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Bandeira tarifária das contas
de luz de agosto será vermelha
A bandeira tarifária das
contas de energia em agosto será vermelha. O anúncio foi feito pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na sexta-feira
(28). No patamar 1, o custo a cada 100 quilowatts
-hora (kWh) terá acréscimo de R$ 3.
O sistema de bandeiras tarifárias indica aos
consumidores o custo
real da geração de energia no País. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores
verde, amarela ou verme-

lha (nos patamares 1 e 2)
indicam se a energia custará mais ou menos em
função das condições de
geração de eletricidade.
Para economizar energia, a Aneel recomenda
que os consumidores usem
lâmpadas
econômicas,
acumulem o maior número de roupas para passá-las
de uma só vez e retirem os
aparelhos da tomada quando não estiverem em casa.
Gastos extras
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado
em 2015 como forma de

recompor os gastos extras com a utilização de
energia de usinas termelétricas, que é mais
cara do que a de hidrelétricas. A cor da bandeira
é impressa na conta de
luz (vermelha, amarela
ou verde) e indica o custo
da energia em função das
condições de geração.
Quando chove menos,
por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é
preciso acionar mais termelétricas para garantir
o suprimento de energia

no País. A bandeira vermelha, patamar 1, é acionada nos meses em que o
valor do Custo Variável
Unitário (CVU) da última
usina a ser despachada
for igual ou superior a R$
422,56/MWh e inferior a
R$ 610/MWh.
Segundo a Aneel, a
bandeira tarifária não é
um custo extra na conta
de luz, mas uma forma
diferente de apresentar
um valor que já está na
conta de energia, mas que
geralmente passa despercebido.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.047, DE 26 DE JULHO DE 2017.
Denomina de “Terezinha Gertrudes – Dona Terezinha Moretti” o Prédio da UBS
(Unidade Básica de Saúde) localizada na Rua Antônio Bueno de Carvalho, no Bairro
Jardim Azeredo no Distrito de Moreira César.
(Projeto de Lei nº 119/2017, de autoria do Vereador Carlos Moura-Magrão)
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de “TEREZINHA GERTRUDES – Dona Terezinha Moretti”,
o Prédio da UBS (unidade Básica de Saúde) localizada na Rua Antônio Bueno de
Carvalho, no Bairro Jardim Azeredo no Distrito de Moreira César.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de julho de 2017.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos
Secretária de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de
julho de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

Fies divulga lista de candidatos pré-selecionados

Candidatos que fizeram inscrição na chamada regular do Fundo de
Financiamento Estudantil
(Fies) para o segundo semestre de 2017 já podem
conferir a lista de pré-selecionados.
Neste semestre, o Fies
oferece 75 mil novas vagas
àqueles que procuram um
financiamento para cursar o Ensino Superior em
instituições de ensino privadas. Foram registradas
224,2 mil inscrições.
Quem estiver na relação deve concluir a inscrição na página do SisFies
entre 1º e 7 de agosto. Depois disso, é necessário validar as informações junto
à Comissão Permanente
de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino em até
10 dias, contados a partir

do dia seguinte ao da conclusão da inscrição.
O selecionado também
deve comparecer a um
agente financeiro do Fies
em até 10 dias, contados
a partir do terceiro dia útil
seguinte à data da validação das informações.
Candidatos que não
foram selecionados já foram automaticamente incluídos na lista de espera.
A convocação dos alunos
que manifestarem interesse em participar da lista de espera ocorrerá de 1º
de agosto a 3 de setembro.
O período de inscrições
para as vagas remanescentes começa em 11 de
setembro.
Juros zero
Com a oferta desta
edição do programa, o
Fies atingiu 300 mil vagas abertas desde maio de

2016. A partir de 2018, o
Novo Fies será dividido
em três modalidades e vai
garantir, ao todo, 310 mil
vagas. Desse total, serão
100 mil a juros zero, voltadas para estudantes com
renda mensal familiar per
capita de até três salários
mínimos.
Os recursos serão alocados da União, de fundos
constitucionais regionais
e de recursos o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), além dos fundos regionais de desenvolvimento das regiões

Norte, Nordeste e Centro
-Oeste.
Uma medida provisória foi enviada ao Congresso Nacional para garantir
a alteração no modelo do
Fies. O texto preza, principalmente, por evitar a
descontinuidade do programa e riscos fiscais e
operacionais, bem como
garantir as medidas preparatórias para adesão
dos bancos, constituir um
novo fundo garantidor e
criar novos sistemas de
tecnologia da informação
para a seleção e o financiamento.

