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Viaduto das Campinas é inaugurado com festa
Mais de 400 pessoas do 

bairro das Campinas e re-
gião participaram da festa 
de inauguração do viadu-
to que interliga o bairro ao 
Cidade Nova, passando 
sobre a rodovia Presidente 
Dutra. O evento teve mis-
sa sertaneja, homenagens, 
carreata, além da solenida-
de oficial, com a presença 
de autoridades. 

O padre Samuel veio de 
Barretos-SP especialmen-
te para celebrar a missa 
de inauguração, conforme 
havia prometido para a co-
munidade, quando ainda 
era pároco no local. A po-

pulação homenageou as 
autoridades que ajudaram 
na realização de mais essa 
conquista, com presen-
tes. Muitas pessoas deram 
seus testemunhos sobre 
as dificuldades que pas-
saram antes da constru-
ção do viaduto. Num clima 
de muita emoção, a obra 
foi entregue pelo prefeito 
João Ribeiro, mudando o 
rumo da história do bairro, 
que agora está interligado 
com o restante da cidade. 
Reivindicação antiga da co-
munidade, o viaduto levará 
maior desenvolvimento à 
região.

Missa sertaneja, rezada pelo padre Samuel, reuniu 
autoridades e a população da região em uma grande festa

A alegria da comunidade pela conquista do viaduto foi compartilhada pelas autoridades durante a festa de inauguração

Festival de Férias tem 4 mil participações 
O Festival de Férias 

foi encerrado no domingo 
(12), depois de percorrer 

vários bairros da cidade 
levando brinquedos, jogos 
e diversão para mais de 4 

mil pessoas de várias fai-
xas etárias alcançadas pelo 
programa, que também li-

berou as piscinas da cidade 
para a população.

Prefeitura promove 
nova reunião com 
religiosos sobre alvarás

Desde 2009, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
vem realizando um am-
plo trabalho de divulgação, 
orientação e esclarecimen-
tos sobre a regularização 
de alvarás, com represen-
tantes de toda a socieda-
de, desde comerciantes 
a líderes religiosos, bem 
como associações de clas-
se, contadores, empresá-
rios, engenheiros etc.

 Nesta terça-feira (14), 

a Prefeitura promove mais 
um encontro com líderes 
religiosos para esclarecer 
novamente todo o proces-
so, e a necessidade de se 
adequarem à lei até 29 de 
fevereiro de 2012..

A reunião está marcada 
para as 15 horas, no audi-
tório municipal. Poderão 
participar, padres, pastores 
e outros líderes de templos 
religiosos em situação irre-
gular.

Crianças brincam em equipamento montado durante visita do programa aos bairros da cidade

O Vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) vem, desde 
2008, pedindo à Prefeitura para que exija da Viva Pinda 
a implantação da “linha integrada” ou “linha integra-
ção”, onde o cidadão poderá se deslocar dentro do mu-
nicípio, para mais de um bairro, pagando apenas uma 
passagem. 

Pulseiras para arquibancadas 
serão trocadas por 
1 kg de alimento

Começa nesta terça-feira (14), a troca de pulseiras 
para as arquibancadas da Avenida do Samba. Cada qui-
lo de alimento vale uma pulseira, que garante um lugar 
diário nas arquibancadas.  A arrecadação é feita pelo 
Fundo Social de Solidariedade, e os alimentos serão 
doados para as entidades assistenciais cadastradas.

De terça (14) a sexta-feira (17), a troca será re-
alizada na praça Monsenhor Marcondes, das 8 às 17 
horas. No sábado (18), será das 8 às 13h30, na praça, 
e das 14  às 23 horas, na Avenida do Samba. No do-
mingo (19), e na segunda-feira (20), a troca será na 
Avenida do Samba, das 8h30 às 23 horas.

As pulseiras são limitadas, portanto, a população 
deve se apressar para garantir seu lugar. Cada dia terá 
uma cor de pulseira, sendo, para o dia 18, a pulseira 
cor de laranja; para o dia 19, a pulseira de cor verde; 
e, para o dia 20, a pulseira de cor vermelha.

Carnaval 2012
Interessados em isenção em 
pedágio devem fazer requerimento

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está con-
cedendo, mais uma vez, 
isenção nas tarifas de pe-
dágios. Os interessados 
podem procurar o setor de 

Protocolo da Prefeitura ou 
ir até a Subprefeitura, em 
Moreira César, e preencher 
o requerimento. Todos os 
casos serão analisados.
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Prefeitura e Fundo Social 
investem em prevenção 
no Carnaval 2012 

A Prefeitura de Pindamonhangaba e o Fundo Social 
de Solidariedade estão investindo pesado na preven-
ção do uso de bebida alcoólica e drogas por menores 
e adolescentes durante o Carnaval 2012. O trabalho já 
começou nas escolas e ruas da cidade.

Artista faz campanha de prevenção nas ruasSegundo Caderno
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PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

TERÇA-FEIRA - 14/2

Temp. Máxima: 29ºC - Sol Nascente: 05:49
Temp. Mínima:  19ºC - Sol Poente: 18:42
Probabilidade de chuva: 80%

QUARTA-FEIRA - 15/2
Temp. Máxima: 30ºC - Sol Nascente: 05:49
Temp. Mínima:  19ºC - Sol Poente: 18:42
Probabilidade de chuva: 80%

QUINTA-FEIRA - 16/2

Temp. Máxima: 32ºC - Sol Nascente: 05:50
Temp. Mínima:  19ºC - Sol Poente: 18:41
Probabilidade de chuva: 5%

Parcialmente 
nublado

Parcialmente 
nublado

Pancadas de 
chuva

DATAS COMEMORATIVAS - JANEIRO/FEVEREIRO
Dia 14 - Dia Internacional do Amor, Dia da Amizade, Dia de São Me-
tódio, São Cirilo, São Maro, São Valentim, Santo Adolfo e São Vital. 
Dia 15 - Dia de Chutar o Balde, Dia de Santa Jovita, São Cláudio, 
Santa Geórgia, São Faustino, São Teotônio, Nascimento de Galileu 
Galilei.
Dia 16 - Dia do Repórter, Dia de São Daniel, Santo Onésimo, São 
Jeremias, Santo Elias e seus companheiros, São Samuel, Santa Ju-
liana e Santo Albino Amarilla.
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Confi ra Direto da Redação
EDITORIAL

Dentro de alguns dias es-
taremos no carnaval. Para 
alguns, isso signifi ca dias 
de folia, de retiro, de férias 
ou até mesmo de trabalho. 
Como todo mundo sabe, pa-
rece que o Brasil só começa 
com força total depois do car-
naval, mas na verdade nada 
para, o sistema continua fun-
cionando, talvez em outro rit-
mo.

E muitas pessoas que 

participam do carnaval já 
sabem as marchinhas e o 
samba da escola na ponta da 
língua. Além de saber can-
tar as músicas de carnaval, 
é necessário estar por den-
tro do conteúdo daquilo que 
está sendo cantado, afi nal de 
contas, não fomos feitos para 
fi car repetindo palavras sem 
saber o seu signifi cado.

Para jovens e adultos 
que estão aprendendo a ler, 

o carnaval é uma grande 
oportunidade para aprender 
as famosas marchinhas, que 
são fáceis de cantar pela me-
lodia cheia de ritmos e pela 
letra que é acompanhada por 
muitas vezes por palavras 
simples e até por rimas.

A leitura também participa 
do carnaval. Basta um pouco 
de curiosidade e pegar a letra 
da música de alguma marchi-
nha ou samba de carnaval, 

para começarmos a viajar por 
palavras engraçadas, desco-
nhecidas, e se essas letras 
forem bem interpretadas po-
demos passear por diversas 
culturas.

Leia até em dias de folia, 
é na alegria que se aprende.

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniadosber.blogspot.com

Carnaval

Divulgação

Akim/AgoraVale

O carnavalesco major 
Ubirajara Jaccino informa 
que depois de 27 anos tendo 
como local de concentração 
a avenida Coronel Fernando 
Prestes (em frente ao Lan-
chão Restaurante), este ano 
o tradicional Bloco das Don-
docas se reunirá na rua Ru-
bião Júnior (em frente ao Bar 
do Chacrinha), a partir das 
9 horas. O Bloco das Don-
docas (homens vestidos de 
mulher e vice-versa), desfi la 
na manhã deste sábado (18).

O complexo esportivo do 
bairro Cidade Nova está com 
50% do calçamento conclu-
ído. A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio do 
Departamento de Obras, está 
realizando essa melhoria para 
facilitar o acesso ao ginásio e 

ao centro comunitário.
No Maricá, também em 

volta do campo de futebol do 
bairro, estão sendo realiza-

das as obras nas calçadas. 
Já foram realizados 70% do 
calçamento dessa região que 
vai até o   centro comunitário.

Bloco das Dondocas: concentração em novo local

Prefeitura constrói calçadas nos bairros da cidade 
Akim/AgoraVale

A Secretaria de Governo 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Comunicação, solicita aos in-
teressados em participar da 
cobertura do Carnaval 2012 
que realizem seu cadastra-
mento. 

Para fazer o cadastra-
mento basta entrar em con-

Imprensa deverá fazer o cadastro para 
cobertura do carnaval em Pindamonhangaba

tato com a Assessoria de 
Imprensa através do tele-
fone (12) 3644-5812, das 8 
às 12 e das 14 às 18 ho-
ras. Este ano será feito o 
cadastro de, no máximo, 
quatro profissionais por 
veículo. Mais informações 
e esclarecimentos também 
podem ser encaminhados 

para pindacomunicacao@
gmail.com ou marcosa-
buc@gmail.com.

A Prefeitura agradece o 
empenho e dedicação de 
todos os profissionais da 
mídia, local e regional, 
que contribuem com a di-
vulgação do carnaval de 
Pindamonhangaba.

Carnaval 
para 
Terceira 
Idade em  
Moreira 
César.

O Centro de Convivência 
de Idosos de Moreira Cé-
sar vai realizar, na sexta-
-feira (17), o Baile de Car-
naval da Terceira Idade, 
que acontece a partir das 
16 horas, no recinto São 
Vito, com entrada franca 
para pessoas com mais 
de 50 anos

Haverá música ao vivo 
com a banda ‘Preto da Cor 
Preta’, que tocará as mar-
chinhas carnavalescas do 
passado.  

Na entrada, haverá um 
carrinho de pipoca gratuita 
para todos e também será 
oferecido um lanche durante 
o evento.

Segundo o major Bira, a 
mudança de local de con-
centração atende a pedido 
das autoridades locais, pre-
ocupadas com o grande fl u-
xo de veículos na ‘Fernando 
Prestes’.   

Os Terapeutas Comuni-
tários de Pindamonhangaba 
realizaram na quinta-feira 
(9), o primeiro encontro do 
ano para planejamento de 
2012. O grupo faz parte de 
um dos projetos da Secreta-
ria de Saúde e Assistência 
Social do município. O foco 
da reunião foi a exposição 
das rodas de conversas rea-
lizadas com crianças e seus 
principais desafi os.

Nesses encontros, que  
acontecem bimestralmente, 
o Geti - Grupo de Estudos 
e Trabalhos Institucionais 
socializa as decisões e pla-
nejamentos realizados pelo 
grupo para solidifi car as 
ações do projeto de Terapia 
Comunitária.

Terapeutas Comunitários realizam 
primeiro encontro do ano

O projeto tem como obje-
tivo realizar rodas de conver-
sas com a população, sendo 
mais uma ferramenta de cui-

dado com os munícipes. 
Estiveram presentes, tera-

peutas da área da saúde, as-
sistência social e educação.

Cidade Nova Maricá

O tema escolhido para o Carnaval 2012 em Pinda-
monhangaba, “Eu curto Pinda”, traduz bem a sensa-
ção que os primeiros foliões a se aventurarem pelos 
eventos programados para a festa de Momo na cida-
de, sentiram.

A rigor, a festa começou com o bem sucedido Fes-
tival de Marchinhas, que movimentou por todo um fi -
nal de semana a Praça do Quartel. Na grande fi nal, 
realizada num domingo, a praça fi cou tomada de fo-
liões que brincaram como nos “velhos tempos”, em 
meio às famílias.

Instituído pela atual administração, o pré-carnaval 
acontece uma semana antes dos dias de folia, e a 
cada ano que é reeditado atrai mais foliões. 

Em 2012, a Prefeitura não deixou por menos e fez 
um pré-carnaval de gala, já que para animar a festa 
trouxe simplesmente o maior puxador de samba em 
atividade no Brasil.

Neguinho da Beija Flor deixou para lá o último dia 
de ensaios no sambódromo do Rio de Janeiro, reinau-
gurado, depois de ampliado para fi nalmente obedecer 
ao projeto inicial do arquiteto centenário: Oscar Nie-
meyer, que esteve presente ao evento e viu a Beija- 
Flor de Nilópolis passar sem seu principal puxador. 
Ele estava em Pinda, no Distrito de Moreira César, 
onde, junto com sua bateria, fez os milhares de foliões 
dançarem sem parar e, ao fi nal, afi rmarem:”Foi um 
dos melhores shows já realizados na cidade.”

O carnaval “Eu curto Pinda” começou muito bem.
Enquanto os foliões recuperam o fôlego e se pre-

param para os quatro dias de festa, a Prefeitura corre 
para deixar tudo pronto na Avenida do Samba. Mas 
como o folião de Pinda se acostumou com o melhor, 
o sábado reserva mais uma vez a presença do mais 
cultuado bloco de carnaval da região.

Diretamente das ruas de São Luiz do Paraitinga, o 
“Juca Teles” chega com força total e promete, como das 
últimas vezes que esteve na cidade, arrastar milhares 
de foliões da Praça do Quartel até a Avenida do Sam-
ba, onde depois de um baile, os blocos de camiseta vão 
tomar conta do asfalto, com sua alegria e irreverência.

Bailes, matinês e desfi les estão programados, mas 
o fechamento do Carnaval 2012 também vai aconte-
cer com chave de ouro. Afi nal, a Estação Primeira de 
Mangueira, uma das principais campeãs do carnaval 
carioca, vai desfi lar na Avenida do Samba.

Quem nunca teve a oportunidade de ver uma esco-
la de samba de alto nível desfi lando, terá essa grande 
oportunidade, já que a “verde e rosa”, pelo seu grande 
carnaval e história, tem fãs em Pindamonhangaba e 
em todo o Brasil.

É bom lembrar que a Prefeitura começa na terça-
-feira (14), a troca de pulseiras para as arquibancadas 
da Avenida do Samba. Cada 1 quilo de alimento não 
perecível vale uma pulseira, que dá direito a um lugar. 
Cada dia a pulseira terá uma cor diferente.

Não deixe para a última hora. Troque suas pulsei-
ras e se prepare para assistir e participar com muita 
alegria e tranquilidade.

Afi nal, você também “curte” Pinda! 

Eu curto Pinda

Arquivo TN



O evento teve início com 
uma missa sertaneja celebra-
da pelo Padre Samuel, que 
foi um dos grandes apoia-
dores da luta pelo viaduto, e 
que agora está na cidade de 
Barretos. Ele veio especial-
mente para celebrar a missa, 
conforme compromisso que 
havia assumido com a comu-
nidade. A missa também foi 
realizada em intenção das 50 
pessoas do bairro que morre-
ram, ao longo dos anos, devi-
do a ausência do viaduto. A 
comunidade apresentou fotos 
da situação do bairro antes da 
construção do viaduto e de 
reuniões e fases da obra. 

“Nestes anos todos de 

Inaugurado viaduto das Campinas

luta, muitas vezes desanima-
mos, mas mantivemos o oti-
mismo, até mesmo para não 
desanimar a família e a co-
munidade. E Nossa Senhora 
nos ajudou, intercedendo para 
que a obra saísse. Dentre to-
das as melhorias que a Prefei-
tura realizou no nosso bairro, 
essa inauguração foi a que 
mais me emocionou”, decla-
rou a moradora Isabel Pereira. 
Após a missa, foi realizada a 
solenidade oficial, com o pro-
nunciamento das autoridades. 

