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Servidores Municipais terão plano de saúde
A partir do mês de feve-

reiro, os servidores munici-
pais de Pindamonhangaba 
terão novamente o plano de 
saúde da Unimed.

O anúncio foi feito pelo 
presidente do Sindicato 
dos Servidores Municipais, 
Daniel Ramos, que agra-

deceu o apoio recebido da 
Prefeitura e Câmara Muni-
cipal para conseguir êxito 
nas negociações com a 
Unimed. Segundo Daniel, o 
novo plano de saúde segue 
os moldes do que vigorou 
anteriormente.

Começa pavimentação da 
ligação Lessa/Araretama 

Cerca de 200 metros estão recebendo pavimentação, fi nalizando a primeira etapa, de um total de três, da obra

A estrada de ligação 
entre Lessa/Araretama/Ci-
dade Jardim está receben-
do pavimentação asfáltica 
nesta semana. 

As obras serão divididas 

em três etapas, já que, em 
certos pontos do local serão 
necessários outros ajustes 
para concluir o serviço.  

A primeira fase da obra 
começa pela região do 

Fórum, Câmara Municipal 
e Real Ville, que está re-
cebendo o asfalto. É um 
trecho de 200 metros e de 
grande movimentação, pois 
pega todo o tráfego dos 

dois prédios públicos e do 
condomínio. A previsão da 
da Prefeitura é fi nalizar os 
trabalhos de ligação, pavi-
mentação e os dispositivos, 
até março de 2012. Ensaios movimentaram a Praça do Quartel

Festival de Marchinhas 
abre Carnaval 2012

A Praça do Quartel já 
viveu momentos de mui-
ta alegria e descontração 
com os ensaios realizados 
para o Festival de Marchi-
nhas, que começa a sua 
fase classifi catória na sexta 
(27) e sábado (28), com 10 
apresentações por noite.

A grande fi nal acontece 

no domingo (29).
Confi ra nesta edição as 

letras de todas as marchi-
nhas concorrentes e tam-
bém os ajustes fi nais para 
os eventos do Carnaval 
2012 - “Eu curto Pinda”, 
que promete muita festa a 
partir de hoje.
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Crianças de Pinda se divertem no litoral
A lambaeróbica foi uma das  atividades desenvolvidas nas areias das praias de Peruíbe                              Página 14

Divulgação

Reunião precede abertura do ano letivo
Dando início às ativida-

des do ano letivo, a Secre-
taria de Educação e Cultura 
reuniu professores e ges-

tores na Etec João Gomes 
Araújo para tratar de as-
suntos referentes a volta 
às aulas, que acontece na 

próxima semana. A área 
da Educação de Pindamo-
nhangaba recebeu vários 
prêmios e reconhecimen-

tos importantes em 2011. A 
expectativa é realizar  um 
trabalho ainda melhor em 
2012. Página 14

Professores reunidos para o início das atividades. A expectativa é de melhorar ainda mais o desempenho da Educação

DENGUE
Temporada de 
chuvas exige 
mais cuidados 
da população

Com o verão, aumenta 
a incidência de chuvas na 
região, o que favorece a 
procriação do mosquito da 
dengue.

A Prefeitura está convo-
cando mais uma vez a po-
pulação para se engajar na 
luta contra o mosquito.

O melhor meio de ajudar 
é sempre verifi car quintais, 
lajes, vasos de plantas  e 
caixas d´água, evitando a 
existência de água parada.
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O vereador Abdala 
Salomão recebeu pedido 
de uma moradora da Es-
trada Municipal do Ata-
násio, referente à insta-
lação de energia elétrica 
em sua residência. 

Em  contato com a 
EDP Bandeirante, o ve-
reador conseguiu as in-
formações necessárias 
para pleitear a ligação 
naquela área, que fi ca 
no estreitamento da es-
trada, no Distrito de Mo-
reira César, benefi ciando 
outras famílias que resi-
dem na região.

GRAND 
PRIX

Vôlei de Pinda
mantém 
invecibilidade 
em Criciúma

A equipe Funvic/Midia-
fone de Pindamonhangaba 
venceu seu primeiro desa-
fi o em Criciúma (SC), onde 
disputa o segundo Grand 
Prix do seu grupo. O time 
de Pinda enfrentou a equi-
pe do Sport - Recife e vol-
tou a vencer por 3x0, man-
tendo sua invencibilidade.

O primeiro Grand Prix 
foi disputado em Pinda e 
a equipe venceu todos os 
seus jogos sem perder ne-
nhum set.

Esportes

Festival de 
Férias continua 
nas piscinas
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Cata-treco 
continua ação 
pelos bairros 
da cidade
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Obras da nova 
praça do “Cidade 
Nova” estão 
adiantadas
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DATAS COMEMORATIVAS - JANEIRO
Dia 27 - Dia do Orador, Dia da Elevação do Brasil Vice-Reinado 
(1763), Dia de Santa Ângela de Mérici, São Julião e São Mauro de 
Gália. 
Dia 28 - Dia dos Portuários, Dia da Abertura dos Portos no Brasil, 
Dia Mundial da Religião, Dia de São tomás de Aquino. 
Dia 29 - Dia Mundial do Hanseniano, Dia da Loteria, Dia de São 
Constâncio e São Gildas. 
Dia 30 -  Dia da Saudade, Dia da Não Violência, Dia de Ghandi, Dia 
de Santa Savina, Santa Jacinta, Santa Bertila, Santa Martinha e São 
Barsimeu. Áquila, São Capistrano e Santo Ildefonso.

Nublado e pancadas de chuva

Fonte: CPTEC/INPE

PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA - 27/1

Temp. Máxima: 25ºC - Sol Nascente: 05:38
Temp. Mínima:  17ºC - Sol Poente: 18:502
Probabilidade de chuva: 90%

SÁBADO - 28/1
Temp. Máxima: 26ºC - Sol Nascente: 05:38
Temp. Mínima:  17ºC - Sol Poente: 18:50
Probabilidade de chuva: 90%

DOMINGO - 29/1

Temp. Máxima: 27ºC - Sol Nascente: 05:40
Temp. Mínima:  16ºC - Sol Poente: 18:49
Probabilidade de chuva: 5%

SEGUNDA-FEIRA - 30/1

Temp. Máxima: 29ºC - Sol Nascente: 05:351
Temp. Mínima:  16ºC - Sol Poente: 18:52
Probabilidade de chuva: 5%

Encoberto cuvas 
isoladas

Chuva e muitas 
nuvens

Variação de 
nebulosidade

Chuvas isoladas 
muitas nuvens

O CMAS - Conselho Mu-
nicipal de Saúde de Pinda-
monhangaba  abriu inscri-
ções para eleição dos novos 
membros que integrarão o 
conselho de 2012/2014.

Podem se candidatar re-
presentantes da sociedade 
civil. As inscrições seguem 

até o dia 3 de fevereiro, no 
setor de protocolo da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
mediante apresentação dos 
documentos indicados no 
edital, que pode ser acessa-
do no site da Prefeitura www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Serão ao todo, 14 vagas: 

sete de titulares e sete de su-
plentes. A primeira lista dos 
inscritos sairá no dia 7 de fe-
vereiro, a defi nitiva no dia 17.

Entidades diversas, movi-
mentos sociais, conselhos e 
sindicatos, comprovadamen-
te domiciliados em Pindamo-
nhangaba, poderão participar 

da votação, bem como serem 
votados para uma das 14 va-
gas de representação da so-
ciedade civil do CMAS.

A eleição acontecerá no 
dia 23 de fevereiro no audi-
tório da Prefeitura. A posse 
está prevista para dia 29 do 
mesmo mês.

... A moléstia é real, os 
sintomas são claros, a sín-
drome está completa: o ho-
mem continua cada vez mais 
incomunicável (porque detur-
pou o termo comunicação), 
incompreendido e/ou incom-
preensível, porque se voltou 
pra dentro e se autoanalisa 
continuamente, mas não tro-
ca com os outros estas expe-
riências individuais; está “de-
saprendendo” a falar, usando 
somente o linguajar básico, 
essencial e os gestos. (Ely 
Vieitez Lanes. Laboratório de 
literatura)

Não quero parecer velho! 
Ao menos não mais do que 
realmente sou. Mas um dia 

desses me deparei com uma 
cena que me deixou “pensati-
vo”, um jovem de quase vinte 
anos chegou numa roda de 
amigos, passando a cumpri-
mentá-los um a um dizendo: 
E aí? ao que recebia em res-
posta: E aí?, os gestos eram 
bem elaborados com cruzar 
de dedos, um quase abraço 
e até um toque amigável de 
mãos em punho. O ápice da 
comunicação naquele mo-
mento era quando respon-
diam: E aì? BLZ (valho-me da 
“moderna” ortografi a).

E aì? Beleza? Onde está 
a beleza no país que tem a 
sexta maior economia do 
mundo e um índice de de-

senvolvimento humano des-
prezível, uma distribuição de 
renda desigual e equiparada 
à de países mais pobres do 
continente africano. De que 
beleza estamos falando, se 
é cada vez menor a distân-
cia entre o entretenimento e 
o vício; entre o namoro e a 
gravidez precoce; entre liber-
dade de expressão e falta de 
respeito.

O homem do século XXI 
está cada vez mais ilhado, 
sem Deus, sem espiritualida-
de, sem coração. É criatura 
intransitiva, bicho de concha, 
não lê, não escreve, não é 
capaz de apreciar os praze-
res do saber, nada sabe e 

nem precisa saber. Este ho-
mem está enfermo pela mo-
léstia de nossa era moderna: 
individualismo e solidão.

Já que minha intenção é 
falar com a moçada, recorre-
rei a algo que talvez tenham 
ouvido e lhes soe familiar. 
“Qual será a solução, se já 
não se sabe nem qual é o 
problema?” (Charlie Brown 
Jr, musica - Somos poucos, 
mas somos loucos)

E aí?

José Alencar Lopes Junior
É pastor protestante, 

jornalista e membro hono-
rário da APL cadeira  7H.a

E aí?Com os primeiros acordes das tradicionais marchi-
nhas na Praça do Quartel, está dada a largada  para 
o Carnaval 2012 – Eu curto Pinda.

Com grande tradição no Carnaval, Pindamonhan-
gaba assistiu nos últimos seis anos um crescimento 
sem igual na estrutura destinada à festa de Momo.

Antes, o carnaval era comemorado nas ruas do 
centro da cidade, onde tudo acabava fi cando aper-
tado. Com a transferência dos desfi les de blocos e 
escolas de samba para a pista do principal acesso 
da cidade, a avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, 
rebatizada durante o “reinado de Momo” de “Avenida 
do Samba”, a festa ganhou vulto. 

Arquibancadas, estandes, sanitários químicos, 
sonorização profi ssional, segurança e muito espaço 
marcam a nova fase da festa. A nova estrutura do car-
naval de Pindamonhangaba só perde mesmo é para 
a alegria dos foliões, seja desfi lando, seja assistindo, 
seja brincando com muita tranquilidade.

As escolas e blocos recebem todo o incentivo da 
Prefeitura para desenvolverem seu trabalho, apre-
sentando na Avenida do Samba um carnaval cada 
vez melhor.

Mas nem só de blocos e escolas de samba vive o 
Carnaval de Pindamonhangaba. O pré-carnaval atrai 
uma multidão de foliões todos os anos, e agora ele 
acontece no centro da cidade e no Distrito de Moreira 
César. Para este ano são aguardadas as presenças 
de duas escolas de samba do Primeiro Grupo do Rio 
de Janeiro, que deverão fazer um show durante os 
bailes pré-carnavalescos. 

Mas são as marchinhas que dão os acordes ini-
ciais a festa.

Os ensaios foram um grande sucesso e a fase 
classifi catória promete ser muito disputada, já que o 
clima é de muita alegria, mas também de muita von-
tade de vencer e, para isso, as torcidas têm participa-
ção fundamental.

Também aguardada com ansiedade, a presença 
do bloco luizense Juca Telles, que pelo terceiro ano 
consecutivo deve arrastar a galera pelas ruas cen-
trais de Pindamonhangaba até a Avenida do Samba, 
no sábado de carnaval.

Outra modalidade de desfi le que vem ganhando 
força em Pindamonhangaba emenda a festa com o 
‘Juca Telles’: são os blocos de camiseta, que prome-
tem entrar na avenida com muita disposição e alegria.

Enfi m, a questão agora é ter a medida certa para 
curtir o máximo possível, sempre respeitando o próxi-
mo e o patrimônio público. Se beber, não dirija... 

Com muita alegria e disposição, o folião de Pinda-
monhangaba já tem muitas razões para fazer valer o 
tema do Carnaval 2012: “Eu curto Pinda”.

Celso Corrêa/AgoraVale
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As inscrições para os três 
pólos do Projeto Guri em Pin-
damonhangaba estão aber-
tas até o dia 10 de fevereiro. 
Podem participar crianças e 
jovens entre 8 e 18 anos in-
completos. Para se matricu-

lar, basta apresentar xerox 
do RG ou Certidão de Nas-
cimento, xerox do RG do res-
ponsável, xerox da carteira de 
vacinação, xerox do compro-
vante de endereço, uma foto 
3x4 e declaração escolar.

O Projeto Guri é realizado 
pelo Governo do Estado e 
conta com pólos no Arareta-
ma (Caic), Salesianos e Mo-
reira César (Projeto Jataí). 
Informações e matrículas de-
vem ser feitas nesses locais.

Projeto Guri abre inscriçõesComunidade 
Alicerce 
comemora 
5 anos de 
fundação

No último dia 21 de janei-
ro, a Comunidade Católica 
Alicerce completou 5 anos de 
fundação. A missa foi cele-
brada pelo bispo diocesano, 
d. Carmo João Rhoden, no 
mesmo dia, às 18 horas na 
Casa de Missão da comuni-
dade.  A animação da missa 
esteve a cargo do ministério 
Ângelus. Na oportunidade, 
os membros de aliança e 
vida renovaram seus votos 
de compromisso por mais 
um ano. Foram apresenta-
dos mais seis pré-discípulos, 
sendo um da cidade de Tau-
baté e uma da cidade de Bar-
reirinha, AM, que iniciaram 
seu caminho vocacional para 
participarem da comunidade.

Na noite da quarta-feira 
(25), membros da Cipa - Co-
missão Interna de Prevenção 
de Acidentes discutiram em 
reunião o planejamento e as 
ações da comissão em 2012.

De acordo com o presi-
dente da entidade, Eduar-
do Kogempa,  vários pontos 
foram discutidos na reunião, 
como as atividades a serem 
feitas durante a Sipat - Se-
mana de Interna de Preven-
ção de Acidentes de Traba-
lho; a defi nição da agenda 
para a visita nos diversos de-
partamentos da Prefeitura e 
o estudo do mapeamento de 
risco de acidentes de toda a 
Prefeitura.

“Traçamos o planejamento 
das ações deste ano, iremos 
visitar os locais de trabalho 
de todos os departamentos, 
para ver se existe algum risco 
de acidente e se estão sendo 
utilizados os equipamentos de 
proteção individual adequa-
do”, contou Eduardo.

Durante a reunião, tam-
bém foi discutida a realização 
do 1º Encontro de Cipeiros 

Cipa discute ações que serão feitas em 2012

de Pindamonhangaba, que 
está sendo organizado pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
com a participação da Cerest 
- Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador.

Uma das ações que co-
meçam a ser feitas no pró-

ximo mês é a fi xação dos 
gráfi cos de acidentes nos 
departamentos da Prefeitura.

Segundo Eduardo, a reu-
nião foi produtiva e outras 
ações ainda serão estudadas 
pela comissão. “A Cipa está 
atuando para que se tenha o 

máximo de proximidade com 
os trabalhadores, para que 
eles sintam o apoio da comis-
são”, disse.

Para quem quiser tirar dúvi-
das ou fazer sugestões à Cipa,  
enviar e-mail para: cipa@pin-
damonhangaba.sp.gov.br.

Conselho de Assistência Social de 
Pindamonhangaba abre inscrições para eleição
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Os moradores do bairro 
Cidade Nova receberão, em 
breve, uma nova praça. As 
obras já foram iniciadas, 
estão sendo construídas 
as calçadas no entorno, as 
vias de circulação interna 
e  feitos reparos nas guias e 
sarjetas.

Posteriormente, haverá 
colocação de grama e paisa-
gismo e a praça receberá ilu-
minação - garantindo a segu-
rança dos moradores. O local 
já conta com Academia da 
Melhor Idade e playground

A praça é um pedido dos 
moradores e, em vista do 
crescimento do bairro, é um 

espaço necessário para as fa-
mílias. “Os moradores pode-
rão ter atividades de esporte 
com Academia da Melhor 
Idade, e lazer com o play-
ground e a área verde. A obra 
foi planejada para que todo 
o local seja bem aproveitado 
pelas famílias”, afirmou o 
secretário de Obras Ricardo 
Amadei.

A obra está sendo feita 
pela Prefeitura por meio da 
Secretaria de Obras. Teve iní-
cio no fim de novembro de 
2011 e será entregue nos pró-
ximos meses, caso as chuvas 
não atrapalhem o cronograma 
de serviço.

O Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais 
anunciou que fechou um 
contrato de plano de saúde 
da Unimed no dia 19 de ja-
neiro, para beneficiar os mais 
de 3.200 servidores públicos 
e seus familiares diretos (fi-
lhos, maridos e esposas). 

Os servidores da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
poderão usufruir do plano 
sendo ou não sindicalizados. 
“O plano vem ao encontro 
das nossas necessidades por-
que tem o mesmo sistema que 
havia anteriormente na Pre-
feitura”, explica o presidente 
do Sindicato dos Servidores 
Daniel Ramos.

Para usar do benefício de 
saúde, os funcionários pre-
cisam fazer o cadastro no 
Sindicato, que fica localiza-
do na rua Rubião Junior, nº 
192, no sétimo andar, sala 75, 
do prédio Linden Center, no 
centro. Para efetuar o cadas-
tro é necessário apresentar 
certidão de casamento ou de 
nascimento, certidão dos fi-
lhos (o filho maior de 18 anos 
pode aproveitar o beneficio 
até os 24 anos se estiver es-
tudando, e é necessário levar 
declaração do estudo para 
o cadastro), RG, compro-
vante de endereço e Pasep. 
“Estamos levantando toda a 
documentação exigida pela 

Unimed para regulamentação 
dos serviços e nos próximos 
dias o cadastro poderá ser 
feito. Posteriormente, haverá 
a liberação das guias”, expli-
cou o presidente. Todos os 
procedimentos de consultas 
e exames precisam passar 
pelo sindicato para retirada 
de guia. O servidor pode usar 
até 40% do seu salário com o 
plano médico, por isso é ne-
cessário o acompanhamento 
do servidor juntamente com 
o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura.

“O sindicato é o interme-
diário entre a Prefeitura e o 
servidor. Nós estamos fazen-
do isso visando o benefício 
do próprio servidor”, ressal-
tou Daniel Ramos.

Ele agradeceu a participa-
ção da Prefeitura no proces-
so. “O prefeito João Ribeiro 
sempre se mostrou interessa-
do em solucionar esta ques-
tão e nos apoiou bastante, 
bem como as secretarias de 
Administração e Assuntos 
Jurídicos. Também tivemos 
auxílio da Câmara, princi-
palmente do vereador Abdala 
Salomão”.

Se houver dúvidas sobre 
o plano de saúde, o servidor 
pode entrar em contato via te-
lefone 3642-9700 ou pelo e-
-mailsindservpinda@superig.
com.br com o sindicato.

O deputado federal Rober-
to Freire, presidente nacional 
do PPS – Partido Popular So-
cialista esteve em Pindamo-
nhangaba na terça-feira (24).

Freire foi recebido pelo 
prefeito João Ribeiro, pela 
vice-prefeita Myriam Alck-
min e pelos vereadores, Dona 
Geni e Jair Roma. Também 
estiveram presentes os verea-
dores: Márcio Almeida, de 
Garatinguetá; Davi e João 
Marton, de Canas; Carlinhos, 
de Caraguatatuba, e Pollyana 
Gama, de Taubaté.