CONVOCAÇÃO PARA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplent
convocados a comparecer à 8ª Reunião Ordinária/2017 do Conselho Municipal
Idoso, no dia e local abaixo discriminados:

Dia:

03/08/2017 (quinta- feira)

Horário:

14h (tolerância 10 minutos)

Duração prevista:

Aproximadamente 2 horas

Local:

Auditório da Prefeitura

Rua:

Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400.

Pauta:
I.

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;

II.

Recomposição do Conselho Municipal do Idoso;

III.

Semana Municipal do Idoso (2017);

IV.

Assuntos pertinentes ao Conselho;

V.

Informes e encerramento.

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.437, DE 17 DE JULHO DE 2017.
REGULAMENTA OS ARTIGOS 12, 13, 129 A 134 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS MUNICIPAIS
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e, na forma da lei,

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

DECRETA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.046, DE 26 DE JULHO DE 2017.
ALTERA A LEI ORDINÁRIA N° 6.040, DE 13 DE JULHO DE 2017 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele promulga a
seguinte Lei:
Art.1º Fica alterado o art. 3º da Lei n.º 6.040, de 13 de julho de 2017, que passa a
viger com a seguinte redação:
“Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias
do orçamento vigente, estando o Poder Executivo autorizado a promover, mediante
Decreto, a abertura de crédito adicional especial e credito adicional suplementar, se
necessário.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de julho de 2017.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos
Secretária de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de
julho de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/Projeto de Lei nº 120/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.430, DE 23 DE JUNHO DE 2017.
Altera o Decreto nº 5.237, de 29 de setembro de 2016, que dispõe sobre a
nomeação do Conselho Municipal de Educação.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com o artigo 2º da Lei nº 2.532, de 15 de maio
de 1991 e 5.194, de 19 de maio de 2011,
				
D E C R E T A:
Art.1º Fica alterada a composição do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
nomeado através do Decreto nº 5.237, de 29 de setembro de 2015, nas
representações a seguir indicadas que passam a vigorar:
“B) REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO –
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS
4 – Representante da APAE

Art. 1° Os requerimentos, recursos, reclamações, representações e demais pedidos
formulados perante o Município de Pindamonhangaba deverão ser necessariamente
instruídos com formulário assinado pelo interessado, declarando serem verdadeiras
as informações e ciente das penalidades em caso de crime de falsidade, em que
conste:
I – Qualificação completa com nome completo da pessoa física ou da pessoa jurídica
e seus sócios e administradores, com respectivos documentos de identidade, CPFs,
CNPJs, filiação (nomes completos da mãe e do pai), endereços completos para
correspondência e de residências e domicílios com CEPs e números, telefones fixos
e celulares, emails, estado civil e nome do cônjuge ou companheiro e respectivos
CPFs, local de nascimento e de casamento do interessado, quantidade de filhos,
seus nomes e CPFs;
II - Quantidade de imóveis dos quais o interessado é proprietário, possuidor ou
detentor do domínio útil no Município, especificando suas siglas, números de
matrículas, endereços completos com CEPs e numeração;
III – Informação se os imóveis indicados na forma do inciso II acima estão
compromissados à venda ou alugados ou cedidos e o nome dos compromissários
compradores, locatários ou comodatários, com seus CPFs, estado civil, e nomes e
CPFs de seus cônjuges ou companheiros;
IV – Informação se o interessado exerce ou exerceu atividades sujeitas ao ISSQN
e demais taxas ou tributos, indicando os números de suas inscrições mobiliárias,
especificando as atividades e os períodos e localizações de seus estabelecimentos,
indicando a sigla do imóvel, o número da matrícula e a qualificação completa do
proprietário ou Locador, se o imóvel do estabelecimento for alugado ou cedido,
gratuita ou onerosamente.
Art. 2° O formulário mencionado no artigo 1º deverá ser instruído com cópias de
matrículas, certidões, carnês de IPTU, contratos de compromisso de compra e venda
ou de comodato, contratos de aluguel, estatutos ou contratos sociais consolidados
ou originais com as alterações, de pessoas jurídicas, cópias das certidões de
nascimento e casamento do interessado, além de outros documentos necessários
à atualização cadastral.
Art. 3° Sem prejuízo do formulário, no momento do atendimento os servidores que
atendem os cidadãos nos guichês deverão confirmar os dados fornecidos pelo
interessado e lançá-los no sistema municipal, de forma completa, para fins de
atualização cadastral, sem omissões, sob pena de responsabilidade.
Art. 4° As Secretarias às quais os servidores que atendem os cidadãos nos
guichês são vinculadas deverão adotar as providências necessárias no prazo
de 60 (sessenta) dias para que os mencionados servidores tenham acesso aos
cadastros de contribuintes, imobiliário e mobiliário, e possam atualizá-los, através
de um procedimento seguro que registre o usuário do servidor que procedeu às
atualizações.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2017.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz
Secretário da Fazenda e Orçamento
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 17 de julho de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