O presidente da Asso-
ciação de Moradores, Josué 
Bertolino, agradeceu a todos 
que ajudaram na realização 
da obra, especialmente ao 

vereador José Carlos Go-
mes “Cal”, ao deputado fe-
deral Arnaldo Faria de Sá, 
e ao prefeito João Ribeiro. 
O deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá comentou sobre 
o empenho do prefeito João 
Ribeiro, de seus secretários e 
da Câmara Municipal, para a 
realização da obra. “Foi uma 
luta que contou com o envol-
vimento de todos os morado-
res, vereadores, especialmen-
te do Cal e do prefeito João 
Ribeiro, líderes de bairro; 
padre Samuel e muitos ou-
tros. Me considero cidadão 
pindamonhangabense. Além 
de comemorar essa conquis-
ta, estamos aqui para sau-

Com a presença da comunidade e autoridades, foi inaugurado, na manhã de domingo (12), o viaduto das Campinas, que liga o bairro e região com 
o ‘Cidade Nova’, passando sobre a rodovia Presidente Dutra e criando um acesso seguro para a cidade. A reivindicação da comunidade era antiga, 

pois muitas mortes ocorreram no local desde que o bairro começou a se desenvolver, há mais de 30 anos

dar as vidas que salvaremos 
com esse viaduto”, disse.  
O vereador José Carlos Go-
mes - o Cal; o presidente da 
Câmara Ricardo Piorino; um 
dos líderes do bairro, José 
Maria; o presidente da CCR 
Nova Dutra, Ascendino da 
Silva Mendes; a vice-prefeita 
Myriam Alckmin, e o pre-
feito João Ribeiro, discursa-
ram, destacando a importân-
cia da união da comunidade 
com o poder público para a 
realização desta conquista. 
O prefeito João Ribeiro lem-
brou de outras obras que a 
Prefeitura executou no bair-
ro e afirmou que o viaduto 
é uma das principais obras 

de sua administração. João Ri-
beiro se emocionou em suas 
palavras, destacando que a 
história do bairro das Campi-
nas mudou a partir da entrega 
da obra. “Os bairros das Cam-
pinas, Shangri-lá, Goiabal e 
Solo Rico passam a fazer par-
te do ‘centro’ de Pinda. Não 
ficam mais isolados. Hoje são 
bairros integrados com a cida-
de e com o progresso. Vocês 
moradores são os maiores res-
ponsáveis por esta obra. O mé-
rito é todo de vocês”, ressaltou. 
João Ribeiro também mencio-
nou a ligação com o “Cidade 
Nova” e os benefícios econô-
micos para a cidade. “Vai con-
tribuir com a geração de em-

pregos e renda para vocês, vai 
atrair mais empresas e valorizar 
a região”.

Em seguida, foi feito o 
desenlace da fita inaugural 
e o descerramento da placa 
do viaduto, que recebeu as 
bênçãos do padre Samuel. 
O evento foi encerrado pró-
ximo do meio-dia, com uma 
carreata levando a imagem 
de Nossa Senhora Apareci-
da. A paróquia São Cristó-
vão preparou um grande al-
moço para comemorar mais 
essa conquista para o bairro. 
Os vereadores Dr. Jair Roma, 
Dr. Isael Domingues, Dona 
Geni e Martim César tam-
bém participaram do evento.

Padre Samuel celebrou missa para cerca de 400 pessoas no acesso ao viaduto Autoridades celebram inauguração do acesso Cidade Nova/bairro das Campinas

Ao lado de Maria Angélica e padre Samuel, prefeito 
João Ribeiro se emociona com entrega do viaduto

Prefeito e vereadores dr. Isael e Martim César 
durante cerimônia de inaguração, dia 12

Acima, moradores 
aguardavam início da 

missa com padre Samuel 
- que sempre rezou pela 

construção do viaduto; 
à direita, Martim César, 
Arthur Ferreira, Ricardo 
Piorino, Dr. Isael, Padre 

Samuel, Arnaldo Faria de 
Sá, João Ribeiro, Miriam 
Alckmin e Dr. Jair Roma 
durante descerramento 

da placa de inauguração 
do viaduto

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora ValeAkim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Após a inauguração foi realizada uma carreata até o bairro Cidade Nova, passando pelo viaduto
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Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Departamento de Comunicação

Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper

Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)

Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2224

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça

CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

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.

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.

O Vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) em 2012
continua seu total apoio aos
Munícipes.

Janio vem, desde 2008,
pedindo à Prefeitura, para
que exija da concessionária
do transporte urbano da ci-
dade, a Viva Pinda, a im-
plantação da “linha integra-
da” ou “linha integração”.

“Com quase 150 mil ha-
bitantes, Pinda merece este
benefício, principalmente os
trabalhadores que utilizam
os ônibus diariamente. Está
mais do que na hora de im-
plantar o transporte urbano
integrado. Espero que seja o
mais breve possível”, desta-
ca Janio.

Na linha integrada ou
integração, o cidadão pode-
rá se deslocar dentro do mu-
nicípio para mais de um bair-
ro pagando apenas uma pas-
sagem. Um exemplo: o cida-
dão de Moreira César preci-
sa vir até o Araretama; ele
toma um ônibus no Distrito,

FORMAÇÃO

A LUTA CONTINUA
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Janio Lerario:
O povo quer
linha de ônibus
integrada “JÁ!”

vem até o centro da cidade e
no terminal urbano, troca de
ônibus tomando o ônibus do
Araretama com a mesma
passagem, seguindo até seu
destino final.

A linha integrada já exis-
tia na época da Pássaro
Marron: saía do terminal ur-
bano, no mesmo horário,
dois ônibus, seguindo em
sentidos opostos em direção
a Moreira César utilizando a
SP-62 e a estrada do Ataná-
sio, dando uma volta com-
pleta beneficiando vinte
bairros, todos pagando uma
só passagem. “Hoje quem
mora na Vila São Benedi-
to, e quiser ir até o Feital
ou Cidade Nova, terá que
pagar duas passagens, com
a criação dessa linha paga-
riam somente uma.  Só de-
pende da vontade do Pre-
feito exigir da Viva Pinda
a implantação da linha in-
tegrada, e todos serão be-
neficiados”, finalizou Ja-
nio Lerario.

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicitou no início da semana
passada, que fosse feita a limpeza ao lado da quadra de esportes e da área
verde próximo ao campo de futebol no bairro do Jardim Morumbi, e nesta
semana a prefeitura realizou a limpeza deixando o local limpo. “Aproveito
para pedir aos moradores que denunciem quem joga lixo, entulhos e até
animais mortos no local”, disse Toninho da Farmácia.

Bosque
O vereador Toninho da

Farmácia também agrade-
ce a prefeitura pelo retorno
da energia elétrica na Praça
Santo Antônio, no bairro
do Bosque, que estava toda
escura, colocando em risco
os fre-quentadores da pra-
ça. “Fico contente com o
retorno da iluminação nes-
te local pois muitas pessoas

frequentam a Academia da Melhor Idade e o playground da praça”, agradece
Toninho da Farmácia.

Calçada
O vereador Toni-

nho da Farmácia pede
a troca da grama pelo
concreto na calçada
em frente ao Centro
Comunitário do Bos-
que. O vereador en-
tende que a constru-
ção da calçada pro-
porciona mais segu-
rança e evita a água
parada.

TRABALHO

Toninho da Farmácia
agradece a prefeitura
por obras atendidas
no Bosque e Morumbi

Quando será construído o
 C.C.Z. (Centro de Controle de Zoonoses)?

ANTES...

... DEPOIS

Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12)
3644-2269 e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

O vereador Dr. Isael (PV),
realizou  na última quinta-feira,
no Espaço Epigrapho, em
Moreira César, uma formação
referente ao Projeto Ficha Lim-
pa Municipal. A convite do Gru-
po Pinda Cidadã, o parlamentar,
autor do projeto, esclareceu, jun-
to à população, o objetivo da
iniciativa, que trata-se de Pro-
posta de Emenda à Lei Orgânica
Municipal de Pindamonhangaba,
dando nova redação ao artigo
118. O intuito foi também pro-
mover um ambiente de debates e
discussões sobre a moral e ética
na política. O evento foi aberto
pelo representante do Grupo
Pinda Cidadã, Gustavo Tótaro.
Em seguida, foi passada a pala-
vra ao vereador Dr. Isael, que
iniciou as explicações, agrade-
cendo a presença de todos que
compareceram à formação. O
parlamentar explicou a diferen-
ça entre o Ficha Limpa Federal,
direcionada a cargos eletivos, e o

Na última
quinta-feira, dia
09, o vereador
Dr. Jair Roma
(PPS) esteve
reunido com o
Secretário Mu-
nicipal de Pla-
nejamento, ar-
quiteto Paulo
Ama-dei, para
conversar a res-
peito de reivin-
dicações e pedidos dos mora-
dores das estradas municipais
do Tanque, do Canta Galo e
outras da região. O secretário,
por sua vez, acolheu as solici-
tações e se comprometeu a dar
uma atenção especial para a
execução dos procedimentos
e solução aos problemas apre-
sentados. “Nosso trabalho é
assim sério, rápido e sempre
pautado na argumentação cor-
reta, sendo aliado
da administração
para, em equipe, re-
solvermos os pro-
blemas da popula-
ção ou, ao menos,
mini-mizá-los ao

PLANEJAMENTO

Dr. Jair Roma se
reúne com o Secretário
Paulo Amadei e solicita
algumas melhorias

máximo.” ressalta o vereador

Visitas
Dr. Jair Roma esteve visi-

tando as obras em andamento
na Região Leste. “Estes in-
vestimentos serão de grande
valia para todo o bairro. Te-
mos conseguido importantes
obras para a nossa população
e fico satisfeito por poder es-
tar constantemente conversan-

do com o Execu-
tivo a fim de rei-
vindicar essas
melhorias”, con-
clui o vereador
Dr. Jair Roma.

Vereador Dr. Isael
realiza encontro com
grupo Pinda Cidadã  para
esclarecer Ficha Limpa

Municipal. Depois de encerra-
das as explanações, o debate foi
aberto para perguntas e apresen-
tação de sugestões.  O Ficha Lim-
pa Municipal, que já foi analisa-
do pelo Ministério Público de
Pinda, vai impedir nomeações de
pessoas que já foram condena-
das por improbidade administra-
tiva, a assumir cargos, como se-
cretários, diretores e assessores,
nos poderes Executivo e Le-
gislativo.

O Ficha Limpa Municipal já
está vigorando em algumas cida-
des, como Santo Antonio do Pi-
nhal,  primeiro município a apro-
var a lei no Vale do Paraíba e que
também alterou a Lei Orgânica,
em Nova Friburgo (RJ), e em
capitais como Belo Horizonte e
Manaus, além de cidades como
Maringá, São Carlos, Uberaba,
entre outras. Outras 22 cidades
do país estão em fase de discus-
são para implantar a lei, tanto no
âmbito municipal e estadual.

VEREADOR DR. ISAEL REUNIDO COM VOLUNTÁRIOS DO MOVIMENTO PINDA É + FICHA LIMPA E COM

REPRESENTANTES DO GRUPO PINDA CIDADÃ, DEPOIS DE FORMAÇÃO SOBRE O FICHA LIMPA MUNICIPAL
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A vereadora Geni Dias Ramos
– Dona Geni (PPS) esteve reunida
nesta semana com o secretário de
Habitação, Maurício Marcondes,
e demais membros da secretaria,
para tratar de assuntos
relacionados à habitação
no município e esclare-
cer dúvidas dos muníci-
pes que tem solicitado o
apoio da vereadora para
solucionar problemas
enfrentados nos bairros.

O primeiro assunto
em pauta foi a regulari-
zação do Loteamento
Primavera. Ficou esclarecido pela
secretaria, que os compradores não
perderão seus lotes, desde que os
donos estejam com a situação
cadastral regularizada e que a Pre-
feitura está em tratativas com a
Sabesp para a implantação de água
e esgoto no local. O segundo as-
sunto tratou das melhorias solici-
tadas pelos moradores para o bair-
ro Vila São José. O objetivo é criar
uma área que valorize e ofereça
mais opções de lazer ao bairro;
Maurício Marcondes disse que será
verificada, na Secretaria de Plane-

TRABALHO

Dona Geni realiza
reunião para tratar de
assuntos habitacionais

jamento, a área disponível próxi-
mo à quadra de esportes para ser
um espaço destinado ao lazer.

Por fim, Dona Geni questio-
nou sobre a questão dos telhados e

acabamento das casas do Lotea-
mento Liberdade Fase III. O secre-
tário informou que, por se tratar de
uma parceria entre Prefeitura e
Caixa Econômica Federal, há as-
suntos de competência da Caixa.
“Encaminhamos um ofício ao ban-
co informando a situação e solici-
tando providências. Estamos
aguardando uma resposta com so-
lução”, disse Maurício. “Com o
resultado da reunião podemos ori-
entar os moradores com as ques-
tões que envolvem seus bairros”,
disse Dona Geni.

Dona Geni participa da inauguração do Viaduto das Campinas

ACIMA, AS AUTORIDADES E DONA GENI (A PRIMEIRA DA DIR.
PARA A ESQ.) DESENLAÇAM A FITA INAUGURAL DO VIADUTO DAS

CAMPINAS

AO LADO, NA FOTO SUPERIOR, DONA GENI AO LADO DO

PREFEITO JOÃO RIBEIRO, DA PRIMEIRA DAMA, MARIA ANGÉLICA

E DO PADRE SAMUEL; ABAIXO, O PRESIDENTE DA NOVA DUTRA,
ASCENDINO DA SILVA MENDES E A VEREADORA ACOMPANHAM A
MISSA SERTANEJA QUE MARCOU A INAUGURAÇÃO DA OBRA
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A Câmara de Vereado-
res e o Decanato de Pinda-
monhangaba realizam no
dia 29 de fevereiro, quarta-
feira, a Sessão Solene de
apresentação da CF - Cam-
panha da Fraternidade
2012.

O tema de 2012 é
“Fraternidade e Saúde Pú-
blica” e o lema é “Que a
saúde se difunda sobre a
Terra! (Eclo 38, 8)”. A ses-

FÉ E CONSCIÊNCIA

Câmara e Decanato de
Pindamonhangaba apresentam
Campanha da Fraternidade 2012

são começa às 19h00, no
Palácio Legislativo “Dr.
Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, sito à rua Alci-
des Ramos Nogueira, 860,
Loteamento Real Ville,
Mombaça. O orador oficial
da sessão será o reve-
rendíssimo Padre Leandro
Alves de Souza e o evento
terá a presença do Bispo da
Diocese de Taubaté, Dom
Carmo João Rhoden.
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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

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.

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI
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O vereador Dr. Marcos Auré-
lio Villardi (PR) demonstra-se
muito satisfeito com  a implanta-
ção de uma unidade do SENAC -
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Comercial, em nossa ci-
dade.O pedido faz parte do re-
querimento 62/2009 que foi rei-
terado várias  vezes em  2011 na
Câmara de Vereadores de Pin-
damonhangaba.

Esta era uma luta contínua feita
pelo vereador Dr. Marcos Aurélio,
que acredita que o SENAC visa
aumentar a oferta de ensino
profissionalizante. É um grande
ganho para nossa cidade, já que
contamos com a possibilidade de
ter dois Shoppings Centers, abrin-
do várias vagas de emprego no co-
mércio.

O vereador aproveita para pa-
rabenizar o presidente do Sinco-
mércio, Antônio Cozzi  Júnior, o
Presidente da Feco-mércio -  Fe-
deração do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo, Abraam Azajman e

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Dr. Marcos Aurélio
demonstra satisfação
com a implantação do
SENAC no município

também a atual administração que
foi representada pela vice-prefeita
Myriam Alckmin, pela reunião
ocorrida semana passada onde fi-
cou definido a implantação de
uma unidade do SENAC, que de-
verá  ser instalado na rua São João
Bosco, no bairro do Santana, onde
vai proporcionar mais cursos pro-
fissionalizantes, para atender a
demanda da nossa população, que
procuram se especializar em ou-
tras áreas.

De acordo com o vereador,
“Pindamonhangaba carece de cur-
sos voltados ao comércio e turis-
mo, onde o munícipe não precise
sair da cidade para se pro-
fissionalizar.  A nova unidade do
SENAC de Pindamnhangaba aju-
dará a  qualificar ainda mais nos-
sa população que trabalha na área
do comércio. Estarei sempre lu-
tando pelo ensino profissio-
nalizante e por uma melhor quali-
dade de vida a todos nossos
munícipes”, enfatizou o vereador
Dr. Marcos Aurélio Villardi.

O vereador  Mart im
Cesar (DEM), encaminhou
Indicação à Administração
Municipal, solicitando que
sejam fei tas  melhorias
como: construção de cal-
çadas e limpeza nas proxi-
midades da AMI - Acade-
mia da Melhor Idade, reti-
rada de entulho nos terre-
nos, troca de lâm-
padas queimadas e
colocação de uma
lombada física, na
rua Maria  Au-
gusta  da  Si lva
Pouza, no bairro
Laerte Assunção.
“Trata-se de uma
região populosa e

os moradores pedem há al-
gum tempo soluções”,
enfatiza o vereador Martim
Cesar.

Limpeza
urbana
O vereador  Mart im

Cesar também encaminhou
Indicação ao Executivo, so-

OBRAS

Martim Cesar
pede melhorias para o
bairro Laerte Assunção

l ic i tando provi-
dências para que
sejam realizadas a
limpeza da calça-
da em toda exten-
são da avenida Ál-
varo Pinto Madu-

reira. “A calçada está sen-
do encoberta pelo mato da
beira do alambrado que se-
para a mesma da linha fér-
rea, colocando em risco a
população que por ali tran-
sitam, por ter que andar na
rua em muitos trechos des-
te local”, comenta o verea-
dor Martim Cesar.

TERRENO UTILIZADO

PARA JOGAR ENTULHO

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

LOCAL DA CALÇADA

VEREADOR MARTIM CESAR

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

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

O Vice-Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba, vereador
Abdala Salomão (PSDB), formu-

lou requerimento à Secretaria de
Esportes da cidade, solicitando vis-
toria urgente nas raias de malha
que estão desativadas. Após de-
núncias de esportistas e morado-
res da cidade e considerando que
as raias de malha construídas de-
veriam servir como incentivo ao
esporte, Abdala constatou que os
espaços estão abandonados e sem
nenhuma utilização por parte da
comunidade servindo somente
para usuários de entorpecentes e,
em certos locais, até mesmo para a
prostituição.