O deputado visita Pinda-
monhangaba com frequên-

cia, mas desta vez foi ainda 
melhor, pois o presidente do 
PPS trouxe além de sua vas-
ta experiência política, uma 
emenda no valor de R$300 
mil, que foi destinada à área 
da saúde. A emenda é fruto 
do trabalho da vice-prefeita 
Myriam Alckmin, à frente da 
Secretaria de Relações Ins-
titucionais da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

Roberto Freire encontrou-
-se com amigos e lideranças 
políticas na Acip – Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Pindamonangaba, onde falou 
sobre a satisfação e o privilé-

gio de ter sido eleito deputado 
pelo Estado de São Paulo; de 
seu comprometimento com as 
questões sociais de nosso país, 
e sobre a emenda destinada à 
saúde de Pindamonhangaba. 
“A grande diferença que per-
cebo em ser deputado federal 
por São Paulo, é que aqui as 
pessoas cobram e querem sa-
ber o destino do dinheiro, não 
querem bolsa família, estão 
preocupadas com o número 
de vagas de emprego, esse é 
um dos motivos que levam 
São Paulo a estar à frente do 
nordeste”, declarou Freire.

Após ter explanado suas 

idéias, o deputado passou 
a palavra à vice-prefeita: 
“Agradeço ao deputado pelo 
reconhecimento do nosso tra-
balho e por ter destinado esta 
emenda para a saúde de nossa 
cidade”, disse Myriam.

O prefeito João Ribeiro 
lembrou que a Saúde cresce 
a cada dia, e precisa de muitos 
investimentos. “Agradeço o 
empenho de todos da Secre-
taria de Relações Institucio-
nais e da prontidão do depu-
tado em nos atender. Muitos 
projetos só são concretizados 
graças às parcerias e trabalhos 
conjuntos”, disse o prefeito.

Servidores públicos voltam a ter 
convênio médico da Unimed

O secretário de Administração Ricardo Galéas, o vereador Abdala Salomão e o presidente do Sindicado dos 
Servidores, Daniel Ramos, em evento na Câmara Municipal

Roberto Freire anuncia 
emenda de R$ 300 mil 
para o setor da Saúde

Cidade Nova terá 
nova praça  

As obras estão previstas para serem finalizadas nos 
próximos meses

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Karina Bizarria

Vereador Jair Roma, prefeito João Ribeiro, deputado Roberto Freire, vice-prefeita Myriam Alckmin e a 
vereadora Dona Geni durante encontro realizado no auditório da Acip

Odirley Pereira
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Empenho do vereador
Abdala leva energia
elétrica às famílias no
Atanásio, em Moreira César
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O Vice Presidente da Câ-
mara, vereador Abdala
Salomão (PSDB), após rece-
ber solicitação de uma mora-
dora da Estrada Municipal do
Atanásio, em novembro de
2010, para colocação de ener-
gia elétrica em sua residência,
entrou em contato com a EDP
Bandeirante conseguindo to-
das as informações necessá-
rias para pleitear a ligação
naquela área que fica no
estreitamento da estrada, no
Distrito de Moreira César.

Desde então o vereador
vem acompanhando e dialo-
gando com a empresa para
efetivação da benfeitoria, uma
vez que a solicitação iria bene-
ficiar não só esta moradora
que solicitou os serviços ao
vereador, mas também outras
famílias que residem no local.

Após alguns meses man-
tendo contato com a Bandei-
rante Energia e a comunidade
daquela região, o vereador
conseguiu êxito em atender o
pedido para as famílias. Pri-
meiro veio a colocação dos
postes para dar prossegui-
mento a ligação de energia
nas residências e logo nos
primeiros dias de janeiro de
2012, foi recebida a noti-
cia dos moradores que o
serviço foi executado com
sucesso.

"É meu dever e minha obri-
gação; estou satisfeito por pro-
porcionar esta benfeitoria a
estas pessoas, que há um ano
vem aguardando ansiosas pela
concretização dessa necessi-
dade básica, que trará mais
conforto a todos", finalizou o
parlamentar.

Toninho da Farmácia
solicita  limpeza
urgente no bairro
do Morumbi

Agenda
Neste domingo dia 29/01 o vereador Toninho estará

reunido com os moradores do Feital às 10:30h.

O Vereador Toninho da Farmácia esteve no ultimo domingo
dia 22/01 visitando os moradores do Boia,  no Mandu, onde levou
a grande noticia sobre a iluminação publica do bairro que será
instalada em breve.

O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) atendendo os
pedidos dos moradores do bair-
ro do Jardim Morumbi na pes-
soa do grande amigo Airton,
solicita à Prefeitura Municipal
a limpeza geral nas ruas do
bairro do Morumbi e principal-
mente na Área Verde situada
na rua José Marcondes Cesar,
próximo ao Campo de Fute-
bol. Muitos entulhos estão
se acumulando nesta área e

já foram vistos ratos, co-
bras e baratas neste local.
"Solicito também que sejam
notificados os proprietários
de terrenos que estão com
o mato muito alto, servindo
de esconderijo de pessoas
desocupadas. Solicito que
esta limpeza seja feita para
que os moradores do refe-
rido bairro tenham um local
limpo e seguro" finalizou o
vereador.
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Dona Geni intercede
por pedidos dos
moradores do Distrito
de Moreira César

Fale com a vereadora Dona Geni
Se você tem alguma sugestão ou quer fazer reivindicações entre em

contato com a vereadora Dona Geni. O blog da vereadora pode ser acessado
no endereço:  www.vereadoradonageni .blogspot .com .  O e-mail  é
donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12) 3644-2255 e
3644-2256.

A vereadora
Geni Dias Ramos
- Dona Geni (PPS)
acompanhou a si-
tuação dos bairros
de Moreira César
durante o recesso
do início do ano de
2012 e já solicita
melhorias, visando
atender os pedidos
dos moradores e
oferecer a todos
mais conforto e
segurança.

Dona Geni ini-
ciou o ano lutando
para que a rota Vila
São José, Vila São João e Vila São Benedito recebam mais
atenção da administração pública. "Como moradora do Distrito,
em especial desta região, estou atenta às necessidades dos
moradores. Iremos pedir limpeza de boca de lobo na Vila São
João para evitar transtornos em dias de chuvas intensas,
também vamos continuar lutando pela revitalização da Praça
José Francisco de Almeida, localizada entre a Vila São João e
a Vila São Benedito; já o "Vila São José" precisa de placas de
"Proibido Jogar Lixo" próximos a quadra de Esportes, pois o
local é utilizado para o descarte de entulho e  lixo, prejudicando
os moradores", explicou a vereadora.

Dona Geni também está solicitando melhorias na sinalização
de trânsito nas ruas do bairro Ramos, revitalização da Praça
Santa Rita de Cássia, localizada na Avenida dos Lírios, no Vale
das Acácias,  reparo no suporte de rede existente nas traves da
quadra de esporte no Loteamento Padre Rodolfo e realização
da operação tapa - buracos nas Ruas Don Élder Câmara,
Cláudio Moacir Marques de Oliveira e José Milton Monteiro, no
Residencial Mantiqueira.

Projeto de autoria do
vereador Dr. Isael terá
abaixo assinado distribuído
no centro de Pinda

VEREADOR DR. ISAEL É AUTOR DO PROJETO FICHA LIMPA MUNICIPAL

Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais:
www.facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe

reivindicações para o e-mail: vereadorisaeldomingues@gmail.com.
Fale também com o gabinete pelos telefones: (012) 3644-2253 ou 2254.

O projeto Ficha Limpa
Municipal, de autoria do vere-
ador Dr. Isael (PV), terá inici-
ativa popular. Um abaixo assi-
nado foi elaborado para ter
maciça participação da popu-
lação de Pindamonhangaba.
No próximo sábado, dia 28 de
janeiro, a partir das 9h, pontos
estratégicos da cidade, como
Praça Monsenhor Marcondes
e Mercado Municipal,  serão
percorridos com o abaixo as-
sinado.

Segundo o vereador Dr.
Isael, a iniciativa de elaborar o
projeto Ficha Limpa Munici-
pal foi devido a várias denún-
cias envolvendo a atual admi-
nistração em supostos esque-
mas de corrupção. "Tivemos
várias denúncias envolvendo

secretários e diretores da atu-
al administração. Fatos que
culminaram com a exonera-
ção de três secretários e dois
diretores. A iniciativa é impor-
tante porque vai permitir que
pessoas honestas, que não te-
nham envolvimento com
corrupção e nem denúncia no
Ministério Público, possam ocu-
par cargos públicos. Uma cida-
de precisa ser comandada por
pessoas, além de competentes,
morais", enfatizou o vereador.

O Ficha Limpa Munici-
pal tem o intuito de coibir a
nomeação de pessoas que es-
tão respondendo processos ju-
diciais, a ocuparem funções
como secretários, diretores e
assessores, nos Poderes Exe-
cutivo e Legislativo.
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Dr. Jair Roma
solicita ampliação
do Centro de
Especialidades Médicas

"Dengue, não deixe o mosquito se
esconder em sua casa, faça a sua parte!"

O vereador Dr.  Jair Roma
(PPS),  membro da Comissão Per-
manente de Saúde da Câmara,
solicitou informações ao Executi-
vo sobre o início das obras do
segundo bloco do Centro de Es-
pecialidades Médicas.  A amplia-
ção do C.E.M. é uma reivindica-
ção dos usuários, tendo em vista
que seu espaço físico encontra-
se esgotado, pois devido ao ex-
celente trabalho que os profissi-

onais fazem, houve um cresci-
mento na demanda, assim o local
já está insuficiente para o bom aten-
dimento dos munícipes. Para o ve-
reador,  investimento em Saúde Pú-
blica é fundamental, considerando
que a ampliação do C.E.M. irá agilizar
o atendimento. "Procuro acompa-
nhar junto a população os pontos
mais críticos e propor medidas para
sanar tais problemas",  conclui o
vereador.

Araretama
Dr. Jair Roma visitou as obras de construção da Unidade de Saúde

da Família, no Araretama.  No local, o vereador pôde observar que a
obra segue em ritmo acelerado.  "Estamos conseguindo avanços
significativos na área da Saúde e a construção desta Unidade vem para
comprovar todo o comprometimento da atual administração com este
setor,  portanto parabenizo ao Executivo através da Secretaria de
Saúde por mais este grande investimento aos munícipes desta região",
destaca o vereador.
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Janio Lerario agradece
á administração: reunião
definiu futuro da Fonte
da Praça Cícero Prado

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) juntamente
com o vereador Cal, agrade-
cem   a administração munici-
pal, através da subprefeitura
de Moreira César, pela reu-
nião realizada com os mora-
dores da Vila São Benedito,
mais precisamente no entorno
da Praça Dr. Cícero Prado,
que definiram de vez a situa-
ção da fonte.

A Prefeitura acatou o pe-
dido dos moradores da Vila
São Benedito e o Subprefeito
Casé esteve reunido com eles
no final de 2011, na própria
praça, ocasião em que foi ou-
vida a população, bem como
colocou o posicionamento da
Prefeitura, que é, independen-
te da fonte continuar ou não,
de revitalizar a praça.

Muitos moradores opina-
ram e no final foi colocada em
votação duas propostas para
decidirem: a primeira de elimi-
nar a fonte e construir um
palco; a segunda de recuperar
a fonte e colocá-la para funci-
onar novamente. A maioria
dos moradores presentes à
reunião em torno de sessenta
pessoas, votaram pela recu-
peração da fonte, ponderando
que "a Praça Cícero Prado
era muito mais bonita quando
a fonte estava funcionando".
A Subprefeitura através de
seu representante Casé disse
que será atendida a vontade
dos moradores da Vila.

Desde de 2008 que a "fon-
te d'água" da Praça Cícero
Prado na Vila São Benedito

não funciona por falta de ma-
nutenção. Essa fonte chegou
a ser admirada e considerada
por todos como a mais bonita
da cidade, um verdadeiro car-
tão postal.

Os vereadores Janio e Cal
há muito tempo vem insistindo
para que a Prefeitura Munici-
pal volte a colocar em funcio-
namento a fonte e disseram:
"por muitos anos, ela funcio-
nou de maneira perfeita e pela
sua beleza era ponto de en-
contro dos moradores e tam-
bém de pessoas de fora que
vinham e a fotografavam fa-
zendo parte de vários álbuns
de casamento".

Os vereadores Janio e Cal
disseram: "Temos esperança
de que a praça será
revitalizada, a fonte voltará a
funcionar e com isso todos
sairão ganhando; parabéns a
população que se organizou e
conseguiu essa vitória", con-
cluíram os Edis.
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Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.
www.facebook.com/vereadorabdala - www.twitter.com/abdalasalomao

 - vereadorabdala.blogspot.com - e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br
 Telefones: (12) 3644-2261 e 3644-2262
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ORDEM DO DIA
1ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-

se no Palácio Legislativo "Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin", no próximo dia  30 de janeiro,
segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 32/2011, do Vereador
Ricardo Piorino, que "Denomina o viaduto do Bair-
ro das Campinas de FERNANDO ALENCAR PIN-
TO".

II. Projeto de Lei n° 105/2011, do Poder Execu-
tivo, que "Dispõe sobre a alteração do Departamen-
to de Saúde e Assistência Social".

Pindamonhangaba, 25 de janeiro de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com

Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

Cal agradece troca
de telhado na
Escola Estadual
 Rubens Zamith

O vereador José Carlos
Gomes - Cal (PTB) está agra-
decendo ao FDE (Fundação
para o Desenvolvimento da Edu-
cação), por meio do Governo do
Estado, pela troca do telhado da
"E. E. Rubens Zamith".

Cal ressalta a contribuição
do deputado federal Arnaldo
Faria de Sá e do deputado
estadual Campos Machado,
ambos do PTB, que também
solicitaram apoio para que a
melhoria fosse concluída.

Esse é um pedido do vere-
ador em nome dos alunos e de
todos que frequentam a esco-
la, que sofriam muito com as
goteiras que estavam presen-
tes em 10 salas de aula.

"Quando chovia, os alunos
não conseguiam assistir as
aulas, pois chovia no interior
das salas. Além disso, a esco-
la também é sede do impor-
tante curso da Fatec
Pindamonhangaba durante o

período noturno e esses estu-
dantes também eram prejudi-
cados", explica Cal.

Mutirão de limpeza
O vereador Cal também

está solicitando à
Subprefeitura, com o apoio do
departamento de Meio Ambi-
ente, que realize um mutirão
de limpeza e roçadura do mato
das áreas verdes do
Residencial Mantiqueira à bei-
ra o córrego Barranco Alto,
como também a área próxima
à elevatória de esgoto.

"Sabemos que este é um
mês em que o mato cresce
rapidamente. É preciso cuida-
do nessas áreas que,  além dos
criadouros de dengue, acabam
servindo de esconderijo para
objetos furtados. É pedido dos
moradores que também seja
feita a limpeza geral no bairro
que está tomado pelo mato -
para dar mais segurança aos
moradores ", alerta o vereador.

A TROCA DO TELHADO DA EE
RUBENS ZAMITH É UM PEDIDO

DO VEREADOR FEITO DESDE O
INÍCIO DE 2011

BOSQUE DA ENTRADA

DO RESIDENCIAL

MANTIQUEIRA ESTÁ

TOMADA PELO MATO.

Alexandre Faria
participa de Encontro
de Líderes do Partido
dos Trabalhadores

Agradecimento
O vereador Alexandre Faria, em nome dos moradores da rua

Benedito Marcondes de Barros, no bairro Cidade Jardim, agradece ao
Secretário de Obras, engenheiro Ricardo Amadei, por atender o
requerimento 25/2011, de 11/03/11, pedindo a limpeza e
desobstrução da galeria de águas pluviais e limpeza nas bocas
de lobo, da referida rua.

De acordo com o vereador, esta é uma antiga reivindicação da
comunidade do Cidade Jardim, que sofria com as constantes enchen-
tes nesta rua.

"Queremos agradecer a administração municipal, na pessoa do
secretário de Obras, engenheiro Ricardo Amadei, por atender aos
anseios dos moradores desta região, que sofriam na época das chuvas,
com das cheias", destaca o vereador Alexandre Faria.

O vereador Alexandre
Faria (PT), participou no
último sábado, dia 21do I
Encontro  do Diretório do
Partido dos Trabalhadores
de Pindamonhangaba, na
sede do Sindicato dos Tra-
balhadores, reunindo as li-
deranças do Município.

Além dos temas pau-
tados para o Encontro,
presidido pela Presiden-
te  "Sil", o vereador Alexandre Faria, o Sub-Prefeito de Moreira César
Carlinhos Casé e o Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos Romeu
Martins, aproveitaram a oportunidade para discutirem sobre a impor-
tância do Partido dos Trabalhadores no cenário político nacional e sua
implicação positiva na política de Pindamonhangaba.

ALEXANDRE FARIA, ROMEU MARTINS E CARLINHOS CASÉ

MORADORES OBSERVAM OBRAS DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA BENEDITO MARCONDES DE

BARROS, NO CIDADE JARDIM
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Dr. Marcos Aurélio
continua sua luta
por mais  Farmácias
populares

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), integran-
te da Comissão de Saúde da
Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, está preo-
cupado com o acesso da Far-
mácia Popular, instalada so-
mente no bairro do Crispim.
Segundo o parlamentar, deve-
ria ser instalada mais unidades
da farmácia popular em
Pindamonhangaba, facilitando
o acesso para todos os
munícipes. Somente no
Crispim  não está atingindo
toda a população e isso acaba
levando as pessoas a compra-
rem medicamentos mais ca-
ros.  "É preciso corrigir esse
problema, fazendo mais Far-
mácias Populares em locais
que serão de fácil acesso a
toda a nossa população, no

centro e nas regiões do
Araretama, Zona Leste e
Moreira César. E dar conhe-
cimento à população, também
aos médicos e aos funcionári-
os públicos da área da saúde e
também a todos órgãos públi-
cos, para que eles também
informem seus pacientes", sa-
lientou o vereador.

O vereador Dr. Marcos
Aurélio inclusive já solicitou em
requerimento junto aos órgãos
competentes da Prefeitura,
para que sejam tomadas provi-
dências cabíveis para resolver
este problema para dar mais
saúde e qualidade de vida a
nossa população. "Quando o
assunto é saúde, sempre temos
que agir com prioridade",
enfatizou o vereador Dr. Mar-
cos Aurélio Villardi.

Para falar com o vereador Martim Cesar:
Telefones: 3644-2271/3644-2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
Atendimento ao público de 2ª a 6ª feira, das 8 às 12h e das
14 às 17h30, em seu Gabinete na Câmara de Pindamonhangaba.

Martim Cesar pede
implantação de Rede de
Energia e Iluminação
Pública no Alto do Cardoso

O vereador Martim Cesar
(DEM), encaminhou Indica-
ção à Prefeitura Municipal,
solicitando que seja feita im-
plantação de rede de energia
elétrica e iluminação pública
na rua Olivar de Araújo
(Calazans), no bairro Alto do
Cardoso. "O local não tem
rede elétrica própria, e as resi-
dências ali existentes, rece-
bem hoje energia das ruas vi-
zinhas", comenta o Vereador.
Operação "tapa-buraco"

O vereador Martim Cesar

tem observado que está ha-
vendo uma demora do serviço
de reparo asfáltico nas aber-
turas feitas pela Sabesp para
ligações de água e esgoto.
"Essa situação está deixando
muitos buracos na cidade. No
bairro Santa Luzia, na rua
Monsenhor Antônio Olinto de
Paiva Dutra, existe um buraco
resultante deste serviço de li-
gação de água, causando des-
conforto aos moradores do
local", destaca o vereador
Martim Cesar.

Ricardo Piorino visita
Loteamento Liberdade e
constata irregularidades

"É PRECISO TOMAR MEDIDAS URGENTES E
RESOLVER A SITUAÇÃO DRAMÁTICA EM QUE

VIVE A COMUNIDADE"

Na última segunda-feira,
dia 23, o vereador Ricardo
Piorino visitou pessoalmente o
Loteamento Liberdade e pôde
perceber a situação de
vulnerabilidade que vivem os
moradores. No mês de de-
zembro, os munícipes foram
contemplados com a casa pró-
pria, mas as mesmas não fo-
ram entregues com a
infraestrutura completa; a co-
munidade reclama do telhado,
da falta dos muros laterais, da
ausência de vasos sanitários,
entre outras coisas. Além dis-
so, a população do bairro ale-
gou ter recebido a visita de
uma pseudo-empresa que se
comprometeu a construir os
muros laterais, sendo que di-
versos moradores já pagaram
o valor que ficou acordado,

por meio de documento, com
os proprietários da empre-
sa, e os mesmos sumiram
sem realizar o serviço e sem
dar explicações.

