PARQUE DA CIDADE Pin-

da: 20/8 (domingo 9h) - 4ª Pinda 
CarsFest. Campeonato de som,  
tunning,  rebaixados e bikes rebai-
xadas.

PINDABAR:  Segunda Ser-
taneja com banda ao vivo. 31/7 
- Banda Rodeio  Quarta Sertane-
ja: Banda ao vivo. Sexta – Roda 
de Samba.  Sábado - Sertanejo. 
Domingo -  Fabiano Magalhães 
convida.

PORCA MISÉRIA: Toda quin-
ta -  Funk, reggae e trap rap.  21/7 
(sexta) - Black AlienSintese. Aber-
tura Rato e Ralph + LK O Marro-
quino. 5/8 (sábado) - ShakeIf-
Nóut. Rua Joaquim Távora, 80. Tel 
3432-1233.

QUARTO DO SANTO Tauba-
té: 21/7 (sexta) - Noite das Po-
derosas. KO na Sua Cara. 22/7 
(sábado) - Baile do Hariel no CDS. 
B; Days Matheus. 23/7 (domingo 
17h) - Mc Kevin.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da: 21/7 (sexta) - Eric Bruto. 28/8 
(sexta) - Banda 8 Segundos. Via 
Dutra, primeira entrada para Apa-
recida sentido São Paulo-Rio.

RECANTO CAIPIRA Pin-
da, no Sindicato Rural: Banda ao 
vivo toda quinta. 22/7 (sábado) 
- Marcos Henrique. 27/7 (quinta) 

- Wilson & Washington. Tel. (12) 
99775-0389.

RECINTO DE EXPOSIÇÕES 
Guará: 24/9 (domingo) - Raça Ne-
gra. Estrada velha Guará-Lorena.

RECINTO SÃO VITO Morei-
ra César Pinda: Domingo às 20h:  
23/7 - Residência Nova. 30 - Mag-
nético Solo.  Tel (12) 3642-2087.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: Todo domingo - Almoço 
com música ao vivo.   12/8 (sába-
do 22h) - A Festa. Talis e Welinton 
+ Fernando & Fabiano. 23/9 (sá-
bado) - Chimarruts. Pela 1ª vez no 
Colméia. Abertura da Banda Pane-
la. Ingressos limitador.

RESTAURANTE Martim Pes-
cador (Gabriel) Pinda: Todo sába-
do 12h - Feijoada. Todo domingo 
12h - Almoço cardápio variado e 
música ao vivo. Domingo 13/8 - 
11h - Som ao vivo no almoço es-
pecial Dia dos Pais. Artista Jorge 
Santos. Marmitex e self service. 
Espaço para camping e churras-
caria. Locação para aniversários 
e casamentos.  Pesqueiro em re-
forma. 28 e 29/9 (sexta e sábado) 
- Festa julina com diversas atra-
ções e som ao vivo. Estrada do 
Cantagalo,  bairro das Campinas, 
após o viaduto do bairro Cidade 
Nova. Telefone (12) 99651-7045 e 
99169-3592.

Região ganha novas viaturas para reforço 
da frota da Polícia Técnico-Científi ca

O Vale do Paraíba recebeu, 
na quarta-feira (19), da Secre-
taria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp) seis novas via-
turas para reforçar as frotas dos 
Institutos Médico-Legais (IML) 
e de Criminalística (IC). Em 
todo o Estado de São Paulo, se-
rão entregues 76 carros novos. 

Do total de viaturas adquiri-
das, 58 serão destinadas ao IC, 
16 ao IML e duas à sede da Su-
perintendência da Polícia Técni-
co-Científi ca (SPTC), localizada 
no Butantã, Zona Oeste de São 
Paulo.

Os veículos são do modelo 
Citroen/Aircross e custaram R$ 
81 mil cada. 

São 76 novos carros, da marca Citroen/Aircross, que custaram R$ 6,1 milhões e 
atenderão unidades da capital, Grande São Paulo e interior do Estado

Ciete Silvério/A2img

“BAZAR DE PECHINCHA” 
NO VILA RICA

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

***
No próximo dia 30 

de julho (domingo) a 
Casa do Caminho (As-
sociação Espírita de 
Assistência Social) re-
alizará um “Bazar de 
Pechincha”. Utilidades 
domésticas, objetos de 
decoração, roupas, cal-
çados, móveis, bijute-
rias e até mesmo bolsas 
estarão à venda das 8 às 

12 horas, no centro co-
munitário do Vila Rica 
(av. Abel Correa Gui-
marães).

A Casa do Caminho 
atende cerca de 100 
famílias que estão em 
situação de vulne-
rabilidade. Eventos 
como este auxiliam na 
manutenção dos tra-
balhos da casa. Este 
bazar será em prol da 
Campanha de Inverno 
da entidade.

Está chegando a hora

Como acontece há mais de 10 anos, no 
mês de julho é realizada no município a 
“Corrida Pinda”. Em sua 11ª edição, a com-
petição, que faz parte das comemorações 
do aniversário dos 312 anos de Pindamo-
nhangaba, acontecerá neste domingo (23). 

A grande novidade deste ano será o lo-
cal da prova, que terá a largada e chega-
da no Parque da Cidade – espaço que vem 
sendo bastante frequentado por amantes 
da natureza, de exercícios físicos e de lazer 
– e será palco de uma das mais agitadas 
“competições de rua” do País.  

O evento é realizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba e tem como maior pa-
trocinador a empresa Tenaris Confab, 
além do Shopping Pátio Pinda, que aderiu 
à parceria nesta edição. 

Cerca de cinco mil pessoas são espera-
das para participarem da prova, que é 
considerada a maior prova do estado de 
São Paulo com isenção de taxa de inscri-
ção e a com o maior número de crianças 
participantes. É um verdadeiro evento 
em família.
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Gastão Guedes/Divulgação

Fatec divulga classi� cação geral do Vestibular 

A Anhanguera de Pin-
damonhangaba abre suas 
portas para a comunida-
de e oferece uma oportu-
nidade para quem deseja 
aproveitar o período de 
férias para se atualizar 
profi ssionalmente e me-
lhorar suas chances de 
empregabilidade. De se-
gunda (24) a quarta-feira 
(26), a instituição realiza 
mais uma temporada dos 
Cursos de Inverno, intei-
ramente gratuitos.  Estão 
disponíveis 300 vagas 
para diversas capacita-
ções, como: técnicas de 
vendas e marketing pes-
soal, instalações elétricas 

residenciais, introdução 
à programação, entre ou-
tros. As aulas serão minis-
tradas de forma dinâmica 
e com carga horária de 
duas a três horas. 

Todas as vagas são 
abertas à comunidade e 
para participar basta ter 
o Ensino Médio comple-
to. Os participantes rece-
berão certifi cado de con-
clusão. Os interessados 
podem se inscrever até a 
data de início do curso ou 
enquanto durarem as va-
gas. 

Há vagas para cursos 
de Instalações elétricas 
residenciais; Ofi cina: A 

importância da musicali-
zação no desenvolvimen-
to da criança; Técnicas de 
vendas e marketing pes-
soal; Introdução à pro-
gramação; Inteligência 
emocional: superação 
na dor da perda; e Téc-
nicas de desenho livre: 
realismo.

Mais informações e 
inscrições podem ser fei-
tas pelo site  http://facul-
dadeanhanguera.wixsite.
com/cursosdeferias.