“As raias estão localizadas nos
bairros Campinas, Araretama,
Bela Vista, Santa Cecília, Maricá

PREVENÇÃO

Abdala adverte: “Raias
de Malha sem uso,
tornam-se problema
sério para o município”

e Cidade Nova e precisam de uma
vistoria rigorosa que servirá para
dar a destinação correta para os
espaços, evitando o uso destes lo-
cais por pessoas mau intenciona-
das”, segundo relatou o vereador
Abdala. “Não podemos deixar este
problema tão sério crescer. Essas
raias deveriam servir como incen-
tivo à prática da malha nos bairros
e não servir de “escola” para o
crime”, completou.

Abdala Salomão confirmou

que está enviando ofício à Secre-
taria de Esportes e ao Departa-
mento de Segurança Municipal,
pois, onde há patrimônios públi-
cos a nossa Guarda Municipal
pode e deve atuar”. “Também no-
tificarei o Presidente da Liga
Pindamonhanga-bense de Malha
para tomar ciência dos fatos ocor-
ridos nestes locais. Se for necessá-
rio agendarei reunião com o Se-
cretário de Esportes, com o Dire-
tor do Departamento de Seguran-
ça para que, juntos, possamos che-
gar a uma solução para o proble-
ma. O que não pode é o Poder
Público ficar alimentando tal situ-
ação”, finalizou o vereador.

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

ABDALA (NO DESTAQUE) SOLICITA VISTORIA URGENTE NAS RAIAS DE MALHA QUE ESTÃO DESATIVADAS

O vereador Alexandre
Faria (PT) obteve resposta
da Secretária de Saúde de
Pindamonhangaba,  Dra.
Ana Emília Gaspar, sobre a
construção do prédio que
abrigará o Posto de atendi-
mento do Programa Saúde
da Família –
PSF, e aten-
derá os bair-
ros: Ponte Al-
ta, Vila Ver-
de,  Jardim
Bela  Vis ta ,
Jardim Cris-
tina e Parque
das Nações.
“Gostaria de
agradecer  à
P r e f e i t u r a
Municipal, e
também a se-
cretária Ana
Emília e sua
equipe,  por
nos atender e
informar sobre a constru-
ção do novo prédio. As
obras deverão se concreti-
zar ainda este ano. Atual-
mente a comunidade não
possui um centro comuni-
tário, pois o mesmo abriga
o PSF. É importante os mo-
radores ter o centro de
volta, e ao mesmo tempo,
um prédio específico para
o atendimento do Progra-
ma. Estou satisfeito com a
notícia, e acho que a popula-
ção também ficará satis-

SAÚDE

Alexandre Faria
comemora melhoria
na saúde da cidade

A MELHORIA É DEVIDO A CONSTRUÇÃO DE

MAIS UM POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO

QUE ATENDERÁ 5 BAIRROS

feita”, afirma o vereador
petista.

Pinhão do Borba
e Pinhão do Una
Ainda falando de saúde,

Alexandre Faria também
agradece a Secretaria de

Saúde pela  a tenção e
restabelecimento dos ser-
viços do PSF – Programa
Saúde da Família, para as
comunidades do Pinhão do
Borba e Pinhão do Una.
“Acompanhamos os mora-
dores desses bairros e os
apoiamos na lu ta  por
melhorias na zona rural da
cidade. Ficamos satisfeitos
em saber que as reivindica-
ções da comunidade serão
atendidas”, ressaltou Ale-
xandre Faria.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR ALEXANDRE FARIA

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT), participou
neste domingo, dia 12, das solenida-
des que marcaram a inauguração do
Viaduto do bairro das Campinas.

Participaram dos eventos, o pre-
sidente da Associação de morado-
res, Josué Bertolino, o deputado fe-
deral Arnaldo Faria de Sá, o prefeito
João Ribeiro, o presidente da CCR
Nova Dutra, Ascendino da Silva Men-
des, o representante da ANTT, enge-
nheiro Gilberto Megda e os vereado-
res Cal, Martim Cesar, Dr. Jair Roma,
Dona Geni e Dr. Isael.

A solenidade de inauguração foi
iniciada com uma missa sertaneja ce-
lebrada pelo padre Samuel de Carva-
lho que foi pároco de São Cristovão,
no Cidade Nova e que atualmente está
em Barretos e veio especialmente para
presidir a celebração eucarística.

Em seguida, após a missa, foi re-
alizada a solenidade oficial, com pro-
nunciamento das autoridades. Em seu
discurso, Ricardo Piorino enalteceu o
trabalho irmanado da comunidade.
“Esse viaduto é hoje realidade graças
ao empenho e dedicação da comuni-
dade e das lideranças do bairro como
o Josué e o Zé Maria”.

Em seguida, as autoridades fize-
ram o desenlace da fita inaugural e o
descerramento da placa do viaduto.
Logo após, o padre Samuel deu a bên-

SONHO REALIZADO

Ricardo Piorino
prestigia  inauguração
do Viaduto das Campinas

ABERTURA DO VIADUTO POSSIBILITARÁ MAIOR

SEGURANÇA AOS MOTORISTAS E PEDESTRES DA

REGIÃO E EVITARÁ MAIS MORTES NA DUTRA

ção da nova obra. Em seguida, uma
carreata levando a imagem de Nossa
Senhora Aparecida foi até o bairro
Cidade Nova.

A obra, construída pela CCR Nova
Dutra, em parceria com a Prefeitura e
a ANTT, vai beneficiar milhares de
moradores dos bairros das Campinas,
Sangri-lá, Solo Rico e Goiabal na li-
gação destas localidades com o Cida-
de Nova. “É uma obra que
Pindamonhangaba necessitava, em
especial, os moradores daquela re-
gião. Quando a Administração age em
conjunto com o Poder Legislativo, com
a Associação de Moradores e com as
demais autoridades, quem ganha é a
comunidade e foi isso que aconteceu
no bairro das Campinas”, enfatizou o
vereador. Para Ricardo Piorino, “mais
do que permitir o acesso aos bairros
das Campinas, Shangri-la, Solo Rico e
Goiabal, o viaduto irá preservar vidas
e garantir segurança para milhares de
pessoas”. O evento foi encerrado com
um grande almoço na paróquia São
Cristóvão que comemorou mais essa
conquista para o bairro.

DESENLACE DA FITA INAUGURAL

RICARDO PIORINO (PRIMEIRO DA DIR. PARA A ESQ.)
COM OS VEREADORES MARTIM CESAR E DONA GENI

E O DEPUTADO FEDERAL ARNALDO FARIA DE SÁ

ACIMA, O PRESIDENTE RICARDO PIORINO

E O VEREADOR MARTIM CÉSAR NA

CARREATA COM A IMAGEM DE NSA. SRA.
APARECIDA; AO LADO COM O VEREADOR

CAL, O PRESIDENTE DA CCR NOVA

DUTRA, ASCENDINO MENDES E O
PADRE SAMUEL DE CARVALHO
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Foi com muita alegria
que no último domingo,
12 , o vereador José
Carlos Gomes – Cal
(PTB) compareceu ao
bairro das Campinas para
a inauguração do tão so-
nhado viaduto. Ao lado
de autoridades munici-
pais, vereadores, do de-
putado Arnaldo Faria de
Sá e representantes dos
órgãos responsáveis pela obra,
Cal participou da missa, celebra-
da pelo padre Samuel de Carva-
lho, pessoa que contribuiu muito
para a realização dessa obra. Após
a celebração, foi feita a inaugura-
ção oficial, com o des-cerramento
da placa e a benção final à obra.

“Essa foi, sem dúvidas, uma
luta que nós buscamos apoiar.
Mas o verdadeiro mérito dessa
conquista é da comunidade, que

se uniu em busca de um ideal.
Precisamos destacar a coragem
da juventude, que com o apoio do
jovem Walysson, muitas vezes

Vereador Cal vê o
sonho tornar realidade
com a inauguração do
viaduto das Campinas

CONQUISTA

AO LADO DO DEPUTADO FEDERAL ARNALDO FARIA

DE SÁ, O VEREADOR AGRADECEU O APOIO DAS

AUTORIDADES E RESSALTOU A LUTA DA COMUNIDADE

chegou a arriscar a vida para cha-
mar a atenção das pessoas para a
situação do bairro, fazendo mani-
festações na via Dutra. Hoje,
estamos vendo o resultado dessa
dedicação”, ressaltou o vereador.

Cal agradeceu ao deputado
Arnaldo pela dedicação em con-
seguir apoio para que a obra saís-
se do papel. Agradeceu também
ao prefeito João Ribeiro, aos Se-
cretários, aos  moradores do bair-

ro – representa-
dos pela Socie-
dade Amigos de
Bairro, por meio
do  Josué Bertoli-
no e demais
membros da co-
munidade, como
José Maria, Ci-
dinha,  Davina,
Isabel, João, Do-
nizeti e o jovem
Wallysson; além
dos  representan-
tes da Nova

Dutra, na pessoa do presidente
Ascendino Mendes, e ANTT (Ag.
Nacional dos Transportes Terres-
tres) pela construção do viaduto.

PADRE SAMUEL, VEREADOR CAL E O DEPUTADO FEDERAL

ARNALDO FARIA DE SÁ

MISSA SERTANEJA CELEBRADA PELO PADRE SAMUEL FOI ACOMPANHADA

POR DIVERSOS MORADORES; AO FUNDO, O VIADUTO DAS CAMPINAS
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Os munícipes que utili-
zam o pedágio da estrada 
do Atanásio e da rodovia 
SP-62, podem aproveitar 
de mais um benefício que 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba concede, com o 
intuito de facilitar a vida 
da população e das pessoas 
que estudam e trabalham 
na cidade: a isenção da 
tarifa do pedágio. Esse fa-
vorecimento pode ser con-
cedido em qualquer época 
do ano.

Para obter essa isen-
ção é necessário solicitá-
-la junto à Prefeitura ou 
Subprefeitura de Mo-
reira César, por meio de 
requerimento. Entre os 
proprietários que podem 
entrar com o pedido es-
tão os que possuem veí-
culos licenciados em ou-
tras cidades e trabalham 

Pinda concede 
isenção de tarifa 
em pedágios

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através do Depar-
tamento de Obras, realiza  
melhorias nos bairros da ci-
dade. Na praça do Lessa, que 
está em fase de conclusão, a 
parte de iluminação, área de 
passeio e a drenagem princi-
pal estão prontas. A calçada 
externa está quase concluída 
e a interna faltam 30%.

“Estamos melhorando o 

ou estudam em Pindamo-
nhangaba.

Quem já foi beneficia-
do em 2011 precisa fazer 
a atualização do cadastro 
para continuar usufruindo 
do benefício.

Para o cadastramen-
to são necessários vários 
documentos, dependendo 
do caso, já que esta isen-
ção é concedida tanto para 
pessoas físicas quanto ju-
rídicas. Dentre os docu-
mentos necessários estão: 
certificado de registro e 
licenciamento do veícu-
lo; comprovante de resi-
dência (com no máximo 
trinta dias de expedição); 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação; Carteira de Tra-
balho e Previdência Social 
ou contrato de trabalho em 
vigência; contrato finan-
ceiro atestando a operação 

de leasing (apenas para 
veículos de leasing). Para 
os estudantes é necessário 
o atestado de matrícula re-
ferente ao exercício ou ao 
semestre vigente. Para po-
licial militar e funcionário 
público estadual é preciso 
a cópia da identidade fun-
cional.

É importante ressaltar 
que a isenção é concedi-
da ao veículo, e que, para 
solicitar o benefício,  é ne-
cessário que o mesmo este-
ja no nome do requerente.  
Atualmente a tarifa dos pe-
dágios é de R$ 9,60, para 
carros de passeio, e o mes-
mo valor para caminhões, 
por eixo. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
pelo telefone 3644-5693.

A isenção da tarifa exis-
te desde a implantação dos 
pedágios .

Praça do Lessa está em fase final
aterro do terreno para depois 
fazer a plantação. A ilumina-
ção está concluída, e essa ação 
traz mais segurança aos mora-
dores do bairro e a população 
fica mais segura nesse trecho”, 
explica o diretor de Obras e 
Viação, Elias Cronemberger.

A drenagem da praça, tu-
bulações para colher água 
dos fundos de quintais, estão 
sendo feitas para não haver 

inundações. Após o término 
das obras, será feito o nivela-
mento para o escoamento de 
água e finalização do plantio. 
A obra tem previsão de tér-
mino para meados de março.

“Essa é mais uma ne-
cessidade dos moradores 
que está sendo suprida”, 
ressalta Cronemberger.

Outras melhorias tam-
bém estão sendo realizadas 

A Secretaria de Juventu-
de, Esporte e Lazer de Pinda-
monhangaba encerrou mais 
uma edição do Festival de 
Férias no domingo (12). Des-
de janeiro crianças, jovens e 
adultos tiveram a oportuni-
dade de se divertir em vários 
pontos da cidade.

O festival aconteceu em 
cinco locais: Ipê II, Arare-
tama, Delta, Jardim Regina 
e Bosque da Princesa. Com 
uma programação diversi-
ficada, a cada ano vem au-
mentando a participação de 
adultos, já que o objetivo é 
resgatar o brincar entre pais e 
filhos através das brincadei-
ras tradicionais, como forma 
de sociabilização e preserva-
ção da nossa cultura.

O festival vem sendo ofe-
recido para os moradores há 
seis anos e a novidade que 
atraiu os participantes foi o 
Espaço Teen, que ofereceu es-
tações como unhas decorati-
vas, penteados e maquiagem.

Além do Espaço Teen, fo-
ram realizados bingos para as 
mães, que segundo a gestora 
de Atividades Recreativas, 
Márcia Fialho, teve uma par-

Festival de férias foi 
uma ótima opção

ticipação surpreendente. Os 
brindes foram confecciona-
dos pelas monitoras de artes, 
e alguns, doados pela equipe 
de professores e monitores 
da Secretaria de Esporte.

As crianças que participa-
ram da oficina de malabares 
tiveram a oportunidade de 
confeccionar seus instrumen-
tos na oficina de artes.

Segundo dados da Secre-
taria de Esporte, participaram 
do festival, este ano, aproxi-
madamente 4 mil pessoas de 
diversas faixas etárias. 

“Estamos levando o pro-
jeto para os bairros mais 
distantes, como o Jardim Re-
gina, no qual a participação 
este ano aumentou 50%. Para 
o próximo ano, o objetivo é 
aumentar a quantidade de 
bairros e dias e, finalmente, 
termos o mês inteiro com 
atividades no período de fé-
rias”, destacou Márcia.

O Festival de Férias con-
tou com a atuação de 30 
profissionais por dia, tendo 
como parceiras as secretarias 
de Saúde e Educação, e os 
departamentos de Trânsito, 
Turismo e Cultura. 

Atividades oferecidas
Jogos dirigidos, brin-

cadeiras, concursos (dese-
nhos, dança e dublagem), 
grandes jogos, gincanas, 
festival esportivo, festival 
de pipas e revoada, teatro 
recreativo, gincanas, res-
gate de brincadeiras tra-
dicionais, show circense e 
verão nas piscinas do Ara-
retama, CE ‘João do Pulo’ 
e CE ‘Zito’.

Passeio no Sesc
Ainda dentro da progra-

mação, 200 crianças tiveram 
a oportunidade de fazer um 
passeio ao Sesc de São José 
dos Campos, através do Fes-
tival de Férias. A Prefeitura 
de Pindamonhangaba cedeu 
ônibus e lanches.

A programação do passeio 
foi elaborada pelo Sesc, que 
ofereceu oficina de brinque-
dos recicláveis, internet livre, 
recreação esportiva, jogos 
aquáticos e visita a uma expo-
sição de bicicletas antigas.

no Lessa: calçadas na rua 
João Paulo I e na rua Geral-
do Prates estão sendo feitas 
para maior comodidade da 
população que transita pela 
região.

Moradores de todas as idades participaram do Festival de Férias

Divulgação

Akim/Agora Vale

Donos de veículos licenciados em outras cidades, e estudam ou trabalham em 
Pinda, podem ter insenção de tarifas

A iluminação que foi 
concluída na praça 

garante mais segurança 
aos moradores do bairro
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde e Assistên-
cia Social, realiza, de 13 a 17 
de fevereiro, o 4º Treinamen-
to de Emergência Psiquiátri-
ca, no Pronto Atendimento 
de Moreira César.

O treinamento é destinado 
para médicos e equipe de en-
fermagem do Pronto Atendi-
mento de Moreira César e se-
rá ministrado pelo dr. Mário 
Recupero, Médico Psiquiatra 
do Caps II.

Esse encontro tem co-
mo objetivo a atualização 
de novas técnicas terapêuti-
cas de emergência psiquiá-
trica com pacientes portado-
res de transtornos mentais, 
propiciando uma capacita-
ção técnica de profissionais 
ao atendimento de pacientes 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através do Depar-
tamento de Proteção aos Ris-
cos e Agravos à Saúde, está 
com uma campanha forte de 
combate à dengue. A cida-
de continua na luta contra o 
mosquito Aedes aegypti. Os 
horários das ações foram es-
tendidos para melhor atender 
a população e aproveitamen-
to do horário do verão.