Após constatar a "dramá-
tica" situação em que se en-
contram os moradores do bair-
ro, Ricardo Piorino afirmou
que tomará as devidas pre-
cauções. "Vou encaminhar
todas as solicitações aos de-
partamentos competentes, pois
é necessário que a administra-
ção municipal acompanhe e ori-
ente esses moradores, e em
relação a empresa que se com-
prometeu a fazer os muros, vou
protocolar um documento no
Ministério Público". "Não va-
mos permitir que os direitos des-
tas pessoas sejam desrespeita-
dos", acrescentou o vereador.
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MORADIA

RICARDO PIORINO VISITA LOTEAMENTO LIBERDADE E COLHE REIVINDICAÇÕES DOS MORADORES
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A estrada do Atanázio, em 
Moreira César, recebeu tra-
balhos de limpeza no cantei-
ro com as roçadas e podas de 
mato que já estava invadindo 
a pista. Os serviços acontece-
ram durante esta semana, até 
quarta-feira (25), pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Subprefeitura.

A pista recebe centenas 
de trabalhadores e moradores 
diariamente, que trafegam 
pelo local com veículos mo-
torizados e bicicletas. Como 
a pista não é larga, é preci-

A operação ‘Tapa-bura-
co’, realizada pelo DOV - 
Departamento de Obras e 
Viação e Subprefeitura de 
Moreira César, tem como ob-
jetivo a manutenção das ruas e 
avenidas do distrito. Na últi-
ma semana, a equipe da Sub-
prefeitura esteve na avenida 
Monteiro Machado César e 
seguiu para a avenida Adhe-
mar César Ribeiro.

As equipes trabalham 
também em vários bairros 
de Moreira César, reparan-
do os danos ao asfalto cau-
sados pelas chuvas dos úl-
timos dias. O ‘Tapa-buraco’ 
é um trabalho contínuo pa-
ra garantir a segurança de 
motoristas e pedestres. “Es-
ta ação acontece o ano todo, 
porém nesta época nós de-
signamos os funcionários, 
na maior parte do tempo, 
para se dedicar a isso”, dis-
se o subprefeito Carlinhos 
Casé.

O diretor de Obras e Ser-

Bairros de Moreira César têm ação 
do ‘Tapa-Buraco’ em suas vias

viços de Moreira César, Ayl-
ton Monteiro, alerta para os 
prováveis novos buracos que 
possam surgir. “O asfalto es-
tá úmido e há previsão de 
chuvas, à tarde, para a maio-
ria dos dias. Assim, não há 
tempo para secar a massa as-
fáltica e ela fica instável”, ex-
plicou.

Apesar da dificuldade 
com as chuvas, a equipe de 
Obras e Viação continua no 
distrito para ajudar a Subpre-
feitura. O diretor do Depar-
tamento de Obras de Pinda-
monhangaba, Antonio Elias 
Fialho, afirma que no perío-
do de estiagem, os buracos 
são tapados definitivamente 
e com maior eficácia.

Carlinhos Casé ressaltou, 
novamente, a segurança dos 
moradores. “Mesmo que bu-
racos apareçam de novo, nós 
temos o dever de arrumá-los 
e oferecer ruas e avenidas em 
perfeitas condições para a 
população”. Funcionários da Prefeitura fazem manutenção em piso asfáltico de rua no Parque das Palmeiras

Estrada do Atanázio: limpeza dará mais segurança
so estar atento para não ocor-
rerem acidentes que prejudi-
cam o trânsito da estrada. 

Devido às fortes chu-
vas de verão, o mato cres-
ce constantemente – mais do 
que em outras épocas do ano 
– e obriga a Prefeitura a ficar 
atenta às estradas rurais. “No 
caso da estrada do Atanázio, 
o mato do canteiro já esta-
va atrapalhando a visão dos 
motoristas em certos pontos, 
oferecendo riscos”, explicou 
o subprefeito Carlinhos Casé.

A segurança na estrada do 

Atanázio já foi reforçada no 
primeiro semestre de 2011, 
com a instalação de 16 lumi-
nárias em toda a pista.

A estrada é responsável 
por ligar o loteamento Padre 
Rodolfo com os bairros Jar-
dim Regina e Feital, além de 
ser uma rua de ligação para 
a rodovia Presidente Dutra - 
sentido São Paulo.

Divulgação

A estrada está 
recebendo diversas 

ações para segurança 
dos motoristas que por 

lá trafegam

Mantiqueira ganha dia extra 
de operação ‘Cata-treco’

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Subprefeitura de Moreira 
César, designou caminhões 
e funcionários para retirar 
entulhos do “Mantiqueira” 
durante o sábado (21). De-
vido à quantidade de entu-
lhos encontrada no bairro, 
o programa ‘Cata-treco’ foi 
estendido por mais um dia.  

De acordo com a Sub-
prefeitura, os caminhões fi-
zeram cerca de 20 viagens 
somente no sábado, para 
retirar os materiais. “Foi 
uma força tarefa para dei-
xar o bairro limpo. Desde 

segunda-feira (16), o ‘Ca-
ta-treco’ estava no ‘Manti-
queira’ para fazer o serviço 
de retirada de entulho. Esse 
dia a mais foi devido à quan-
tidade de entulho em uma 
das ruas”, explicou o sub-
prefeito, Carlinhos Casé.

A Prefeitura alerta pa-
ra que os moradores não 
joguem entulhos nas cal-
çadas e terrenos após a 
passagem dos caminhões 
pelos bairros. O cronogra-
ma estabelecido pelo De-
partamento de Serviços 
Municipais e pela Subpre-
feitura de Moreira César 

visa atender todos os bair-
ros de Pindamonhangaba 
duas ou três vezes por ano. 
“Se jogar fora do prazo em 
que o Cata-treco estiver no 
bairro, o cidadão estará su-
jeito a multas. É importan-
te que o morador colabore 
e não jogue lixo e entulho 
nas ruas e terrenos”, frisou 
Casé.

Após esse dia extra no 
Mantiqueira, foi consta-
tado, na manhã de segun-
da-feira (23), novos entu-
lhos na mesma rua em que 
os caminhões estiveram no 
sábado.

Rua que apresentava um grande volume de entulho foi limpa no sábado

Divulgação Cata-treco: saiba o que você 
precisa fazer para retirar entulhos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Obras e Departamen-
to de Serviços Municipais, 
divulga a programação do 
Cata-treco. Para atender toda 
a cidade, os trabalhos são di-
vididos em 24 regiões; assim, 
é possível passar duas vezes 
ao ano nos bairros.

Os materiais recolhidos são 
de construção e outros, que po-
dem ser colocados em frente 
às residências para serem re-
tirados apenas no período em 
que os caminhões estiverem 
no seu bairro.  Os caminhões 
passam nos bairros de segun-
da a quinta-feira, seguindo os 
cronogramas estabelecidos. É 
necessário deixar os materiais 
em locais visíveis, evitando 
colocá-los próximos de muros. 

Para divulgar o serviço, a 
Prefeitura distribui panfletos 
nos bairros.  Lixo não é re-
colhido pela equipe do Cata-
-treco.

As pessoas que possuem 
materiais a serem descartados 
podem levá-los a um dos de-
pósitos de resíduos sólidos, nos 
seguintes locais: Parque das 
Palmeiras, Crispim, Anel Viá-
rio, Araretama e Moreira César.

A programação comple-
ta do Cata-treco em toda a ci-
dade está no site da Prefeitu-
ra: www.pindamonhangaba.
sp.gov.br

Cada bairro recebe os 
caminhões do Cata-treco 
durante quatro dias 
da semana. Após esse 
período, os entulhos 
deixados em terrenos, 
calçadas e ruas não 
serão recolhidos. 
Isso quer dizer que 
permanecerão no bairro 
por dois ou três meses, 
até o Cata-treco retornar 
ao local. Neste caso, o 
cidadão responsável por 
prejudicar a natureza 
e o meio ambiente 
será notificado pela 
Prefeitura. Também 
é estabelecido um 
tempo mínimo para 
que o morador retire 
estes entulhos. Caso 
insista em deixar o local 

Conscientização

poluído, a Prefeitura 
aplicará a primeira 
multa, no valor de meio 
salário mínimo; na 
segunda multa o valor 
dobra.
As multas são aplicadas 
de acordo com o 
Código de Posturas do 
Município, por meio da 
Lei 1.411 do dia 10 de 
outubro de 1974.
Interessados em 
retirar entulhos, 
ligar na Prefeitura 
ou Subprefeitura de 
Moreira César para obter 
informações de empresas 
terceirizadas que alugam 
caçambas. É importante 
colaborar para manter 
uma cidade mais limpa e 
saudável.

Agenda do Cata-treco

REGIÃO               BAIRRO                                                   DATA

01  Araretama/Arco-Íris-Nova Esperança                       3 a 6 JAN.

02  C.Jardim/Jd. Princesa/Lago Azul                          19 a 13 JAN.

03  R. Lessa/Vila Rica/Jd. Resende/C.Maia                 17 a 20 JAN.

04  Socorro/A.Cardoso/M.Áurea/Pq.Nações                24 a 27 JAN.

05  Campo Alegre                                                31 JAN a 3 FEV.

06  Jd.Cristina/Ouro Verde/Jd. Imperial                       7 a 10 FEV.

07  Bela Vista/Vila Verde                                          14 a 17 FEV.

08  Pq. Ipê/Vila Bourghese/São Benedito                   21 a 24 FEV.

Arquivo TN
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A Prefeitura de Pin-
damonhangaba criou um 
sistema de tratamento de 
esgotos que beneficia a po-
pulação e o meio ambien-
te, com baixo custo para a 
implantação e eficácia no 
resultado. 

O sistema é chamado de 
“fossa séptica econômica” 
que foi desenvolvido pe-
los técnicos da Prefeitura, 
atendendo a solicitação 

Fossa séptica econômica: desenvolvida 
em Pinda  é destaque em todo o Brasil

do prefeito João Ribeiro, 
como forma de resolver os 
problemas de saneamento 
básico em regiões que te-
nham população de baixa 
renda e não conte com in-
fraestrutura de captação de 
esgoto.

Pinda é uma cidade di-
ferenciada em referência 
ao tratamento e esgoto, 
sendo umas das primeiras 
a implantar o sistema de 

esgoto no Vale do Paraíba. 
Hoje, a cidade conta  com 
97% do seu esgoto capita-
do, sendo que 100% desse 
esgoto é tratado.

“O projeto da fossa 
séptica econômica surgiu 
devido à área rural não 
ter condições de fazer tra-
tamento de esgoto, então 
eram usadas as fossas ne-
gras, que acabavam satu-
radas e dando problemas. 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Serviços 
Municipais, está realizando 
serviços de melhorias nas es-
tradas rurais do município. 
Devido às chuvas e ventos 
ocorridos no início desta se-
mana, cerca de 70 metros de 
arbustos caíram na estrada Je-
sus Antonio de Miranda (es-
trada do Ribeirão Grande), 

Estradas rurais recebem 
melhorias após as chuvas

impedindo a passagem de veí- 
culos. A equipe do DSM fez a 
remoção dos arbustos e a es-
trada foi liberada em aproxi-
madamente uma hora e meia. 
No Goiabal, também por con-
ta das chuvas, as estradas es-
tão recebendo alguns reparos 
e recapeamento de pedra, para 
melhorar o tráfego de veículos 
naquela região. “Estes repa-
ros nas estradas rurais são 

Estudamos e vimos que o 
sistema precisava ser de 
fácil instalação e eficiente. 
E, claro, barato. Daí surgiu 
a fossa séptica econômi-
ca, o projeto foi levado a 
Brasília para o Ministé-
rio do Meio Ambiente, 
onde tivemos um parecer 
favorável incentivando o 
trabalho para que as pes-
quisas continuassem”, 
explica o diretor de Go-
verno, Carlos Henrique 
Marcondes, Kalik.

A fosse séptica econô-
mica traz benefícios para o 
meio ambiente, porque faz 
um tratamento adequado, 
separando o esgoto líqui-
do (que compõe 99,9%) 
do sólido (que compõe 
0,01%).  E o grande pro-
blema do esgoto está depo-
sitado na parte que compõe 
o sólido. Com esse siste-
ma, ele é decantado e fica 
armazenado nos tambores 
da fossa, passando por três 
tambores e realizando, as-
sim, três filtragens. A pri-
meira manutenção desses 
tambores precisa ser feita, 
em média, cinco anos de-
pois da implantação do 
projeto, e o esgoto líquido 
que é descartado nas valas 
de infiltração ou sumidou-
ros, não é contaminado e 

não prejudica o meio am-
biente. A limpeza das fos-
sas é feita pelo caminhão 
limpa fossa, os dejetos são 
levados para a estação de 
tratamento da cidade.

De acordo com o dire-
tor Kalik, a Prefeitura de 
Pinda criou uma lei que 
viabiliza o programa e a 
implantação das fossas 
sépticas econômicas nas 
residências de famílias ca-
rentes. A administração dá 
o apoio técnico e o mate-
rial, que são os tambores, 
os canos e os cotovelos, e 
o beneficiário faz o buraco. 
A cidade tem, em média, 
500 fossas já instaladas, 
distribuídas por várias co-
munidades e bairros rurais.

O programa foi tão bem 
recebido que outras prefei-
turas aderiram ao projeto, 
implantando nas suas áre-
as com problemas, e tendo 
como resultado a solução 
do esgoto sem tratamento. 
Os estados que aderiram à 
fossa foram Minas Gerais, 
Espírito Santo, Paraná, 
Belém e Rondônia.

O sistema teve gran-
de repercussão no Brasil 
todo devido, além do seu 
benefício ambiental, o 
baixo custo. A fossa sép-
tica comum tem um custo 

que gira em torno dos R$ 
1.200, enquanto a fossa 
séptica econômica fica em 
torno de R$ 150.

“O programa começou 
a ganhar notoriedade e o 
comitê de bacias e o Incra, 
entre outras entidades vie-
ram conhecer e utilizam 
o sistema nos seus assen-
tamentos e o volume de 
pedidos e e-mails sobre o 
projeto e como implantá-
-lo começou a ser grande. 
Então, para atender às de-
mandas, desenvolvemos 
um vídeo aula, que está no 
site da Prefeitura e no You-
tube, e hoje tem mais de 35 
mil acessos”, conta Kalik.

A fossa séptica econô-
mica está disponível para 
todos os moradores rurais 
de Pinda que não têm rede 
de esgoto. Se a pessoa for 
carente, pode solicitar o 
sistema no protocolo da 
sede da Prefeitura ou da 
Subprefeitura em Moreira 
César.

“A população precisa 
estar preocupada com a 
preservação do meio am-
biente, e esse sistema aju-
da isso e além desse bene-
fício ter um custo muito 
baixo se comparado com 
outro sistema”, conclui o 
diretor de Governo.

Divulgação

importantes, pois com as 
chuvas  fica mais difícil trafe-
gar pelo piso de terra. Fazen-
do o recapeamento de pedra e 
alguns reparos, a estrada fica 
melhor para a passagem de 
veículos e bicicletas”, disse o 
diretor do DSM, Sérgio Gui-
marães. Estão sendo feitos 
também serviços de tapa-bu-
raco na estrada das Oliveiras 
e do Rodeio.

Celso correa/Agoravale

As estradas rurais recebem cuidados o ano todo

A montagem e o funcionamento são muito simples



AltAir FernAndes

Segundo o dicionário 
Larousse, “abreviatura é a 
representação de uma pala-
vra ou expressão por meio 
de algumas de suas sílabas 
ou letras. Em comparação 
com a abreviação, as abre-
viaturas são convenções que 
têm maior peso de tradição e 
uma aceitação mais geral por 
quem usa a língua”.  Refe-
rindo se às abreviaturas dos 
nomes das cidades Pindamo-
nhangaba e Guaratinguetá 
para Pinda e Guará, vemos 
que realmente se verifica um 
caso de “maior peso de tra-
dição e uma aceitação mais 
geral”. Nem tanto, pois tais 
vocábulos ainda infernizam 
alguns cultores da palavra e 
os mais tradicionais cidadãos 
naturais dos mencionados 
municípios.

 O encurtamento das 
respectivas palavras já era 
motivo de polêmica no início 
do século XX. A veracida-
de desta afirmação tem base 
num artigo publicado no jor-
nal Tribuna do Norte,  edição 
de 31/8/1919, no qual o autor 
alertava quanto à inconve-
niência do uso das denomi-
nações Pinda  e Guará, as 
definindo como abreviaturas 
prejudiciais.

 Para destacar o quanto 
eram inconvenientes, o re-
dator citava dois fatos ocor-
ridos por conta da utilização 
das mesmas. No primeiro, 
relembra que certa vez uma 
pessoa, viajando pela pri-
meira vez pela região, vinha 
a Pindamonhangaba num 
trem da Estrada de Ferro 
Central do Brasil. Como ha-
via comprado bilhete para 

A polêmica sobre as 
abreviaturas Pinda e Guará

Encurtamento nos nomes das cidades teria origem no vocabulário dos ferroviários da Central do Brasil

Pindamonhangaba, ao ouvir 
o funcionário responsável 
pelo recebimento dos bilhe-
tes perguntar “quem fica em 
Pinda?”, supôs que se tratas-
se  de uma estação qualquer e 
não desembarcou. Resultado. 
Foi parar em Taubaté e teve 
que esperar outro trem para 
retornar.

Para o redator da TN, era 
o cúmulo que, “por pregui-
ça”, não indicassem aos pas-
sageiros a estação com seu 
verdadeiro nome.

O outro fato  negativo 
ocorrido por conta da abre-
viatura, contava, envolveu 
os Correios. Uma correspon-
dência  endereçada a Guara-
tinguetá tinha ido parar no 
município de Guará por cau-
sa do uso de abreviatura.

Na matéria, o autor dis-
corda daqueles  que diziam 
ser “mais poético e chique 
dizer-se Pinda e Guará”. Para 
ele, era pejorativo e até de-

primente, principalmente para 
Pindamonhangaba.

Concluindo, o articulista 
da Tribuna fez um apelo aos 
chefes de trem no sentido de 
que não anunciassem mais “a 
nossa estação com o simples 
nome de Pinda”, e ironizou: 
“Não sabemos como esses em-
pregados já não introduziram 
nesse vocabulário ferroviário, 
os vocábulos Tauba, Caça e 
Jaca para designarem respecti-
vamente as estações de Tauba-
té, Caçapava e Jacareí”. 

Pinda
Segundo Aurélio Buarque 

de Holanda,  pindá é palavra 
tupi que significa anzol. Na 
zoologia, segundo o mesmo 
autor, pindá  é um  ouriço 
do mar.  Retirando o acento 
do “A” (pinda),  ele a define 
como sendo o mesmo que 
‘pindaíba’, que, por sua vez, 
significa ‘corda feita de palha 
do coqueiro’ ou a gíria que 
quer dizer ‘sem dinheiro’, 

duro, ‘a zero’.  
Com referência à palavra 

‘pindaíba’ gíria, encontra-
mos no site www.numaboa.
com.br/glossarios/indige-
nas, a seguinte contribuição 
de Cláudio Leal Domingos: 
“Na expressão ‘estar na pin-
daíba’, estar mal, pobre, sem 
dinheiro. De pindó, a palmei-
ra, a árvore de pescar, e íba, 
ruim. Tem raízes na cultura 
rural, pois quando estava 
pescando para comer é por-
que se estava mesmo pobre, 
principalmente quando, aci-
ma de tudo, a pescaria não 
dava nada. Pobre e sem pei-
xe, numa pindaíba, pescaria 
ruim.”

Retornando a Aurélio, en-
contramos outros vocábulos 
semelhantes, entre eles o ver-
bo pindarizar, que transitivo 
direto significa:Louvar pom-
posa ou exageradamente; e 
enquanto verbo intransitivo 
significa: poetar como Pín-

daro (poeta lírico grego 520-
420 aC)

Guará 
Pesquisando a palavra 

Guará vamos encontrar que 
pode ser nome de ave e de 
lobo. 