A Faculdade Anhan-
guera de Pindamonhan-
gaba fi ca na av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
3.344 – Campo Alegre.

Nesta segunda-fei-
ra (24), às 14 horas, a 
“Carreta da Gestão e 
Inovação” dá início ofi -
cial às suas atividades 
em Pindamonhangaba. 
A cerimônia de aber-
tura será realizada no 
auditório da Prefeitura, 
com a apresentação 
do projeto. Os cursos 
oferecidos pela carreta 
começam na quarta-
feira (26).

A Carreta da Ges-
tão e Inovação é um 
veículo equipado como 
uma sala de aula para 
oferecer cursos gratui-
tos a jovens, empresá-
rios e empreendedores 
na área de gestão de 
empresas de varejo.

Serão oferecidos na 
cidade os seguintes cur-
sos gratuitos: Primeiro 
Emprego, com ativida-
des que vão desde como 
montar um currículo a 
técnicas de marketing 
pessoal; Construindo 
uma Empresa Lucra-

tiva, voltado a empre-
sários; e Conhecendo 
o Sistema Athos de 
Automação Comercial, 
dirigido a todos os inte-
ressados, especialmen-
te trabalhadores do 
varejo e aqueles que já 
utilizam ou gostariam 
de utilizar o sistema.

A Carreta da Gestão 
e Inovação apresenta 
também soluções para 
“cidades inteligentes”. 
São inovações tecno-
lógicas nas áreas de 
mobilidade, educação, 
saúde, meio ambiente, 
energia e gestão públi-
ca, dentre outras, que 
podem fazer as prefei-
turas economizarem 
recursos públicos e me-
lhorarem a qualidade 
de vida da população.

Estas soluções são 
desenvolvidas por 
empresas vinculadas 
ao Parque Tecnológico 
São José dos Campos e 
ao APL TIC Vale (Ar-
ranjo Produtivo Local 

de Tecnologia da Ino-
vação e Comunicação), 
e já são aplicadas em 
várias cidades do país.

A iniciativa conta 
com o apoio do Gover-
no do Estado de São 
Paulo, Prefeitura e 
Associação Comercial e 
Industrial (ACI) de São 
José dos Campos, Elgin 
e KLA Educação Em-
presarial, além de par-
ceiros de mídia e das  
empresas participan-
tes: Athos, Geopixel, 
Compnet, Vilage, Necto 
Systems, Real Connect 
e a Imersão Visual.

A Carreta da Ges-
tão e Inovação está em 
Pindamonhangaba de-
vido à parceria com a 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico. A 
Carreta já passou por 
São José dos Campos, 
Campos do Jordão e 
Caraguatatuba. Depois 
de Pinda, seguirá para 
Taubaté.

A lista de classifi cação 
geral dos inscritos no pro-
cesso seletivo da Faculda-
de de Tecnologia (Fatec) 
do Estado de São Paulo 
em Pindamonhangaba já 
está disponível.  Os can-
didatos a vagas para o se-
gundo semestre de 2017 
podem conferir o resulta-
do em www.vestibularfa-
tec.com.br. Outra opção 
é o concorrente ver a lista 
na unidade em que pre-
tende estudar.

Os convocados da pri-
meira lista devem fazer 
a matrícula nesta segun-
da (24) e terça-feira (25). 
Para efetuar a matrícula, 
o candidato deve compa-
recer à secretaria da Fatec 
em que deseja estudar, no 
horário determinado pela 
unidade de ensino. Perde 
o direito à vaga quem não 
fi zer a matrícula na data 
determinada ou deixar de 
apresentar os documentos 
exigidos.

No ato da matrícula, 
o candidato deve entre-
gar uma foto 3×4 recente 
e cópia autenticada em 
cartório ou cópia simples 
acompanhada do original 

de cada um dos seguintes 
documentos: certifi cado 
de conclusão do Ensino 
Médio ou equivalente; 
histórico escolar completo 
do Ensino Médio ou equi-
valente; certidão de nasci-
mento ou casamento; car-
teira de identidade (RG); 
cadastro de pessoa física 
(CPF). Já os brasileiros 
maiores de 18 anos de ida-
de precisam apresentar 
o título de eleitor, com o 
comprovante de votação 
ou certidão de quitação 
eleitoral; e os do sexo 
masculino devem ainda 
ter em mão o documento 
de quitação com o serviço 
militar.

O candidato que in-
gressou no Sistema de 
Pontuação Acrescida pelo 
item escolaridade pública 
precisa, além dos docu-
mentos acima, apresentar 
histórico escolar ou decla-
ração escolar comprovan-
do que cursou integral-
mente o Ensino Médio ou 
EJA na rede pública. Já o 
candidato que fez outro 
curso superior e preten-
de aproveitar estudos em 
disciplinas já concluídas 

Candidatos não aprovados devem fi car atentos: segunda lista será afi xada, somente na faculdade, no dia 26

deve apresentar a docu-
mentação específi ca, com 
carga horária, ementa, 
programa da disciplina 
cursada e histórico esco-
lar da instituição de ensi-

no superior de origem.
Caso as vagas ofereci-

das não sejam preenchi-
das, a segunda lista será 
afi xada somente na facul-
dade na próxima quar-

ta-feira, dia 26 de julho. 
Ainda para a segunda cha-
mada, a matrícula deverá 
ser feita no dia seguinte 
(27), na unidade em que 
o candidato deseja estu-

dar. A documentação e 
as regras para efetuar a 
matrícula são as mesmas 
indicadas acima para os 
convocados da primeira 
lista.

Faculdade oferece 300 
vagas em cursos gratuitos 
durante as férias

Cursos atendem às necessidades do 
mercado de trabalho e contribuem 
para a qualifi cação profi ssional

Entre as opções de cursos haverá aulas de Instalações Elétricas Residenciais

Divulgação

Município recebe Carreta 
da Gestão e Inovação

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

LUIZ CARLOS PINTO
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Durante a realização 
da 24ª Sessão Ordinária, 
a última sessão ordiná-
ria antes do recesso par-
lamentar, realizada dia 
11 de julho, no plenário 
“Francisco Romano de 
Oliveira”, teve a partici-
pação dos vereadores com 
várias solicitações e diver-
sos questionamentos na 
área da saúde.

Retrocessão
O vereador Carlos 

Moura – Magrão (PR), 
presidente do Legislativo, 
realizou um levantamento 
na Câmara e na Prefeitu-
ra, das áreas doadas nos 
últimos 20 anos para a 
instalação de indústrias 
na cidade. De posse das 
informações, enviou uma 
solicitação ao Executivo, 
com cópia ao Ministério 
Público, solicitando maior 
celeridade na verificação 
do cumprimento do cro-
nograma contratual pelas 
empresas privadas que 
receberam áreas doadas 
pelo município e infor-
mar quais providências 
estão sendo tomadas para 
aquelas empresas que não 
estão cumprindo as metas 
estipuladas.

O vereador Magrão 
quer saber se as empresas 
que receberam terrenos 
da municipalidade estão 
cumprindo o que deter-
mina o artigo 6° da Lei 
n° 5602, de 19/12/2013, 
onde a empresa donatá-
ria, a partir da Lei pela 
qual recebeu doação, tem 
o prazo de dois anos para 
iniciar suas atividades no 
Município e até dez anos 
para concluir as obriga-
ções assumidas, no caso 
de descumprimento será 
executada a retrocessão 
ao patrimônio municipal, 
incorporando as benfeito-
rias nela edificadas.