“Esse horário está sen-
do muito bem aproveitado, 
já que agora estamos conse-
guindo atingir toda a popula-
ção, principalmente as pesso-
as que trabalham no horário 
comercial “, explica o dire-
tor do Departamento de Pro-
teção aos Riscos e Agravos à 

Projetos colaboram 
no retorno ao 
mercado de trabalho 
e primeiro emprego

Prefeitura realiza 4° Treinamento 
de Emergência Psiquiátrica  

psiquiátricos do município.
O PA de Moreira fica na 

rua Senador Teotonio Vile-

la, s/n, Moreira César. Pa-
ra mais informações, entrar 
em contato com a assesso-

ra técnica da saúde Patrícia 
Galvão Junqueira no telefo-
ne 3644-5960.

Pinda continua o combate à dengue
Saúde, Adriano Brum.

Brum cita que neste ano 
os casos de dengue foram 
bem reduzidos até a data atu-
al, apenas dois autóctones 
e três importados dentro de 
132 notificados.

“A queda foi significati-
va, o nosso trabalho tem sido 
muito eficaz, trazendo bons 
resultados para Pinda”, res-
salta o diretor.

As parcerias que a Prefei-
tura tem feito com diversas 
instituições estão trazendo 
para a população a conscien-
tização e a consequente queda 
nos casos da doença. Foram 
feitos arrastões, juntamen-
te com o PSF da rede, onde 
mais de 11.235 imóveis fo-

ram vistoriados, atendendo 
uma média de 20.825 pesso-
as e, com essa ação,  foram 
retiradas 93 toneladas de ma-
teriais inservíveis.

“As vistorias casa-a-ca-
sa atenderam a mais de 30 
bairros. Fizemos 21 mobili-
zações com igrejas e, nessas 
mobilizações, foram aten-
didas 1.476 pessoas. Nossa 
demanda esta alta, estamos 
conseguindo atingir o nosso 
objetivo. E ainda consegui-
mos fazer uma parceria com 
a Unimed, na qual foram re-
alizadas 16 palestras. Cer-
ca de 997 pessoas participa-
ram dessa ação. O Cata-treco 
também foi um grande par-
ceiro. A Santa Casa   contri-

bui proporcionando atendi-
mento rápido aos pacientes 
que procuram a rede”, desta-
ca o diretor.

Além das ações citadas aci-
ma, houve também uma par-
ceria com a Secretaria de 
Educação, crianças da Rede 
Municipal participaram do pa-
nelaço e foram feitas apresen-
tações teatrais sobre a dengue. 
Mais de 740 pessoas estiveram 
envolvidas nesse projeto, oito 
escolas participaram das ações.

Todas essas ações vão 
continuar neste primeiro se-
mestre de 2012, intensifican-
do cada dia mais a campa-
nha. A dengue é uma doença 
grave e que pode matar.

 Alguns sintomas 
da doença:

Febre alta, dor de cabeça, 
dor atrás dos olhos, manchas 
no corpo, náuseas e vômitos 
entre outros.

O mosquito se reproduz 
em água parada e para preve-
nir não podemos deixar água 
acumular. Qualquer sintoma 
a pessoa deve  procurar a uni-
dade de saúde mais próxima.

A melhor forma de evitar 
a dengue é combater os focos 
de acúmulo de água, locais 
propícios para a criação do 
mosquito transmissor da do-
ença. Para isso, é importante 
não acumular água em latas, 
embalagens, copos plásticos, 
tampinhas de refrigerantes, 
pneus velhos, vasinhos de 
plantas, jarros de flores, garra-
fas, caixas d´água, tambores, 
latões, cisternas, sacos plásti-
cos, lixeiras, entre outros.Vasos de plantas são vistoriados pelas equipes que fazem o arrastão contra a dengue

 “Time de Emprego” e “Frente 
de Trabalho” são implantados

 A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, em parceria 
com o Governo do Estado 
de São Paulo, está desenvol-
vendo dois projetos voltados 
aos munícipes que procuram 
a oportunidade do primeiro 
emprego ou a recolocação no 
mercado de trabalho.

Os projetos-pilotos “Frente 
de Trabalho” e “Time de Em-
prego” estão sendo implanta-
dos na cidade através do PAT 
- Posto de Atendimento ao 
Trabalhador, que desenvolve-
rá essas atividades com os de-
sempregados e com quem bus-
ca qualificação profissional.

“O mercado de trabalho é 
muito competitivo, e esse tipo 
de oportunidade é essencial 
para quem quer trabalhar”, 
afirmou a supervisora do PAT, 
Sônia Dias dos Santos.

 Frente de Trabalho
Pela primeira vez na cida-

de a Sert - Secretaria do Em-
prego e Relações do Trabalho 
aplicará esse Programa Emer-
gencial de Auxílio Desempre-
go, que tem como objetivo a 
troca de valores e experiência 
profissional. O candidato ofe-
recerá serviços de interesse 
da comunidade e receberá, do 
Governo do Estado, uma bol-
sa-auxílio de R$ 210, R$ 86, 
de auxílio alimentação, seguro 
contra acidentes de trabalho e 
percurso e vale transporte.

Para participar, o munícipe 
deve estar há pelo menos um 
ano desempregado, ser maior 
de 18 anos e não receber ne-
nhum tipo de auxílio da Previ-
dência Social, como aposenta-
doria ou seguro desemprego.

Durante quatro dias por 
semana, com uma carga ho-
rária de seis horas diárias, o 
candidato realizará funções 
de serviços gerais destinadas 
pela Prefeitura em escolas, 
prédios públicos e outros.

No quinto dia, o emprega-
do deverá frequentar um cur-
so de qualificação oferecido 
pela Avape - Associação para 
Valorização de Pessoas com 
Deficiência, que desenvolverá 
conteúdos que auxiliarão no 
regresso ao mercado de tra-
balho. O período de participa-
ção no projeto é de até nove 
meses, sendo que não haverá 
possibilidade de prorrogação.

As inscrições para a Fren-
te de Trabalho estão abertas 

até sexta-feira (17), no PAT 
de Pinda. Os interessados em 
preencher uma das cem va-
gas disponíveis devem apre-
sentar a seguinte documenta-
ção: RG, CPF e comprovante 
de endereço.

 Time de Emprego
Este programa, que deve-

rá ser implantado em Pinda-
monhangaba nos próximos 
meses, é voltado ao encontro 
e troca de experiências entre 
profissionais que se encon-
tram desempregados.

O Time de Emprego tem o 
objetivo de orientar e preparar 
o trabalhador na busca de um 
emprego compatível com seus 
interesses, habilidades e quali-
ficação profissional. A propos-
ta envolve reuniões semanais, 
de três horas cada uma, com 
grupos de 20 a 25 pessoas.

Esses grupos são deno-
minados “times”, porque to-
dos se ajudam na busca pelo 
emprego a partir da troca de 
apoio mútuo. “O projeto vai 
auxiliar muito nossa popula-
ção, dando base de compor-
tamento, elaboração de currí-
culo, postura em entrevistas, 
escolha de emprego e dinâ-
micas de grupo. Isso  aumen-
ta a qualidade dos emprega-
dos e facilita a recolocação 
no mercado de trabalho”, dis-
se o prefeito João Ribeiro.

O programa já beneficiou 
mais de 15 mil pessoas no 
Estado de São Paulo, com ín-
dice de colocação no merca-
do de trabalho de 70%.

 Cadastro
Sônia destacou que além 

de participar desses progra-
mas é preciso realizar o cadas-
tro no PAT e mantê-lo atuali-
zado. “As chances aparecem 
todos os dias e nós realizamos 
o contato entre empregado e 
empregador”, destacou.

Para se cadastrar no Posto 
de Atendimento ao Trabalha-
dor é preciso Carteira de Tra-
balho, RG, CPF, e, em caso 
de munícipes já inseridos no 
mercado de trabalho, o nú-
mero do PIS.

O PAT de Pindamonhan-
gaba está localizado na ave-
nida Albuquerque Lins, 138, 
São Benedito. O horário de 
funcionamento é das 8 às 16 
horas. Para mais informa-
ções, ligue: (12)3642-8035, 
3642-7952 e 3642-3701.

Treinamento visa melhorar o atendimento a pacientes com transtornos mentais

Akim/Agora Vale

Time do Emprego beneficiou 15 mil pessoas em SP

Arquivo TN

Divulgação
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Cultura

A chuva não espantou a 
população de Moreira César 
que compareceu em peso no 
pré-carnaval na praça Santa 
Rita de Cássia, no Vale das 
Acácias, na noite de domin-
go (12). 

Mas também não tinha 
como fi car de fora dessa, 
pois no palco, comandando 
a festa, estava nada mais, na-

A Corporação Musi-
cal Euterpe está com ins-
crições abertas para crian-
ças que queiram aprender 
música. As vagas são gra-
tuitas, sendo que vinte são 
para iniciação musical 
com fl auta doce, destina-
das a crianças a partir de 8 
anos e alfabetizadas.

Outras vinte vagas são 
para camerata, para alu-
nos que já tenham inicia-
ção musical e possuam 
instrumento próprio. Nes-

te caso, são 12 vagas pa-
ra violino, três para viola, 
quatro para violoncelo, e 
uma vaga para contrabai-
xo elétrico.

As inscrições devem 
ser realizadas no Departa-
mento de Cultura da Pre-
feitura, (rua Campos Sa-
les, 530 – São Benedito) , 
até o dia  29 de fevereiro.

O início das aulas se-
rá a partir da segunda se-
mana de março, com dia 
e hora a serem defi nidos.

A Corporação Musical Euterpe, de Pindamonhangaba, se apresentou na noite da última quinta-feira (9), aos 
alunos da Etec ‘João Gomes de Araújo. O concerto abriu o ano letivo e foi um presente de “boas-vindas” da 
direção da escola aos novos alunos dos cursos de Ensino Médio e Ensino Técnico da unidade. A apresentação 
foi a primeira da Euterpe em 2012.

Euterpe abre vagas 
para iniciação 
musical gratuita

Euterpe faz concerto para novos alunos da Etec

18 DE FEVEREIRO

10h - Desfi le das Dondocas
Local: Ruas do centro da cidade

16h - Bloco Juca Teles 
e Banda Estrambelhados
Local: Concentração na Praça 
do Quartel em direção 
à Avenida do Samba

17h - Corrida das Dondocas
Local: Largada na rua Capitão 
Manoel Monteiro C. Miné

19h - Baile Popular
Banda Frente de Varanda
Local: Avenida do Samba

21h - Desfi le dos Blocos 
Carnavalescos
Local: Avenida do Samba
21h - Acadêmicos do Cururu
21h20 - Império da Banana Ouro
21h40 - Chique Chitas
22h - Bar do Baiano
22h20 - Mineirinho
22h40 - H’Lera

19 DE FEVEREIRO

20h - Desfi le dos Blocos 
Carnavalescos e de Enredo
Local: Avenida do Samba
20h - Os Pirados
20h20 - Amigos do Doutor
20h40 - Nega Loka

21h - Bloco de Enredo Não 
Empurra Que Eu Já Vou - ARCBE
21h40 - Bloco de Enredo 
Arteduvale

22h20 - Baile Popular
Banda Frente na Varanda
Local: Avenida do Samba

20 DE FEVEREIRO

15h - Matinê
Banda Preto Cor Preta
Local: Avenida do Samba

20h - Desfi le dos Blocos 
Carnavalescos e Escola de Samba
Local: Avenida do Samba
20h - Bloco da Nega
20h20 - Chacrinha
20h40 - Unidos do Leão Dourado
21h - Escola de Samba Mocidade 
do Campo Alegre

22h - Baile Popular
Banda Frente de Varanda
Local: Avenida do Samba

21 DE FEVEREIRO

15h - Matinê - Banda 
Multi Band Show
Local: Avenida do Samba

21h - Estação Primeira de 
Mangueira, do Rio de Janeiro
Local: Avenida do Samba

PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2012

Neguinho da Beija-Flor abrilhanta 
pré-carnaval de Moreira César

da menos, que Neguinho da 
Beija-Flor e sua bateria. Com 
o bordão “Olha a Beija-Flor 
aí, gente!”, o puxador de 
samba mais famoso do país 
colocou os foliões para sam-
bar com os seus maiores su-
cessos e demais canções que 
embalaram o samba brasilei-
ro durante décadas.

Em entrevista ao site da 

Prefeitura e ao jornal Tribu-
na do Norte, Neguinho exal-
tou sua presença em Pinda-
monhangaba. “Hoje eu estou 
deixando de fazer um últi-
mo ensaio e teste de som no 
Sambódromo Marquês de 
Sapucaí para estar aqui. Você 
vê, mesmo estando ausente 
num momento importante da 
Beija-Flor, nós estamos aqui 
para alegrar o povo”, disse, 
momentos antes de entrar no 
palco.

Esta é a segunda vez que 
Neguinho vem à cidade. “Eu 
já estive aqui há 10 ou 15 
anos”.

As apresentações fora 
da Marquês da Sapucaí não 

acontecem com frequência 
no Rio de Janeiro, mas fora 
do estado fl uminense os sho-
ws não param. “Eu faço mais 
shows na Europa do que no 
Brasil. A gente vai mais pra 
Londres, Bélgica, Itália, Áus-
tria, Alemanha. Mas neste 
período, a gente faz bastante 
no Brasil”, conta Neguinho.

O puxador da Beija-Flor 
adianta que no desfi le de do-
mingo de carnaval, a escola 
levará o enredo de “São Luiz, 
o Poema Encantado do Ma-
ranhão”, com ênfase no sam-
bista Joãozinho Trinta e na 
cantora Alcione. “Pra mim 
existe dois carnavais na mi-
nha concepção: antes e de-

pois do Joãozinho Trinta e 
ele vai ser uma fi gura de des-
taque no nosso carnaval”, ex-
plicou.

Em uma hora e meia de 
show, Neguinho da Beija-
-Flor, bateria e as passistas, 
não deixaram os foliões de 
Moreira César pararem de 
dançar.

Na ocasião, estiveram 
presentes o prefeito João Ri-
beiro e a presidente do Fundo 
Social da Solidariedade, Ma-
ria Angélica Ribeiro; a vice-
-prefeita Myriam Alckmin; 
secretários e diretores da Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba, além dos vereadores Do-
na Geni, Dr. Jair Roma e Cal.

Diversão e Folia
Com o único intuito de 

se divertir, os foliões do Vale 
das Acácias e de todo o distri-
to   aproveitaram a noite com 
amigos e familiares. A mora-
dora Sônia Silva curtiu a fo-
lia e parabenizou a Prefeitu-
ra pela oportunidade dada aos 
moradores da cidade. “É mui-
to bom ter um cantor deste ní-
vel aqui. Isso alegra mais nos-
so carnaval”, disse.

Neguinho da Beija-Flor, 
antes de encerrar a entrevis-
ta, deixou um recado. “Quem 
estiver aborrecido não curta 
o carnaval. Fique em casa e 
descanse. Carnaval é alegria 
e diversão.”

Nem a chuva impediu que uma multidão se concentrasse diante do palco montado para a apresentação de Neguinho da Beija-Flor, domingo passado, no Vale das Acácias

Pindenses são 
prêmiados em 
Quiririm

Um grupo de Pindamo-
nhangaba foi o vencedor do 
Festival de Marchinhas de 
Caraguatatuba, no litoral 
Norte Paulista.

A fi nal da competição, 
que contou com 32 marchi-
nhas de diversas cidades do 
São Paulo, terminou no sába-
do (11). Além de Pinda, que 
fi cou em primeiro, ganharam 
grupos de Caraguatatuba (2º 
lugar) e Mogi das Cruzes (3º 
Lugar).

O grupo de Pinda foi cam-
peão com a marchinha Fi-
ca Só Quem Quer, de Valter 
Leme. A interpretação foi de 
Anderson, Valter e Álvaro. 
Também participaram Elias 
(contrabaixo), Socó (bate-

ria), Marcos (trombone vara) 
e Adilson (trompete).

Além do troféu, o grupo 
ganhou R$ 600 de prêmio e 
a marchinha será apresentada 
em todos os bailes e eventos 
ofi ciais do carnaval de Cara-
guatatuba.

Grupo de Pinda vence festival de marchinhas no litoral

FICA SÓ QUEM QUER

Walter Leme

Fica só quem quer
Fica só quem quer
Segundo o IBGE
Tá sobrando mulher.

Na pesquisa de 2010
Temos 100 milhões de 
mulherada
Já no censo das fl orestas
Como aumenta a bicharada!

Walter Leme

AIANDRA ALVES MARIANO

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Os compositores locais 
têm se destacado em diver-
sos festivais de marchinhas. 
Rogério José de Azevedo 
“Socó” e Pedro de Olivei-
ra Santos participaram do 6º 
Concurso de Marchinhas de 
Quiririm e conquistaram o 3º 
lugar com a composição “A 
marchinha do machão”.

