Akim/Agoravale

Edutran forma 11ª turma em seis anos de trabalho
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Pinda+20: Conheça a Carta de Intenções
Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Antiga cobertura está sendo
retirada para a instalação
da nova, que será metálica

Cobertura
da feira
ﬁcará
pronta
em breve
A Prefeitura entregará a
nova cobertura da feira da Praça da Liberdade em breve. A
empresa responsável pela obra
está fazendo a remoção da antiga estrutura, os feirantes foram
alocados para a rua José Martiniano Vieira Ferraz . A nova
cobertura será metálica, definitiva e tornará o local ainda mais
adequado para a realização da
feira. A área a ser coberta é de
aproximadamente 1.700 m2 e o
local receberá várias melhorias.

Segundo Caderno

Quem não está preparado para participar das corridas de 4 ou 10 km, pode fazer parte da caminhada
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Inscrições para Corrida Pinda estão quase no ﬁm

A Prefeitura de Pindamonhangaba e o Ministério da
Cultura realizam na terça-feira
(19), o seminário sobre o Sistema Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Cultura.

O handebol feminino de Pindamonhangaba, categoria adulto, conquistou o título de Campeão Brasileiro da 1ª divisão.
Pinda representou o Estado de
São Paulo. O título foi conquista-
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Informativo Legislativo

do em Goiânia, contra a Seleção
de Pernambuco. Participaram do
campeonato as equipes de Goiânia, Pernambuco, Pará, Paraíba,
Macapá, Paraná e Brasília.
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Pinda busca
classiﬁcação fora de casa
Depois de empatar em 1 a
1 contra Jacareí, na terça-feira
(12), no ginásio da Associação
Atlética Ferroviária, partida válida pela Copa Vanguarda de

Administração, Logística, Meio
Ambiente e Segurança do Trabalho. As bolsas serão de 100%
do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos da taxa de
matrícula. A avaliação seletiva
acontecerá no dia 24 de junho.

A vereadora Dona Geni (PPS) esteve na segunda-feira (11) na Câmara de São José dos Campos, para
conhecer a realidade e o cenário do problema da violência que afetam as mulheres do Vale do Paraíba e
Litoral Norte.
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Copa Vanguarda:

Prefeitura prorroga
inscrições para
bolsas de estudos

Dona Geni participa de Audiência
da CPMI que investiga violência
contra a mulher

Inscrições
abertas para
Encontro
Regional
sobre drogas

Handebol feminino é
Campeão Brasileiro

Minc realiza
seminário sobre
cultura em Pinda

Página 3

A Prefeitura de Pindamonhangaba prorrogou o prazo
final das inscrições para bolsas
de estudos nos cursos do Colégio Comercial Dr. João Romeiro para o dia 19 de junho. As
oportunidades são para cursar

A Tribuna do Norte publica
hoje a "Carta de Intenções" elaborada a partir das propostas
apresentadas e discutidas durante o Pinda+20, que aconteceu no Parque da Cidade de 1º
a 6 de junho, e reuniu mais de 5
mil pessoas para discutir os rumos da cidade nos próximos 20
anos. Economia Verde, Preservação Ambiental, Erradicação
da Pobreza e Plano Diretor são
os temas abordados no documento, que também será enviado ao Executivo e Legislativo.

Futsal, a equipe de Pinda volta a
jogar hoje, na quadra do Educamais, em Jacareí, contra o time
de Jambeiro.
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previsão do tempo
Sexta-feira - 15/6
Parcialmente
nublado

Domingo tem
teatro de graça
na Praça do Quartel
Página 11

Sábado - 16/6
Parcialmente
nublado

TEMP. MÍNIMA 13ºC
TEMP. MÁXIMA 24ºC

TEMP. MÍNIMA 14ºC
TEMP. MÁXIMA 23ºC

Domingo - 17/6

Segunda-feira - 18/6
Possibilidade
de pancadas
de chuva

Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA 14ºC
TEMP. MÁXIMA 24ºC

TEMP. MÍNIMA 14ºC
TEMP. MÁXIMA 26ºC
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Coluna do Meio Ambiente

Editorial

Pinda+20, e daí?