O guará referindo-se à ave 
é o  Eudocimus rube, tam-
bém conhecido como Íbis 
escarlate (scarlet íbis, co-
rocoro rojo, dependendo do 
país), ave pertencente à famí-
lia Threskionithinae e à or-
dem Ciconiiformes. Pássaro 
originário do continente ame-
ricano. Sua distribuição ocor-
re no Brasil, Colômbia, Ve-
nezuela, Equador, Guianas e 
na Ilha de Trinidad e Tobago 
(país do qual esta ave é sím-
bolo). Fonte: www.infoes-
cola.com › Biologia › Ani-
mais › Cordados › Aves

O guará referindo-
-se ao animal canino diz 
respeito ao lobo-guará. 
Do tupi agoa’rá, “pêlo de 

penugem”. Nome científi-
co: Chrysocyon brachyu-
rus, é o maior canídeo na-
tivo da América do Sul. A 
sua distribuição geográfica 
estende-se pelo sul do Bra-
sil, Paraguai, Peru e Bo-
lívia a leste dos Andes, es-
tando extinto no Uruguai e 
talvez na Argentina. Consi-
derado espécie ameaçada. O 
Brasil abriga o maior número 
desses animais, dos cerca de 
25.000 indivíduos da espé-
cie, cerca de 22.000 estão 
em território brasileiro. Os 
biomas de sua ocorrência 
no Brasil são: Cerrado, Pan-
tanal, Campos do Sul, parte 
da Caatinga e Mata Atlânti-
ca, frequentemente encon-
trado nos Campos Gerais, 
região do estado do Paraná, 
próximo a cidade de Guara-
puava (o nome da cidade de 
uma referências ao animal). 
Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/
Lobo-guará

Estação de Pindamonhangaba por volta de 1910, e estação de Guaratinguetá em postal editado por volta de 1925.  As fotos das estações (Estrada de Ferro Central do 
Brasil) são do livro Lembranças de São Paulo, de João Emílio Gerondetti e Carlos Cornejo (Solaris – Edições Culturais, São Paulo, 2003)
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Ao adquirir uma mochi-
la, é importante que os pais 
levem em consideração não 
apenas o gosto da criança, 
mas principalmente os cuida-
dos com a saúde. 

Os principais problemas 
ocasionados pelo excesso de 
peso ou uso inadequado da 
mochila são a hipercifose to-
rácica (popular corcunda, 
com ombros projetados pa-
ra frente) e a escoliose pos-
tural (coluna em formato de 
“S”, com diferença de altura 
entre os ombros), ocasionada 
quando o aluno deixa a mo-
chila apoiada em apenas um 
dos lados do ombro. O abuso 
no peso também pode acarre-
tar, com o tempo, dor no pes-

Na hora de contratar um 
serviço de transporte esco-
lar, os pais devem estar aten-
tos para garantir a segurança 
dos fi lhos. 

Geralmente, as próprias 
escolas podem auxiliar na 
recomendação: algumas de-
las oferecem o serviço, ou-
tras indicarão uma empre-
sa prestadora ou motoristas 
autônomos que já transpor-
tam alunos da instituição. Pe-
dir referências do motorista a 
outros pais que usam os ser-
viços do profi ssional também 
é recomendável. 

No primeiro contato com 
o possível prestador, o pai do 
aluno deverá pedir todas as 
informações necessárias pa-
ra garantir a segurança dos 
fi lhos. Para mais segurança, 
os pais devem exigir a apre-
sentação do alvará de circu-
lação, avaliar as condições 
de conservação e seguran-
ça do veículo, pedir referên-
cias e orientar as crianças pa-
ra prestar atenção na conduta 
do motorista no trânsito.

O ideal é observar o tra-

Estudantes de Pindamonhangaba voltam às aulas dia 1o de feveveiro, nas escolas das redes municipal e estadual de ensino

A compra de mate-
rial escolar é sempre 
uma missão difícil, já 
que é preciso atender 
à solicitação da escola, 
tentar agradar os fi lhos 
e, ainda, economizar, 
já que o início do ano 
é uma época de muitos 
gastos.

A primeira medi-
da, antes de sair pa-
ra as compras, é fazer 
uma busca aos mate-
riais espalhados pela 
casa. Procure por itens 
que podem ser apro-
veitados. Para animar 
as crianças, personali-
ze os materiais velhos 
para que sejam reuti-
lizados de uma forma 
que agrade a criança.

Procure pais de 
crianças mais velhas 
que possam emprestar 
seus livros usados ao 
seu fi lho ou, ao menos, 
vendê-los por um pre-
ço mais acessível. Pro-
cure livros em sebos. 

Negocie com a es-
cola. Muitas vezes não 
é preciso comprar to-
dos os itens da lista de 
uma só vez, já que di-
versos materiais se-
rão usados ao longo do 
ano letivo. Caso exista 
essa possibilidade, ve-
rifi que quais produtos 
deverão ser compra-
dos primeiro.

Na hora da com-
pra, deixe seu fi lho em 
casa. O grande movi-
mento das lojas pode 
não ser um lugar apro-
priado para crianças 
e sua presença geral-
mente acaba levando 
os pais a optarem por 
produtos mais caros e 
por vezes desnecessá-
rios.

Compare os preços 
dos materiais nos prin-
cipais estabelecimen-
tos do gênero, já que 
as variações podem ser 
bem expressivas entre 
uma loja e outra. Den-
tro da loja, tenha paci-
ência para encontrar os 
itens que valem a pe-
na. Os preços podem 
variar de 10% a 500% 
em uma mesma loja.

Busque a melhor 
forma de pagamento. 
Descontos podem ser 
obtidos nos pagamen-
tos à vista. A opção de 
pagar com cartão de 
crédito pode ser usada 
para obter uma exten-
são do prazo.

Compre apenas o 
necessário. Escolas 
não podem pedir itens 
de uso coletivo em su-
as listas, como pa-
pel higiênico, sabone-
te, grampos e clipes. 
Também não é permi-
tido que exijam a com-
pra de marcas e mo-
delos de material em 
estabelecimentos es-
pecífi cos aos pais.

Volta às aulas 
exige cuidados 
especiais dos pais

Na próxima semana, no dia 1º 
de fevereiro, as escolas das re-
des municipal e estadual de en-
sino, além da maior parte das 
escolas particulares de Pindamo-
nhangaba, começam o ano leti-
vo de 2012.

A volta às aulas costuma ser 
um grande momento para as 
crianças, que poderão rever os co-
legas e começar uma nova etapa 
no ensino.

Já para os pais, o evento exi-
ge uma série de cuidados. Desde a 
compra do material escolar, a es-

colha da mochila para os fi lhos, a 
contratação do serviço de trans-
porte escolar e cuidados com o 
dia-a-dia da criança na escola, tu-
do exige cautela.

Para ajudar os pais, prepara-
mos várias dicas que poderão au-
xiliar neste momento.

Material 
escolar

Transporte escolar Mochilas
balho dos transportadores an-
tes de contratá-los, parando 
próximo à escola nos horá-
rios de entrada e saída, ou se-
guir o trajeto do veículo pelo 
trânsito, avaliando itens co-
mo parar em frente à escola 
(e não na esquina, por exem-
plo), delicadeza no trato com 
as crianças, ajuda na subida e 
descida, cuidados ao dirigir, 
respeito a semáforos, faixas 
de pedestre etc.

Ônibus ou micro-ônibus 
são veículos mais adequa-
dos a essa fi nalidade. É bom 
lembrar que um preço bem 
inferior à média cobrada no 
mercado pode signifi car um 
serviço inadequado.

Em relação ao contrato de 
prestação do serviço, é impor-
tante negociar para não ter que 
pagar reserva de vaga e perí-
odo de férias. Deve fi car cla-
ro se haverá reajuste em caso 
de aumento de preço dos com-
bustíveis. Por fi m, pode-se ne-
gociar, ainda, a melhor data 
para pagamento e incluir uma 
cláusula de multa por des-
cumprimento de horários.

coço e nos ombros, distensões 
musculares, além de proble-
mas nos joelhos, quadril e pés. 

Dê preferência a mochilas 
com duas alças, largas e acol-
choadas. A distância entre as 
duas alças deve ser menor 
que a largura total dos om-
bros para diminuir o esforço 
na coluna torácica.

O peso a carregar não de-
ve passar de 10 % do peso da 
criança. Assim, se uma crian-
ça pesa 40 quilos, não deve 
levar mais que quatro quilos.

Não são recomendadas 
bolsas com uma só alça, co-
mo as dos carteiros, ou mesmo 
carregar a mochila com ape-
nas uma das alças, como mui-
tos jovens gostam de fazer.

A forma de arrumar os 
materiais na mochila pode 
ajudar. As coisas mais pesa-
das devem fi car junto às cos-
tas da criança, na abertura 
principal da mochila, e não 
nos bolsos externos.

Se ainda assim houver ne-
cessidade de carregar peso ex-
cessivo, recomenda-se o uso 
de mochilas com rodinhas.

Divulgação

Divulgação

Arquivo TN

AIANDRA ALVES MARIANO



realce
10 TRIBUNA DO NORTEPindamonhangaba, sexta-feira, 27 de janeiro  de 2012
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Arquivo Pessoal

Felicidade
Parabéns à professora Tatiana, que 
comemorou aniversário no dia 26 
de janeiro. Felicidade  e que suas 
realizações sejam concretizadas no ano 
de 2012.

Tudo de bom
Parabéns para a diretora de Cultura 
Nilza Mayer, aniversariante do dia 31 
de janeiro. Ela recebe o carinho do 
marido e dos fi lhos. Demais familiares, 
amigos e colegas da Prefeitura lhe 
desejam muita felicidade, em especial 
os amigos do Departamento de Cultura. 

Muita felicidade
Tudo de bom para Glauco Mariano, aniversariante do dia 30 de janeiro. Seus 
familiares e amigos lhe desejam muita felicidade. Beijos especiais de sua amada Josy 
Gouvêa. Parabéns!

Parabéns
Feliz aniversário à gatinha Andressa, 
que comemora aniversário no dia 30 
de janeiro. Seus familiares e amigos 
desejam toda a felicidade do mundo. 

Bem-vindo, Gabriel
Nasceu, no dia 18 de janeiro, Gabriel, o primeiro fi lho do feliz casal José Roberto e 
Rute, que estão um orgulho só. Parabéns aos papais e também aos avós Nicoleti e 
Eloiza, pelo primeiro netinho. Que o Gabriel tenha sempre muita saúde e felicidade.

Feliz aniversário
Toda a felicidade do mundo à aniversariante do dia 29 de janeiro, Silvia Munhoz. 
Ela recebe o carinho do marido Renato, dos fi lhos Maria Fernanda, Ramon e 
Rodrigo (Pedro), e das noras Camila e Manu.  Demais familiares e amigos também 
lhe desejam os parabéns!

feliz aniversário
Para o conselheiro da AAF, Ricardo 
Leite, que assopra velinhas no dia 29 
de janeiro. Os familiares e amigos da 
Ferroviária desejam muita felicidade e 
tudo de bom. 

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo PessoalArquivo PessoalArquivo Pessoal

Tudo de ótimo
Para a garota Vitória Caroline, que comemorou 11 aninhos no dia 24 de janeiro, 
recebendo abraços e beijos dos familiares e amigos.  
Caroline é fã da dupla Patati/Patatá, que lhe desejam muita felicidade e muito anos de 
vida . Parabéns!
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O V Festival de Marchi-
nhas promete abrir o clima 
de Carnaval em Pindamo-
nhangaba. Mas as atrações 
da festa mais esperada do ano 
não param por aí. O Carnaval 
2012, que tem como slogan 
“Eu Curto Pinda”, terá diver-
sas atrações, para foliões de 
todas as idades. 

Na quarta-feira (25), foi 
realizada uma nova reu-
nião da Comissão de Carna-
val com representantes dos 
seguintes setores da Prefei-
tura: Secretaria de Educa-
ção e Cultura; Departamen-
to de Cultura; Secretaria de 
Governo; Coordenadoria de 
Eventos; Departamento de 
Comunicação; Departamento 
de Obras; Setor de Elétrica; 
Subprefeitura de Moreira Cé-
sar; Departamento de Turis-
mo; Fundo Social de Solida-
riedade; Relações Públicas; 
Departamento de Segurança; 
Departamento de Arrecada-
ção; Departamento de Trân-
sito; e Conselho Tutelar. 

A reunião foi realizada 
para a discussão dos últimos 
detalhes e apresentação do 
croqui da avenida Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, que 
será transformada, mais uma 
vez, em Avenida do Samba, 
com arquibancadas, palco 
para bailes populares e ma-
tinês, e toda a infraestrutura 
necessária para oferecer um 
carnaval com muita seguran-
ça, conforto e alegria à popu-
lação. 

População vai “curtir” Carnaval 
2012 em Pindamonhangaba

Cultura

Momento da reunião da Comissão de Carnaval, para planejamento do evento

Maria Fernanda Munhoz

Após o Festival de Mar-
chinhas, que acontece nes-
te final de semana, a próxima 
atração será o Pré-Carnaval 

em Moreira César. A festa es-
tá marcada para o dia 12 de 
fevereiro, a partir das 20 ho-
ras, na praça Santa Rita, Vale 

das Acácias. 
Entre os dias 18 e 21 de 

fevereiro, as atrações acon-
tecem na Avenida do Samba. 

Para o sábado, dia 18, já 
está confirmada a presença 
do bloco de São Luiz do Pa-
raitinga, “Juca Teles”, a par-

tir das 16 horas, na Praça do 
Quartel. A saída está prevista 
para as 17 horas e o percurso 
termina na Avenida do Sam-
ba, onde a população será re-
cebida com um show. Em 
seguida, será a vez do desfi-
le dos blocos carnavalescos: 
Acadêmicos do Cururu, Im-
pério da Banana Ouro, Chi-
que Chitas, Bar do Baiano e 
‘Mineirinho’. 

Para o domingo, dia 19, 
está programada matinê na 
parte da tarde e, à noite, o 
desfile dos blocos carnava-
lescos: Os Pirados, Amigos 
do Doutor e Nego Loko; e 
dos blocos de enredo, Não 
Empurra que eu já Vou e Ar-
teduvale. 

Na segunda-feira, dia 20, 
também haverá matinê na 
parte da tarde e, à noite, o 
desfile dos blocos carnava-
lescos: Vinil, Amigos do Ba-
rata e  Unidos do Leão Dou-
rado; e da escola de samba 
Mocidade do Campo Alegre. 

“Além dessas atrações, 
muitas outras surpresas estão 
sendo preparadas para deixar 
o carnaval de Pindamonhan-
gaba ainda mais animado. Es-
taremos divulgando de acor-
do com cláusulas contratuais, 
mas lembramos que nosso ob-
jetivo é fazer uma festa cada 
vez mais bonita, voltada para 
as famílias de nossa cidade”, 
explicou a presidente da Co-
missão de Carnaval 2012, a 
secretária de Educação e Cul-
tura, professora Bárbara Fran-
ça Macedo. 

AvenidA do SAMbA

As arquibancadas da Avenida do Samba possuem capacidade para 2.400 lugares

Site da Prefeitura tem letras 
das marchinhas concorrentes

Os foliões de Pindamo-
nhangaba podem se preparar 
para o Carnaval 2012 curtin-
do o Festival de Marchinhas, 
neste final de semana. Quem 
quiser ir treinando para saber 
todas as marchinhas na ponta 
da língua, pode acessar o si-
te oficial de Pindamonhanga-
ba, o www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br , lá encontrará a 
letra das 20 marchinhas fina-
listas. Basta clicar no banner 
no alto da página, em Festi-

val de Marchinhas. O ban-
ner dará acesso a um cader-
no do Festival, com as letras 
das marchinhas, histórico, 
biografia do homenageado 
“Alarico Corrêa Leite”, en-
tre outros. Para “folhear” as 
páginas da revista virtual, 
basta clicar na parte de bai-
xo da página direita e arras-
tar a folha com o mouse, ou 
simplesmente clicar em ci-
ma da página, para conferir 
seu conteúdo.

Divulgação

Festival de Marchinhas começa 
o carnaval em Pindamonhangaba

O Carnaval 2012 já co-
meçou em Pindamonhanga-
ba. O V Festival de Marchi-
nhas “Alarico Corrêa Leite” 
está sendo realizado no Lar-
go do Quartel até domingo 
(29), com a participação de 
20 composições seleciona-
das pela comissão julgado-
ra, após a análise de todos os 

diA 27

1º  Wagner Muzak - Pinda - Cambalacho ou Marmelada

2º  Enrique Osvaldo Cimaschi Neto - Taubaté - Seu Cuca

3º  Luis Stéfano - Pinda - Dondoca

4º  Bruna Lopes de Souza - Taubaté - 2012

5º  Pedro e Socó da Batera - Pinda - Marchinha do Machão

6º  Gérson Benedito Leme - Pinda - Rainha Nha Nha

7º  Rose Muassab - Pinda - To Achando 

8º  Ana Cláudia Souza - Taubaté - O Boi

9º  Guilherme Ribeiro Filho - Pinda - Amor de Carnaval

10º Paulo Maxwel Eloy de Faria - Taubaté - Tequila

diA 28

1º   Guilherme Ribeiro Filho - Pinda - É meu jeito falar

2º   Ricardo T. – Danilo U. – Mauro Duarte - Potim - Vô num Vô

3º   Celso C. da Cruz - Mogi das Cruzes - Marcha do sapo 

4º   Argemira F. Marcondes - Taubaté - Beleza Pura

5º   Augusto Gomes - Taubaté - Relógio de Casa

6º   Priscila  A. B. Silva - Pinda - Marchinha do Bob Esponja

7º   Rute S -  D. Donaire – Claudia L - Pinda - Fantasia da Índia

8º   J. L. C. Ribeiro - Pinda - Los Beudos Tradição Zero Grau 

9º   Thiago Matina - Pinda - Marchinha do Japonês

10º Osvalte B. da C. Junior - Pinda - A Marcha do Ku Duro

trabalhos inscritos, com re-
presentantes de Pinda, Tau-
baté, Mogi das Cruzes e Po-
tim.

O festival é realizado a 
partir das 20 horas, com en-
trada gratuita.

Na quarta (25) e quinta-
-feira (26), foram realizados 
os ensaios dos concorrentes 
com uma banda formada por 

músicos locais. Na sexta-fei-
ra (27) e no sábado (28), ha-
verá duas eliminatórias, para 
a apreciação do público e da 
comissão julgadora.

No domingo (29), será a 
grande final, com a escolha 
dos quatro melhores marchi-
nhas. Os autores das três me-
lhores recebem premiação 
em dinheiro.

O V Festival de Marchi-
nhas é realizado pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamen-
to de Cultura, em cumpri-
mento à Lei nº 5315, de 21 
de dezembro de 2011.  To-
da a população está convi-
dada a participar e começar 
o “esquenta” para o Carna-
val 2012.

ConCorrenteS por ordeM de ApreSentAção:

A tribuna também publica as letras das músicas que concorrem no Festival de Marchinas na página 12

Celso Correa/AV

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
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Festival de Marchinhas: confira as letras das músicas
PRIMEIRA ELIMINATÓRIA ( por ordem de apresentação)
Cambalacho ou Marmelada
Wagner Muzak - Pinda
Eu quero ver quem tem coragem pra dizer
Que houve cambalacho ou marmelada,
Que quem ganhou não merecia nada.

Eu quero ver quem tem coragem pra dizer.
Se alguma coisa também te incomoda,
Vamos cantar, abrindo a roda.

Brincando brincadeira de carnaval
Tem gente que só quer ganhar e perde a moral!   (bis)

Perde a moral! (bis)
_____________________________________________

Seu Cuca
Enrique Osvaldo Cimaschi Neto - Taubaté
Seu Cuca era um cara bem legal
Um mexicano que veio pro Brasil
Veio pra pular o carnaval
E se encantou com as belezas que viu

Mas Seu Cuca tinha um problema
Não podia ouvir a banda tocar
Pois sempre que ouvia essa canção
Seu Cuca começava a gargalhar

Seu Cuca ‘racha’
Seu Cuca ‘racha’
RARARARARARARA (bis)

E nesse carnaval
A alegria do Seu Cuca habitou o meu ser 
Seu Cuca está em mim
Seu Cuca está dentro de você

Seu Cuca é eu
Seu Cuca é ‘ocê’  (bis)
_____________________________________________

Dondoca
Luis Stéfano - Pinda
Foi num desfile de modelos
Que uma DONDOCA queria se aparecer
Disse que faria qualquer coisa
Para o mundo te ver (2x)

Com essa história, causou a gritaria
Se quiser aparecer E a galera La do fundo gritou...