O vereador Magrão, 
juntamente com o vere-
ador Professor Osvaldo 
(PR), oficiaram ao Pre-
feito, através do Reque-
rimento nº 2.181/2017, 
para que sejam tomadas 

Vereadores aprovam pedido ao Executivo 
de retrocessão de áreas doadas para 

empresas no município
Asfaltamento de via pública, castração de animais abandonados, passe escolar para o ensino técnico e 
a área da saúde foram destaques nos requerimentos dos Edis na última sessão ordinária do semestre

as medidas necessárias 
para realizar a retrocessão 
das áreas doadas àquelas 
empresas que não cum-
priram a Lei e o cronogra-
ma assumido. De acordo 
com o vereador, “estamos 
vivendo um momento de 
crise e muita perda de 
renda e vários galpões fo-
ram abandonados pelas 
indústrias. Precisamos ter 
empresas comprometidas 
com nossa cidade, geran-
do renda e empregos para 
nossa população”.

Asfaltamento de 
via pública
O vereador Toninho da 

Farmácia (PSDB) usou a 
Tribuna para reiterar pe-
dido de asfaltamento e a 
iluminação da Travessa 
Duque de Caxias, no bair-
ro Boa Vista. De acordo 
com o parlamentar, esta 
rua tem guias, sarjetas e 
a canalização de água e 
esgoto, só faltando a pa-
vimentação. Ainda com 
relação às obras, o vere-
ador pede que a prefeitu-
ra realize uma ação para 
consertar os buracos das 
calçadas, pois em muitas 
vias colocam em risco a 
segurança da população. 
Ele cita como a rua São 
João Bosco, na entrada 

da cidade, que recebe um 
fluxo muito grande de 
veículos, onde as pessoas 
e cadeirantes são obriga-
dos a desviar dos bura-
cos arriscando suas vidas 
transitando na rua.

Outro pedido do edil 
é o início de uma campa-
nha para a castração de 
cães abandonados, pois o 
aumento de animais nas 
ruas é grande e somente 
uma campanha de cas-
tração pode reduzir essa 
quantidade.

Passe Escolar
O vereador Rafael Go-

ffi (PSDB) cobra da em-
presa Viva Pinda o cum-
primento da Portaria nº 
12, da ARTESP, que pre-
vê em seu artigo 1º que os 
alunos do ensino técnico, 
com duração mínima de 
um ano, tenham direito 
ao passe escolar. Segun-
do denúncias recebidas 
pelo vereador, a empresa 
distribuiu comunicado 
que a partir do ano que 
vem, os alunos dos cur-
sos técnicos não terão di-
reito a este benefício.

O edil também cobra 
da administração muni-
cipal, informações sobre 
o que foi realizado em re-
lação aos requerimentos 

enviados com fotografias 
dos problemas com en-
chentes na rua Natividade 
da Serra, no bairro Cidade 
Nova e na Travessa Marins 
e Barros, no Boa Vista, que 
teve casas e veículos alaga-
dos. Na época a prefeitura 
informou que vistoriaria 
os dispositivos de drena-
gem no Cidade Nova e que 
o bairro Boa Vista estava 
no cronograma de serviços 
a serem executados, porém 
nada foi feito nestes locais. 
O vereador disse que esta 
época é ideal para realiza-
ção destes serviços devido 
a pouca possibilidade de 
chuva.

Outro pedido do verea-
dor Rafael Goffi é a cons-
trução de um novo posto 
de saúde no bairro Santa 
Cecília. De acordo com o 
parlamentar o prédio atu-
al está detonado e em pre-
cárias condições de uso e 
conforto pelos usuários, 
além da falta de material 
básico para o atendimen-
to da população. Ele pede 
que a Administração Mu-
nicipal peça ao Governo do 
Estado parte de uma área 
da Escola Iolanda Veluti-
ni, localizada em frente ao 
atual posto, para a cons-
trução de uma nova unida-

de no bairro. Ainda nesta 
questão de construção, 
Goffi pede que seja oficia-
do à empresa classificada 
em segundo lugar na li-
citação para a construção 
da Creche Escola Laguna, 
no Residencial Marica. “A 
construtora que ganhou a 
licitação desistiu da obra, 
que já tem em caixa o di-
nheiro e o terreno e que 
não há contrapartida do 
município, já que toda 
obra é do Governo do Es-
tado”, disse.

Fisioterapia no 
Distrito
A vereadora Gislene 

Cardoso – Gi (DEM) en-
viou pedido de informa-
ções ao Executivo, devido 
ao descaso com os pacien-
tes de fisioterapia que são 
atendidos no Distrito de 
Moreira César. De acordo 
com a vereadora, a úni-
ca fisioterapeuta da uni-
dade foi deslocada para 
acompanhar os atletas 
nos Jogos Regionais, em 
Caraguatatuba, deixando 
os pacientes sem aten-
dimento e sem ninguém 
para substituir.

Pronto Socorro e 
Santa Casa
O vereador Professor 

Osvaldo Macedo Negrão 

(PR) oficiou à Secretaria 
de Saúde pedindo a cria-
ção de uma comissão para 
fiscalizar o atendimento 
aos pacientes e os contra-
tos realizados entre o mu-
nicípio e a Organização 
Social ABBC, que gere o 
Pronto Socorro Municipal 
e também o contrato com 
a Santa Casa de Miseri-
córdia de Pindamonhan-
gaba. De acordo com o 
vereador, tem que ser fei-
to uma fiscalização diária 
dos atendimentos para os 
devidos pagamentos, bem 
como se estão cumprindo 
o contrato.

Ainda com relação ao 
pronto Socorro, o verea-
dor Professor Osvaldo pe-
diu à Organização Social 
ABBC, que providencie 
uma sala específica para 
a Assistente Social. De 
acordo com o parlamen-
tar, atualmente o aten-
dimento é feito em sala 
compartilhada e isto tem 
causado constrangimento 
e falta de privacidade.

CEI do Vanone 
O vereador Roderley 

Miotto (PSDB) usou a Tri-
buna para dar uma satis-
fação à população sobre a 
chamada CEI do Vanone. 
De acordo com o edil, o 
resultado da perícia téc-
nica no áudio chegou e 
agora a comissão vai se 
reunir para emitir o pare-
cer final, já que as oitivas 
foram todas realizadas. 
Também já estão sendo 
feitas as tratativas para a 
realização da CEI do La-
boratório Municipal. O 
vereador também agra-
deceu a presença da po-
pulação, dos Secretários 
Municipais e as entidades 
convidadas para a Audi-
ência Pública da Saúde. 
Roderley Miotto ressalta 
que todas as questões le-
vantadas foram anotadas 
e serão acompanhadas e 
na próxima Audiência da 
Saúde, a ser realizada no 
dia 04 de outubro, serão 
devidamente cobradas as 
respostas e soluções dos 
problemas apontados.
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Comunidade Hare Krishna promove 
“1º Festival Internacional Krishna West”

Espetáculo de dança 
traz coletânea de 
clássicos para Pinda

DE 1º A 29 DE JULHO
Evento:  Exposição Artes Plásticas - Prédios 
Históricos de Pindamonhangaba, com o artista 
Heleno Alves
Local: De segunda a sexta-feira, no Saguão da 
Prefeitura
Horário: Das 8 às  17 horas
 