Construindo o Futuro
O Pinda+20 terminou na última semana, mas suas
ações ainda gerarão muitos frutos. Foram seis dias
de eventos, palestras, debates, que resultaram numa
Carta de Intenções, a Agenda Pinda+20, que deﬁniu
o que a população quer para Pindamonhangaba para
os próximos 20 anos, em termos de meio ambiente e
desenvolvimento sustentável. Essa carta está sendo
publicada nesta edição da Tribuna do Norte.
A população toda pôde participar das discussões,
tanto estando presente no Parque da Cidade, como
pela internet. E agora, a carta ﬁnal com as propostas reunidas, pode também ser consultada, tanto nos
veículos de imprensa como no site oﬁcial da cidade.
Todos devem ter acesso a essas informações, para
que possam ajudar no seu cumprimento ao longo dos
próximos 20 anos.
A intenção é que esse documento seja oﬁcializado
em forma de lei ou de alguma outra forma que não
caia no esquecimento, e que a cidade tenha a garantia
de que as propostas da população serão cumpridas.
Além da oﬁcialização na cidade, a Carta de Intenções já foi encaminhada à Rio+20, por meio da secretaria executiva do evento, que, aliás, elogiou e muito a
iniciativa de Pindamonhangaba. Para quem não sabe,
a Rio +20 é a Conferência das Nações Unidas para
o Desenvolvimento Sustentável. A “diferença” deste evento para o que foi realizado em Pinda, é que
a Rio+20 quer deﬁnir o futuro do planeta inteiro, por
isso está tendo a participação de mais de 100 chefes
de estado.
Seja por meio da Pinda+20 ou Rio+20, o importante é participar, colaborar, sugerir, e, principalmente,
cobrar a realização das metas acertadas, não deixando essa iniciativa tão inovadora morrer na praia.
Todas as pessoas deveriam ter a consciência de
que suas ações fazem muita diferença para o futuro.
Mesmo quem não foi ao Pinda+20, pode colaborar de
outras maneiras. Pequenas ações como: economizar
água, plantar uma árvore, ajudar uma muda que foi
plantada a crescer e se desenvolver, deixar o automóvel em casa alguns dias da semana; ou ainda: aderir
às pedaladas nas bicicletas, não jogar o óleo usado
no ralo da pia, e outras ações, não só de preservação
do meio ambiente, mas de preservação da vida, de
cuidado com os animais, as crianças, o próximo. Um
ato de caridade, um voluntariado, uma ação social.
Muitas iniciativas podem ser tomadas por pessoas
das mais variadas idades e condições ﬁnanceiras.
Se cada um ﬁzer a sua parte, com certeza, teremos um futuro melhor para todos. O que ﬁzermos hoje
está colaborando para a construção do futuro de todo
o planeta, seja para melhor ou para pior. Como dizia o
cantor Ivan Lins, naquela conhecida música, depende
de nós... Vamos pensar nisso e, principalmente, vamos tomar consciência e pegar as rédeas de nosso
próprio futuro e das nossas próximas gerações. Depende de nós...

Enquanto o Brasil e o resto do mundo têm os olhos
voltados para a realização
do Rio+20, evento organizado pela ONU – Organização das Nações Unidas para
discutir entre outros temas
a preservação ambiental,
economia verde e sustentabilidade, aguardando os resultados que o trabalho dos
principais líderes mundiais
trará,
Pindamonhangaba
publica hoje na Tribuna do
Norte e encaminha para os
poderes Executivo, Legislativo, ao secretário executivo
do Rio+20, Carlos Minc, a
“Carta de Intenções” nascida
dos seis dias de trabalho no
Pinda+20, realizado no Parque da Cidade entre os dias
1º e 6 de junho.
O Pinda+20 reuniu estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Superior,
além de proﬁssionais de diversas áreas e representantes de várias instituições da
cidade e região para discutir
o que se espera dos próximos 20 anos em Pindamonhangaba. A busca por um
crescimento
sustentável,
que leve em consideração o
desenvolvimento humano de
toda a população, a vida sau-

dável na cidade e no campo,
tanto quanto a atração de
investimentos e o crescimento do PIB – Produto Interno
Bruto, foi o que norteou os
trabalhos do Pinda+20.
Cerca de 5 mil pessoas
estiveram no Parque da Cidade durante os seis dias de
eventos e a “Carta de Intenções”, produzida a partir das
discussões realizadas, deve
balizar todos os passos em
busca da construção de uma
cidade cada vez melhor para
se viver. Autoridades constituídas, sociedade civil e
empresariado têm nela uma
importante ferramenta para o
futuro, que começa hoje!
No dia 1º de junho, os trabalhos foram iniciados com
a presença de 800 alunos
do Ensino Fundamental, divididos em dois períodos de
trabalho, quando o tema trabalhado foi Pinda+Educação
- “A economia verde no contexto do desenvolvimento
sustentável de Pinda”.
Na segunda-feira,
dia
4 de junho,
o tema foi
Pinda+Social - “Política de
diretrizes para erradicação
da pobreza e disseminação
das práticas de responsabilidade social”, sendo realiza-