Socó e Pedro são parcei-
ros pelo segundo ano conse-
cutivo e já participaram de 
três festivais. A melodia e in-
terpretação fi cou a cargo de 
Socó e a letra foi composta 
por Pedro de Oliveira.
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Fundo Social da Solidariedade 
apoia campanha antidrogas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através do FFS - 
Fundo Social da Solidarieda-
de, realizará durante os dias 
de carnaval uma campanha 
de prevenção ao consumo de 
álcool e drogas pelos adoles-
centes, por meio da marchi-
nha “Carnaval Sem Drogas”.

A ideia deste trabalho de 
precaução surgiu da Promo-
toria da Justiça da Infância e 
Juventude de Pindamonhan-
gaba e do FSS. “Sabemos a 
necessidade de alertar os jo-
vens sobre os males”, afi r-
mou o coordenador de cam-
panhas do Fundo Social, 
Mario Augusto Monteiro.

A preocupação é válida, já 
que dados do Cebrid - Cen-
tro Brasileiro de Informa-
ções sobre Drogas Psicotró-
picas apontam que 80% dos 
alcoólatras deram o primeiro 
gole antes dos 18 anos, e que 
42% das crianças entre 10 e 
12 anos já experimentaram 
álcool.

Rogério José de Azeve-
do, conhecido como ‘So-
có Batéra’, autor da letra e 
melodia da marchinha, tem 
consciência de que esse tra-
balho preventivo é impor-
tante, principalmente em 
dias de festa como o carna-
val. “O alerta é de extrema 
relevância, pois até os ví-
cios mais pesados começam 
com o primeiro gole de álco-
ol. Temos que nos preocupar 
com o amanhã.” 

Uma reunião com os res-
ponsáveis por blocos carna-
valescos do município es-
clareceu a necessidade de 
orientar os foliões sobre a 
proibição do consumo. A mú-
sica também deverá ser exe-
cutada durante os intervalos 
dos desfi les na avenida Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso 
– Avenida do Samba - para 
reforçar a mensagem.

Os funcionários públicos 
Lucimara dos Santos e Gui-
lherme Ribeiro Filho deram 
voz à marchinha carnava-
lesca.

 Fiscalização
A vistoria contra a venda 

e consumo de álcool por me-

Marchinha “Carnaval Sem Drogas” levará à avenida a importância 
do combate ao consumo de álcool e drogas na adolescência

Artistas levam “prevenção” de forma divertida aos jovens
 Muita alegria e diversão 

é a marca do carnaval. Pa-
ra que os dias de folia sejam 
aproveitados da melhor ma-
neira possível, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
do Departamento de Cultu-
ra, contratou um grupo de ar-
tistas, que formaram o Blo-
co Calangodango. Este bloco 
irá até as escolas para levar 
a mensagem aos jovens, e 
conscientizá-los sobre a pre-
venção em diversos aspectos 
durante esta grande festa.

Os jovens são o público al-
vo da campanha, que será rea-
lizada em várias escolas de ní-
vel Fundamental II,  Médio e 
Superior do município.

De forma lúdica e diver-
tida, o grupo de artistas che-
ga até estes jovens cantando 
uma música que fala sobre 
os temas propostos, que são: 
“Sexo sem camisinha, nem 
de brincadeirinha”, “Ligue-
-se na festa, desligue-se das 
drogas”, “Respeite sua cida-
de!” e “Álcool e direção não 
se brindam”. O objetivo é 
agregar a cada pessoa os va-
lores e razões para os devi-
dos cuidados em dias de ex-
trema folia.

“Todo tipo de segurança é 
muito pensada para a realiza-
ção do carnaval. A Prefeitu-
ra se preocupa, além da parte 
física e estrutural do evento, 
com a qualidade dos shows e, 

principalmente, com a segu-
rança dos foliões. E isso vai 
desde as campanhas preven-
tivas, como esta, até a distri-
buição de camisinhas, pela 
Secretaria de Saúde; o apoio 
do Conselho Tutelar, Polí-
cia Militar, Bombeiros e tan-
tos outros que fazem do nos-
so carnaval um dos melhores 
da região”, afi rmou a diretora 
do Departamento de Cultura, 
Nilza Mayer.

Na sexta-feira (10), o gru-
po fez apresentação na praça 
Monsenhor Marcondes, na 
escola EE Eurípedes Braga 
e no Colégio Objetivo. Nesta 
semana, o grupo visitará ou-
tras escolas, com programa-
ção ainda a ser divulgada.Grupo entregou panfl etos com a letra da música sobre prevenção no Carnaval

Akim/Agora Vale

nores de 18 anos no carnaval 
será feita através de  elemen-
tos  da Polícia Militar e Ci-
vil, Conselho Tutelar e mem-
bros voluntários do Coalizão 
Comunitária Antidrogas de 

Pindamonhangaba, que es-
tarão presentes da Avenida 
do Samba e demais locais de 
aglomeração de foliões.

Os menores de 18 anos 
que forem fl agrados consu-

mindo qualquer tipo de en-
torpecentes serão encami-
nhados para o Conselho 
Tutelar, onde o ocorrido se-
rá comunicado ao responsá-
vel legal.

Lembrando que fi cou de-
fi nido que a partir de 19 de 
outubro de 2011, os fl agra-
dos oferecendo, entregando 
ou permitindo o consumo de   
bebidas alcoólicas (ou outros 

produtos que possam causar 
dependência) para menores 
de idade, responderão legal-
mente pela ação, com multas, 
detenção e interdição do es-
tabelecimento.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através do FFS - 
Fundo Social da Solidarieda-
de, realizará durante os dias 
de carnaval uma campanha 
de prevenção ao consumo de 
álcool e drogas pelos adoles-
centes, por meio da marchi-
nha “Carnaval Sem Drogas”.

A ideia deste trabalho de 
precaução surgiu da Promo-
toria da Justiça da Infância e 
Juventude de Pindamonhan-
gaba e do FSS. “Sabemos a 
necessidade de alertar os jo-
vens sobre os males”, afi r-
mou o coordenador de cam-
panhas do Fundo Social, 
Mario Augusto Monteiro.

A preocupação é válida, já 
que dados do Cebrid - Cen-
tro Brasileiro de Informa-
ções sobre Drogas Psicotró-
picas apontam que 80% dos 
alcoólatras deram o primeiro 
gole antes dos 18 anos, e que 
42% das crianças entre 10 e 
12 anos já experimentaram 

Rogério José de Azeve-
do, conhecido como ‘So-
có Batéra’, autor da letra e 
melodia da marchinha, tem 
consciência de que esse tra-
balho preventivo é impor-
tante, principalmente em 
dias de festa como o carna-
val. “O alerta é de extrema 
relevância, pois até os ví-
cios mais pesados começam 
com o primeiro gole de álco-
ol. Temos que nos preocupar 

Uma reunião com os res-
ponsáveis por blocos carna-
valescos do município es-
clareceu a necessidade de 
orientar os foliões sobre a 
proibição do consumo. A mú-
sica também deverá ser exe-
cutada durante os intervalos 
dos desfi les na avenida Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso 
– Avenida do Samba - para 

Os funcionários públicos 
Lucimara dos Santos e Gui-

No carnaval eu vou sambar
Quero cantar, quero pular
A noite inteira
Não vou dar bobeira
Fazer besteira pra não me prejudicar
Sem ter bebidas para menor
Pois não tem coisa pior
Vamos brincar adolescentes
Não vamos usar drogas
Um carnaval sem entorpecentes
Diga não as drogas
E as bebidas também
Não destruam suas vidas
Adolescentes do bem

Carnaval Sem Drogas

BRUNA PIRES
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Mutirão Agroflorestal discute 
restauração ambiental da região

O Departamento de Tu-
rismo de Pindamonhangaba 
participou de um workshop, 
na sexta-feira (10), em Águas 
da Prata, interior de São Pau-
lo, que reuniu representan-
tes das 29 cidades que fazem 
parte do trajeto do Caminho 
da Fé.

O encontro foi realizado 
em comemoração ao nono 
ano de aniversário do Cami-
nho da Fé e para discussão de 
novos projetos. O workshop 
foi organizado pela presiden-
te da Associação dos Ami-
gos do Caminho da Fé, Ode-
te Loro Boscariol.

Segundo Odete, o workshop 
serviu para apresentar o Ca-
minho da Fé para os repre-
sentantes das cidades, com 
números e estatísticas e tam-
bém sugestões de ações que 
possam promover ainda mais 
a rota.

A diretora de Turismo Re-
beca Guaragna foi a repre-
sentante de Pindamonhanga-
ba e avaliou como positiva a 
presença do município. “Re-
cebemos pela primeira vez 
dados concretos em relação 
ao número de peregrinos e 
ao retorno dos investimen-
tos dos municípios à Asso-
ciação”.

Escola de Pinda começa projeto-
piloto de Ensino Médio Integral

A Escola Estadual Ryoiti 
Yassuda, de Pindamonhanga-
ba, iniciou, na segunda-feira 
(13), o ano letivo com o no-
vo modelo de Ensino Mé-
dio Integral. Ela é uma das 
16 escolas-pilotos do progra-
ma implantado neste ano pe-
la Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo.  

O trabalho a ser desenvol-
vido em Pinda e em outras 15 
unidades escolares servirá de 
referência para a ampliação 
da iniciativa em todo o Es-
tado nos anos seguintes, de 
modo a promover a melhoria 
da qualidade do ensino.

No novo modelo, a jorna-
da foi ampliada de seis horas 
para nove horas e meia, in-
cluindo três refeições diárias. 
A estrutura conta com salas 
temáticas de português, his-

tória, arte e geografia e salas 
de leitura e informática. E, 
no segundo semestre, as es-
colas contarão com laborató-
rios de biologia, química, fí-
sica e matemática. 

Para viabilizar o proje-
to, houve investimentos em 
recursos audiovisuais, in-
cluindo lousas interativas. 
Também foram necessárias 
reformas e obras de adapta-
ção no prédio da escola, que 
fica no bairro Campo Alegre.

Na matriz curricular, os 
alunos terão orientação de 
estudos, prática de ciências, 
preparação acadêmica ou pa-
ra o mundo do trabalho e au-
xílio na elaboração de um 
projeto de vida, que consiste 
em um plano para o seu fu-
turo.

Além das disciplinas obri-
gatórias para o Ensino Mé-

dio, os estudantes contam 
com disciplinas eletivas, de 
acordo com seu objetivo, se-
ja a continuação dos estudos 

após o Ensino Médio ou o in-
gresso no mercado de traba-
lho. Cada escola vai definir 
quais serão elas, de acordo 

com o interesse dos alunos. 
Podem ser aulas relaciona-
das a línguas, tecnologia, ar-
tes, entre outros temas. O in-

tuito é contribuir para que o 
aluno esteja apto para a reali-
zação do seu projeto.

Dedicação exclusiva
Outra diferença do novo 

modelo para as já existentes 
escolas de tempo integral está 
no regime de trabalho ofereci-
do para os docentes que atua-
rem exclusivamente nas esco-
las de Ensino Médio Integral. 
É um regime de dedicação 
plena e integral de 40 horas 
semanais com carga horária 
multidisciplinar, que promove 
uma maior aproximação entre 
professor e aluno. 

Para estarem aptos a de-
senvolver as atividades pre-
vistas na matriz curricular di-
ferenciada, entre os dias 6 e 
10 deste mês, os professores 
da escola de Pinda passaram 
por uma formação específica 
para o novo modelo.

Vice-diretora Dinaura Flora Azevedo dos Santos, supervisor João Carlos Horta, 
diretor Valdecir Ferreira Gaspar Nelo, Helenna O’Hanna F. da Silva, Vinícius 
Passos Ferreira, Lucas Aprígio da Silva, Marta Pereira da Silva e a supervisora 
Rita de Cássia Paixão da Silva

Departamento de Turismo 
participa de workshop 
do Caminho da Fé

Uma pesquisa apresentou 
uma relação de 15 mil pere-
grinos credenciados, sendo 
que cada um gasta em média, 
ao longo do percurso, cerca 
de R$ 700, em alimentação 
e hospedagem, gerando um 
recurso de 10 milhões e 500 
mil reais nestes nove anos. 
Sem contar os peregrinos que 
realizam o trajeto sem o cre-
denciamento.

O Caminho da Fé é uma 
rota sinalizada por setas ama-
relas e composto por trechos 
de estradas de terra, asfal-
to, trilhas dentro de fazendas 
e trilhos de trem, incluindo 
municípios do Estado de São 
Paulo (onde termina na cida-
de de Aparecida) e também 
do Estado de Minas Gerais.

A infraestrutura é com-
posta por pousadas e hotéis 
de categorias diversas (em 
regiões urbanas ou rurais). 
No trajeto também há pesso-
as simples, que se dispõem 
além de dar o conforto para 
o peregrino descansar, a con-
tar suas experiências de vida 
e histórias características do 
povo do interior do Brasil.

A próxima reunião do 
grupo será em março, quando 
acontece a Assembleia Anual 
da Associação.

O II Mutirão Agroflores-
tal do Vale do Paraíba, que 
aconteceu em Pinda na sema-
na passada, colocou em de-
bate a restauração ambiental 
no Vale do Paraíba do Sul. 

Sob o tema “Tecnolo-
gias para conciliar agricultu-
ra e recuperação ambiental”, 
o evento incentivou a adoção 
de  Safs - Sistemas Agroflo-
restais.

O encontro reuniu pro-
dutores rurais, pesquisado-
res, educadores, estudantes 
de curso técnico agropecu-
ário, gestores ambientais de 
unidades de conservação, 
empresários e organizações 
não-governamentais e foi 
promovido pelo polo regio-
nal da Apta - Agência Pau-
lista de Tecnologia dos Agro-
negócios, em parceria com a 
unidade da Cati /SAA - Co-
ordenadoria de Assistência 
Técnica Integral   de Pinda-
monhangaba, ambos ligados 
à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento.

De acordo com o pesqui-
sador Antônio Carlos Pries 
Devide, um dos organiza-
dores do Mutirão, a contri-
buição ao desenvolvimento 
regional passa pela recupera-

ção da cobertura florestal de 
Mata Atlântica, seja por meio 
das matas ciliares e da reser-
va legal, utilizando os Siste-
mas Agroflorestais como in-
dutores dessa restauração 
ambiental.

O Vale do Paraíba do Sul 
é uma das regiões com solos 
mais desgastados do Brasil, 
por onde passou o ciclo do 
café. Isso gerou um quadro 
de empobrecimento das ter-
ras e de fragmentação da Flo-
resta Atlântica, convertida 
em pastagens extensivas, que 

muitas vezes ocupam áreas 
ciliares, morros e encostas 
íngremes, onde a aptidão do 
solo o indicaria à preserva-
ção permanente, agroflores-
tas ou silvicultura.

Devide explica que, como 
a Mata Atlântica é a matriz 
florestal, a situação ganha 
tons de desastre ambiental 
devido à importância desse 
bioma para o planeta. “Tra-
ta-se de uma das cinco regi-
ões mais ricas em biodiver-
sidade, principalmente para 
a fauna e a população que 

dependem das águas do rio 
Paraíba do Sul, atualmente 
assoreado, com diversas ocu-
pações irregulares e a extra-
ção de areia ao longo de sua 
calha”.

Os Safs podem tornar-se 
uma das formas mais susten-
táveis de restauração da Ma-
ta Atlântica, explicou o pes-
quisador, convertendo-se o 
ecossistema degradado em 
outro, com destino e uso dis-
tintos, mais produtivo e com 
baixo uso de recursos exter-
nos e de capital.

A biodiversidade da região depende das águas do rio Paraíba do Sul

Fachada da escola Ryoiti Yassuda, que terá sua jornada de ensino ampliada

O programa apresenta uma estrutura que conta com salas temáticas de 
português, história, arte e geografia e salas de leitura e informática.

Akim/Agora Vale Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Divulgação
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O concurso estudantil de trovas, Juventrova, é  aber-
to a alunos – a partir da 5ª série, ou equivalente - 
do Ensino Fundamental, estudantes de escolas das 
redes pública e particular de Ensino. Embora seja 
realizado juntamente com o Concurso Nacional/In-
ternacional de Trovas de Pindamonhangaba (pre-
miação no mesmo dia), tem regulamento próprio, 
assim como prazo e local para envio dos trabalhos. 
O Juventrova dispensa o sistema de envelopes; 
cada aluno pode concorrer com até três trovas sobre 
o tema proposto; as trovas podem ser digitadas ou 
datilografadas em uma folha comum , na qual tam-
bém deve conter: nome da escola, nome (completo) 
do aluno, série em que estuda, nome (completo) do 
professor.  A não obediência ao regulamento ocorre-
rá em desclassificação do trabalho.
Tema para este ano: PROVA
Prazo para o envio: 28 de maio
Enviar para: Jornal Tribuna do Norte (Praça Barão 
do Rio Branco,25, centro – CEP 12.400-280 –Pin-
damonhangaba). Aos cuidados de Altair Fernandes 
Carvalho – coordenador do Juventrova. 

APL se reúne 
Na sexta-feira (10), a diretoria e alguns membros 
da APL-Academia PIndamonhangabense de Letras 
estiveram reunidos na sede da entidade (travessa 
Rui Barbosa, 37, centro) para a primeira reunião do 
ano de 2012 sob a presidência do Alberto Marcon-
des Santiago.  Entre os assuntos tratados destaque 
para o calendário de reuniões. As plenárias passa-
rão a ser bimestrais e continuarão a ser realizadas 
sempre na última sexta-feira de cada mês. A novi-
dade foi a criação de reuniões com a participação 
de acadêmicos em geral, para discussão de assun-
tos pertinentes à academia.  Esses encontros serão 
intercalados, sendo nos meses em que não houver 
plenária.