5 – Representante do Ensino Superior/Técnico/EJA

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2017.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura
Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 23 de
junho de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Memo 256/17SEC

*** 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 REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2017 (PMP 21902/2017)
Para “aquisição de equipamentos e ferramentas. Aquisição necessária ao
bom andamento das obras e serviços realizados pela Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, conforme solicitação da Secretaria de Serviços Públicos”, com
entrega dos envelopes até dia 17/08/17 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2017 (PMP 21905/2017)
Para “aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) para as secretarias da
administração geral, conforme termo de referência”, com entrega dos envelopes até
dia 18/08/17 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 089/2017 (PMP 21907/2017)
Para “aquisição de equipamento de informática para UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 17/08/17 às 14h
e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 091/2017 (PMP 21909/2017)
Para “aquisição de gás de cozinha para atendimento da alimentação escolar, nas
unidades escolares do Município de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes
até dia 11/08/17 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2017 (PMP 22905/2017)
Para “aquisição de cartuchos e toners para atender todas as secretarias da Prefeitura
de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 11/08/17 às 08h e início
da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 094/2017 (PMP 22912/2017)
Para “contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de
centrais e rede de gases medicinais, de acordo com a NBR 12.188 e RDC 50, com
fornecimento de materiais necessários e mão de obra especializada para a UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira César”, com entrega dos envelopes até
dia 11/08/17 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 095/2017 (PMP 22920/2017)
Para “aquisição de materiais de expediente a fim de atender aos diversos
departamentos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pelo período de 12
meses”, com entrega dos envelopes até dia 14/08/17 às 08h e início da sessão às
08h30.
PREGÃO Nº 096/2017 (PMP 22937/2017)
Para “aquisição de creme barreira para atender o paciente Luiz Otávio Laurindo
Machado, conforme mandado judicial nº 8543-35.2011.8.26.0445/2014”, com entrega
dos envelopes até dia 14/08/17 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 097/2017 (PMP 22938/2017)
Para “aquisição de materiais para substituição da cobertura do DRH, conforme
solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes
até dia 11/08/17 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 098/2017 (PMP 22940/2017)
Para “aquisição de móveis hospitalares. Aplicação: UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 15/08/17 às 08h
e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 099/2017 (PMP 22941/2017)
Para “aquisição de agregados para serem utilizados em diversas obras de
pavimentação do município, conforme solicitação da Secretaria de Serviços Públicos”,
com entrega dos envelopes até dia 15/08/17 às 14h e início da sessão às 14h30.