Nessa DONDOCA, 
nessa DONDOCA
Ao invés de melancia pode ser uma mandioca (bis)
_____________________________________________

2012
Bruna Lopes de Souza – Taubaté

2012 chegou
E o mundo não acabou
Que legal!
Então eu vou me divertir
Vou me acabar
Porque hoje é carnaval

2012 eu quero mais doses de alegria
Mais doses de diversão, de amor, 
de paixão e muito mais folia
Quero uma vida mais doce, 
cheia de confetes e purpurina
E nesse carnaval eu só quero 
um beijo doce daquela menina
_____________________________________________

Marchinha do Machão
Pedro e Socó da Batera - Pinda

É, é isso aí
eu vou contar uma verdade bem medonha   (bis)
no carnaval todo machão perde a vergonha
veste calcinha minissaia e morde a fronha

No carnaval, que a gente vê
Todo machão dando pinta de gatinha
Meu sexy shop está bombando
Já acabou o estoque de calcinha
Pode ser preta, pode ser branca
Pode ser rosa ou até ser vermelhinha
Mas a desculpa é sempre a mesma
Estou comprando pro marido da vizinha
___________________________________________

Rainha Nha Nha
Gérson Benedito Leme - Pinda

Ahh  nhanha, a linda nhanha,
É uma rainha
Que mora numa casa, solteira e sozinha
E quando chega o carnaval, ela sai pra sambá
Voa toda pra avenida, a vida é colorida
Deixa suas asas pra lá,
A galera toda atrás, hoje dia de nhanha
Tá todo mundo loco pra nhanha ,  pra ganha nhanha
REFRÃO : olha o cupim chegou...
Olha o cupim chegou,  olha cupim passando,
Olha o cupim assim,  olha o cupim sambando
Olha o cupim chegou,  olha o cupim passando
Olha o cupim assado,  ninguem  fica parado.
Pim pim pim pim pim
Ahh  nhanha, ahh linda nhanha,... 
Ai que maravilha, coisa sem igual
A nhanha suando e se acabando,  neste carnaval
REFRÃO : olha o cupim chegou...
Ahh  nhanha, ahh linda nhanha,..
Todo mundo quer nhanha  atrás do CUPIM
Brinca  de pega-pega, brinca de gruda em mim
REFRÃO : olha o cupim chegou...
Ahh nhanha, ahh linda nhanha,...
As boas e más línguas sempre dizem que ela tem,  um 
cupim de dar inveja
Agora na avenida ninguém tira,  o olho do CUPIM dela !
-------------------------------------------------------------------------------
To Achando 
Rose Muassab – Pinda
- Tô achando, tô achando (bis)
- tô achando que você vem pra mim 
- me dá um beijo, me dá um abraço
- pronto, tá perdoado

Você  não sabe e nunca vai saber
Como eu te quero sem você querer

Volta pra mim, fica ao meu lado (bis)
Não vamos ficar separados

- tô achando, tô achando(bis)
- tô achando que você vem pra mim  
- me dá um beijo, me dá um abraço
- pronto,  tá perdoado

Você não fala e eu quero saber
O que eu te fiz foi sem perceber
Olha pra mim, tá tudo errado (bis)
Não vamos lembrar do passado
________________________________________________

O Boi
Ana Cláudia Souza - Taubaté

Lá na fazenda do Seu Zé
Tem um monte de animal
E tem um boi muito engraçado
Que gosta de pular o carnaval
Ele anda todo chique
Usa roupa de boutique
Quando tá bravo não muge
Começa a dar chilique
Até vai na manicure e faz a unha do pé
Ele é meio bipolar
Tá carente, tá machão
Quando chega uma vaca ele não da bola não
Pois quando é carnaval o boi dança de marcha ré
(e o Zé grita:) Boi Boi Boi Boi olha
Boi Boi Boi Boi olha pra traz
Boi Boi Boi Boi olha
Vai acabar dando com o rabo na cerca
Boi Boi Boi Boi olha
Boi Boi Boi Boi olha rapaz
Boi Boi Boi Boi olha
Desse jeito ele só para na terça
________________________________________________

Amor de Carnaval
Guilherme Ribeiro Filho – Pinda

Amor de carnaval
Vem como temporal
Vem de repente e sem a gente perceber
Vai embora sem deixar sinal
Ou será que dessa vez é pra valer!

De repente entre confete e serpentina
Eu me perdi no seu olhar
E o medo é se o carnaval termina
E quarta- feira eu não possa te encontrar

Vem cá, vem me abraçar
O que eu quero é ser feliz e afinal
O que importa é amar
Mesmo que seja um amor de carnaval
________________________________________________
_
Tequila 
Paulo Maxwel Eloy de Faria - Taubaté   

Eu disse mãe eu vou sair de casa
Vou dar uma volta procurar o que fazer
Ela disse filho vem cá
Primeiro vem tomar o seu ‘Tetê’
‘Tetê’ eu tomo na rua
Conheço um lugar que deve vender
Então fui no bar da esquina 
E pedi pro garçom me dar um ‘Tetê’
(‘Tetê’ o que?)
‘Tetê’ ‘Tetê’ tequila
‘Tetê’ ‘Tetê’ tequila
‘Tetê’ ‘Tetê’ tequila
Lambe o sal, chupa o limão, pega o copo e vira
Na segunda dose eu já nem lembro
Só lembro que ouvi minha mãe dizer
Filho pra crescer bem forte, pra ficar bonito
Tem que tomar ‘Tetê’
(‘Tetê’ o que?)

SEGUNDA ELIMINATÓRIA (por ordem de apresentação)

É meu jeito falar
Guilherme Ribeiro Filho – Pinda
Tenho um amigo gente fina gente boa
Que certa vez se encantou por uma moça
Tomou coragem resolveu se declarar
Se aproximou com o coração quase na boca:

_OI MEU  NOME É PÃULO!  TUDO BEM?
_ APRENDE A FALAR DEPOIS CÊ VEM!!!!
_  ÃI !!!!!

Eu sou fãnho, fãlo estranho pra danar
Mas é meu jeito de fãlar

Nem por isso venha me discriminar
O fanho também sabe amar!!!

Eu sou fãnho, fãlo estranho  pra danar
Mas é meu jeito de falar
Nem por isso venha me discriminar
O fanho também sabe amar!!!
_______________________________________________

Vô num Vô
Ricardo M. Teixeira – Danilo Ulisses – Mauro Duarte – 
Potim

Eu vô eu vô cair na folia
Num vô num vô deixar a alegria
Eu vô eu vô cair na folia
Num vô num vô deixar a alegria

O bloco vô num vô vem com alegria
Trazendo paz e muita folia
O bloco vô num vô  vem com alegria
Trazendo paz e muita folia

Carnaval com segurança eu vô 
eu vô eu vô eu vô
Mas se tiver sem camisinha num vô 
num vô,  num vô num vô
Com alegria e diversão eu vô 
eu vô, eu vô  eu vô

Mas se houver alguma confusão
Num vô num vô,  num vô num vô.
_____________________________________________

Marcha do sapo 
Celso Candido da Cruz - Mogi das Cruzes

Vou sair fantasiado de sapo
E vou pular no meio do salão.
Procurando uma perereca
Pra ser a dona do meu coração

Coaxando a noite inteira
As pererecas vão se aproximar
E no final do baile
Lá na lagoa vamos namorar

Pula, pula, pula perereca
O carnaval foi feito pra sonhar
O seu sapo te espera
Me dá um beijo e vamos brincar
________________________________________________
_
Beleza Pura
Argemira Fernandes Marcondes - Taubaté

Se um dia eu for presidente
vou decretar o ano ideal
trinta dias de batente
e o restante, meu bem, só carnaval.

vote  em mim, eu já lancei
minha candidatura
se eu vencer, a nossa vida
vai ser beleza pura.
________________________________________________

Relógio de Casa
Augusto Gomes - Taubaté

Relógio de casa era o galo
Que cantava no meu despertar
Mas a nêga estava com fome
E fez o treze na panela dançar

Có coro coco
Bibiribiba
Cantava o meu galinho
No meu despertar.

Você comeu (bis)
O galo que era meu
Viúva dele
Quem come sou eu (bis)
____________________________________________

Marchinha do Bob Esponja
Priscila  Aparecida B. da Silva – Pinda

Vai Bob Esponja que legal
Chama o amigo Patrick pra pular o Carnaval (2x)

Esse é o bloco do Siri Cascudo
O Seu Sirigueijo está papando tudo
Lula Molusco só ta reclamando
Bob Esponja e Patrick, tão bagunçando

Seu Sirigueijo já comprou confete
Já compro a serpentina pra pular o carnaval
Mas carnaval pra ser bem legal
Com a turminha dos desenhos, não tem igual (Bis)
________________________________________________

Fantasia da Índia
Rute Eliana dos Santos -  Danilo Donaire – Claudia 
Helena Lobo – Pinda

Segue...Fantasia de Índia
Índia Fantasia caprichada
Não esquenta com nada
Come alface e é psicodélica
Quase nada angélica (parou,parou, parou...)
Pára menina de brincar,
Tá pensando que é normal
Andar fantasia por aí
Como se todo dia fosse carnaval
Ai Ai ela enlouqueceu
Se acostumou com a folia
Chita,marchinha e Alegria
É seu Pão seu Sal, de cada Dia
É seu Carnaval,a Fantasia
Água de beber a Poesia
É seu Sol no sol da Melodia...
________________________________________________

Los Beudos Tradição Zero Grau
Jorge Luiz César Ribeiro - Pinda

Alô sargento,  olá general
dispense a tropa porque hoje é carnaval

alô sargento,  olá general
vamos curtir los beudo no festival (bis)

los beudo, los beudo, los beudo
tem pinda boa e cerveja a zero grau

los beudo, los beudo, los beudo
brinca criança e até mulher de baby-doll

los beudo, los beudo, los beudo
esse meu bloco já é tradição
dezenove anos desde sua fundação
hoje sou los beudo de coração
______________________________________________

Marchinha do Japonês
Thiago Matina – Pinda

Eu vou meter o pé na jaca, meter  o pé na jaca
O baile é na casa do Tanaka   
O Tanaka é boêmio, ele já morou na lapa
“vamo” curtir o carnaval com o japa (bis)

O japonês trocou o sushi e o saquê
pela nossa caipirinha e o óleo de dendê
e pra matar a saudade da sua terra natal
pratica karatê depois do telejornal

Era pleno carnaval quando o japonês chegou
e pela folia se encantou
arrumou uma mulata e tão feliz ficou
que disse “Brasil harigatô”.  (bis)
________________________________________________

Marchinha do Ku Duro
Osvalte Baptista da Costa Junior – Pinda

Quem não souber dançar; (bis)
Bata forte as suas mãos;
Nem precisa rebolar;
É só pular do chão....

Refrão:
Venha Pular!
Nem que seja no escuro!
Você está dançando agora!
A marchinha do kuduro
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Festival de Férias continua 
com atividades nas piscinas

O verão chegou e junto 
com ele o período de chuvas. 
Por isso, é importante que a 
população fi que atenta ao au-
mento de focos de dengue 
devido à água parada.  

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde, incentiva 
o combate à dengue e alerta 
a população quanto ao peri-
go que representa o aumento 
das chuvas.  

O combate à dengue não 
para. Em janeiro, os agentes 
de vetores realizaram avalia-
ções de densidade larvária e 
tiveram um resultado alar-
mante.  Segundo o gerente 
de combate à dengue, Ricar-
do da Costa Manso, a cidade 
se encontra com muitos cria-
douros dentro das casas e de-
vido a este fato há um risco 
grande de uma nova epide-
mia na cidade.

“Encontramos muitas lar-
vas do mosquito da dengue. 
Por isso é necessário uma 
grande mobilização, vamos 
vistoriar nossas casas pelo 
menos uma vez por semana, 
retirando e adicionando água 
sanitária nos locais que acu-
mulam água”, ressaltou Ri-
cardo.

A equipe de Controle de 
Vetores está priorizando os 
casos de dengue e, para ter 
resultados positivos no com-
bate, é necessária a participa-
ção de todos os moradores. 
As visitas de casa em casa 
continuam sendo realizadas 
e os agentes continuam pas-
sando as orientações.

No caso de aumento de 
casos próximos a sua resi-
dência, será realizada a ter-
monebulização em locais 
com grande oferta de cria-
douros, como cemitério mu-
nicipal, ferro velhos e su-
catas, para tentar diminuir a 
infestação.

Lembrando que o mosqui-
to da dengue está dentro das 
casas, por isso, nos horários 
mais frescos do dia a popu-
lação deve utilizar inseticida 
de spray nas áreas mais som-
breadas das casas (embaixo 
das camas, atrás de cortinas, 
armários e móveis em ge-
ral), e se aparecerem pesso-
as com dengue perto de  suas 
residências, utilizar repelente 
nas horas mais frescas do dia.

Reclamações e denúncias 
podem ser enviadas para o 
e-mail dengue@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br ou pelo 
telefone 3644 – 5988.

Período de 
chuvas pede 
mais atenção 
contra a 
dengue

• Bebedouros de 
animais

• Pratos de vasos

• Ralos

• Lonas mal esticadas

• Material inservível 
nos quintais que 
acumulam água.

Locais onde foram 
encontrados mais 
focos da dengue 
na cidade

Locais onde foram 

O Festival de Férias 2012, 
realizado pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Es-
portes, é uma alternativa pa-
ra crianças e jovens de todas 
as idades aproveitarem as fé-
rias.

Mais de mil pessoas e su-
as famílias já participaram do 
festival,  realizado também 
em escolas municipais dos 
bairros Araretama, Terra dos 
Ipês, Delta e Jardim Regina, 
além do Bosque da Princesa. 
As piscinas municipais tam-
bém estão abertas à popula-
ção nos sábados e domingos, 
nos centros esportivos Jo-
sé Ely Miranda “Zito”, João 
Carlos de Oliveira “João do 
Pulo”, e no ginásio Arareta-
ma, o “Ritoca”.

Nos bairros, foram reali-
zadas gincanas, teatro, ofi -
cinas de artes e pipas, pas-
seios, brinquedos infl áveis, 
concurso de dança, e diver-
sas brincadeiras, tudo super-
visionado por monitores e 
professores de educação físi-
ca da Secretaria de Esportes.

Agora, o festival continua 
apenas nas piscinas, aos sá-
bados e domingos até o dia 
12 de fevereiro. Para partici-
par, basta fazer inscrição em 
qualquer uma das três pisci-
nas municipais, apresentan-
do RG ou certidão de nasci-
mento. Crianças menores de 
sete anos devem estar acom-
panhadas por um responsável 
maior de idade.

Todos os inscritos passa-

As crianças podem se divertir nas piscinas aos fi nais de semana

rão por uma inspeção de pe-
le. É obrigatório o uso de 
trajes de banho, como maiô, 
biquíni, shorts de lycra e top, 
sunga. Bebês deverão estar 
com fralda específi ca para 
piscina.

De acordo com informa-
ções obtidas no Setor de Ati-

vidades Aquáticas da Secre-
taria de Esportes, é preciso 
que cada participante do fes-
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tival esteja atento a algumas 
normas de segurança co-
mo: obedecer aos monito-

res, salva vidas e seguran-
ças; não usar anéis, relógios, 
piercing, óculos e correntes, 
nem levar objetos de valor. 
É proibido, ainda, comer e 
beber na área da piscina, en-
tre outras regras, que serão 
transmitidas no momento da 
inscrição.

Piscina do Araretama – 9 às 12 horas / 13h30 às 18h30

Piscina do  “João do Pulo” – 13h30 às 18h30

Piscina do “Zito” – 13h30 às 18h30

Funcionamento das Piscinas – Festival de Férias 2012

Pinda garante acessibilidade para todos
A acessibilidade é um dos 

pontos em que a Prefeitura 
de Pindamonhangaba tem in-
vestido e se empenhado cada 
vez mais para assegurar aos 
munícipes os seus direitos. 
Uma calçada irregular, com 
buracos, causa transtornos 
para   os pedestres: aos cadei-
rantes, idosos, mães com car-
rinhos de bebê, pessoas que 
utilizam carrinhos de feira e 
vários outros casos. 

Diversas reformas e ins-
talação de rampas de aces-
sos foram feitas nas calçadas 
do todo o município. A rua 
Deputado Claro César, por 
exemplo, contém pisos podo-
táteis; na Prefeitura e no Mu-
seu, o acesso dos defi cientes 
pode ser feito por rampa ou 
elevador, além de sanitários 
próprios e outras facilidades.

Além das calçadas com 
rampas, a cidade conta com 
uma frota de ônibus em que 
todos são equipados com 
rampas de acesso, garantin-
do o direito ao transporte a 
todos.

Na biblioteca pública  Rô-
mulo Campos D’Arace, no 
Bosque da Princesa, foi im-
plantado um espaço para a 
inclusão digital dos defi cien-
tes visuais e auditivos. A sala 
possui computadores e sof-
twares desenvolvidos para os 
portadores de necessidades 
especiais, inclusive teclados 
em braile e acesso à inter-
net. Os equipamentos tam-
bém podem ser utilizados por 
pessoas que possuam outros 
tipos de defi ciência.

“Com este espaço, além 
de permitir que as pessoas 
com defi ciência possam ter 

acesso aos livros e publica-
ções, aumentamos o público 
de leitores na cidade, o que 
é muito importante e signifi -
cativo para a educação e cul-
tura de um município”, disse 
a coordenadora das bibliote-
cas municipais, Carmen Lí-
dia Pamplim Rodrigues.

Prédios públicos, como 
escolas e a rodoviária, re-
ceberam banheiros adapta-
dos para defi cientes físicos. 
Além disso, nestes prédios 
também foram instaladas 
rampas de acesso e, em al-

guns, até elevadores.
Com estes equipamentos, 

Pindamonhangaba a cada dia 
se torna referência nesta área. 
“Na questão da acessibilida-
de, estamos evoluindo a cada 
dia. A acessibilidade é um di-
reito de todos os cidadãos, te-
nham eles  problemas de lo-
comoção ou não. Temos feito 
tudo para garantir que todo 
cidadão tenha acesso ao que 
lhe é de direito, melhoran-
do a qualidade de vida de to-
dos”, afi rmou o prefeito João 
Ribeiro.

Espaço na Biblioteca do Bosque está perfeitamente adaptado para o acesso de defi cientes auditivos aos livros

Celso Corrêa/AV

O espaço é exclusivo para defi cientes visuais

Celso Corrêa/AV
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O Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, através do 
Circuito Mantiqueira e em 
parceria com o Sebrae-SP, 
realizou, na terça-feira (24), 
no auditório da Prefeitura, 
o Seminário Tendências 
e Inovações na Gestão de 
Meios de Alimentação. O 
evento foi o primeiro de 
uma série que serão ofere-
cidos pelo Circuito.

O encontro, destinado a 
proprietários e gestores de 
meios de alimentação, teve 
como principal objetivo a 
realização de autodiagnós-
ticos, onde os empreende-
dores pontuam quais aspec-
tos merecem maior cuidado 
e ações de mudanças em 
seus empreendimentos, nas 
questões relacionadas à 
operação e gestão.

O seminário foi minis-
trado pela consultora do Se-
brae, Tamares Ferreira, que, 
a partir da análise destas 
informações, disponibiliza-
rá propostas de qualifica-
ção em gestão e operação 
para Meios de Alimentação.

Este seminário também 
trouxe aos participantes, as-
pectos relacionados a ino-
vadoras práticas em opera-
ção e gestão de Meios de 
Alimentação, tendo como 

Departamento de Turismo realiza 
Seminário Gastronômico

Estudantes de Pindamo-
nhangaba participaram, en-
tre os dias 16 a 20 de janei-
ro, do projeto “Turismo do 
Saber - Interior na Praia”, 
uma iniciativa do Governo 
do Estado. Foram quatro 
dias de muita diversão na 
cidade de Peruíbe, litoral 
sul de São Paulo.

As 40 crianças que parti-
ciparam fazem parte da ofi-
cina do Instituto Salesianos 
e da Casa Pia. Elas tiveram 
como coordenadores, fun-

Estudantes de Pindamonhangaba 
se divertem no litoral

meta a contínua agrega-
ção de valor aos serviços 
e produtos oferecidos, e a 
satisfação dos hóspedes e 
clientes.

“As orientações, quanto 
às práticas de gestão e ope-
ração adotadas e exemplos 
apresentados, são baseadas 
em uma ampla experiência 
de consultores; na coor-
denação de projetos seto-
riais, e em publicações e 

Mayra Souza

Participantes ficaram atentos durante instruções da consultora Tamares Ferreira

A Secretaria de Educação 
de Pindamonhangaba reali-
zou, na quinta-feira (26), na 
Etec João Gomes de Araú-
jo, uma reunião com todos 
os educadores da Remefi – 
Rede Municipal de Ensino 
Fundamental e Infantil para 
fazer planejamento do perí-
odo escolar de 2012. Par-
ticiparam do encontro 
professores, gestoras e 
diretoras, com o objetivo 
de planejar o ano letivo e o 
calendário escolar.   

Educadores 
participam de 
reunião para 
planejamento

cionários e professores do 
Salesianos e a chefe de Ser-
viço do Departamento de 
Turismo, Gislene Cardoso.