 

21 DE JULHO – SEXTA-FEIRA
Evento: 1° Festival Internacional West Krishna
Local: Fazenda Nova Gokula
Horário: 8 horas
 

 22 DE JULHO - SÁBADO
Evento: 1° Festival Internacional West Krishna
Local: Fazenda Nova Gokula
Horário: 8 horas
 
Evento: Dança Contemporânea e Dança 
Brasileira- Alunos da Ofi cina Poieses Ruas - Cia. 
Clã da Dança
Local: Praça Monsenhor Marcondes
Horário:  10 horas
 
Evento: Dia Municipal da Cultura e da Paz 
(25/7) - Companhia de Dança São Paulo
Local: Teatro Galpão
Horário: 20 horas
 

 23 DE JULHO - DOMINGO
Evento: 1° Festival Internacional West Krishna
Local: Fazenda Nova Gokula
Horário: 8 horas
  
Evento: Corrida Pinda
Local: Parque da Cidade
Horário: 8h30
 

 24 DE JULHO – SEGUNDA-FEIRA
Evento: 1° Festival Internacional West Krishna
Local: Fazenda Nova Gokula
Horário: 8 horas
 

 29 DE JULHO – SÁBADO
Evento: Ruas - Cia. Clã da Dança
Local: Praça Monsenhor Marcondes
Horário: 10 horas
 
Evento: 3º Animacão Legal
Local: Bosque da Princesa
Horário: 12 às 17 horas
 

 30 DE JULHO – DOMINGO
Evento: Sopa de Letras
Local: Viaduto da av. Dr. José Augusto Mesquita, 
próximo a  Rua Dr. Gonzaga-Moreira 
Horário: Das 8 às 18 horas
 
Evento: Apresentação Lisístrata...s, 
com a Cia. Novos Atores
Local: Bosque da Princesa
Horário: 15 horas
 
DOMINGOS DE JULHO
Evento: Contação de Histórias
Local: Bosque da Princesa
Horário: 15 horas
 
Evento: Ofi cina de Argila
Local: 2, 16 e 30 - Bosque da Princesa
           9 e 23 – Parque da Cidade
Horário: 10 horas

A comunidade Hare 
Krishna, da Fazenda 
Nova Gokula, no bairro 
Ribeirão Grande, reali-
zará o “1º Festival Inter-
nacional Krishna West”, 
de sexta-feira (21) até 

segunda-feira (24). O 
evento faz parte das co-
memorações de aniver-
sário da cidade.

Serão quatro dias 
com atrações educati-
vas, ecológicas, cultu-

rais e artísticas, com a 
presença de Pierre Edel 
(Premamaya), músico e 
compositor, semifi nalis-
ta do “The Voice” França 
e Rússia; dança clássica 
indiana, palestras, expo-

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

***
A São Paulo Compa-

nhia de Dança (SPCD) 
estará em Pinda neste 
sábado (22) apresen-
tando um espetáculo 
de dança em comemo-
ração ao aniversário da 
cidade e ao Dia Munici-
pal da Cultura e da Paz 
(25 de julho). 

A apresentação será 
gratuita, no Espaço 
Cultural Teatro Galpão 
(rua Luiza Marcondes 
de Oliveira, Parque das 
Nações).

O espetáculo vai co-
meçar às 20 horas, po-
rém é preciso retirar os 
ingressos no local uma 
hora antes do início da 
apresentação. A com-
panhia estará na cida-
de pela primeira vez e 
trará uma coletânea de 
trabalhos, de  grandes 
peças clássicas e mo-
dernas a obras contem-
porâneas, criadas por 
coreógrafos nacionais e 
internacionais. 

O repertório será 
formado pelo Grand 
Pas de Deux de Dom 
Quixote (2012), da 
SPCD a partir do ori-
ginal de Marius Peti-
pa e Gnawa de Nacho 
Duato. Também será 
mostrada a obra de 
Fabiano Lima – Pivô, 
que ficou em terceiro 
lugar como Melhor 
Espetáculo de Dança 
(2016) em enquete 

promovida pelo Guia 
da Folha.

A coreografi a Gnawa 
deixará a noite de espe-
táculo ainda mais con-
tagiante com danças de 
confraria mística adepta 
do islamismo, descen-
dentes de ex-escravos e 
comerciantes do Sul e do 
centro da África, que re-
presentarão os quatros 
elementos (água, terra, 
fogo e ar).

A SPCD (São Paulo 
Companhia de Dança) 
apresenta espetáculos 
de dança no Estado de 
São Paulo, no Brasil e no 
exterior e é hoje conside-

rada uma das mais im-
portantes companhias 
de dança da América 
Latina  pela crítica es-
pecializada. Foi criada 
em 2008 pelo Governo 
do Estado de São Paulo 
e já passou por 15 países 
diferentes e 110 cidades, 
em mais de 580 apresen-
tações.

Com direção de Inês 
Bogéa, a atração é uma 
iniciativa do Governo 
do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria 
de Cultura da Prefeitu-
ra de Pindamonhanga-
ba, para realização aqui 
na cidade. 

As atividades são abertas ao público e a entrada é franca. Programação conta 
com atividades e cerimônias da cultura indiana

Thamiris Prata 
em “Grand Pas 

de Deux de Dom 
Quixote”, de 
Marius Petipa

sições de arte. Todas as 
atividades serão gratui-
tas e abertas ao público.

O evento é um con-
junto de ações que pro-
moverão o aprofunda-
mento do conhecimento 
da Índia milenar e sua 
aplicação prática no Oci-
dente, de acordo com 
os propósitos da Iskcon 
(Sociedade Internacio-
nal para a Consciência 
de Krishna), apresen-
tando uma proposta de 
conscietização ética e 
espiritualista, de forma 
acessível para toda so-
ciedade.

A programação conta 
com diversos shows com 
estilos variados, sempre 
à noite. Na tenda princi-
pal, o evento oferecerá 
um congresso de filo-
sofia e desenvolvimen-
to humano com a pre-
sença de acadêmicos 
de vários países como 
Howard J. Resnick, 
Ph.D. pela Universida-
de de Harvard, Estados 
Unidos e idealizador do 
projeto rural de Nova 
Gokula.

Haverá ainda muitas 
atrações culturais e lite-
rárias como lançamen-
tos de livros, recital de 
poesias com a presen-
ça de escritores da APL 
- Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, 
apresentação de estu-
dos acadêmicos, mesa 
redonda com a partici-
pação autores, exposi-
ção de telas e gravuras, 
além de diversos cursos 
e workshops.

Durante os quatro 
dias de festival haverá 
uma praça de alimen-
tação, com comidas 
e lanches lacto-vege-
tarianos e pratos ve-
ganos. Também será 
montada uma praça 
literária com exposição 
de livros e obras artísti-
cas. No templo, duran-
te todos os dias serão 
promovidas diversas 
palestras e na tenda 
principal, vários shows 
e apresentações, das 8 
às 22 horas.

Para participar das 
palestras que serão re-
alizadas na Casa Ama-
rela, é preciso fazer a 
inscrição antecipada-
mente, pois as vagas 
são limitadas e haverá 
certificação. 