Regulamento do Juventrova  

Helena de Castro Moura, Altair Fernandes e Carmem 
Pamplin Rodrigues trabalham pelo êxito do Juventrova

Calendário das reuniões
Plenárias:  março – dia 30; maio – dia 25; julho (ple-
nária integrará programação festiva da Prefeitura, 
ainda sem data definida); setembro – dia 28; novem-
bro – dia 30; dezembro – reunião festiva em come-
moração aos 50 anos da APL, dia 14.
Local: Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina
Geral:  março- dia 13 (excepcionalmente, no mesmo 
mês da plenária); abril – dia 27; junho – dia 29; agos-
to – dia 31; outubro – dia 26.
Local: sede da Academia (travessa Rui Barbosa,37).

Outros assuntos discutidos
Entre outros assuntos estiveram em pauta: a polê-
mica que já se arrasta a várias gestões, referente 
à ausência de acadêmicos nas reuniões plenárias 
sem justificativa (alguns só estiveram no dia de  
suas respectivas posses); crítica à periodicidade do 
informativo Nheengatu –mirim; criação de comissão 
especial pra tratar de assuntos relacionados às fes-
tividades comemorativas do cinquentenário da Aca-
demia (criada em 18 de dezembro de 1962); escolha 
da acadêmica Rhosana Dalle para diretora de even-
tos; necessidade da publicação de edital no jornal 
Tribuna do Norte comunicando a divulgação de duas 
vagas para membros honorários e uma para mem-
bro titular. 

Participantes
Estiveram presentes nesse primeiro encontro, os 
membros da diretoria: Alberto Santiago (presidente), 
Luiz Carlos Loberto (vice), Aércio Muassab (1º se-
cretário), Altair Fernandes (2º secretário), Fernando 
Rezende (1º tesoureiro); e os seguintes acadêmi-
cos: Francisco Piorino Filho, Judith Carvalho, Gisle-
ne Alves, Rhosana Dalle, Sebastião Nelson Cruz e 
José Ouverney.

Alberto Santiago, eleito para o biênio 2012/2013

DECRETO Nº 4.802, DE 31 DE JANEIRO DE 2012.
Dispõe sobre a cobrança do serviço de manutenção das vias públicas sobre automóveis, 
caminhonetes, camionetas, utilitários, veículos de carga e de transporte coletivo de pas-
sageiros em trânsito pelo Município, e dá outras providências.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e, nos termo da Lei nº 4.794, de 26 de maio de 
2008 e sua atribuição,
DECRETA:
Art. 1º.  Este Decreto regulamenta a cobrança do serviço de manutenção das vias públi-
cas sobre automóveis, camionetes, camionetas, utilitários, veículos de carga e de trans-
porte coletivo de passageiros em trânsito pelo Município.
Art. 2º.  As isenções de que tratam às alíneas “b”, “c” e “f” a “o” do artigo 2º da Lei nº 
4.794, de 26 de maio de 2008, alterada pela Lei nº 5.305, de 09 de dezembro de 2011, 
serão concedidas por meio de prévio cadastro, mediante apresentação no Departamento 
de Arrecadação do Município dos seguintes documentos:
I- Tratando-se de veículos de propriedade do Departamento de Estrada e Rodagem não 
oficiais:
a) Certificado de licenciamento do veículo;
b) Cronograma de obra ou serviço e local da execução;
c) Relação dos veículos utilizados para execução da obra ou serviço; e,
d) Requerimento em papel timbrado do D.E.R assinado pelo responsável do departa-
mento.
II- Tratando-se de veículos não oficiais dos membros da polícia federal, polícia rodoviá-
ria federal, polícia ferroviária federal, polícia militar, do corpo de bombeiros e das forças 
armadas:
a) Cópia da identificação funcional;
b) cópia da C.N.H;
c) Comprovante de endereço atualizado, cuja emissão tenha ocorrido com no máximo 
30 dias;
d) Certificado de licenciamento do veículo em nome do requerente e situação regular 
perante o órgão de fiscalização de trânsito; e
e) Certidão atualizada emitida pelo ente público de que o requerente exerce o serviço 
público.
III- Tratando-se de veículo de propriedade de policial civil, será concedida a isenção, 
mediante a apresentação dos documentos previstos nas alíneas do inciso anterior; ou 
tratando-se de veículos destinados a serviço da polícia civil, deverá ser apresentada de-
claração do delegado responsável, juntamente com o termo de fiel depositário do veículo 
apreendido.
IV- Tratando-se de automóveis de propriedade de pessoas que trabalhem de forma per-
manente no município:
a) cópia da C.T.P.S;
b) Comprovante de endereço atualizado, cuja emissão tenha ocorrido com no máximo 
30 dias;
c) Certificado de licenciamento de veículo em nome do requerente e em situação regular 
perante o órgão de trânsito;
d) Cópia da C.N.H em situação regular perante o órgão de trânsito; e
e) Declaração atualizada emitida pelo empregador atestando que o requerente trabalha 
na empresa.
V- Tratando-se de pessoas que estudem no município;
a) Declaração expedida pela instituição educacional certificando a matrícula e freqüência 
no curso;
b) Comprovante de endereço atualizado, cuja emissão tenha ocorrido com no máximo 
30 dias;
c) Cópia do certificado de licenciamento do veículo em nome do requerente ou genitores 
e, se for o caso, termo de autorização de uso do veículo com firma reconhecida; e
d) Cópia da C.N.H em situação regular perante o órgão de trânsito.
VI- Tratando-se de veículo de leasing contratado por pessoas físicas residentes no mu-
nicípio:
a) Contrato de leasing em nome do requerente;
b) Comprovante de endereço atualizado, cuja emissão tenha ocorrido com no máximo 
30 dias;
c) Copia da C.N.H em situação regular perante o órgão de trânsito;
d) Certificado de licenciamento do veiculo em situação regular perante o órgão de trânsito; 
e
e) Inscrição municipal em caso de placa de aluguel;
VII- Tratando-se de veículo de leasing contratado por pessoa jurídica domiciliada no mu-
nicípio:
 a)  Cópia do contrato social;
      b)  Cartão do C.N.P.J;
                                                     c)  Inscrição Municipal;
                                                     d)  Contrato de leasing em nome da requerente;
VIII- Tratando-se de ônibus das empresas concessionárias de serviço público de trans-
porte coletivo de passageiros municipais ou intermunicipais que operem no território mu-
nicipal:
a) Contrato de concessão em vigor;
b) Contrato social da empresa;
  c) Cartão C.N.P.J;
  d) Inscrição Municipal;
  e) Certificado de licenciamento dos veículos em nome da requerente em situação regular 
perante o órgão de trânsito;
IX- Tratando-se das empresas prestadoras de serviços públicos de saneamento básico e 
das empresas de fornecimento de energia elétrica e iluminação publica:
a) Contrato de concessão em vigor;
b) Inscrição municipal;
c) Contrato social da empresa;
d) Cartão C.N.P.J;
e) Certificado de licenciamento dos veículos em nome da requerente e em situação regu-
lar perante o órgão de trânsito;
f) Relação dos veículos utilizados para prestação do serviço;
X- Tratando-se dos veículos dos Correios:
a) Inscrição municipal;
b) Cópia da ata registrada de constituição da agência ou contrato social;
c) Cartão do CNPJ
d) Cópia do certificado de licenciamento do veículo em nome da requerente e em situação 
regular perante o órgão de trânsito;
e) Relação dos veículos que são utilizados para prestação do serviço;
XI- Tratando-se de empresas subcontratadas das empresas de saneamento básico, cor-
reios, fornecimento de energia elétrica e iluminação pública, que atuam no município:
Contrato social da empresa;
Cartão de CNPJ;
Inscrição municipal;
Contrato de prestação de serviço em vigor;
e) Certificado de licenciamento do veículo em nome da requerente e em situação regular 
perante o órgão de transito;
f) Relação de veículos para execução do serviço contratado;
g) Cópia da ordem de serviço a ser apresentada ao arrecadador na praça de pedágio no 
ato da passagem indicando o local da execução do serviço;
h) Termo de compromisso de usufruir da isenção somente para execução de serviços no 
Município de Pindamonhangaba;
XII- Tratando-se dos ônibus contratados pelas sociedades empresariais estabelecidas 
no município:
Contrato social da empresa;
Cartão de CNPJ;
Inscrição Municipal;
Contrato de prestação de serviço em vigor;
Certificado de licenciamento do veiculo em nome da requerente e em situação regular 
perante o órgão de trânsito;
f) Relação dos veículos utilizados na execução do serviço;
g) Termo de compromisso de só utilizar a isenção da tarifa de pedágio para transporte de 
funcionários da (s) empresa (s) contratante (s) estabelecidas no município.
XIII- Tratando-se de ônibus contratados por empresas de outras cidades para transporte 
de empregados domiciliados no município:
a) Contrato social;
b) Cartão do CNPJ;
c) Contrato de prestação de serviços de transporte em vigor;
d) Relação de funcionários com respectivos comprovantes de endereço;

e) Declaração do RH da empresa contratante que os funcionários permanecem em ati-
vidade;
f) Cópia da CTPS dos funcionários domiciliados no município;
g) Certificado de licenciamento dos veículos utilizados para transportes dos funcionários, 
em situação regular perante o órgão de transito;
h) Termo de compromisso de só utilizar a isenção da tarifa de pedágio para transporte de 
funcionários domiciliados no município.
XIV- Tratando-se de vans de transporte de estudantes que residam ou estudem no mu-
nicípio:
a) Contrato de prestação de serviço de transporte com firma reconhecida dos contratan-
tes e contratada;
b) Declaração expedida pela instituição educacional certificando a matrícula e freqüência 
no curso dos contratantes;
c) Certificado de licenciamento do veiculo em nome do requerente em situação regular 
perante o órgão de trânsito;
d) Termo de compromisso de só utilizar a isenção da tarifa de pedágio para transporte 
de alunos;
e) Cópia da CNH do motorista em situação regular perante o órgão de trânsito;
XV- Tratando-se de veículos da empresa de serviço de limpeza urbana contratada pelo 
município:
a) Contrato social da empresa;
b) Cartão do CNPJ;
c) Cópia do contrato de prestação de serviço em vigor;
d) Relação dos veículos utilizados para prestação do serviço;
e) Certificado de licenciamento do veiculo em nome da requerente em situação regular 
perante o órgão de trânsito; e
f) Termo de compromisso de só utilizar a isenção da tarifa de pedágio para prestar serviço 
ao município.
XVI- Tratando-se de veículos de propriedade dos templos religiosos de qualquer culto:
a) Documento de constituição do templo religioso e última ata registrada;
b) Cartão do CNPJ;
c) Inscrição municipal;
d) Certificado de licenciamento do veiculo em nome do requerente em situação regular 
perante o órgão de trânsito; e
e) Cópia da CNH do condutor do veículo;
Art. 3º.  As isenções de que tratam às alíneas “a”, “d”, “e”, “i” e “p” do artigo 2º da Lei nº 
4.789, de 26 de maio de 2008, alterada pela Lei nº 5.305, de 09 de dezembro de 2011, 
serão concedidas nos seguintes termos:
I- Tratando-se de viaturas das polícias federal, rodoviária federal, polícia ferroviária fede-
ral, polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária estadual, do corpo de bombeiro, das for-
ças armadas e ambulâncias; e veículos licenciados no Município mediante identificação 
pelo arrecadador do pedágio no ato da passagem.
II- Tratando-se de veículos de passageiros, exceto ônibus e micro ônibus, veículos de 
carga, exceto caminhão, e veículos mistos, nos termos do art. 96 do Código de Trânsito 
Brasileiro, na praça de pedágio situada na rodovia Abel Fabricio Dias – SP 62, mediante 
identificação pelo arrecadador do pedágio, no ato da passagem.
III- Tratando-se de veículos de propriedade dos órgãos públicos municipais, estaduais e 
federais mediante cadastro da placa pelo arrecadador do pedágio no ato da passagem; 
IV- Tratando-se de veículo de carga cuja partida ou destino seja o município de Pinda-
monhangaba, deverá ser apresentado e retido pelo arrecadador no ato da passagem:
a) Documento emitido via sistema alojado na página da Prefeitura Municipal;
b) Cópia da Nota fiscal de origem ou destino da mercadoria;
c) Cópia da ordem de coleta legível e sem rasura, emitida pela transportadora, para reti-
rada de carga no município;
d) Cópia do comprovante de entrega da mercadoria no município de Pindamonhangaba 
para fazer jus à isenção no retorno.
 Parágrafo Único: O documento a que se refere a alínea “a” do inciso III terá validade de 
48 (quarenta e oito) horas a contar da sua emissão e se destinará apenas a uma passa-
gem na Praça de Pedágio.
Art. 4º Todos os veículos constantes no artigo 2º da lei 4.794/2008, redação dada pela 
lei 5.305 de 09 de dezembro de 2011, salvo os da alínea “i”, deverão passar pela cancela 
para serem identificados e liberados.
§ 1º - O descumprimento do disposto no caput deste artigo caracterizará evasão e será 
lançado auto de infração na forma do art. 6º deste Decreto.
§ 2º - Constatado que o veículo mesmo cadastrado e liberado esteja fazendo uso da 
isenção da tarifa de pedágio fora dos motivos para os quais lhe fora concedido o bene-
fício, será contra o proprietário do veiculo lançado auto de infração na forma do art. 6º 
deste Decreto.
§ 3º - O arrecadador é responsável em conferir e, sendo o caso, reter os documentos 
apresentados no ato da passagem na praça de pedágio, sendo responsável pelo paga-
mento da tarifa, no caso liberação de veículos em desacordo com a legislação municipal 
e este Decreto. 
§4º- O recadastramento anual para a isenção de tarifa, ocorrerá sempre no primeiro ao 
último dia útil do mês de janeiro; e sendo cancelada a isenção no primeiro dia útil de 
fevereiro àqueles que não a procederem no prazo estipulado. 
 Art. 5º.  Os proprietários dos veículos de que trata o artigo 3º  da Lei nº 4.794, de 26 de 
maio de 2008 poderão requerer o reembolso dos valores pagos a título de conservação 
e manutenção das vias públicas, por meio de requerimentos eletrônicos, no endereço  
www.pindamonhangaba.sp.gov.br, e apresentar os seguintes documentos no setor de pro-
tocolo da Prefeitura Municipal:
a) Contrato Social da empresa;
b) Cartão do CNPJ;
c) Nome e número da instituição financeira, Agência e Conta Corrente, onde serão credi-
tados os valores a título de reembolso;
d) Comprovante de recolhimento de tarifa;
e) Cópia da Cópia da Nota fiscal de origem ou destino da mercadoria;
f) Cópia da ordem de coleta legível e sem rasura, emitida pela transportadora, para reti-
rada de carga no município;
g) Cópia do comprovante de entrega da mercadoria no município.
§1º Para fins do disposto no artigo 3º da Lei nº 4.794, de 26 de maio de 2008, fica enten-
dido como “interessado”, a sociedade empresarial que efetivamente arcou com o ônus 
do pagamento dos valores referentes à conservação e manutenção das vias públicas.
§2º Constatada quaisquer tipos de fraude ou simulação, no processo de restituição dos 
valores, de que trata o “caput” do artigo 3º da Lei nº 4.794, de 26 de maio de 2008, 
deverá a Prefeitura Municipal, por meio de seus departamentos competentes, aplicar 
multa correspondente ao valor de 01 (uma) UFMP- Unidade Fiscal do Município de Pin-
damonhangaba, por eixo do veículo infrator, sem prejuízo das demais sanções penais e 
administrativas cabíveis.    
Art. 6º.  Os veículos que devam arcar com o pagamento do serviço de manutenção de 
vias de que trata a Lei nº 4.794, de 26 de maio de 2008 e o presente Regulamento, e, por 
qualquer razão, passar pela praça de pedágio sem efetuá-lo, e deixando de apresentar 
documento que o dispense de tal ato, terão lançado contra si, auto de infração no valor 
de 2,5 (duas e meia) UFMPs, mais o valor da tarifa não recolhida.
Art. 7º.  Ficam os fiscais de pedágio autorizados:
I-A fiscalizar e notificar todos os beneficiários de isenção de que trata a Lei nº 4.794, 
de 26 de maio de 2008, para que justifique ou comprove o cumprimento do presente 
regulamento, sob pena de ser suspenso o benefício até a regularização e aplicada às 
penalidade cabíveis.
II- A notificar o proprietário do veículo em caso de evasão, para que em 05 (cinco) dias 
apresente defesa à infração cometida, sob pena de aplicação ao disposto no artigo 6º 
deste Decreto.
III- A buscar em órgãos públicos informações sobre os proprietários de veículos que te-
nham cometido infrações nas praças de pedágio pertencentes ao Município.
Art. 8º Os fiscais de pedágio deverão fiscalizar as praças de pedágio pertencentes ao 
Município, para relatar as irregularidades cometidas e autuar os motoristas infratores. 
Art. 9º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto 
Municipal nº 4.495, de 15 de dezembro de 2008.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2012

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Respondendo pela Secretaria de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 31 de janeiro de 

2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos

 PORTARIA GERAL Nº 3.795, DE 27 DE JANEIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, 
 RESOLVE :
Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria Geral nº 3.765, de 28 de dezembro de 2011, 
que aprovou o “Projeto Urbanístico e Habitacional do Loteamento Residencial 
e Comercial Laguna”, no dispositivo a seguir indicado, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“III – Proprietário do Loteamento:- Construtora e Incorporadora Laguna Ltda.”
Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal                                                  
Paulo Amadei Usier  -  Secretário de Planejamento

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de janeiro de 2012.
Rodolfo Brockhof  -  Secretário de Assuntos Jurídicos

PORTARIA INTERNA Nº. 9.084, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012. 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 30 (trinta) dias, contados a 
partir de 06 de fevereiro de 2012, nos termos do Memorando nº. 114/12 – DRH/
Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo de Sindicância 
nº 037/2011, comissão constituída pela Portaria Interna nº. 9.055, de 09 de dezem-
bro de 2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 02 de fevereiro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro -  Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira  -  Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de fevereiro de 2012
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos 
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CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

A Comissão responsável pelo processo eleitoral dos representantes da sociedade civil do CMAS de Pindamonhangaba, após 
analisar as inscrições recebidas até o dia 10/02/2012, apresenta abaixo: 

1) A relação dos inscritos aprovados em seus respectivos segmentos: 

NOME ENTIDADE/INSTITUIÇÃO SEGMENTO DE 
ATENDIMENTO 

Felisberto de Menezes Junior Associação dos Moradores do Lessa Usuários SUAS – Sistema 
Único de Assistência Social 

2) A relação dos inscritos não aprovados em seus respectivos segmentos: 

NOME ENTIDADE/INSTITUIÇÃO SEGMENTO DE 
ATENDIMENTO 

MOTIVO DO 
INDEFEREIMENTO 

José Donizeti Azevedo Associação dos Moradores  
da Vila São Benedito 

Usuários SUAS – Sistema 
Único de Assistência Social 

Não apresentação dos documentos 
de comprovação de existência da 

entidade e comprovação de 
legitimidade de representação. 