Os alunos participaram 
de várias atividades cul-
turais e de lazer durante 
a semana, tais  como: vi-
sita ao Mirante, às ruínas, 
ao aquário e a dança de 
Lambaeróbica. O progra-
ma contou com ônibus, 
alimentação, material pe-
dagógico, camiseta de uni-
forme, bonés e policiais 

“Essa reunião com todos 
os professores foi muito 
importante para fazermos 
um programa anual e dar as 
boas-vindas a todos”, disse 
a secretária de Educação 
Bárbara França Macedo.

Nos dias 27, 30 e 31, 
os professores estarão em 
suas escolas para dar an-
damento ao planejamento. 
No dia 1º de fevereiro as 
escolas e creches munici-
pais darão início ao ano le-
tivo de 2012.

Bar e Restaurante do Edmundo; 
Burity Restaurante; Churrasco e Cia; 
Ligue Chopp Germania; Nhac Do-
ceria; Padaria Pylão; Padaria Santo 
Pani; Pesque Truta Ribeirão Grande; 
Pizzamonhangaba; Pizzaria Disk Bra-
sil; Portal Express; Quiosque Beira-
Rio Graminha; Restaurante Alecrim; 

Restaurante Colinas 1; Restaurante 
Colinas Ranch; Restaurante e Pizza-
ria Colméia; Restaurante Fazendinha; 
Espeto D´Oro; Delícias da Manti-
queira; Restaurante Minuano; Chacara 
Lamil; Sitio Algodão Doce; Costelaria 
Gaúcha; Armazém Graminha; Pousada 
e Restaurante Serra da Luz. 

pesquisas realizadas pelo 
Sebrae-SP, neste segmen-
to de atuação”, ressaltou 
a diretora de Turismo de 
Pindamonhangaba, Rebeca 
Guaragna.

Com isso, o Circuito 
Turístico Mantiqueira pre-
tende capacitar e aprimorar 
o atendimento na região, 
contribuindo para o desen-
volvimento turístico sus-
tentável.

Participaram das ações oferecidas pelo Circuito Mantiqueira 
os seguintes estabelecimentos:

Educadores se reúnem para planejar o 
ano letivo 2012 

militares para acompanhar 
a viagem.

“Foi muito importante o 
intercâmbio que acontece 
todos os anos no período das 
férias escolares de junho e 
janeiro. Diversas crianças 
não haviam tido, ainda, a 
oportunidade de conhecer 
o mar. A experiência foi 
maravilhosa, ficamos mui-
to satisfeitos com o projeto 
Turismo do Saber”, disse 
Gislene Cardoso.

Segundo Gislene, será 

realizado um encerramento 
nesta sexta-feira (27), com 
um passeio educacional na 
cidade, através do projeto 
“Conheça sua Cidade”, do 
Departamento de Turismo. 
As crianças farão o city 
tour histórico e conhecerão 
o museu da cidade.

Em julho do ano passa-
do, Pinda recebeu, neste 
mesmo projeto, as crianças 
de Mongaguá, litoral sul de 
São Paulo, que ficaram hos-
pedadas no Salesianos.

Crianças participam de atividade recreativa na praia.  As crianças participantes do projeto são de baixa renda 
e muitas tiveram a oportunidade de conhecer o mar

Divulgação

Celso Correa/Agoravale
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Voz dos TroVadores - 
19 de janeiro 2012

Por Elisabeth Souza Cruz e equipe
2012 é bem-Vindo
Friburgo é um ato de amor
consumado nas alturas...
Um brinde do Criador
a todas as criaturas!

Com essa belíssima trova de José Ouverney, de Pindamo-
nhangaba/SP, brindamos o ano de 2012, fazendo um espe-
rançoso “tim-tim” para a Cidade da Trova. Lembrando o Hino 
de Nova Friburgo, “Coroemos de versos e flores a Princesa 
dos Órgãos, gentil...”. Assim, vamos coroar de versos o “Ber-
ço” onde nasceu, em 1960, a primeira festa de Jogos Florais 
no Brasil. Agora são 53 Anos de Amor à Trova e já está lança-
do o regulamento para o tão esperado concurso friburguen-
se. Confiram e participem!
Concurso Nacional e Internacional—Prazo: 5/03/12
Para Trovas Líricas e/ou Filosóficas - Tema: Passagem - Para 
Trovas Humorísticas – Tema: Fraqueza - Máximo de três tro-
vas por tema – Endereço para remessa: A/C de Dilva Maria 
de Moraes – Avenida Ariosto Bento de Mello 30/502, Nova 
Friburgo/RJ. Cep: 28610-100 (Sistema de Envelopes)

ConCurso loCal para moradores de 
noVa Friburo - PRAzo: 15/03/12

Para trovas Líricas e/ ou Filosóficas – Tema: Voz - Para tro-
vas Humorísticas – Tema: Apito. Máximo de três trovas por 
tema. Endereço para Remessa: (Sistema de Envelopes) a/c 
de Maria Nascimento Santos Carvalho – Rua Barata Ribeiro 
189/502, Copacabana – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22011-
000. Sistema de Envelopes

ConCurso dos magníFiCos 
TroVadores - prazo: 15/0312

Regulamento enviado aos cuidados de Clenir Neves Ribeiro
Visita ilustre para começar bem 2012
A UBT-Nova Friburgo entrou com o “pé direito” em 2012, pois 
logo na primeira semana do ano, nossa seção foi honrada 
com as visitas da presidente da UBT Estadual de São Paulo, 
trovadora Domitila Beltrame, e do secretário cultural, o dinâ-
mico trovador J.B. Xavier. Participando de um “tour” trovado-
resco, ambos vieram trazer energias positivas de fortaleci-
mento ao nosso trabalho. A programação para recepcionar os 
visitantes constou de visitas a pontos turísticos, entrevistas e 
participação no Programa da UBT, na Rádio Nova Friburgo 
AM. o assunto em pauta foi a preservação e continuidade 
dos movimentos em prol da trova, com registros históricos, 
coletas de dados para a formação de arquivo digital e moder-
nização da estrutura dos trabalhos referentes à UBT, como 
entidade literária atuante que tem sido desde a sua criação.

53 anos de amor à TroVa
o reconhecimento de Nova Friburgo como a Cidade da Tro-
va, através de Lei Municipal, tem, entre outros fatores, a per-
severança da seção friburguense em realizar jogos florais 
desde 1960, com empenho e muito brilhantismo. o “Trem da 
Trova”, ao longo desse período, tem sido o responsável pela 
difusão de nossa cidade em todo o país, como o oscar da 
Trova e a Meca dos Trovadores. A festa, sempre realizada 
em maio, é parte tradicional dos festejos de aniversário da 
cidade. Relembrando o início dessa caminhada, a Fonte do 
Suspiro, com suas três bicas, Amor, Saudade e Ciúme, deu 
origem aos três primeiros temas:

1960 – amor
Não me chames de senhor / que eu não sou tão velho assim,
e ao teu lado, meu amor,/ não sou senhor nem de mim!
 

 (rio de janeiro/rj)
1961 – saudade
Maria, só por maldade,/ deixou-me a casa vazia...
Dentro da casa: saudade! / E na saudade: Maria!
Anis Murad - (Rio de Janeiro/RJ)

1962 – Ciúme
Quanto mais teu corpo enlaço / mais padeço o meu tormento,
por saber que o meu abraço / não prende o teu pensamento!
Jesy Barbosa - (Petrópolis/RJ)

Fadiga, um reFlexo 
da vida moderna

Ela parece uma companheira chata que insiste em não 
se ausentar. Durante o dia, à noite, no trabalho e até 
mesmo logo após acordar, marca presença e teima em 
sugar as nossas energias. Estamos falando da fadi-
ga, aquele cansaço interminável e persistente que dá 
a sensação de que qualquer atividade cotidiana exige 
um esforço sobre-humano para ser realizada.
o problema pode ser sem dúvida, um reflexo da vida 
moderna. Afinal, passar horas trabalhando e viver na-
quele estresse constante acaba levando ao esgota-
mento do corpo e da mente.
É claro que ninguém está fadado a viver lutando para 
manter o pique sempre alto. Por isso, algumas mudan-
ças no estilo de vida já ajudam a repor o gás total.
5 táticas para recarregar as baterias, hábitos e atitudes 
que irão energizar o dia a dia!
Hidratação: Para quem não quer se cansar, um con-
selho: manter o corpo abastecido de líquidos pode ser 
uma tática de sucesso.
Alimentar-se regularmente: Fazer refeições a cada três 
horas é outro segredo para afastar a fadiga e evitar a 
queda brusca das taxas de açúcar no sangue. Proteí-
nas, carboidratos, fibras e gorduras como o ômega-3 
devem estar no cardápio.
Exercícios físicos: Exercitar o corpo melhora a capta-
ção, o transporte e a utilização do oxigênio em nosso 
organismo. Coração, pulmão e músculos conseguem 
converter mais desse gás, produzindo energia. Por 
isso, deixe a preguiça de lado e mexa o corpo! É um 
excelente começo para driblar o cansaço constante.
Dormir bem: Pregar os olhos por pelo menos oito ho-
ras é sinônimo de disposição. A receita do bom sono é: 
evitar álcool, bebidas cafeinadas e refeições pesadas; 
ir para a cama sempre no mesmo horário, nada de ver 
TV, usar o computador e se exercitar até três horas an-
tes de dormir.
Atividades prazerosas: Atenuar o estresse é fundamen-
tal para fugir da indisposição. E nada melhor do que 
fazer aquilo de que se gosta para chacoalhar a rotina.
Viver é uma arte e viver bem é uma questão de sabe-
doria! Pense nisso!!

preFeiTura muniCipal de pindamonHangaba
secretaria de obras e serviços

deparTamenTo muniCipal de TrÂnsiTo

Ata da 3.ª Sessão ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 17.01.2012.

Às dez horas do dia dezessete de janeiro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Terceira Sessão ordinária do corrente ano, sob a Presidên-
cia do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 2.ª Sessão Extraordinária, reali-
zada em 12.01.2011. Na oRDEM Do DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELAToR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: indeFerido, por votação unânime: 
recurso 1-0490/11 Ademil Luiz de oliveira, recurso 1-0493/11 Ademar Paes dos 
Santos. II – RELAToR: Sr. Bruna Danielle da Silva Alves: indeFerido, por vota-
ção unânime: recurso 1-0513/11 João Bosco Augusto Pereira, recurso 1-0519/11 
João Henrique Salgado. III – EXPEDIENTE: ofício 004/12 – jari encaminhado ao 
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.ofício 
005/12-jari encaminhado a Prefeitura Municipal de Aparecida encaminhando recur-
so 1-0007/12 protocolado pelo Sr. Evandro Luís Nunes da Conceição. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 17 de Janeiro de 2012. 

preFeiTura muniCipal de pindamonHangaba
secretaria de obras e serviços

deparTamenTo muniCipal de TrÂnsiTo

Ata da 3.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.01.2012.

Às dez horas do dia vinte de janeiro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presi-
dência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 3.ª Sessão ordinária, realizada em 
17.01.2012. Na oRDEM Do DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RE-
LAToR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: deFerido, por votação unânime: recurso 
1-0403/11 Leandro Gonçalves de Castro; indeFerido, por votação unânime: re-
curso 1-0484/11 Cynthia Biscardi Avalone. II– RELAToR: Sr. Adelson Cavalcante de 
Souza Filho: indeFerido, por votação unânime: recurso 1-0006/12 Marcela Pe-
reira. III– RELAToR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves: indeFerido, por votação 
unânime: recurso 1-0522/11 Marcio Katsuji Funo.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 20 de Janeiro de 2012. 

edital de Convocação
Vimos através do presente edital, em conformidade com os artigos 5º, 16ºe 29º do 
Estatuto, convocar os membros e sócios fundadores da igreja evangelica universal 
dos primogênitos (7º Dia no Brasil), para comparecerem a Assembléia Geral Ex-
traordinária que será realizada na sede da Igreja , à Rua Francisco Gonçalves nº 97, 
no dia 18 de  Fevereiro de 2012, às 08:00 horas da manhã em primeira convocação 
e às 09:00 horas em segunda convocação, para a Assembleia Geral para tratar da 
Dissolução da Igreja.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2012

Presidente Pedro Tiago Gonçalves

preFeiTura muniCipal de pindamonHangaba
CoNCURSo PÚBLICo Nº 01/2008

CoNVoCAÇÃo
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar 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  06/02/2012 às 8:00 horas
ajudanTe
76º Tania CrisTina pereira da silVa
RUA JAIR PEREIRA DA SILVA, 91 – JARDIM MARIETA AzEREDo
PINDAMoNHANGABA – SP
CEP 12.441-490

riCardo galeas pereira
seCreTÁrio de adminisTraÇÃo

preFeiTura muniCipal de pindamonHangaba
ConCurso públiCo nº 01/2008

ConVoCaÇÃo
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar 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 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

dia 06/02/2012 às 9:00 horas
 
enCarregado de seTor

15º iVanil gregÓrio das CHagas
RUA PRoFESSoR oTACILIo SALGADo, 105 – ALTo Do CARDoSo
PINDAMoNHANGABA – SP
CEP 12.420-590

riCardo galeas pereira
seCreTÁrio de adminisTraÇÃo
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período: 4º TRIMESTRE eXerCíCio: 2011

acumulado acumulado

12.435.071,49 0,00
3.008.334,49 21.825.951,22

21.965.592,49 3.537.276,79
4.559.456,13 0,00
5.184.659,35 0,00

498.403,70 ( = ) 25.363.228,01
0,00 ( - ) 1.949.635,76

44.724.733,15 ( - ) 207.125,55
1.254.771,47 ( - ) 0,00

862.974,84 ( = ) Total da despesa com recursos próprios 23.206.466,70
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 142.479.880,17 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 30.532.345,06
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 14.281.661,56 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB 10.051.298,58

1.248.953,63 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 0,00
252.504.492,47 ( = ) ToTal apliCado no ensino 63.790.110,34

apliCaÇÃo no ensino (arT. 212 CF) 25,26%
6.487.087,47

338.736,36
0,00

30.539.120,23 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 99,98%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 347.570,23 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 74,64%

37.712.514,29

290.217.006,76 repasses à ConTa do ensino - arT.69,§5º,lei 9.394/96 22.224.200,87

Despesas c/ Recursos de operações de Crédito

Fundeb

      Prefeito(a) Municipal
Bárbara zenita França Macedo

Contador(a)

_______________________________________
Benedito Donizette dos Santos

reCeiTas e despesas do ensino  -  publiCaÇÃo  (arTigo 256 da ConsTiTuiÇÃo esTadual)

muniCípio: PINDAMoNHANGABA

12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação

despesas do ensino

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU

reCeiTas arreCadadas

Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

QSE, Convênios e outros Recursos Adicionais
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais

Fundo de Participação dos Municípios 
Imposto Territorial Rural

ToTal da reCeiTa arreCadada

ToTal dos reCursos adiCionais

Secretário(a) da Educação

__________________________________________      ___________________________________________
João Antonio Salgado Ribeiro

12.361 - Ensino Fundamental

12.366 - Educação de Jovens e Adultos
12.367 - Educação Especial

Recursos recebidos do FUNDEB

Desoneração de Exportações (LC-87/96)

Multa/Juros provenientes de impostos

12.365 - Educação Infantil

Total da despesa do ensino
Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e outros

ToTal das reCeiTas de imposTos e TransFerÊnCias

Imposto de Renda Retido na Fonte
Dívida Ativa de Impostos
Atualização de Dívida Ativa de Impostos

Recursos de operações de Crédito

Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB

EDITAL

A Associação de Moradores do Residencial Pasin, através de sua presidente Sra. 
Rosângela Cardoso, convoca a comunidade para eleição da nova direToria, para 
o triênio 2012 x 2014 que será realizada no dia 18 de março de 2012, das 15hs00min 
às 18hs00min nas dependências da associação na Avenida Bélgica, n° 210 (Centro 
Comunitário). As inscrições serão feitas de segunda à sexta-feira na Rua Suécia, 
670 – Pasin de 01 a 24 de fevereiro de 2012 das 14hs00min as 15hs00min. A posse 
da nova direção será no dia 22 de março de 2012 às 19hs30min.

preFeiTura muniCipal de pindamonHangaba
ConCurso públiCo nº 01/2008

ConVoCaÇÃo
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar 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  06/02/2012 às 8:30 horas

aTendenTe

39º ConCeiÇÃo apareCida HoFFman pereira
RUA MILRE FÉLIX, 117 - CoHAB
GUARATINGUETA– SP
CEP 12.517-150

362º - pne  luis HenriQue de aQuino barbosa
RUA JoAQUIM MASCATE, 56 – CENTRo
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12.500-080

riCardo galeas pereira
seCreTÁrio de adminisTraÇÃo

preFeiTura muniCipal de pindamonHangaba
ConCurso públiCo nº 01/2011

ConVoCaÇÃo
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar 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 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

dia  06/02/2012 às 9:00 horas

TopÓgraFo sÊnior

1º Carlos neCésio de souza sanTos
RUA ANToNIo AUGUSTo RoDRIGUES, 166 – CAMPo ALEGRE
PINDAMoNHANGABA –SP
CEP 12.410-560

riCardo galeas pereira
seCreTÁrio de adminisTraÇÃo

preFeiTura muniCipal de pindamonHangaba
                                          

PoRTARIA GERAL N.º 3.788, DE 19 DE JANEIRo DE 2012.
                               

Declara Facultativo o ponto nas repartições públicas, nos feriados intercalados entre final   e   início   da   semana ,  fixa   o   molde   de compensação de horas não trabalhadas, e dá 
outras providências.                                 
João Antônio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e:
Considerando que nos dias 20/02/12 (segunda-feira) e 21/02/12 (terça-feira) é comemorado o “Carnaval”;
Considerando que no dia 01/05/12 (terça-feira) é comemorado o “Dia do Trabalho”;
Considerando que no dia 07/06/12 (quinta-feira) é comemorado o dia de “Corpus Christi”;
Considerando que no dia 28/10/12 (domingo) é comemorado o “Dia do Servidor Público”;
 Considerando que no dia 15/11/12 (quinta-feira) é comemorado o “Dia da Proclamação da República”;
Considerando que no dia 25/12/12 (terça-feira) é comemorado o dia do “Natal”;
Considerando que no dia 01/01/13 (terça-feira) é comemorado o dia do Ano Novo “Confraternização Universal”;
Considerando que o calendário deste ano marca os dias 30/04/12, 08/06/12 e 16/11/12 (segunda-feira e sextas-feiras)  intercalados com os respectivos feriados; 
Considerando o dia subseqüente ao ponto facultativo de 21/02/12 (Carnaval) e os dias anteriores aos feriados de 25/12/12 (Natal) e 01/01/13 (Ano Novo – Confraternização Universal);

RESoLVE: 

1 - Declarar FACULTATIVo o ponto nos dias 20/02/12, 21/02/12, 30/04/12, 08/06/12, 10/07/12, 29/10/12, 16/11/12, 24/12/12 e 31/12/12, não havendo expediente normal nesses dias.
2 - Declarar FACULTATIVo PARCIAL o ponto no dia 22/02/12, devendo o expediente normal nesse dia iniciar-se no 2º período da jornada.
3 - No entanto, as horas não trabalhadas nos dias 30/04/12, 08/06/12 e 16/11/12 serão compensadas em 15 (quinze) minutos diários.
4 - o programa para compensação das 24 (vinte e quatro) horas não trabalhadas nos dias 30/04/12, 08/06/12 e 16/11/12 deverá obedecer ao seguinte critério: com início da jornada no 

5 - os efeitos desta Portaria não se aplicam aos serviços que, por sua natureza e interesse público, não possam ser interrompidos.
6 - A compensação terá aplicação para os servidores com carga horária de 40 horas semanais. Aos demais, aplicar-se-á o critério da sua respectiva Secretaria.
7 – Ficam revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de janeiro de 2012.

joão antonio salgado ribeiro
prefeito municipal

ricardo galeas pereira
secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de janeiro de 2012.    
rodolfo brockhof

secretário de assuntos jurídicos 

Meses
Total de Dias Minutos por 

dia
Total de 
Minutos Total de horas 

Período Total 

Julho 13 a 31 13 15 195 3:15 
Agosto 01 a 31 23 15 345 5:45 
Setembro 01 a 30 19 15 285 4:45 
Outubro 01 a 31 22 15 330 5:30 
Novembro  01 a 30 19 15 285 4:45 

Total  96 15 1440 24:00 

Cmi – ConselHo muniCipal do idoso
C o n V o C a Ç Ã o   

reuniÃo ordinÁria mÊs de FeVereiro
Ficam os Senhores e as Senhoras Conselheiros e Conselheiras, titulares e suplen-
tes, convocados para reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e 
local abaixo descriminados: 

Dia:   02/02/2012 (quinta-feira)
Horário:  14h00 (tolerância de 10min)
Local:  auditório da prefeitura municipal
Duração: aproximadamente 2 horas

Pauta DA REUNIÃo:
Abertura;
Mensagem;
Resolução 03/CMI;
Política Municipal do Idoso;
Plano de Ação 2012/2013;
Encerramento.

obs.: Favor confirmar a presença ou justificativa da ausência no endereço:    cmi-
pinda@gmail.com 

adilson lima da silva
presidente 

ConselHo muniCipal da pessoa 
Com deFiCiÊnCia 

pindamonHangaba-sp
 
ConVoCaÇÃo para a 2ª reuniÃo ordinÁria de 2012

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pes-
soa com Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 2ª Reu-
nião ordinária de 2012, a realizar-se em dia, local e horário abaixo:

dia:   02/02/2012                    
Horário: 9h00
local:  Creas – Centro de referência especializado em assistência social 
RUA EUCLÍDES DE FIGUEIREDO, 94 – ALTO DO CARDOSO

Pauta da Reunião:
Leitura de Atas;
Informes;
Informes da Reunião Conselho Regional;
Elaboração do Plano de Ação/2012;
Seminário de inclusão;
Encerramento. 