do um congresso com alunos
do Ensino Médio e Técnico.
Mais uma vez, houve a participação de 800 jovens em
dois turnos de trabalho.
O terceiro dia de discussões, 5 de junho, foi a vez dos
estudantes
universitários.
Obedecendo a programação
de dois turnos de trabalho,
600 alunos se revezaram nas
discussões sobre o tema:
Pinda+Desenvolvimento - “O
Quadro Institucional de Pinda para Promoção do Desenvolvimento Sustentável”
e “Plano Diretor de Pinda
como Mecanismo de Estímulo Efetivo do Desenvolvimento Sustentável”.
No sexto e último dia do
Pinda+20, aproximadamente 100 pessoas se inscreveram para participar da “Mesa
Redonda” que sintetizou as
propostas apresentadas nos
dias anteriores na aguardada “Carta de Intenções”, publicada oﬁcialmente hoje na
Tribuna do Norte.
A carta foi redigida de forma a manter sentimento que
norteou a apresentação e a
escolha das propostas, inclusive, foi mantida a maioria
das palavras da forma como
sugeridas pelos autores.
Ajustes ortográﬁcos necessários foram feitos buscando
não alterar esse sentimento.

Rio+20
A Rio+20 é uma conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável. Este
nome foi escolhido porque
ela acontece 20 anos após
a Eco-92, uma cúpula sobre
meio ambiente também realizada no Rio de Janeiro. Na
quarta-feira (13), iniciou-se a
primeira etapa de discussões
da Rio+20, que consiste em
negociar os documentos que
serão adotados na Conferência. Ainda teremos outras
duas etapas, no sábado (16)
e na terça-feira (19), serão
discutidos dez temas sobre
sustentabilidade. De 20 a 22
de junho ocorrerá o Segmento de Alto Nível da Conferência, que encerrará o evento.

Chefes de Estado e de
Governo e entidades civis
irão revisar os principais
temas do que foi discutido
em 1992, inclusive sobre a
Agenda 21 (um documento
sobre as responsabilidades
que os países presentes
teriam que assumir para reduzir ao máximo o desgaste
do meio ambiente), e avaliar
o progresso alcançado até
então, na tentativa de renovar este compromisso com a
sustentabilidade.
Porém, mais importante
do que estabelecermos novas metas é cumprir as deﬁnidas anteriormente na Eco92 e no Protocolo de Kyoto,
pois se ninguém agir, o quadro ambiental futuro não é
animador.

Arthur Ferreira
dos Santos
é engenheiro,
responsável
pela Semana do
Meio Ambiente
2012 -Pinda +20

Educação: O maior ferro velho do Brasil
É incrível como em pleno
século XXI nos deparamos
com situações inaceitáveis
e ao mesmo tempo ﬁcamos
inertes. Há muitos discursos
de estudiosos e políticos aﬁrmando que a educação é a
única maneira de mudarmos
o país. Podemos concordar
em número, gênero e grau,
no entanto ﬁca a grande dúvida. Qual tipo de educação?
Quando estudiosos falam de educação, é claro, só
pode ser aquela dos bancos
escolares. O fato é que a
educação é uma ferramenta poderosa. A educação é
mais ampla do que simplesmente frequentar escolas. É

ela que nos mostra limites, é
capaz de nos fazer discernir
os problemas mundiais e entender as realidades.
É uma imensa felicidade quando vemos os municípios empenhando-se em
oferecer uma formação sólida e de qualidade no Ensino
Fundamental. Por outro lado
é triste. Isto porque infelizmente as pessoas mais humildes não terão condições
de frequentar as melhores
universidades e se tornarem
proﬁssionais reconhecidos,
porque o que acontece na
fase do nível superior é a
inversão. Os pobres estudam em escolas públicas e

depois vão para as universidades particulares, mesmo
sem condições, à mercê das
bolsas.
Por mais esforçado que o
indivíduo seja, com a sua formação em escolas públicas,
ao chegar ao nível superior
não basta garra, é preciso ter
dinheiro. Muitas vezes eles
são aprovados nas faculdades federais e estaduais,
até com boas classiﬁcações,
mas como irão manter-se
longe de casa. Ah, tudo bem,
irão dizer que existem inúmeras bolsas, isto é ótimo.
Este ano é eleitoral, observem as plataformas e
com certeza aparecerá a
Divulgação