Será cobrada uma 
taxa de estacionamento 
no local (motos: R$10; 
carros: R$ 20; vans: 
R$30; ônibus: R$ 50).

Mais informações e 
inscrições podem ser 
feitas pelo site festi-
valkrishnawest.com.br e 
facebook.com/Fazenda-
NovaGokula. 

PROGRAMAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
ÓRGÃO AUTUADOR 268610  
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO  

 Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro; 
 
O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna 
público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. 
Nestes termos, notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de 
publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. 
 
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de 
infração. 
 
 

Placa Ait Cod. Infr Data Infr 
 

Placa Ait Cod. Infr Data Infr 
 

AEP1014 Z440022947 55412 03/07/2017 
 

AJS5963 Z440023052 55412 07/07/2017 
 

AQY1760 Z440022945 55412 03/07/2017 
 

BBA0289 Z440023019 55412 06/07/2017 
 

BBM0678 Z440022960 55412 04/07/2017 
 

BHQ4736 Z440023012 55412 06/07/2017 
 

BHS6828 Z440022937 55412 01/07/2017 
 

BKG9715 E000002587 76331 17/07/2017 
 

BRL9593 Z440023020 55412 06/07/2017 
 

BTF1313 Z440023034 55412 07/07/2017 
 

BVM6355 Z440023051 55412 07/07/2017 
 

CAH1373 Z440023056 55412 08/07/2017 
 

CAP4176 Z440023057 55412 08/07/2017 
 

CAP4494 Z440022981 55412 04/07/2017 
 

CBA4587 Z440022956 55412 03/07/2017 
 

CBV0422 Z440023050 55412 07/07/2017 
 

CBV7235 B440238724 54523 05/07/2017 
 

CDK5278 Z440022995 55412 05/07/2017 
 

CEX9876 Z440023008 55412 06/07/2017 
 

CFH4413 Z440023011 55412 06/07/2017 
 

CFQ4176 Z440023032 55412 07/07/2017 
 

CGO8296 Z440023002 55412 06/07/2017 
 

CLW0686 Z440022948 55412 03/07/2017 
 

CNV4142 B440238619 76331 07/07/2017 
 

CNV4776 Z440022942 55412 01/07/2017 
 

CNV5867 Z440023045 55412 07/07/2017 
 

CQC7007 Z440022996 55412 05/07/2017 
 

CQE3538 Z440023024 55412 06/07/2017 
 

CSC7389 B440238674 54521 05/07/2017 
 

CSZ5223 B440238721 55411 03/07/2017 
 

CTQ8460 Z440022944 55412 03/07/2017 
 

CXP9530 Z440022949 55412 03/07/2017 
 

CYE9512 B440238761 54521 05/07/2017 
 

CYG1164 Z440022998 55412 05/07/2017 
 

CYG6456 Z440022988 55412 05/07/2017 
 

CYJ9792 B440238763 76331 06/07/2017 
 

CYW1178 Z440022946 55412 03/07/2017 
 

CYW1178 Z440022985 55412 05/07/2017 
 

CYW1772 Z440023035 55412 07/07/2017 
 

DAW2733 Z440023029 55412 07/07/2017 
 

DDH1519 Z440023030 55412 07/07/2017 
 

DDK7306 Z440023010 55412 06/07/2017 
 

DFI2415 Z440022968 55412 04/07/2017 
 

DFI2810 Z440023040 55412 07/07/2017 
 

DGU0274 Z440022992 55412 05/07/2017 
 

DGZ1142 Z440023025 55412 07/07/2017 
 

DIR3992 Z440023027 55412 07/07/2017 
 

DIX3546 Z440023047 55412 07/07/2017 
 

DPF7546 B440235312 55090 06/07/2017 
 

DQC6553 Z440022957 55412 03/07/2017 
 

DQC7953 Z440023041 55412 07/07/2017 
 

DQF5391 Z440023044 55412 07/07/2017 
 

DRH7590 B440238671 51930 01/07/2017 
 

DSF7567 B440238669 54521 05/07/2017 
 

DTA7845 Z440022982 55412 05/07/2017 
 

DUR0341 B440238723 55680 05/07/2017 
 

DUU3892 Z440022997 55412 05/07/2017 
 

DVN2773 Z440023053 55412 08/07/2017 
 

DVO8774 Z440023026 55412 07/07/2017 
 

DXG2604 Z440023028 55412 07/07/2017 
 

DXX1436 Z440022994 55412 05/07/2017 
 

DZF5590 Z440022969 55412 04/07/2017 
 

DZW4903 Z440023022 55412 06/07/2017 
 

EAB6203 Z440023060 55412 08/07/2017 
 

EAY1055 Z440023014 55412 06/07/2017 
 

EAY1456 B440238762 54521 05/07/2017 
 

EBR5293 Z440022953 55412 03/07/2017 
 

EDH9594 Z440022967 55412 04/07/2017 
 

EDQ3594 Z440023036 55412 07/07/2017 
 

EGU0702 B440238727 76332 05/07/2017 
 

EHL1622 B440238536 55500 06/07/2017 
 

EIB8419 Z440022984 55412 05/07/2017 
 

EIB8475 Z440022939 55412 01/07/2017 
 

EIB8807 Z440022952 55412 03/07/2017 
 

EIB9467 Z440023059 55412 08/07/2017 
 

EIC3505 Z440022980 55412 04/07/2017 
 

EIL4533 Z440022963 55412 04/07/2017 
 

EIP5203 Z440022974 55412 04/07/2017 
 

EIX3936 B440238618 55411 04/07/2017 
 

EJC7913 B440238722 55680 05/07/2017 
 

EJT4975 Z440022973 55412 04/07/2017 
 

EKN4670 Z440022987 55412 05/07/2017 
 

EKW1864 Z440023043 55412 07/07/2017 
 

EKZ7228 Z440023016 55412 06/07/2017 
 

ELP9034 Z440023000 55412 06/07/2017 
 

ELV2185 Z440022962 55412 04/07/2017 
 

ELV2185 Z440023004 55412 06/07/2017 
 

ENB2796 Z440022971 55412 04/07/2017 
 

EPL1442 Z440023021 55412 06/07/2017 
 

EPV3616 Z440023048 55412 07/07/2017 
 

ERM6038 B440236480 54521 05/07/2017 
 

ERN0306 Z440023037 55412 07/07/2017 
 

ERQ6860 Z440022951 55412 03/07/2017 
 

ETM2875 Z440023031 55412 07/07/2017 
 

EUT5625 Z440023001 55412 06/07/2017 
 

EWR1402 Z440022983 55412 05/07/2017 
 

EYG4424 Z440023042 55412 07/07/2017 
 

EYJ9140 B440238620 76331 07/07/2017 
 

EYJ9943 Z440022954 55412 03/07/2017 
 

EZK0794 Z440023003 55412 06/07/2017 
 

FBB3671 Z440023009 55412 06/07/2017 
 

FBP2365 B440238673 76332 29/06/2017 
 

FBS1255 Z440022943 55412 01/07/2017 
 

FEA1642 Z440022950 55412 03/07/2017 
 

FEB5767 Z440022993 55412 05/07/2017 
 

FEB7005 Z440022966 55412 04/07/2017 
 

FFH4686 Z440023038 55412 07/07/2017 
 

FFR9599 Z440022938 55412 01/07/2017 
 

FFZ8953 Z440022961 55412 04/07/2017 
 

FGK5865 Z440023006 55412 06/07/2017 
            
 