A comissão lembra aos inscritos que a eleição será dia 23/02/2012, às 17 horas, no auditório da Prefeitura Municipal. 

Comissão Eleitoral 

Arquivo TN

Arquivo TN
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             Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2011

BALANÇO PATRIMONIAL
aTIvo
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL

BANCOS CONTAS CORRENTES
BRADESCO S/A 2.577,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 433,53
BANCO DO BRASIL S/A - 3467-3 1.038,85
BANCO DO BRASIL - 3939-X 8.592,30
BANCO REAL S/A 29.471,77
BANESPA S/A 304,56
BANCO ITAÚ S/A 52.191,78

SUBTOTAL........................................................... 94.610,49

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL C/C 3939-X 7.657,81

SUBTOTAL........................................................... 7.657,81

TOTAL DISPONÍVEL.............................................. 102.268,30

REALIZAVEL A CURTO PRAZO
ESTOQUES
DESPENSA 55.814,51

SUBTOTAL........................................................... 55.814,51
TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO............. 55.814,51

TOTAL DO CIRCULANTE 158.082,81

PERMANENTE
IMOBILIZADO
IMÓVEIS, TERRENOS E PRÉDIOS 464.013,88
MÓVEIS E UTENSILIOS 120.817,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 43.074,64
VEÍCULOS 84.918,99
UTENSÍLIOS DIVERSOS 22.970,22
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 75.553,71
INSTRUMENTOS MUSICAIS 4.435,00
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 16.250,00
QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA 435.089,36

SUBTOTAL........................................................... 1.267.123,64
TOTAL DO PERMANENTE...................................... 1.267.123,64

CONTAS DE COMPENSAÇÕES
CONTAS DE COMPENSAÇÕES
COMODATO DE ATIVO IMOBILIZADO....................................... 1.724,30

TOTAL CONTAS DE CONPENSAÇÕES.................... 1.724,30

TOTAL DO ATIVO................................................. 1.426.930,75

 CASA TRANSITORIA FABIANO DE CRISTO 

CNPJ 50.455.815 / 0001 - 33

ENTIDADE ESPIRÍTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAULO DO

RUA GUARATINGUETA , 555   - CRISPIM   PINDAMONHANGA
     ENTIDADE ESPIRÍTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAULO DO AMARAL   
        
               CASA TRANSITORIA FABIANO DE CRISTO    
     
         RUA GUARATINGUETA , 555   - CRISPIM   PINDAMONHANGABA SP  
       

 CNPJ 50.455.815 / 0001 - 33

PaSSIvo
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES - EXIGIVEL A CURTO PRAZO
DOKAR VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 4.636,80
EXCELSIOR REFRIG E MOVEIS LTDA 2.610,00
LUIZ PRATES DA FONSECA E CIA LTDA 1.373,07
IRMÃOS GUERREIRO POSTOS COMBUST. LTDA 208,01
ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA ME 120,00
PROFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS S/A 1.092,00
JORGE DIAS PINDAMONHANGABA 82,00
MAURICIO ANTONIO B SERRA ME 252,60
SHV GAS BRASIL LTDA 872,12
TENDA ATACADO LTDA 1.010,00
WANIA APARECIDA BASSO PEREIRA VENDRAMIN 817,65
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A 1.180,00

SUBTOTAL........................................................... 14.254,25
TOTAL DE FORNECEDORES.................................. 14.254,25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMÔNIO  LÍQUIDO 1.341.427,33

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL......................... 1.341.427,33

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
SUPERAVITS DO EXERCÍCIO 69.524,87

TOTAL DE SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS.. 69.524,87

CONTAS DE COMPENSAÇÕES
COMODATO DE ATIVO FIXO 1.724,30

TOTAL DE COMPENSAÇÕES................................. 1.724,30

TOTAL DO PASSIVO 1.426.930,75

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTÔNIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE DIR. DE FINANÇAS

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3

TECNICO EM CONTABILIDADE

             Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2011

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

DONATIVOS 239.905,58     
CAMPANHAS 662.202,45     
PROMOÇÕES 190.417,41     
SUBVENÇÕES 103.816,83     
RECEITAS FINANCEIRAS 2.099,69         

TOTAL......................................................................................... 1.198.441,96

DESPESAS

DISTRIBUIÇÃO EM ESPÉCIE 1.004.029,84
DESPESAS DEPARTAMENTAIS 20.671,39       
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 103.849,49     
DESPESAS FINANCEIRAS 366,37            

TOTAL......................................................................................... 1.128.917,09

RESULTADO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO............................ 69.524,87       

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTÔNIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE DIR. DE FINANÇAS

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

             Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2011

BALANÇO PATRIMONIAL
aTIvo
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
BANCOS CONTAS CORRENTES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 224,02          

TOTAL DISPONÍVEL................................................ 224,02          

REALIZAVEL A CURTO PRAZO
ESTOQUES
LIVRARIA 10.090,20     
BIBLIOTECA 1.919,70       

TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO.............. 12.009,90     

TOTAL DO CIRCULANTE 12.233,92     
TOTAL DO ATIVO................................................... 12.233,92     

PaSSIvo
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES - EXIGIVEL A CURTO PRAZO
SOCIEDADE ESPIRITA BOA NOVA 480,46          

TOTAL DE FORNECEDORES................................... 480,46          
TOTAL DO CIRCULANTE 480,46          

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMÔNIO  LÍQUIDO 11.627,57     

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL........................... 11.627,57     

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
 SUPERAVITS DO EXERCÍCIO 125,89          

TOTAL DE SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS.. 125,89          

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.753,46     

TOTAL DO PASSIVO 12.233,92     

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTONIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE TESOUREIRO

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

RUA GUARATINGUETA , 555   - CRISPIM   PINDAMONHANGABA SP
CNPJ 48.417.034 / 0001 - 02

CENTRO ESPIRÍTA MELO MORAIS

RUA GUARATINGUETA , 555   - CRISPIM   PINDAMONHANGABA SP
CNPJ 48.417.034 / 0001 - 02

CENTRO ESPIRÍTA MELO MORAIS

             Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2011

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

DONATIVOS 1.091,50       

TOTAL......................................................................................... 1.091,50       

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 965,61          

TOTAL......................................................................................... 965,61          

SUPERAVITS OPERACIONAL................................................................... 125,89          

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTONIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE TESOUREIRO

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3

TÉCNICA EM CONTABILIDADE

Rod. Vereador Abel Fabrício Dias, nº 655, Vila São Benedito,Pindamonhangaba, SP, Cep.12.402-020 
Fone 3637-6077 (sede) / 9230-3498 (secretário), atendimento de Segunda a Sexta – feira das 14:00 hs às 18:00 hs

CNPJ: 05.676.235/0001-11

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2012. 

Oficio 001/01/2012 

         Eu, Luis Antonio Silveira, Presidente da Liga Coneleste de Atletismo, no uso de minha 
atribuição estatutária vem por meio de este convidar a sua entidade para participar de uma 
reunião “administrativa”, no dia 15/02/12, que acontecerá na praça Melvin Jones, ginásio de 
esportes Manoel César Ribeiro “Quadra Coberta”, no bairro Galega, na sede da secretaria de 
futebol, às 14h30min com 50% mais um número em 1ª chamada e às 15h00min com 
qualquer número em 2ª chamada. 
 Esta reunião irá tratar de custos financeiros (administrativos e operacionais, sede de 
competições, calendário, etc...), visto isto, pedimos a gentileza para este 1º momento, a 
presença do Secretário de Esportes, Diretor de Esportes ou representante legal, com poderes 
de decisão desta entidade proponente. 
 Sem mais no aguardo da presença, subscrevo – me. 
        Atenciosamente, 

Luis Antônio Silveira.  
                                          Presidente. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos  
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                        
LEANDRO  BENGEVENGA,   de    nacionalidade    brasileira,    profissão em-
presário, estado civil solteiro, de 25 anos  de  idade,  nascido  em Santo André, 
Estado de  São  Paulo,  no  dia  28  de  junho  de  1986, residente e domiciliado 
na Rua Brasil,  nº  338,  Parque  das  Nações, nesta cidade, filho de ELCIO 
BENGEVENGA e CIBELE SILVA BENGEVENGA.
ANA KATIUSCIA FERNANDES DE   GODOI,   de   nacionalidade   brasileira, 
profissão assistente administrativo,  estado  civil  solteira,  de  25 anos de ida-
de, nascida em Mogi das Cruzes, Estado  de  São  Paulo,  no dia 31 de outubro 
de 1986, residente e domiciliada na Rua  Brasil,  nº 329, Parque das Nações, 
nesta cidade, filha de ZILDO ANTONIO DE  GODOI e SANDRA MARIA FER-
NANDES DE GODOI. 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,  11 de fevereiro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                   
CARLOS ALEXANDRE  MARTINS   XAVIER,   de   nacionalidade   brasileira, 
profissão assistente técnico de construção e  montagem,  estado  civil solteiro, 
de 31 anos de idade, nascido em Niterói, Estado  do  Rio  de Janeiro, no dia 10 
de  abril  de  1980,  residente  e  domiciliado  na Estrada Mentor Couto nº 1.502, 
Engenho Pequeno, São Gonçalo RJ,  filho de CARLOS ROBERTO AQUINO 
XAVIER e ANA MARIA MARTINS XAVIER.  
KASSIA MAKELLY DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira,  profissão 
técnica de planejamento, estado civil solteira, de 33 anos  de  idade, nascida 
em Telêmaco Borba, Estado do Paraná, no dia 4  de  outubro  de 1978, resi-
dente e domiciliada na Rua Ministro José  Geraldo  Rodrigues de Alckmin nº 
64, Ouro Verde, nesta cidade, filha de PEDRO BATISTA  DE SOUZA e NOR-
MA SUELI DA SILVA SOUZA. 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,  11 de fevereiro de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                     
MARCIO ADRIANO DE OLIVEIRA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
funcionário público, estado civil  solteiro,  de  26  anos  de  idade, nascido em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 4 de junho  de 1985, residen-
te  e  domiciliado  na  Avenida  Professor  Manoel  César Ribeiro, nº 320, Jardim 
Santa  Luzia,  nesta  cidade,  filho  de  JOSÉ ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 
e NEUSA DE OLIVEIRA.                                                                                     
LUANDA VARJÃO DE  CARVALHO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
programadora de produção, estado civil solteira, de 30 anos de  idade, nascida 
em Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, no dia 17  de  agosto de 1981, re-
sidente e domiciliada na  Rua  Mogi  das  Cruzes,  nº  240, Cidade Nova, nesta 
cidade, filha  de  JOSÉ  DE  CARVALHO  e  TEREZINHA VARJÃO DE CAR-
VALHO. 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,  11 de fevereiro de 2012.                
                                                                          
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
ANTONIO SIMPLICIO DOS SANTOS, de nacionalidade  brasileira,  profissão 
aposentado, estado civil viúvo,  de  77  anos  de  idade,  nascido  em Taubaté, 
Estado de São Paulo, no dia 5 de setembro de 1934,  residente e domiciliado 
na Rua Professor Homero de Melo Oliveira nº 389,  Cidade Jardim, nesta ci-
dade, filho de PEDRO  SIMPLICIO  DOS  SANTOS  e  MARIA MOREIRA DOS 
SANTOS.     
NERCINA MACHADO FERNANDES, de nacionalidade brasileira,  profissão  
do lar, estado civil divorciada, de 76 anos de idade, nascida  em  Mimoso do 
Sul, Estado do Espírito Santo, no dia 1 de maio de 1935,  residente e domici-
liada na Rua Professor Homero de Melo Oliveira nº 389,  Cidade Jardim, nesta 
cidade, filha de ANTONIO  VICTORINO  MACHADO  e  ARMINDA ESTEVES 
BAPTISTA. Apresentaram os documentos 1, 3,  4  e  5,  do  Art. 1.525, do  Có-
digo  Civil.  Se  alguém  souber  de  algum  impedimento, oponha-o na forma 
da Lei.            

Pindamonhangaba,  13 de fevereiro de 2012.               

ConvoCação
O Presidente da Fundação Doutor João Romeiro, no uso de suas atribuições 
legais, convoca o Conselho Fiscal para uma reunião no dia 16/02/2012, às 
10h00min, na sede da Prefeitura, para deliberar sobre a prestação de contas 
de 2011.

José Renato de Campos Rosa
Presidente

CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE PINDAMONHANGABA 

2º Aditamento do Edital do Processo de Eleição para os 
Representantes da Sociedade Civil – 2012

PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA 
O MANDATO 2012/2014 DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIN-
DAMONHANGABA.
O CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social de Pindamonhangaba na pessoa de 
seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal 3.199/96, 
dispositivo contido no artigo 5° inciso II, letra “g” de seu regimento interno, bem como diretri-
zes aprovadas em reunião extraordinária da Comissão Responsável pelo processo de cre-
denciamento e inscrição de candidatos visando a eleição dos representantes da sociedade 
civil do CMAS-Pinda, realizada no dia 13 de fevereiro de 2012, 
Vem prorrogar o Edital de Convocação publicado em 20/01/2012, ATÉ O DIA 16 DE FEVEI-
RO DE 2012 AOS SEGUINTES SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL:
Artigo 1°. Ficam convocados os REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL LIGADOS AO 
EIXO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PSICOLOGIA E SOCIO-
LOGIA, para que se inscrevam para votar, bem como serem votados, a uma das 14 (qua-
torze) vagas de representação da sociedade civil do CMAS - Pindamonhangaba, sendo 7 
(sete) vagas titulares, 7 (sete) vagas para suplentes, seguindo consenso entre a escolha do 
titular e suplente dentro de cada segmento representativo, nos termos do Edital publicado 
em data anterior pelo CMAS – Pindamonhangaba, que acolhe o previsto no artigo 8º do 
Regimento Interno do CMAS.
Artigo 2º. O pedido de credenciamento destes representantes para a assembléia será feito 
na Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba sita à Avenida Nossa Senhora do Bonsuces-
so, nº 1400, Centro, das 8 às 17 horas, no período de 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2012.
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Elei-
toral.
Artigo 3°. Tendo em vista que os Conselhos de Classe (CRESS e CRP) declinaram, for-
malmente, a prerrogativa de indicação dos representantes do segmento “profissionais da 
área de assistência social, psicologia e sociologia”, as inscrições poderão ser feitas direta-
mente pelos profissionais da área, independente de indicação pelos respectivos conselhos 
de classe.
Parágrafo Único. Para a inscrição será necessário:
I -  Ficha de Inscrição (conforme modelo);
II -  Documento de Comprovação de regular inscrição no conselho de classe, nos casos de 
inscrições diretas;

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 

Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil para o CMAS 

Instituição:
_________________________________________________________________
Tipo:    Entidade ( )     Movimento ( )  Sindicato ( ) Conselho (  ) 
Endereço Completo: _______________________________________________________ 

Telefone de contato: _______________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________________ 

Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________ 

Representante Legal (Coordenador do Movimento) 

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: _________________________CPF:  _____________________________

Telefone para contato: ______________________________________________

Email:___________________________________________________________

Indicados para o processo eleitoral 

Nome: _____________________________________________________________

RG: ________________________CPF: _______________________________

Telefone para contato: _______________________________________

Email:______________________________________________________________

Nome: ______________________________________________________________

RG: _________________________CPF: _________________________________

Telefone para contato: __________________________________________

Email: _____________________________________________________________

Atividades e/ou principais projetos executados em 2011: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Documentos Apresentados: 

( ) Ficha de Inscrição 

( ) Cópia do Registro CMAS ou Protocolo de Renovação 

( ) Cópia do documento que identifique os dirigentes em exercício 

(  ) Manifestações ou projetos de caráter públicos, nas áreas de atuação do CMAS, comprovadas por declaração de autoridades 

públicas ou outros registros idôneos que possam ser verificados e confirmados pela Comissão Eleitoral. 