Titular:
Renata Aparecida Camargo
Suplente: Juliana Martins Torri

Titular:
Luciana de Oliveira Ferreira
Suplente: Elizabeth Cursino Rodrigues
...”

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 145/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) AGRO
PASTORIL E COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel, situado a RUA
JACYRIO MARQUES MARTINHO, S/N°, BAIRRO MOMBAÇA I inscrito no município
sob a sigla SO110204056000, QUADRA 34, LOTE 1110, para que efetue a limpeza do
referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
P/ Secretário de Administração

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2017 (PMP 22942/2017)
Para “aquisição de blocos e canaletas, conforme solicitação do Departamento de
Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes até dia 16/08/17 às 08h e início da
sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2017 (PMP 22946/2017)
Para “aquisição de tinta para demarcação à base de resina acrílica aplicada pelo
processo mecânico (máquina ailess) ou manual (rolo ou trincha)”, com entrega dos
envelopes até dia 16/08/17 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2017 (PMP 22949/2017)
Para “aquisição de materiais de pintura, conforme solicitação do Departamento de
Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes até dia 16/08/17 às 14h e início da
sessão às 14h30.
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.
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Esportes

Corrida Julina Corupin atrai centenas de pessoas
Colaborou com o texto:
Víctor Belmonte
***
A “1ª Corrida Julina
do Corupin” aconteceu no
sábado (29), na praça do
Ouro Verde, lugar onde as
crianças do projeto treinam às terças e quintas
feiras. A corrida contou
com a presença de mais
de 200 pessoas, de diversas cidades da região.
Divididas em categorias, de acordo com a faixa etária, as crianças participaram da corrida e se
divertiram antes, com o
aquecimento com o professor de Zumba, Victor
Santos.
Entre os adultos, houve muita disputa durante
a prova dos 5 quilômetros. A primeira colocação
foi decidida nos últimos
metros da competição,
quando Ewerton Lucilo ultrapassou Douglas
Gouvea e sagrou-se campeão. O pódio foi completado por João Marcos
Antunes.

Victor Belmonte

A primeira colocação foi decidida nos últimos metros da competição, quando Ewerton Lucilo
ultrapassou Douglas Gouvea e sagrou-se campeão
Entre as mulheres, a
vencedora dos 5 quilômetros geral foi Maria Luciana, da Turma da Corrida,

seguida de Andreia Fermiano, da RK Runner´s
e Ketiley Batista, da Semelp.
Aiandra Alves Mariano

A corrida foi organizada pela Associação
Evolução e pelo projeto
Corupin. O presidente,
e atleta, Robson Karlos,
conhecido como Robinho, agradeceu a todos
que participaram. “Agradeço de coração a todos os
envolvidos no nosso mega
evento, onde busquei unir
famílias, amigos, comunidade, qualidade de vida
e esporte, tudo isso para
mostrar para as nossas
crianças que o esporte
“corrida” é um caminho
vitorioso”.

Resultados
Na categoria 6 a 8
anos, de 100 metros, entre as meninas Ana Clara
de Almeida foi a grande
vencedora, seguida de Isabela Cunha e Emanuelle
Marcondes. Já no masculino, o vencedor foi Pedro
Henrique Ribeiro, e completaram o pódio Vinicius
de Godoy e Pedro Rangel.
A categoria de 9 e 10
anos teve 400 metros
como distância, as três
primeiras colocadas no
feminino foram: Jeniffer

Camily, Camila Jessie e
Maria Lais Macruz. No
masculino, os vencedores
foram Hugo Munhoz, Vitor Moreira e Bruno Gustavo.
Os atletas com idade
entre 11 e 12 anos correram os 1000 metros. O
vencedor foi Diego Lucilo;
em segundo, ficou Renan
Vitor e, em terceiro, Pedro
Bastos. No feminino, Geovana Almeida foi a vencedora, seguida de Grazielle
de Alvarenga e Maria Luis
de Almeida.
Participantes com idade entre 13 e 14 anos também correram os 1000
metros. O vencedor foi
Ezequiel Aguiar, em segundo ficou Diego do
Prado e em terceiro João
Vitor Barbosa. Entre as
meninas, Letícia Diniz
foi a grande vencedora,
Amanda Romão a segunda e Gleisiane de Alvarenga a terceira.
Também houve premiação por faixa etária
nos 5 quilômetros masculino e feminino. A classificação completa pode ser
acessada através do site
www.estounessa.com.br.
Após a corrida houve o
Arraiá do Corupin, com diversas comidas e bebidas
típicas, shows e bingo, que
contou com grande participação da população. A
renda foi revertida para as
crianças do projeto Corupin (Corredores de Rua de
Pindamonhangaba).