FGK6243 Z440022972 55412 04/07/2017 
 

FGK6318 Z440022976 55412 04/07/2017 
 

FHI3870 Z440023055 55412 08/07/2017 
 

FHY6389 Z440022964 55412 04/07/2017 
 

FIJ2260 B440236926 73662 27/06/2017 
 

FJS9413 Z440023017 55412 06/07/2017 
 

FKB7837 B440238653 52070 05/07/2017 
 

FLY9084 Z440022986 55412 05/07/2017 
 

FMB8606 Z440023023 55412 06/07/2017 
 

FMB8664 Z440023046 55412 07/07/2017 
 

FMU4588 Z440023054 55412 08/07/2017 
 

FNP4012 Z440022955 55412 03/07/2017 
 

FNS5118 Z440022999 55412 05/07/2017 
 

FNS5505 Z440022940 55412 01/07/2017 
 

FPW0180 B440238535 57380 03/07/2017 
 

FRQ6147 Z440022959 55412 04/07/2017 
 

FSJ6056 Z440022965 55412 04/07/2017 
 

FTR1277 Z440022979 55412 04/07/2017 
 

FZM0850 Z440022990 55412 05/07/2017 
 

GEA7938 Z440023015 55412 06/07/2017 
 

GEM7772 Z440023007 55412 06/07/2017 
 

GGC8810 B440234995 57380 05/07/2017 
 

GGS2018 B440238580 55500 01/07/2017 
 

GHU0936 Z440022977 55412 04/07/2017 
 

HBE4141 B440238552 76331 02/07/2017 
 

HBW1086 Z440023049 55412 07/07/2017 
 

IJO3859 Z440023033 55412 07/07/2017 
 

JLD6558 Z440022958 55412 03/07/2017 
 

JLD8151 Z440023018 55412 06/07/2017 
 

JLN5089 B440236927 60501 28/06/2017 
 

JPP5271 Z440022941 55412 01/07/2017 
 

JQA3918 Z440022989 55412 05/07/2017 
 

KFS1579 Z440022991 55412 05/07/2017 
 

KMJ7707 Z440022970 55412 04/07/2017 
 

KZH2294 Z440023061 55412 08/07/2017 
 

LAO6468 Z440023039 55412 07/07/2017 
 

LOX2186 Z440022978 55412 04/07/2017 
 

LRE1880 B440238725 55500 05/07/2017 
 

MPW4246 Z440023005 55412 06/07/2017 
 

MWC9853 Z440022975 55412 04/07/2017 
 

NQM8231 Z440023013 55412 06/07/2017 
 

OOY9057 Z440023058 55412 08/07/2017 
 

 
 

Pindamonhangaba,21 dejulhode 2017. 
 
 

Luciana Viana 
Diretor do Departamento de Trânsito 

O Centro Paula Souza acaba de lançar 
em sua plataforma de Educação à Distân-
cia o curso livre gratuito de Vendas. Com 
cinco aulas e um total de 30 horas, a for-
mação oferece conteúdo interativo para 
capacitar vendedores.

Os principais temas abordados nas 
atividades referem-se a pontos importan-
tes para ampliar a capacidade de venda. 
Os destaques das aulas são pesquisa de 
mercado, marketing, fidelidade de clien-
tes, fornecedores, concorrência, canais 
de vendas e fatia de mercado.

“O curso mostra as principais técnicas 
para o aluno aprender a conquistar seus 
clientes, planejar melhor suas estratégias 
e ter um olhar panorâmico do mercado 
para obter sucesso nas vendas”, explica o 
diretor do Grupo de Estudo de Educação 
a Distância (Geead) do Centro Paula Sou-
za, Rogério Teixeira.

Para aproveitar o conteúdo do curso 
basta se inscrever e estudar a qualquer 
momento, sem necessidade de proces-
so seletivo. É só acessar a plataforma de 
cursos livres online de um computador 

conectado à internet e se cadastrar com 
login e senha. Ao final do curso, é feita 
uma avaliação online para emissão de 
certificado.

O Curso de Vendas é o sexto curso li-
vre lançado pelo Centro Paula Souza na 
modalidade Mooc (Massive Open Onli-
ne Course – sigla em inglês para Curso 
Online Aberto e Massivo). As outras cin-
co formações, também disponíveis, são 
Autocad, Canvas, Mercado de Trabalho, 
Gestão de Pessoas e Gestão do Tempo.

O diferencial dos cursos são os conte-
údos dinâmicos. São materiais para lei-
turas, vídeos, áudios, jogos, exercícios e 
avaliações para auxiliar os alunos. No ar 
há dois anos, a plataforma Mooc do Cen-
tro Paula Souza possui mais de 58 mil 
cursistas.

Além dos cursos livres, o CPS ofere-
ce diversas modalidades de educação a 
distância em Nível superior; Escola de 
Jovens Adultos online; Telecurso TEC – 
modalidade aberta; e Cursos técnicos se-
mipresenciais e online. Para saber mais, 
acesse: www.cps.sp.gov.br. 

Curso gratuito e à distância 
ensina estratégias de vendas
Com duração de 30 horas, formação é oferecida sem processo seletivo e a qualquer momento

otidianoC

 Marcos Santos/USP Imagens

Para ter acesso às aulas, acesse a plataforma de cursos livres online 

Balanço do Movimento Paulista de Segurança 
no Trânsito, programa do Governo de São Paulo 
que visa reduzir pela metade o número de óbitos 
no Estado até 2020, mostra que houve queda de 
21% no número de vítimas fatais em acidentes de 
trânsito no Vale do Paraíba levando-se em conta 
junho, com o mesmo mês do ano anterior. Foram 
33 óbitos em 2016 ante 26 neste ano. São José 
dos Campos teve queda de 67% (de 12 para 4); 
Pindamonhangaba, 50% (de 2 para 1) e Jacareí, 
100% (de 5 para zero).

A maior parte dos acidentes fatais de trânsito 
no Estado acontece nos períodos da noite e ma-
drugada. Colisões e atropelamentos são as ocor-
rências mais comuns. Segundo os dados registra-
dos pelo Infosiga-SP, no primeiro semestre deste 
ano 1.480 pessoas foram vítimas de acidentes 
de trânsito, entre 18 e 6 horas, o que equivale a 
53,8% do total (2.753). Colisões entre veículos cor-
respondem a 38,1% dos acidentes, enquanto os 
atropelamentos somam 31,6%. Choque contra ob-
jetos fixos equivalem a 13,8% dos casos e outros 

tipos de acidente somam 16,5%.
“Comportamentos de risco, como beber e di-

rigir e excesso de velocidade, são acentuados 
nesse período. A menor iluminação dificulta a vi-
sibilidade, por isso é importante que condutores e 
pedestres redobrem a atenção à noite”, explica a 
coordenadora do Movimento Paulista de Seguran-
ça no Trânsito, Silvia Lisboa.

Redução de acidentes
O Infosiga-SP também traz estatísticas sobre 

acidentes e óbitos no primeiro semestre. Foram 
registradas 2.753 fatalidades em todo Estado, re-
dução de 3,8% e 108 vítimas a menos na compa-
ração com 2016 (2.861). Em junho, foram 487 víti-
mas fatais, aumento de 5,2%. No mesmo período 
do ano passado, foram 463 vítimas fatais.