(  ) Lista nominal, assinada e com número de documentos de identidade de, pelo menos 10 (dez) integrantes do movimento, da 

qual conte também o nome de seus dirigentes, com os respectivos endereços. 

(   ) Outros. Quais ________________________________________________

Pindamonhangaba, ____ de ___________  de 2012. 
_____________________________________

(nome e assinatura do Representante Legal)

III -  Documento de Comprovação de existência e legitimidade de representação, nos 
casos de inscrições feitas por indicação de algum dos conselhos de classe.
Artigo 4º. A Comissão Eleitoral publicará a lista dos credenciados aqui convocados e 
deferidos, bem como a relação de indeferimento até o dia 17 de fevereiro de 2012.
Artigo 5º. O prazo para o protocolo de recurso para impugnação da negativa dos Creden-
ciados será até o dia 23 de fevereiro de 2012.
Parágrafo Único: Os Recursos deverão ser protocolados na Prefeitura municipal de Pin-
damonhangaba, até as 16h00, e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo ser 
dada publicidade à decisão no local e horário em que se realizarão às eleições.
Artigo 6º. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a 
divulgação do edital, prazos e formas de acesso.
Artigo 7º. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resulta-
dos e será dada posse no dia 29 de fevereiro de 2012 aos novos Conselheiros onde será 
realizada a eleição da diretoria, logo após a posse da mesma, no Auditório da Prefeitura.
Artigo 8º. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE AUDIENCIA PUBLICA

Joao Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, em deterrn-
tnacao no que dlspoe a Lei 101/2000, atraves deste Edital, convida as autoridades 
e a populacao para comparecerem a Camara Municipal de Pindamonhangaba, sito 
a Rua Alcides Ramos Nogueira, nº. 860, para reallzacao de Audlencla Publica em 
cumprimento a Lei, para expor as Metas Fiscais do Municipio, do 3° Quadrimestre 
de 2011, no dia 27 de Fevereiro de 2012, as 09 horas.

             Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2011

BALANÇO PATRIMONIAL
aTIvo
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
BANCOS CONTAS CORRENTES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 224,02          

TOTAL DISPONÍVEL................................................ 224,02          

REALIZAVEL A CURTO PRAZO
ESTOQUES
LIVRARIA 10.090,20     
BIBLIOTECA 1.919,70       

TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO.............. 12.009,90     

TOTAL DO CIRCULANTE 12.233,92     
TOTAL DO ATIVO................................................... 12.233,92     

PaSSIvo
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES - EXIGIVEL A CURTO PRAZO
SOCIEDADE ESPIRITA BOA NOVA 480,46          

TOTAL DE FORNECEDORES................................... 480,46          
TOTAL DO CIRCULANTE 480,46          

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMÔNIO  LÍQUIDO 11.627,57     

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL........................... 11.627,57     

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
 SUPERAVITS DO EXERCÍCIO 125,89          

TOTAL DE SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS.. 125,89          

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.753,46     

TOTAL DO PASSIVO 12.233,92     

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTONIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE TESOUREIRO

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

RUA GUARATINGUETA , 555   - CRISPIM   PINDAMONHANGABA SP
CNPJ 48.417.034 / 0001 - 02

CENTRO ESPIRÍTA MELO MORAIS

RUA GUARATINGUETA , 555   - CRISPIM   PINDAMONHANGABA SP
CNPJ 48.417.034 / 0001 - 02

CENTRO ESPIRÍTA MELO MORAIS

             Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2011

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

DONATIVOS 1.091,50       

TOTAL......................................................................................... 1.091,50       

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 965,61          

TOTAL......................................................................................... 965,61          

SUPERAVITS OPERACIONAL................................................................... 125,89          

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTONIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE TESOUREIRO

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3

TÉCNICA EM CONTABILIDADE

PORTARIA INTERNA Nº. 9.083, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012. 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 30 (trinta) dias, contados a 
partir de 06 de fevereiro de 2012, nos termos do Memorando nº. 116/12 – DRH/
Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo de Sindicância 
nº 001/2012, comissão constituída pela Portaria Interna nº. 9.073, de 04 de janeiro 
de 2012.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 02 de fevereiro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de fevereiro de 2012
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

AVISO DO PROCESSO LICITATÓRIO - LICITAÇÃO: 001/2011
MODALIDADE: 

Instituída pela Portaria Conjunta da COGSP/CEI/DSE, de 23/03/2005.
Senhores Licitantes:

A Comissão de Licitação da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual 
Professor João Martins de Almeida, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob número 
48.964.399/0001-57, no município de Pindamonhangaba/SP, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 001/2011, que tinha como objeto a cessão da área para exploração da Cantina 
Escolar pelo prazo de 3 (três) anos, prorrogado por mais 2 (dois) anos.  Diante desta 
ilegalidade, que fere o art. 55, inciso IV, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), e por 
questões de conveniência e oportunidade, fulcrado no enunciado da súmula 473 
do STF: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por mo-
tivo de conveniência, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial.”, a comissão de licitação deliberou pelo cancelamento 
do processo Licitatório.
Outrossim, diante do exíguo tempo para se preparar um novo processo licitatório no 
presente ano, a cantina da escola Prof. João Martins de Almeida será administrada 
diretamente pela APM, conforme faculta o art. 5º, inciso I, da Portaria Conjunta CO-
GSP/CEI/DSE, de 23/03/2005.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2012

Marcos Ribeiro 
 Presidente da Comissão de Licitação



Prefeitura recebe líderes religiosos hoje
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai continuar com o ciclo de palestras 

e orientações sobre regularização de alvarás, iniciados em agosto de 2009 e 
intensificados em 2010, 2011 e 2012. A intenção da Prefeitura é oferecer nova 
oportunidade e mais esclarecimentos às pessoas com estabelecimentos em situ-
ação irregular.

A próxima reunião acontece nesta terça-feira (14), às 15 horas, no auditório 
municipal, e será com líderes religiosos. Para o encontro, a Prefeitura convida 
padres, pastores, e outros líderes religiosos.

Reuniões realizadas no auditório da Prefeitura contaram com dezenas de pessoas

No dia 9 de fevereiro de 
2012, a Prefeitura promoveu 
duas reuniões para tratar da 
regularização de alvarás. No 
encontro, realizado no perí-
odo da manhã, a Prefeitura 
contou com diretores e secre-
tários de várias áreas; repre-
sentante do Corpo de Bombei-
ros, vereadores e membros da 
Acip - Associação Comercial 

e Industrial para orientar con-
tadores, engenheiros, arqui-
tetos, representantes de imo-
biliárias e outros segmentos 
da sociedade. No período da 
tarde, a Prefeitura, com seus 
departamentos, e participação 
de vereadores, esclareceu 
as dúvidas de comerciantes 
de vários segmentos e líde-
res religiosos. Mais de 150 

pessoas participaram das 
palestras oferecidas pela 
Prefeitura nas duas reuniões.

De agosto de 2009 até 
hoje foram realizados vários 
encontros com representan-
tes de instituições de classe, 
comerciantes, engenheiros, 
contadores, líderes religiosos, 
dentre outros.

Prefeitura intensificou ações em 2009

Primeiras reuniões esclareceram dúvidas dos interessados e 
detalhes da regularização no dia 4 de agosto de 2009

Posteriormente, em 2010, a Prefeitura passou a oferecer mais incentivos a todos

Facilidades, isenção de juros e multas e 
intensa divulgação na cidade

Desde aquela época, a 
Prefeitura vem cobrando so-
luções e oferecendo facilida-
des para as pessoas com es-
tabelecimentos em situação 
irregular.

Também veiculou campa-
nhas publicitárias em tevês, 
rádios, jornais, revistas, web, 
além de intenso trabalho jor-
nalístico em todos os meios 
de comunicação, enviando 
releases e gravando dezenas 
de entrevistas, além de divul-
gação de tudo no site oficial, 
bem como twitter e facebook.

Além disso, vem inten-

sificando a divulgação das 
ações de regularização des-
de fevereiro de 2011, quan-
do assinou um TAC -Termo 
de Ajustamento de Conduta 
com o Ministério Público, 
no qual os estabelecimen-
tos do município deveriam 
estar regularizados até ou-
tubro de 2011.

Para estimular os estabe-
lecimentos em situação irre-
gular, a Prefeitura ainda criou 
um programa de incentivo – 
oferecendo redução no valor 
das multas e juros.

O resultado do progra-

ma foi bom, porém não sufi-
ciente. De maio a outubro de 
2011, cerca de 700 empresas 
entraram com pedido de aber-
tura e alvará na Prefeitura; 
outras 400 iniciaram proces-
so de regularização. Ainda 
assim existiam várias empre-
sas em situação irregular.

A Prefeitura procurou o 
Ministério Público e conse-
guiu prorrogar o prazo para 
29 de fevereiro de 2012. Ago-
ra, esta data é definitiva. Os 
estabelecimentos que estive-
rem sem alvará terão que ser 
multados e interditados.

Entre contadores, engenheiros e profissionais de classe, cerca de 80 pessoas 
compareceram à reunião do dia 9 de fevereiro de 2012, na Prefeitura

Comerciantes participaram da reunião e  esclareceram dúvidas sobre 
regularização com representantes da Prefeitura, no dia 9 de fevereiro de 2012

Fotos: Arquivo TN

Em setembro de 2011, Prefeitura promoveu mais um encontro com religiosos

Ainda no dia 9, Prefeitura explicou novamente os procedimentos de regularização
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Esportes

A equipe de futsal femini-
no de Pindamonhangaba fi-
cou com a terceira colocação 
na Taça Vanguarda ao derro-
tar as meninas de São José 
dos Campos por 3 a 1, no 
domingo (12), no Ginásio do 
Gringão, em São Sebastião. 
No sábado Pinda havia perdi-
do para a campeã Jacareí nas 
semifinais, ficando )de fora 
da conquista do título inédito.

 As meninas de Pinda se 
preparam agora para as pró-
ximas competições. Na sexta-
-feira (17), a equipe estreia 
no Campeonato Paulista, 
competição na qual é a atual 
campeã. Ainda em março, as 
jogadoras de Pinda começam 
outro desafio,os Jogos da Ju-
ventude na categoria sub 18. 

“Temos muitas competições 
em 2012. Talvez a mais im-
portante seja os Jabs - Jo-
gos Abertos Brasileiros, 
onde vamos ser os únicos 
representantes do Esta-
do de São Paulo”, contou 
Marcos Derrico, treinador da 
equipe.

A participação nos Jabs 
acontece devido ao título dos 
Jogos Abertos do Interior de 
São Paulo, em novembro de 
2011. No segundo semestre, 
as meninas do futsal têm os 
56º Jogos Regionais e a Taça 
Brasil.

Para a temporada de 2012, 
a equipe da Secretaria de Es-
portes de Pinda contratou seis 
jogadoras: Taís (Palmeiras), 
Claudiele – Dinha - (Pal-

meiras), Adriele (Palmeiras), 
Tainara (Cianorte, Paraná), 
Camila (Araçatuba) e Daiara 
(Pinda). Além das contrata-
das, a equipe conta com Arte-
niza, Marina Nuncio, Tatiane, 
Andriele, Franciele, Tamires, 
Camila, Nayara, Thayla, Ja-
queline, Priscila, Consuelo, 
Marina Loures e Monique. 
“Estamos analisando a contra-
tação de mais quatro jogado-
ras para completar o time e dar 
mais força à equipe”, adiantou 
Derrico.

A comissão técnica é com-
posta por Marcos Derrico – 
treinador; João Vitor – auxi-
liar e preparador de goleiros; 
Vinícius Viterbo e Dante – 
preparador físicos e Rodrigo 
Rabelo – fisioterapeuta.

Luis CLaudio antunes

A equipe de voleibol 
masculino de Pindamonhan-
gaba já está garantida na se-
mifinal da Superliga da série 
B. Faltando uma rodada para 
o final desta primeira fase, a 
Funvic/Mídia Fone garantiu 
sua vaga ao derrotar o Sport 
Recife, de virada, no último 
sábado, por 3 sets a 1, par-
ciais de 26/28, 25/18, 25/16 
e 25/23. Nos dois primeiros 
jogos desta rodada, a equipe 
venceu o Morro da Fumaça e 
a UFC/CE.

Com isso, a Funvic che-
gou aos 24 pontos e não 
poderá mais ser alcançada, 
garantindo sua presença na 
semifinal da competição.

Até o momento, a equipe 
de Pindamonhangaba jogou 
nove vezes e venceu oito de-
las, aproveitamento que che-
ga perto dos 90%. 

A Funvic/Midia Fone vol-
ta a jogar no início do mês de 
março, em Fortaleza-CE. A 
estreia neste 7º Gran Prix, o 
quarto do grupo A, será dian-
te da UFC/CE, no dia 1º de 
março, às 16 horas. No dia 
2, a Funvic enfrenta o Sport 
Recife, também às 16 horas, 
e no dia 3 será a vez de enca-
rar o Morro da Fumaça, em 
partida marcada para às 11 
horas. Os jogos acontecerão 
no ginásio Náutico Atlético 
Cearense, com transmissão 

Luis CLaudio antunes

As meninas de Pindamo-
nhangaba continuam domi-
nando a 26ª edição do Tor-
neio de Verão de Ciclismo. 
Na terceira etapa, disputada 
na sexta-feira (10), no Campo 
da Aviação, em Praia Grande, 
Valquiria Pardial conquistou 
o primeiro lugar e subiu no 
degrau mais alto do pódio.

Sua companheira de equi-
pe, Fernanda Souza, ficou 
com o terceiro lugar na etapa.

Até agora, em três eta-
pas, três vitórias de Pinda-
monhangaba na competição. 
A primeira foi vencida por 
Luciene Ferreira e a segunda 
por Fernanda Souza.

Na classificação geral, 
Luciene Ferreira, que busca 
o pentacampeonato na com-

Pinda volta de Recife classificada 
para a semifinal da Superliga B

pelo canal Sportv.
Ricardo Navajas, super-

visor da equipe, comenta que 
os atletas estão em condições 
de chegar à final e agora irá 
melhorar a estrutura para 
treinamento. “Estamos cons-

cientes que a nossa estrutura 
para a Super Liga A precisa 
ser melhorada, mas já melho-
rou bastante, estamos tendo 
um grande apoio da Funvic/
Mídia Fone e da Prefeitura. 
É um trabalho coletivo e es-

tamos contentes com os atu-
ais resultados. Os apoios são 
fundamentais para termos 
estes resultados”, comenta 
Navajas.

Atualmente a equipe Fun-
vic/Mídia Fone é a primeira 

colocada no Grand Prix. Há 
possibilidades de que as se-
mifinais sejam realizadas em 
Pindamonhangaba e todos os 
atletas contarão com o apoio 
da torcida, que marcou pre-
sença no primeiro Grand Prix 

da competição.
A Superliga masculina da 

Série B é uma competição 
promovida pela Confedera-
ção Brasileira de Voleibol e 
garante uma vaga na Super-
liga A na edição 2012/2013.

Valquiria Pardial vence  a 
3ª etapa de ciclismo no litoral

Pinda fica em  3º na Taça 
Vanguarda de Futsal Feminino

petição, é a líder. Fernanda 
Souza está em segundo; Val-
quiria Pardial, em  terceiro. 
Débora Gerhard é a quinta 
colocada.

No masculino, Nilceu 
Santos, ficou com o se-
gundo lugar no geral. O 

grande destaque do time 
masculino nesta última 
etapa foi Salomão Ferrei-
ra. O atleta bateu no sprint 
final alguns sprintistas de 
renome e subiu no lugar 
mais alto do pódio.

Patrocinadores da equi-
pe: Fapi/Funvic, Construtora 
Marcondes César, Gelog, 
Giant, Feijão e Arroz Ta-
rumã, JKS, Posto Auto-
pinda, Penina Alimentos, 
Churrascaria Gramado, PZ 
Racing, DKS Bikes, pneus 
Kenda, Ciac-Caminhões e 
Ônibus, Sayori Nissan e 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, através da Sejelp - Se-
cretaria da Juventude, Espor-
te e Lazer.   

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

Will Correia/CBV

Luis Claudio Antunes / PortalR3

Reprodução (VNews)

A equipe de vôlei de Pinda garantiu a classificação para a semifinal da Superliga faltando uma rodada para o final desta primeira fase

Equipe de Ciclismo de Pindamonhangaba

Equipe de futsal feminino de Pinda ficou em 3º lugar na classificação geral
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