Carlos alberto gonzaga
presidente

Convocação - 2ª reunião ordinária 2012 CmdCa

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CmdCa, 
convocados a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da “Segunda 
Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:

pauta:
leitura de atas
informes
Conselho Tutelar - eleição
balanço FumCad/2011
plano de ação/2012
Carnaval 2012 

Dia:      31/01/2012 (terça-feira)

Horário:   17h – primeira chamada – 17h15 – segunda chamada

Duração: Até 2 horas.

local:  Cras – Centro de referência em assistência social
  (em frente à Prefeitura Municipal)
  

eliana maria galvão Wolff

Prefeitura municipal de Pindamonhangaba

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo art. 1.525, do Código Civil brasileiro:                  
Tiago Firmo da Cruz, de nacionalidade brasileira,  profissão  auxiliar de pe-
dreiro, estado civil solteiro, de 21 anos de  idade,  nascido  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia  29  de  março  de  1990, residente e domiciliado na 
Rua Jorge Salum Miguel, nº 26,  Residencial das Américas, Araretama, nesta cida-
de, filho  de  FRANCISCo  FIRMo  DA CRUz e TÂNIA ALICE DA CRUz.                                            
ValQuíria leniTa rangel ramos, de nacionalidade brasileira,  profissão do 
lar, estado civil  solteira,  de  19  anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no  dia  27  de  maio  de  1992, residente e domiciliada na 
Rua Jorge Salum Miguel, nº 26,  Residencial das Américas, Araretama, nesta ci-
dade, filha de NIVALDo MoREIRA  RAMoS e RoSANGELA DoNIzETI RANGEL 
RAMoS. Apresentaram os documentos 1,  3  e 4, do  Art.  1.525,  do  Código  
Civil.  Se  alguém  souber  de  algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.                                 
Pindamonhangaba,  24 de janeiro de 2012.                

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos  
exigidos pelo art. 1.525, do Código Civil brasileiro:
Wagner  dos  sanTos  CosTa,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  trato-
rista, estado civil divorciado, de 33 anos de idade,  nascido  em  Cafelândia, Estado 
de São Paulo,  no  dia  13  de  setembro  de  1978,  residente e domiciliado na Rua 
Pedro Correard, nº 610, Santa  Cecilia,  nesta cidade, filho de GETULIo HoMEM 
DA  CoSTA  e  SEBASTIANA  PEREIRA  DoS SANToS CoSTA.                                                      
daniele amanda dos  sanTos   alVes,   de   nacionalidade   brasileira,  pro-
fissão do lar, estado civil solteira, de 23 anos de idade,  nascida  em Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, no dia 17 de julho  de  1988,  residente e domiciliada 
na Rua Pedro Correard, nº 610, Santa  Cecilia,  nesta cidade, filha de ANToNIo 
JoSUÉ ALVES e ELIANA DoS SANToS ALVES. Apresentaram os documentos 1, 
3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,  
oponha-o  na  forma  da  Lei.                                                                    
Pindamonhangaba,  25 de janeiro de 2012.                 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo art. 1.525, do Código Civil brasileiro:
marCo anTonio berTHoud,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão meta-
lúrgico, estado civil solteiro, de 42 anos de  idade,  nascido  em Pindamonhanga-
ba, Estado de São Paulo, no  dia  14  de  maio  de  1969, residente  e  domiciliado  
na  Rua  Marcolino  Silva  nº  539,  Jardim Cristina, nesta cidade, filho de CLEMEN-
TE  BERTHoUD  e  THEREzINHA  DE JESUS BERTHoUD.
CrisTiane alVes  pinTo,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão empregada 
doméstica, estado civil  solteira,  de  33  anos  de  idade, nascida em Itaquera, 
São Paulo, Estado de São  Paulo,  no  dia  16  de novembro de 1978, residente e  
domiciliada  na  Rua  Professor  Wilson Pires Cesar nº 754, Cidade Jardim, nesta  
cidade,  filha  de  JoSÉ  DE ASSIS PINTo e MARIA JoSÉ ALVES PINTo. Apre-
sentaram os documentos 1,  3 e 4, do Art. 1.525,  do  Código  Civil.  Se  alguém  
souber  de  algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  24 de janeiro de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo art. 1.525, do Código Civil brasileiro:               
paulo nogueira pinHo junior, de  nacionalidade  brasileira,  profissão pro-
fessor, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em  São Paulo, Estado 
de São Paulo, no dia 5 de agosto de  1981,  residente  e domiciliado na Avenida Dr. 
Antonio Pinheiro Junior nº 1.905, casa  20, Jardim Cristina,  nesta  cidade,  filho  de  
PAULo  NoGUEIRA  PINHo  e JoSELINE RoSA VALENTE PINHo.                                         
THaís rodrigues  marCondes,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
advogada, estado civil solteira, de  29  anos  de  idade,  nascida  em Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, no dia 21  de  agosto  de  1982, residente e 
domiciliada na Rua Conselheiro Rodrigues Alves nº 98,  Boa Vista, nesta cidade, 
filha de ALFREDo CARLoS MARCoNDES  e  MARIA  JoSÉ RoDRIGUES MAR-
CoNDES. Apresentaram os documentos 1,  3  e  4,  do  Art. 1.525, do  Código  
Civil.  Se  alguém  souber  de  algum  impedimento, oponha-o na forma da Lei.            
Pindamonhangaba,  24 de janeiro de 2012.                

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo art. 1.525, do Código Civil brasileiro:                  
janio Fernandes   dias,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão motorista, 
estado civil solteiro, de 45 anos de idade, nascido em  Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, no dia 7 de  setembro  de  1966, residente e domiciliado na Rua 
Celeste nº  141,  Campo  Alegre,  nesta cidade, filho de SEBASTIÃo BoNIFACIo 
DIAS e EVA FERNANDES.
marTa da silVa  basTos,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão empresá-
ria, estado civil divorciada, de 46 anos de idade,  nascida  em São João de Meriti, 
Estado do Rio de Janeiro, no dia 15  de  fevereiro de 1965, residente e domiciliada 
na Rua Celeste nº 141, Campo  Alegre, nesta cidade, filha de JoSÉ DE SoUzA  
BASToS  e  GUILERMINA  DA  SILVA BASToS. Apresentaram os documentos 1, 
3, 4 e  5,  do  Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  de  algum  impedi-
mento,  oponha-o  na forma da Lei.                                                
Pindamonhangaba,  24 de janeiro de 2012.                

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos  
exigidos pelo art. 1.525, do Código Civil brasileiro:                   
reinaldo anselmo da  silVa,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão tra-
balhador rural,  estado  civil  solteiro,  de  19  anos  de  idade,  nascido em Pin-
damonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  12  de  junho de 1992, residente e   
domiciliado   na   Rodovia   Dr.   Caio   Gomes  Figueiredo, nº 16000,  Piracuama,  
nesta  cidade,  filho  de  BENEDITo ANSELMo DA SILVA e DoLoRES RIBEIRo 
DE MELo SILVA.                       
georgina daniela CarValHo de oliVeira,  de  nacionalidade  brasileira, 
profissão do lar, estado civil solteira, de 18 anos de idade,  nascida em Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, no  dia  26  de  dezembro  de 1993, residente e 
domiciliada na Rodovia Dr.  Caio  Gomes  Figueiredo, nº 16000, Piracuama, nesta 
cidade,  filha  de  DANIEL  DE  oLIVEIRA  e RoSALINA JANDIRA DE CARVALHo 
ESPIRIDIÃo.  Apresentaram  os  documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código 
Civil. Se alguém  souber  de  algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Pindamonhangaba,  26 de janeiro de 2012.                 
                                                                         
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo art. 1.525, do Código Civil brasileiro:                  
manoel ribeiro de  almeida,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão apo-
sentado, estado civil divorciado, de 65 anos de idade,  nascido  em Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais, no dia 2 de  novembro  de  1946, residente e domiciliado 
na Rua Jesus Antonio de Miranda Filho  nº  45, Mombaça, nesta cidade, filho de 
JoAQUIM RIBEIRo  DE  ALMEIDA  e  MARIA FRANCISCA DE JESUS.                                                    
maria apareCida ramos pereira, de nacionalidade brasileira,  profissão 
do lar, estado civil  solteira,  de  35  anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhanga-
ba, Estado de São Paulo, no dia 25 de  outubro  de  1976, residente e domiciliada 
na Rua Jesus  Antonio  Miranda  Filho  nº  45, Mombaça, nesta cidade, filha de 
CARLoS PEREIRA  FILHo  e  NEUSA  MARIA RAMoS. Apresentaram os docu-
mentos 1, 3, 4  e  5,  do  Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  de  algum  
impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.                                                          
Pindamonhangaba,  26 de janeiro de 2012.                
                                                                        
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo art. 1.525, do Código Civil brasileiro:                 
Kenzo suzuKi,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  eletricista, estado civil   
solteiro,   de   30   anos   de   idade,   nascido   em Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, no dia 15 de dezembro  de  1981, residente e domiciliado na Rua Minis-
tro João  Romeiro  Neto,  nº  146, São Benedito, nesta cidade, filho de SHIGUEKI 
SUzUKI e TEREzA SUzUKI. 
sue ellen  gomes  de  melo,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão gastro-
nomia, estado civil solteira, de 27 anos de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 11 de fevereiro de  1984, residente e domiciliada na 
Rua Sebastião Machado de Andrade,  nº  184, Andrade, nesta cidade, filha de 
JoSÉ CLAUDIo DE MELo  JUNIoR  e  SoNIA APARECIDA GoMES DE MELo. 
Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do  Art. 1.525, do  Código  Civil.  Se  alguém  
souber  de  algum  impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  26 de janeiro de 2012.               

DECRETo Nº 4.794, DE 30 DE DEzEMBRo DE 2011.

Regulamenta a Lei nº 5.311, de 14 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a re-
gularização dos recuos mínimos, desdobros e uso desconforme das construções 
edificadas com restrições impostas pelo loteamento original.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, e nos termos do art. 2º da Lei nº 5.311, de 14 de fevereiro 
de 2011, 

deCreTa:
art. 1°. A comprovação da existência do imóvel, anteriormente à da Lei nº 5.311, de 
14 de fevereiro de 2011, dar-se-á pela apresentação, pelo interessado, de no míni-
mo, 1 (um) dos itens abaixo:
Documentação comprovando ligação e fornecimento de água;
Documentação comprovando ligação e fornecimento de energia elétrica;
Lançamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel em questão ou 
carnê de IPTU, constando o prédio edificado;

Conta telefônica.
art. 2º. Caberá à Secretaria de Planejamento à expedição de Certidão de regulariza-
ção de imóvel, atendidos os demais requisitos legais previstos na Lei Complementar 
nº 03, de 10 de outubro de 2006, Lei Complementar nº 07, de 13 de fevereiro de 2008 
e Lei Complementar nº 09, de 16 de dezembro de 2008.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação 
Pindamonhangaba, 30 de dezembro de 2011.

joão antonio salgado ribeiro
prefeito municipal

paulo amadei usier
secretário de planejamento

registrada e publicada na secretaria de assuntos jurídicos em 30 de dezem-
bro de 2011.

rodolfo brockhof
secretário de assuntos jurídicos         



SERVIÇOS
Aula particular de ma-
temática. Tel 3643-
1250 ou 9124-5064
Fazemos instalação 
hidráulica quente. Tel 
8213-3965
Fazemos Limpeza em 
caixas d’água. Tel 8213-
3965
Higienização: limpe-
za em prédios e re-
sidências. Tel 3641-
2964, 3637-2543
Motorista particular. 
Tel 3643-1250 ou 
9124-5064
Precisa-se de represen-
tante comercial, c/ ex-
periência em vendas, 
condução própria. Inte-
ressado enviar C . Vitae 
llindaflor1@gmail.com
Precisa-se de vende-
dor externo, venda  
de impressos gráfi-
cos. Tel 3642-7392
Presto serviço de 
passar roupa ou to-
mar conta de idoso. 
Tel 9156-2427
Procuro emprego de  
babá ou acompa-
nhante de idosos , sou 
auxiliar de enferma-
gem. Tel 3642-4777
Procuro emprego de 
acompanhante de 
idosos. Tel 3648-4836
Procuro serviços  co- 
mo motorista para 
viagens e excursões, 
categoria “AD”.  Tel  
8179-3539
Procuro trabalho de 
acompanhante de 
idosos, passo rou-
pas. Tel 9156-2427
Procura-se serviços 
como  diarista; limpe-
za, passadeira, acom-
panhante de idosos,  
boas referências Tel 
9195-8696

DIVERSOS
Aluga-se, Brinque-
dos p/ festas e even-
tos.Tel 3648-1004 
ou 9140-2592
Antena parabólica, re-
ceptor,  R$ 150, cama 
de solteiro +colchão 
de mola R$200.  Tel 
3642-4094 
Banheira de hidro-
massagem, usada, 
R$ 600. Tel 3648-
8395 ou 9790-7954
Berço e um carrinho 
de bebê, em ótimo 
estado de conserva-
ção, R$ 350,00. Tel 
3522-4589
Bicicleta infantil fe-
minina, aro 20, ver-
melha, R$ 80. Tel 
3527-9601
Balcão expositor, ar-
quivo de aço, geladei-
ras, freezer, maq. lavar 
louças, maq. de costu-
ra, televisor, ventilado-
res, aparelho de DVD. 
Tel 8213-3965
Caiaque de fibra, 
remo de alumínio, 
colete salva vidas. 
Tel 3643-1250 ou 
9124-5064
Computador comple-
to, scaner, impresso-
ra, rack e cadeira. Tel 
9775-6060 ou 9216-
6688

Computador, Pro-
cessador AMD Phe-
nom X4, placa mãe 
Asus, 2 Gb memó-
ria, HD 500 Gb. Tel 
9104-4537
Computador com im-
pressora Multifuncio-
nal, em bom estado 
de conservação Tel 
8137-7896 / 9229-
7965 ou 3522-1028
Doa-se Chinchilas. Tel 
9104-0316
Escada Caracol. Tel 
9115-9942
Geladeira  Prosdó-
cimo 340 L, branca,  
R$ 70. Tel 3527-9601 
ou 9166-7189
Geladeira  consul,  R$ 
200. Tel 3522-4589
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, R$ 
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas,  R$ 
300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro Le-
gítimo,  masculino,  ta-
manho G, R$ 280. Tel 
9141-5453
Jogo de sofá 2 e 3 lu-
gares, seminovo, R$ 
250. Tel 3523-3521 
ou 9114-3560
Kimono para  judô,  
infantil (7-8 anos), 
branco,  R$ 40. Tel 
9168-5212
Porta de aço de 3 x 
3m, bom estado de 
conservação, R$ 600. 
Tel 9115-9942
Pônei, garanhão; égua 
piquira.  Tel 9107-
3057
Policorte 220v; motor 
de gol 1.600; conjun-
to de oxiacetileno  c/
carrinho. Tel 3643-
4173 ou 8119-4264
Roçadeira, gasolina, 
1HP, pouco tempo de 
uso, R$ 500. Aceito 
troca por um mais po-
tente. Tel 3648-8395 
ou 9790-7954
TV Phillips, nova, R$ 
380; ventilador Arno, 
novo, R$ 80; sofa 3 e 
2 lugares, seminovo, 
R$250. Tel 9114-3566 
ou 3522-3521
Tv Philips, 21 polega-
das, tela plana, semi-
nova. Tel 9110-1180
TV de tubo 29”, Gra-
diente, R$ 150;  TV de 
tubo 20” Mitsubishi. 
R$ 100, computador 
(CPU Sempron 2.000 
MHz, 80 Gigabytes de 
HD e Monitor de tubo 
LG). R$ 150;  Ipod 
Touch de 3ª geração. 
R$ 250; telefone ce-
lular LG touch screen 
(tela resistiva) com 
câmera de 3 megapi-
xels,  R$ 80; par de 
caixas de som Edifier 
E3100. R$ 100 e  CD/
DVD player portátil, 
R$ 20. Tel 3645-7567 
ou a Travessa Viscon-
de de Pindamonhan-
gaba, 43  - Centro 
Ventilador Arno, 
novo, 220v, R$ 80. 
Tel 3523-3521 ou 
94114-3560 
Várias embalagens 
para  cerveja; rádio 
AM, FM, toca cd para 

Classificados
CONFIRA  AS VAGAS DO 

PAT- POSTO DE ATENDIMENTO 
AO TRABALHADOR 

Pindamonhangaba - Moreira César

Ajustador mecanico
Aplicador de adesivos
Armador de constru-
ção civil
Cabeleireiro escovista
Caldeireiro
Carpinteiro 
Corretor de imóveis
Cozinheiro industrial
Dedetizador
Eletricista de veiculos
Eletricista montador
Fonoaudiologa
Impressor de maqui-
na plana (hamada)
Maçariqueiro
Manicure

Montador de estru-
tua Metalica
Motorista carreteiro
Nutricionista 
Operador de guilho-
tina e dobradeira
Pintor
Pizzaiolo
Professor de espanhol
Psicólogo do trabalho re-
presentante Comercial
Serralheiro artístico
Supervisor de trans-
porte
tecnico em seguran-
ça no trabalho
vendedor de serviços

Para   cadastro  acesse   o  site:  maisemprego.
mte.gov.br  ou comparecer ao PAT: av. Albuquerque 
Lins, 138 - São Benedito, Pindamonhangaba ou av. 
José Augusto Mesquita, 170 - Subprefeitura de Mo-
reira César, segunda a sexta das 8 às 16h30 horas, 
munido de carteira de trabalho, RG e CPF. As vagas 
podem sofrer alteração ou encerramento até o final 
do expediente.

carro;  rodas monta-
das, pneus 175x70 
x13; macaco hidráu-
lico; geladeira;  es-
tufa para salgados. 
Tel  9708-5107

COMPRAM-SE 
Vasilhames embala-
gens, morsa, moe-
dor de cana, corta-
dor de frios, fazemos 
instalações hidráuli-
ca. Tel 8213-3965