Já para os acidentes com vítimas, que incluem 
também ocorrências sem fatalidades, houve re-
dução de 5,2% no semestre, com 4.934 casos a 
menos (89.273 em 2017 e 94.207 em 2016). Em 
junho foram 15.897 ocorrências, com redução de 
1%.

Vale do Paraíba tem queda de 21% 
no número de mortes entre junho 
deste ano com mesmo mês de 2016
De acordo com o Infosiga SP, mais da metade das fatalidades no Estado acontecem 
entre 18 e 6 horas; primeiro semestre tem redução no número de óbitos

 Imagem meramente ilustrativa / Internet

Colisões representam 38,1% dos acidentes registrados este ano

Quem quer ter o nome social incluí-
do no Cadastro de Pessoa Física (CPF) já 
pode ir até uma unidade de atendimento 
da Receita Federal do Brasil e fazer a so-
licitação. 

O Diário Oficial da União de quin-
ta-feira (20) traz a Instrução Normativa 
1.718/2017, sobre inclusão e exclusão de 
nome social no Cadastro de Pessoas Físi-
cas (CPF).

A medida atende a um decreto do ano 

passado, que dispõe sobre o uso do nome 
social e o reconhecimento da identidade 
de gênero de travestis e transexuais no 
âmbito da administração pública federal, 
autárquica e fundacional. 

A inclusão será realizada de imediato 
e o nome social passará a constar no CPF, 
acompanhado do nome civil.  

O nome social constará dos documen-
tos “Comprovante de Inscrição” e “Com-
provante de Situação Cadastral” no CPF.

Nova norma permite a inclusão 
do nome social no CPF

=========== EDITAL DE CONVOCAÇÃO===========

Eu José Maria Rodrigues, portador da cédula de identidade RG 
18.729.641-8SSP.SP, presidente da Associação dos amigos do 
bairros campinas, Shangri- la e Solo Rico de Pindamonhangaba, 
SP, faço saber que convoco todos os moradores associados a esta 
associação para uma Assembleia geral ordinária que  realizar –se 
–à,  Dia 05 de Agosto de 2017, Local: Salão da igreja católica, Rua 
José Benedito Quirino, 487. Bairro , Campinas, Horário: primeira 
chamada as 18 horas, segunda chamada as 18 horas e 30 minutos 
com termino as 21 horas, Ordem do dia: 1°-  eleições da diretoria 
executiva e conselho fiscal   2°-  reforma do estatuto social da 
entidade, os interessados em participar deverão se escrever  no 
endereço rua Fornovo Di Taro, 250, Bairro das Campinas até um dia 
antes das eleições. 
  Pindamonhangaba,  21 de Julho de 2017

     ____________________________________

 PReFeituRa MuniciPaL de PindaMonHanGaBa
PuBLicidade dos PRocessos de Licitação

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos 
Administrativos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, 
Bairro Alto do Cardoso:

PReGão nº 092/2017 
Para “aquisição de compressa de gaze estéril para procedimentos 
de curativos das unidades de saúde do município”, com entrega dos 
envelopes até dia 03/08/17 às 08h e início da sessão 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. 

PReFeituRa MuniciPaL de PindaMonHanGaBa
secRetaRia MuniciPaL de seRViços PÚBLicos - dePaRtaMento de tRÂnsito

dePaRtaMento MuniciPaL de tRÂnsito - ÓRGão autuadoR 268610
               editaL de notiFicação de autuação PeLo coMetiMento de inFRação de tRÂnsito 
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos 
da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, notifica os proprietários 
dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar 
condutor infrator.
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.

Pindamonhangaba,21 de julho de 2017.
Luciana Viana - diretor do departamento de trânsito
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Corrida Pinda acontece no domingo

Como parte das comemo-
rações do aniversário dos 312 
anos de Pindamonhangaba, a 
Corrida Pinda chega a sua 11ª 
edição e será realizada na ma-
nhã deste domingo (23), a par-
tir das 8 horas. Em mais uma 
edição, a Tenaris no Brasil é a 
maior patrocinadora do evento  
realizado pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba, que terá como 
novidade neste ano o novo local 
da prova: largada e chegada   no 
Parque da Cidade.

Cerca de 5 mil pessoas de-
vem participar da prova. As 
categorias serão novamente 
identificadas pelas diferentes 
cores das camisetas: verde para 
a Caminhada (5 km, para pesso-
as com mais de 12 anos), cinza 
para a Corrida de 5 km (de 16 
anos em diante, sendo dividi-
da em categoria Geral e PCD), 
rosa na Corrida de 10 Km (18 
anos em diante), e azul nas sub-
categorias infantis – 50 metros 
(para crianças até 8 anos), Cor-
rida 100 metros (de 9 a 11 anos), 
Corrida 600 metros (de 12 a 13 
anos) e Corrida 1 km (de 14 a 15 
anos).

A Corrida Pinda é a maior 
prova do estado de São Paulo 

com isenção de taxa de inscrição 
e a com maior número de crian-
ças participantes.

Retirada dos kits

Os kits dos inscritos para as 

corridas (camisetas para todas as 
categorias e o chip para os 10 km) 
e caminhada (camiseta e pulsei-

ra) deverão ser retirados no Sho-
pping Pátio Pinda, até este sába-
do (22), das 13  às 20 horas.

Cerca de cinco mil pessoas devem participar da prova, que acontecerá no Parque da Cidade

Pinda supera expectativas 
nos Jogos Regionais

Pindamonhangaba chega ao final dos 
Jogos Regionais 2017 com atuaç                  ão 
acima das expectativas. Devido à mudan-
ça das regras neste ano, agora não existe 
mais ranking entre as cidades, nem clas-
sificação geral por municípios, apenas 
campeões em cada modalidade.

No total, Pinda participou de 23 das 
26 modalidades oferecidas, com uma 
delegação de quase 400 pessoas, entre 
atletas, técnicos e equipe de apoio: se-
gurança, serviços gerais, cozinha, enfer-
meiro, fisioterapeuta, motoristas e pro-
fessores.

Foram mais de 50 medalhas, inician-
do com a ginástica artística e finalizan-
do com o bronze do xadrez feminino, no 
último dia de competições, quinta-feira 
(20). Pinda conquistou oito troféus por 
equipes: atletismo feminino - terceiro lu-
gar; basquete feminino - sub 21 - segundo 
lugar; futebol masculino - segundo lugar; 
futsal feminino - sub 21 - terceiro lugar; 
ginástica artística masculina - terceiro 
lugar; ginástica rítmica - terceiro lugar; 
tênis masculino - terceiro lugar, e vôlei 
feminino - sub 21 - terceiro lugar.

Com esse resultado, se houvesse uma 
pontuação geral, Pinda teria conquistado 
150 pontos, melhorando em 15 pontos 
seu desempenho em relação ao ano pas-
sado.

Para o chefe da delegação de Pinda, 
Antonio Macedo, na participação da ci-
dade nos Jogos prevaleceram a compe-
tência e a dedicação dos técnicos e o em-
penho e a garra dos atletas que vestiram 
a camisa de Pindamonhangaba. “Gosta-
ria de parabenizar a todos pela brilhante 
participação apresentada nestes Jogos 
Regionais de Caraguatatuba. Cada um é, 
sem dúvida, de vital e igual importância 
para o bom andamento e sucesso dos jo-
gos”, agradeceu. “Da minha parte, estou 
extremamente feliz em poder ter a honra 
de liderar uma equipe de grande gabarito 
em todos os aspectos. Tenho certeza que 
estamos trilhando novamente o caminho 
certo e em breve vamos obter várias con-
quistas”, declarou.