Equipe de basquete
feminino fará amistosos
contra Angola
A medalhista olímpica Mayra Aguiar volta a Pinda para treinamento.
Em 2016 ela se preparou para as Olimpíadas no município

Seleção de Judô treinará em
Pinda para Campeonato Mundial
Vinte e um atletas treinarão na cidade a partir do dia 6
de agosto para a competição em Budapeste, na Hungria
Pindamonhangaba
receberá, mais uma
vez, a seleção principal da Confederação
Brasileira de Judô
para treinamento
intensivo na cidade.
Os atletas se concentrarão em Pinda antes
de integrar a equipe
brasileira no Campeonato Mundial de Judô
– Budapeste 2017, que
acontecerá no período
de 28 de agosto a 3 de
setembro na capital
húngara.
Foram selecionados
18 judocas – 9 no feminino e 9 no masculino
– para a competição
individual, além de
outros três para compor o time brasileiro
na disputa inédita por
equipes mistas.

“O Mundial é o nosso maior foco neste
primeiro ano do ciclo
olímpico Tóquio 2020
e estamos preparados
para chegar bem a
esta competição. Para
isso, convocamos os
nove melhores judocas brasileiros no
Ranking Mundial da
FIJ, tanto no feminino, quanto no masculino”, explicou Ney
Wilson, gestor de Alto
Rendimento da CBJ.
A seleção feminina
terá duas estreantes e
sete atletas que já participaram de Mundiais
e Jogos Olímpicos.
Stefannie Arissa Koyama e Samanta Soares
lutarão uma competição deste nível pela
primeira vez ao lado

das experientes Érika Miranda, Rafaela
Silva, Ketleyn Quadros,
Maria Portela, Mayra
Aguiar e Maria Suelen
Altheman.
A formação masculina também será composta por novatos em
Mundiais, como Phelipe
Pelim e Eduardo Yudi
Santos, e atletas mais
“rodados”, como Eric
Takabatake, Charles
Chibana, Marcelo Contini, Victor Penalber,
Luciano Corrêa, David
Moura e Rafael Silva
“Baby”.
Eles ficarão em
Pinda até o dia 19 de
agosto, quando começam as saídas para a
aclimatação em Paris,
antes de embarcarem
para a Hungria.

Colaborou com o texto:
Víctor Belmonte
Em fase final de preparação para a Copa América, a Seleção Brasileira
feminina de basquete fará
dois amistosos em Pindamonhangaba contra a seleção de Angola. O primeiro
jogo será nesta terça-feira
(1º/8), às 21 horas; o segundo, quarta-feira (2).
Ambas as partidas no ginásio do ‘João do Pulo’.

Os jogos preparatórios
servirão para o técnico
Carlos Lima analisar e testar o time de acordo com
os treinos realizados. Para
o preparador técnico da
seleção será muito importante para saber o quanto
estão condicionadas e resistentes as jogadoras brasileiras.
A meta da seleção é ficar entre as três primeiras
colocadas para conseguir

uma vaga no Mundial. Na
Copa América, o Brasil,
que está no grupo A da
competição, jogará contra Venezuela, Colômbia,
Ilhas Virgens e Argentina.
Ao todo, foram disponibilizados 1.500 ingressos
para a população, que estão sendo trocados por 1kg
de alimento. A expectativa
é que o ginásio esteja lotado, para apoiar a Seleção
Brasileira.

Kiko Ross/CBBR

A meta da seleção é ficar entre as três primeiras colocadas na Copa América