TROCA-SE 
Geladeira 160L, con-
-sul por uma bike 
de aluminium tratar 
3522-4589

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Caminhão 608, ano 
86, baú, pneus no-
vos. Tel 8207-6468 
ou 9627-0567
Celta 2003, preto, 
abaixo da tabela. Tel 
9104-8554
Chevette, 87. Tel 3642-
5192 ou 9170-6142
Corsa Sedan 2008,  
Classic  Life , R$ 
1.000 abaixo da ta-
bela, único dono. 
Tel: 3648-8238
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238 
ou 9163-1205
Fiat 147, ano 82, 
verde, bom estado 
de conservação e 
doc ok, R$ 3.000 à 
vista. Tel 3522-1110 
ou 9166-7189 
Fiorino, ano 2001, 
pneus novos. Tel 
8207-6468 ou 9627-
0567
Fusca 79, 1300, ano 
69, R$ 3.000.  Tel 
3643-4173 ou 8119-
4264
Fusca 79, vermelho, 
R$ 4.700. aceito tro-
ca por maior valor. Tel 
3648-8395 / 9790-
7954
Gol CL 1.6, 92, pra-
ta. Tel 3642-4094
Honda Fit 2005 auto-
mático, segundo dono, 
completo. Tel 9106-
9234
Kombi, ano 2.010,  
Tel. 9746-4352
Monza SL/E comple-
to, 91, vinho, c/ kit 
gás. Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, bran-
co, único dono,  R$ 
18.000. Tel 3648-
3000 / 9191-6767
Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da ta-
bela. Tel 9781-0235
Perua Kombi, 97, 
bege. Tel 9768-5533
Pichup Mazda, die-
sel , cabine dupla, 95, 
vermelha, R$ 18.400. 
Aceito troca por menor 
valor. Tel 3648-8395 / 
9790-7954
Puma conversível, ano 
76. Tel 9115-9942
Renault Clio 2003/  
2004, prata, 4 por-
tas, 2 airbag, por R$ 
13.900.  Tel 3642-
8311
Renault Clio Hatch, 4ª 
geração,  vid. trava 
elét., fim, cd-mp3, ca-
lefação, abaixo da ta-
bela ou troco por ve-
ículo chevrolet (maior 
valor). Tel 977-11544
Renault Sandero  Ex-
pression, 1.0, 16v, 
Hiflex, 2009/2010, 
prata, 19.000Km, ta-
bela. Tel 8204-8088
Scort Hobby 1.0, 
94, prata. Tel 9110-
1180
Siena ELX 1.0, 16V, 
2001, trav vidr elétr., 
dir hidr, R$ 13.800. 
Tel 9137-3792
Siena, 2005, vidros 
elétricos, dir hidr, alar-
me,  tabela. Tel 9179-
0817
Vectra GLS 99/99, 
verde, completo. Tel 
8202-0035

TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP, 
92, por Uno 98/99, 
valor de R$ 8.000. 
Tel 3645-8776

MOTOS
Twister  2008, R$ 
7.000. Tel 9147-4721 
ou 3641-1172

Yamara XTZ 250 
Lander, preta, 2010, 
8000km, tabela. Tel 
9108-8487
YBR ED 2007/08, 
completa, vermelha, 
R$ 3.000 ou troca-
-se. Tel  9226-9424

IMÓVEIS 
VENDEM-SE

CASAS
Alto do tabaú, 2 
dorm,  close, e dem, 
dep, gar, quint, rua 
Gal Júlio Salgado, 
790. Tel 3642-2951 
Avenida  Abel C. Gui-
marães, apart. 2 
dorm, sala 2 ambien-
tes, banh social. Tel 
9775-8200
Bela Vista, 2 dorm, 
e dem. dep, 300m², 
R$ 128 mil. Tel 
9707-1591
Boa Vista, sobrado, 
a/c 209m², 4 dorm, 
na rua José Alves Pa-
loma, 67. Tel 8112-
4379 ou 3642-4379
Bosque, 2 casas inde-
pendentes, R$ 130.000,  
Tel (13) 9115-8107
Campo Alegre, 2 
dorm., e dem. dep., 
garagem  coberta ou 
troco por terreno, 
aceito financiamen-
to. Tel 3643-1770 
ou 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250.000. Tel 8839-
7465 / 8803-4573
Campo  Belo, apar-
tamentos, novo, 2 
dorm, sendo 1 sui-
te, dem dep, gar, R$ 
170 mil. Tel 3642-
3740 ou 9736-7019
Crispim, 240 m², 2 
quartos,dem dep, 
gar, lav e 1 quarto e 
banh nos fundos.Tel 
3642-2470
Jardim Aurora, so-
brado 3 dorm., sala 2 
amb,dem. dep., pav. 
sup.:suíte e mezani-
no, escada em grani-
to.Tel 3642-1124 ou 
9772-5171
Jardim Aurora, apar-
tamento, 2 dorm, 
e dem. dep. gar e  
quintal, R$ 90.000. 
Tel 3643-1783
Jardim Aurora divisa 
com o Campo Belo, 
nova, 2 dorm. (1 su-
íte), dem. dep., gar, 
Aceita financiamen-
to. Tel 3643-1770 
ou 9123-4503
Jardim  Rezende,  so-
brado, 93m², novo, 2 
dorm,  e dem dep, 2 
banh, gar, R$ 95.000. 
Tel 3648-5776 ou 
9127-5485
Jardim Regina, casa 
antiga, na rua 12. 
Tel 3637-6210 ou 
9729-8882
Maricá, 2 dorm, dem. 
dep, R$ 140 mil. Tel 
9156-4167
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 1 dorm, dem 
dep, gar, R$ 38.000. 
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 3 dorm, dem 
dep, gar, quitada. 
Tel 9173-0682 / 
3637-1494
Morumbi, 3 dorm, 
sendo 1 suite, dem 
dep, churrasquerira, 
R$ 190 mil. Tel 3643-
4242 ou 9782-2122
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jar-
dim de inverno, coz 
americana, gar  2 
carros, quintal e cer-
ca elétrica, A/T 200 
m² -  A/C 100m². Tel 
9107-4318
Parque das  Palmeiras, 
inacabada, R$ 75.000. 
Tel 3642-3027
Pq. São Domingos, so-
brado, 3 dorm e dem 
dep, 4 banh, ár/ser, 
quartinho no fundo 
e gar, rua Cap Vitório 
Basso, R$ 250.000. 
Tel 3522-4589
Próximo à praça são Be-
nedito, (rua dos Bentos) 
3 dorm, e dem. dep, R$ 
110 mil ou troca-se. Tel 
3643-4242
Próximo ao Pão de  
Açúcar, Ed. Juliana, 

apartamento (72 m²) 
2 quartos, sala, coz, 
ban, uma vaga, c/ 
móveis plan Italinea, 
R$ 135.000, condo-
mínio R$ 75,00. Tel 
9184-7669  
Real Ville, vende-
-se ou aluga-se, 3 
dorm.,2 suites, com 
hidromassagem,pla-
-car solar, banheiro 
social, lavabo, sala 
de estar, sala de TV, 
cozinha, despensa, 
área de lazer, 2 saca-
das, varanda, quntal, 
canil, garagem co-
berta para 2 carros. 
Tel 3642-3740
Santana, 3 dorm, e 
dem. dep, R$ 165 
mil. Tel 3643-4242
Taubaté, sobrado, 
2 suítes + 2 dorm. 
e dem dep., A/T 
290m² e A/C 208m². 
Aceita imovel como 
parte do pagnto. Tel 
8146-4313 ou 8116-
7386
Ubatuba,  Perequê-
-Açu, 3 dorm, e dem 
dep, R$ 100.000. 
Tel 3642-2368 ou 
9123-2650
Ubatuba,  próxima da 
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba, Chalé de 
30m², a/c 1200m², 
R$40.000. Tel 9768-
5533
Vila São Benedito, 2 
casas construídas no 
mesmo terreno, toda 
de laje piso frio, área 
de serviço e garagem, 
bem localizadas, to-
talmente independen-
tes, inclusive água e 
luz. Preço de ocasião. 
Cel. 9154-0918
Village do sol, nova, 
sl estar, sl jantar, co-
zinha, lavabo, 2 quar-
tos + 1 suite, amplo 
quintal, espaço gour-
-met e gar 2 carros. 
condominio fecha-
do, total segurança, 
140m²,  esquina,  Tel 
9106-9234

ALUGAM-SE

Quarto, vaga para mo-
ças, localização cen-
tral,  Tel 3642-5469 ou 
3645-2754
Ubatuba, para oCar-
naval, R$ 1.000. Tel 
3642-3740 ou 9736-
7019
Ubatuba, tempora-
da, nova mobiliada, a 
100 metros da praia, 
reservas com ante-
cedência.Tel. 3642-
3740 ou 9736-7019

COMERCIAL
Galpão, Moreira Cé-
sar, 240m², ideal para 

supermercado, igre-
ja ou loja. Tel 9746-
6193/ 7813-5344 ID: 
96*2898
Mercadinho, Centro, 
mobiliada , para tem-
porada, final de sema-
na ou diária. Tel 3642-
7050 ou 9610-9380
Padaria e confeita-
ria, ótima localiza-
ção, com moradia. 
Tel 9141-1700 
Prédio com 3 pontos 
comerciais, centro, 
vendo. Tel  7813-
5344 ID: 96*2898 
Ponto comercial, 
Av. dos Lírios, 86 - 
Vale das Acácias. Tel 
9763-4314
Ponto Passa-se, cen-
-tro  de Pinda, alu-
guel R$ 700,00. Tel  
3642-4522
Salas comerciais per- 
to do Bosque.  Tel 
9765-9995

CHÁCARA  
VENDEM-SE

B o n s u c e s s o ,  
3.200m², água, luz, 
asfalto,  R$ 110.000,  
Tel 9114-0847
Chácara, 2500m², 
com casa, piscina e 
e demais benfeito-
ria, R$ 220 mil. Tel 
3642-3027  
Goiabal, 11 alqueires, 
escritura, pomar,  R$ 
140.000,  Tel 9114-
0847
Lagoinha, 11 alquei-
res, c/ 3 casas R$ 
250.000 ou troco c/ 
casa no centro. Tel 
9719-9362
Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 7 alqueires, 7 km 
da cidade R$190.000 
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do 
Trabiju, fins de se-
manas, aniver e ca-
samento,  galpão p/  
jogos, quiósque c/ 
churr, banh, pisci-
nas. Tel 9620-8641.
Mandu, para even-
tos, com piscina, 
churrasqueira, cozi-
nha, fogão a lenha. 
Tel 8137-7006 
Moreira César, com  
1000m², pomar, casa 
grande, R$ 135 mil. 
Tratar no local rua 
Piratingui, 68  com 
Dona Elvira

TERRENOS
Na cidade de Cunha, 
24.000m² c/ mata, R$ 
36 mil à vista. TEl 3637-
2974 ou 7811-7015
Carangola, 250m². 
Tel 9115-9942
Centro, 450m², pron-
to para construir. Tel 
3643-4242
IpêII, com escritura. 

Tel 3637-1494 ou 
9173-0682
Jard. Bela Vista, 300m², 
próximo à Fac. Anhan-
guera.  Tel 3642-3027
Jardim Mariana, 
125m². Tel 3642-7161
Jardim Mariana, 250m², 
R$ 70.000. Tel 3522-
4684 
Laerte Assumpção, 
265m²,  R$ 35.000 
(à vista). Tel 3637-
2974
Mandu, 22.000m². 
Tel 3642-3027
Parque das Palmei-
ras, 200 m²,  lote 35 
quadra 3, R$ 50 mil. 
Aceito negociação. 
Tel 9106-9234
Parq. das Palmeiras, 
200m², R$ 40.000. 
Tel 3645-7280
Parque das  Palmeiras,  
quitado, R$ 50.000. 

Tel 3642-3027
Real Ville, 460m², 
bem localizado. Tel 
9746-6193/ 7813-
5344 ID: 96*2898

Res. Mantiqueira, 2 
terrenos  murados 
(c/ 11x24mt cada),   
aceito troca em imó-
vel. Tel 8173-9989
Residencial  Lessa 
c/ 700m². Tel 3642-
3027
Res. Village do Sol 
(cond. fechado em 
Pinda), plano,  271,08 
m² ,  R$ 72.000  + 16 
parcelas   R$ 620.  Tel 
9117-0763
Santa Cecília, 25 
x 50 m, 150 mil. 
Tel 8839-7465 ou 
8803-4573
Shangri-lá, para chá-
cara de 1.000 m²,  
alto e plano.  Tel 
9612-9746
Shangri-lá ,  2 ter-
renos de 500m², a 
5 minutos do via-
duto das Campina.  
Tel  8165-5500
Vila Suiça, 250m², 
murado, R$ 70.000. 
Tel 9798-0178 /  
9799-4973
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Esportes

Fundado em 1995, o time 
de futebol “Unidos do Jardim 
Rezende Futebol Clube”, que 
fi ca na avenida Abel Côr-
rea Guimarães, 700, sempre 
disputa os campeonatos de 
futebol realizados em Pinda. 
Desde a sua criação, Edson 
Carlos da Silva e Jaime Ra-
mos trabalham na adminis-
tração do clube, que agora 
também conta com a partici-
pação do Aristeu Felipe dos 
Santos o “Bigu”.

Atualmente, o Unidos 
do Jardim Rezende mantém 
parceria com a Fundação So-
cial, Educacional, Cultural e 
Esportiva Princesa do Norte, 
que realiza o “Projeto Esco-
lar Corinthians Soccer Cen-
ter”, e prepara 150 atletas, de 
4 a 18 anos. O presidente da 
Fundação, Flavio Henrique 
Rangel Correa o “Fafá”, dis-
se que o lema da entidade  é 
“primeiro formar o cidadão, 
depois o atleta”. Com isso, 
os resultados já começaram a 
aparecer, os atletas: Luan Ri-
beiro, Rafael, Ruan, Rebert, 

Pinda vence e mantém invencibilidade

Momento de treino da equipe de Pindamonhangaba, em Santa Catarina

 Superliga B

Rafi nha Ribeiro / Funvic-Midia Fone

Parceria entre clube e Fundação 
começa a dar resultados

Diego e Alex Afonso, foram 
selecionados em uma peneira 
para jogar na Esportiva Santa 
Cruzense, clube empresa man-
tido pela Maguari, e que dispu-
tou a Copa São Paulo de Fute-

bol Junior de 2012. Nos dias 
25 e 26 de fevereiro, mais 35 
atletas farão testes na Portugue-
sa de Desportos, em São Paulo.

Edson Carlos da Silva 
agradece ao vereador Mar-

cos Aurélio pelo apoio, e  à  
Clínica Instron  pelo patrocí-
nio. Mais informações, tele-
fone (12) 3522-1672, e-mail: 
e.corinthianssoccercenterf.a-
@hotmail.com.  

O ciclismo de Pindamo-
nhangaba participa, na Ar-
gentina, da VI edição do Tour 
de San Luis, uma das maiores 
competições na América do 
Sul. 

Os atletas de Pinda estão 
ao lado de mais 23 equipes de 
diversos países para a disputa 
da competição, que teve iní-
cio na segunda-feira (23), e 
segue até domingo (29), com 
etapas diárias que variam de 
19,5 (crono) a 201 km.

O Team Funvic/Marcon-
des César/Gelog/Feijão Taru-

mã é a única equipe brasileira 
confi rmada pela UCI a parti-
cipar do American Tour.

O técnico da equipe, Be-
nedito Tadeu “Kid”, comen-
tou sobre a prova. “Sabemos 
do potencial dos nossos atle-
tas e eles estão muito bem 
preparados para esta compe-
tição. Nossa meta principal é 
fi car entre as cinco melhores 
equipes da prova. Se vamos 
conquistar vitórias, ainda não 
sabemos, mas lutaremos até o 
fi m em busca delas”, disse.

O grupo segue na dispu-

ta com os ciclistas Magno 
Nazaret, Otávio Bulgarelli, 
Douglas Moy, Alex Arseno, 
Antônio Nascimento, Bre-
no Sidoti, Hector Figueras e 
Adélio Silva. O técnico Be-
nedito Tadeu “Kid”; a mas-
sagista Daniela Nogueira; o 
mecânico Eduardo e o staff 
Fabrício completam a equipe 
que estará no país dos “her-
manos”.

Patrocinadores da equi-
pe: Fapi/Funvic, Construto-
ra Marcondes César, Gelog, 
Giant, Feijão e Arroz Tarumã, 

JKS, Posto Autopinda, Peni-
na Alimentos, Churrascaria 
Gramado, PZ Racing, DKS 
Bikes, pneus Kenda, Ciac-
-Caminhões e Ônibus, Sayori 
Nissan e Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através da Se-
jelp (Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer de Pindamo-
nhangaba).

Apoios da equipe: De-
pósito São Caetano, Colégio 
Construtor, capacetes Spiuk, 
Muvuca Lanches, Pedal 
Look,3wmidia.com.br e Por-
talR3.com.br.

Ciclismo de Pindamonhangaba 
participa de prova na Argentina

A Fundação prepara 150 atletas  de 4 a 18 anos

A Funvic/Midia Fone 
(SP) segue com 100% de 
aproveitamento na Superliga 
masculina série B. Após acu-
mular três vitórias no primei-
ro grand prix, o time paulista 
garantiu mais um triunfo. Na 
quinta-feira  (26), na abertura 
do terceiro grand prix – o se-
gundo do grupo A, a Funvic/
Midia Fone venceu o Sport 
Recife (PE) por 3 sets a 0, par-
ciais 25/22, 25/19 e 25/23. O 
duelo, disputado em 1h33 de 
jogo, foi realizado no ginásio 
da Esucri, em Criciúma (SC).

A segunda rodada aconte-
cerá sexta-feira (27), a partir 
das 19 horas, com o confron-
to nordestino Sport Recife x 
UFC/Ceará (CE). Em segui-
da, às 21 horas, a Funvic/Mi-
dia Fone jogará contra o time 
da casa, o Morro da Fumaça 
(SC). O campeão do torneio 
garantirá o lugar mais alto do 
pódio e uma vaga na próxi-
ma temporada da Superliga 
2012/2013, a elite do vôlei 
brasileiro.

Com o resultado, a Fun-
vic/Midia Fone chega a doze 
pontos e mantém a liderança 
isolada da chave. O Sport Re-
cife segue com três pontos. 
Em quatro jogos, os pernam-
bucanos venceram apenas o 
Morro da Fumaça, na fase 
inicial. 

Mais uma partida e ne-
nhum set perdido. A Funvic/
Midia Fone segue imbatível. 
No entanto, apesar do resulta-
do, aparentemente tranquilo, 
o técnico, João Marcondes, 
disse que o placar em 3 sets 
a 0 não refl ete o que, de fato, 

foi o confronto. “Diria que o 
que determinou a vitória foi 
um misto de sorte e supera-
ção. O grupo, ainda muito 
jovem, oscilou e rendeu abai-
xo do esperado. Se sentiram 
confortáveis precocemente. 
Não conseguimos manter a 
nossa velocidade de ataque”, 
explicou o treinador. “O Sport 
Recife foi um time mais forte 
em relação ao jogo que ven-
cemos na primeira etapa. Eles 
foram mais compactos no blo-
queio”, completou João.

Após a insatisfação pelo de-
sempenho apresentado pelo 
grupo, João já planeja o dia 
seguinte. “No próximo desa-
fi o, contra o Morro da Fuma-
ça, espero a recuperação do 
péssimo dia de hoje. Vou con-
versar bastante com os atletas 
para que eles assimilem o que 
espero deles na partida, mais 
motivação e postura”, con-
cluiu o treinador.

Se do lado paulista, o ren-
dimento não foi o almejado, do 
lado pernambucano a evolução 
do elenco mereceu destaque do 
Sport Recife, Carlos Gilberto.

“O time está evoluindo. A 
relação defesa-bloqueio fun-
cionou e o ataque também. 
Apesar do resultado nega-
tivo, fi quei satisfeito com o 
jogo que o grupo mostrou. 
Foi uma derrota defi nida nos 
detalhes”, comentou Car-
los. “Espero que na partida 
contra a UFC/Ceará a equi-
pe entre em quadra com o 
mesmo ritmo de jogo e em-
penho. Precisamos um pouco 
mais de atenção”, fi nalizou o 
treinador.

Equipe paulista acumula quatro vitórias

Sportv transmitirá 
dois grand prixs

Apav-Canoas (RS), Climed/Atibaia (SP), Santo An-
dré (SP) e Clube do Remo (PA) formam a chave B. Os 
quatro times entrarão em ação novamente nos dias 2, 
3 e 4 de fevereiro. Na próxima fase, as partidas acon-
tecerão no ginásio Poliesportivo La Salle, em Canoas 
(RS). Todos os jogos desta rodada serão transmitidos 
pelo canal Sportv, que também transmitirá os jogos da 
sétima rodada, que envolverão os times do grupo A e 
serão disputados no ginásio Naútico Atlético Cearense, 
em Fortaleza (CE).

27/1 (SEXTA-FEIRA) – UFC/Ceará x Sport Recife, às 
19 horas, no ginásio da Esucri, em Criciúma (SC).
27/1 (SEXTA-FEIRA) – Morro da Fumaça x Funvic/Midia 
Fone, às 21 horas, no ginásio da Esucri, em Criciúma (SC).
28/1 (SÁBADO) – Funvic/Midia Fone x UFC/Ceará, às 
19 horas, no ginásio da Esucri, em Criciúma (SC).
28/1 (SÁBADO) – Morro da Fumaça x Sport Recife, às 
21 horas, no ginásio da Esucri, em Criciúma (SC).

Próximos jogos
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