O secretário de Esportes, Everton 
Chinaqui, agradeceu à equipe de Pinda. 
“Meus sinceros agradecimentos a todos 
que participaram ativamente para o suces-
so de nossa atuação nos Jogos Regionais. 
Aos funcionários, motoristas, seguranças, 
enfermeiros, fisioterapeutas, professores, 
gestores, atletas, ao nosso diretor de Es-
portes, professor  Macedo, chefe da nossa 
delegação. Agradeço a Deus por ter cor-
rido tudo dentro do programado mesmo 
com todas as dificuldades. Nossa equipe 
tem mostrado a cada dia, a cada desafio, 
sua doação e dedicação”, concluiu. 

O time de Basquete feminino sub 21 conquistou o segundo lugar na competição

Divulgação

Pinda Rugby enfrenta RPT pelo 
Campeonato Paulista no sábado  
LEõEs dO VaLE BusCam quarta Vitória na COmPEtiçãO. Partida tEm 
Entrada franCa E COntará COm distriBuiçãO dE BrindEs à tOrCida

O time de rugby 
masculino de Pinda-
monhangaba – Leões 
do Vale – que tem o 
apoio da Secretaria de 
Esportes da Prefeitura, 
busca a quarta vitória 
no Campeonato Paulis-
ta de Desenvolvimento 
neste sábado (22), às 
15h30, no CE João do 
Pulo, contra o RPT Ru-
gby - de São Paulo.

Com três vitórias e 
uma derrota na com-
petição, os Leões do 
Vale estão na terceira 
colocação do grupo A - 
uma atrás do RPT, por 
isso, é um jogo chave 
para Pinda se manter 
entre os líderes.

“Será uma partida 
extremamente difícil, 
contra uma equipe 

forte e estruturada, que 
conta com jogadores 
experientes, porém 
estamos confiantes 
em mais um resultado 
positivo, pois apresen-
tamos constante evolu-
ção nos últimos meses”, 
disse o abertura Yago.

Na última partida, 
em São Paulo, contra o 
Spac, os Leões do Vale 
superaram todas as 
adversidade e também 
venceram um clube an-
tigo e bem estruturado. 
“Derrotamos o Spac na 
casa deles porque conse-
guimos nos manter fo-
cados, anular as inves-
tidas da linha ofensiva 
deles e ampliamos nossa 
variedade no ataque 
com velocidade e preci-
são dos backs e grande 

apoio e intensidade 
dos forwards. Agora, 
contra o RPT, temos 
que agir da mesma 
forma para conseguir-
mos mais uma vitória 
e melhorarmos nossa 
classificação. E neste 
jogo, ainda teremos o 
apoio da nossa torci-
da”, completou Yago.

Os torcedores que 
forem ao CE João do 
Pulo para a partida par-
ticiparão do sorteio de 
vários brindes exclusivos 
e personalizados ofereci-
dos pelos Leões do Vale.

O jogo contará com 
a presença de 50 crian-
ças do projeto esporti-
vo-social Primeiro Try, 
desenvolvido pelo Pin-
da Rugby em parceria 
com a Polícia Militar.

Christian Santos

Equipe está na terceira colocação do Grupo a
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SEXTA-FEIRA
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Dona Nazaré - 90 ANOS!  

Completou mais um aniversário na terça-feira, dia 18 de julho, 
Nazaré Caldeira Tavares. Ela recebeu votos de felicidade da fi lha 
Terezinha, do genro, professor Jarmuth, e das netas Priscila e Lydia; 
da fi lha Izabel Cristina, do genro Carlos Barreto e dos netos Luiz 
Henrique e a esposa Jaqueline Madi; Luciana, Ana Luiza, Matheus 
e a esposa Ana Lescura, e a bisneta  Cecília. Todos comemoraram  a 
importante  data  de Dona Nazaré. Que Deus a abençoe por sua linda 
vida de dedicação e maravilhosos exemplos  de amor cristão.

Felicidade!

Para a jovem Kelly Lourenço, que 
completou mais um ano de vida no dia 
18 de julho. Recebe todo o amor e votos 
de felicidades dos familiares e amigos 
da Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus do Araretama.

Novo mundo 

Parabéns para o legítimo baiano, Antônio Salvador, que aniversariou no dia 18 de julho. Ele recebe os 
cumprimentos da esposa Terezinha, das fi lhas Thaís e Tatiane (foto), de toda família e amigos. Um ‘Mundo 
Novo’ cheio de bênçãos e de conquistas, sr. Antônio!    

Bênçãos infi nitas

Quem faz aniversário neste sábado, 22 de julho, será a supermamãe Larissa 
Monteiro. Felicidade sem limite, bênçãos e sabedoria são os votos do seu esposo 
Júlio “Fantasma”; dos seus fi lhos Kadu, Isabela e Luiz Augusto; dos seus pais, dos 
familiares e dos amigos.

Aniversariou

No dia 15 de julho foi aniversá-
rio da Lair Carvalho (aposentou-se 
secretária na Escola Estadual Alfre-
do Pujol). Recebeu os cumprimentos 
dos fi lhos Larissa e Heitor, familia-
res, amigos e colegas. Abraço espe-
cial do irmão Altair Fernandes (Tri-
buna do Norte).

Tudo de bom!

Para o colunista da Tribuna, João 
Paulo Ouverney, que faz aniversário 
neste domingo, 23 de julho. Recebe os 
cumprimentos de toda a família, ami-
gos da Associação Atlética Ferroviária e 
colegas da Ajop – Associação de Jorna-
listas de Pindamonhangaba.

Muitas bênçãos!

Para a querida Stella Vitorazzo, do Jornal Tribuna, que 
fez aniversário nessa quinta-feira, 20 de julho. Que Deus 
derrame inúmeras bênçãos sobre sua vida! São os sinceros 
votos da Família Tribuna!

Novo ciclo

Tudo de bom para Tia-
go Freire, aniversariante 
do dia 19 de julho. Saúde, 
alegria e muito sucesso 
em suas novas conquis-
tas. Este é o desejo de 
todos os seus familiares 
e amigos. 

Noivado 

Bênçãos infi nitas a Hanna Yris C. Taveira 
Brito e a Brainer Luiz Elisário, que fi caram 
noivos no dia 18 de julho. Os pais da Hanna, os 
servidores públicos, Francisco Agnaldo (Defesa 
Civil) e Juscelina Taveira (Semelp), e todos os 
amigos desejam felicidades aos noivos!

Super avô 

Parabéns para Ademir 
Dias, o ‘Vô Mi’, que fez ani-
versário no dia 18 de julho. 
Ele recebeu votos de felici-
dade, saúde e paz da esposa 
Elizabeth; dos seus fi lhos 
Adriana e Alexandre; dos 
seus netos Fernando e Ce-
cília; da sua mãe Vilma, do 
irmão ‘Nico’, da ‘tia Cida’ e 
família, e de todos os ‘agre-
gados’ e amigos.  

buna do Norte).
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