Geografando
Criação: Professor Souza Leite
Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

A carta está dividida em
quatro segmentos que sintetizam toda a discussão realizada no Pinda+20: Economia Verde, Preservação do
Meio Ambiente, Erradicação
da Pobreza e Plano Diretor.
E como não se pode falar
em sustentabilidade e desenvolvimento humano sem lazer
e cultura, o Pinda+20 presenteou a população com duas
apresentações memoráveis
no Parque da Cidade, o show
do consagrado cantor e compositor Ivan Lins, que cantou
seus maiores sucessos, no
sábado (2). No domingo (3),
aconteceu a apresentação
da Banda Sinfônica dos Fuzileiros Navais, que encantou
a platéia com um repertório
sensacional, indo do clássico
ao popular com a mesma graça e maestria.
O Pinda+20 foi isso. Participação popular, olhar para
o futuro, conﬁança na cidade
e suas instituições, compromissos e comprometimento.
Pindamonhangaba sabe o
que quer para os próximos
20 anos!

Educando para o Trânsito
No último dia 30 de maio, a
creche Escola Dr. Francisco
Lessa Júnior realizou um circuito de rua com as crianças
da unidade. O objetivo do

trabalho foi recriar a dinâmica do trânsito, atentando
para o respeito à sinalização
e regras. A atividade faz parte do projeto “Educando para

o Trânsito, Educando para a
Vida”, que tem o objetivo de
conscientizar a todos sobre
suas ações e as consequências delas no trânsito.

Casamento Comunitário
A Igreja do Evangelho
Quadrangular no bairro Bonsucesso, sob a direção do
pastor João Antonio Caldeira, convida a população para participar da celebração
do Casamento Comunitário,
no sábado (23), às 18 horas,
na Igreja do Evangelho Quadrangular da avenida Fortunato Moreira, 608 - centro.
O trabalho com as famílias do

bairro Bonsucesso vem sendo realizado há pelo menos
3 anos. O objetivo do Casamento Comunitário é legalizar a união de casais que vivem juntos ou não, e que não
possuem condições ﬁnanceiras para realizá-lo. Deste modo, está voltado para
um público especíﬁco.
De acordo com a responsável pelo evento, Lucia Vieira

Cipriano, houve uma grande
cooperação da igreja em tornar possível o sonho dos casais: “Nos nos empenhamos
neste trabalho porque acreditamos que são pessoas de
bem e que querem conquistar
um direito que é seu, e a presença da comunidade e familiares é muito importante nesta
realização. Mais Informações
pelo telefone 9112-5928.

educação. A realidade brasileira é que a educação está
sucateada há muito tempo.
Viajar pelo mundo da informação e encontrar situações
precárias para o desenvolvimento educacional é lastimável, a Educação é o maior
ferro velho do Brasil.

Marcos Vinício Cuba é
jornalista graduado, possui
extensão em Teatro Contemporâneo pela FASC,
cursos de Jornalismo
Alternativo e Popular e
Jornalismo Olímpico pela
ECA/USP, pós-graduando
em Administração e
Marketing

Festa junina
da Associação
Com entrada gratuita, a
ASPMP – Associação dos
Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba
realizará, de 30 de junho
a 1º de julho, a partir das
16 horas, a sua tradicional
festa junina no Clube de
Campo. Haverá dança da
quadrilha, forró, churrasco,
comidas e eventos típicos
da época.

Missa na
capela dos
Sagrados
Corações
A comunidade São José Operário (Padres Brancos) informa que acontece
nesta sexta-feira (15), às
19 horas, missa do Sagrado Coração de Jesus. Todos estão convidados para
a celebração.
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Cobertura da feira da Praça
Liberdade ficará pronta em breve
Akim/Agoravale

A Prefeitura de Pindamonhangaba entregará a obra de
cobertura da feira da Praça
da Liberdade em breve. Os
primeiros passos já foram
dados, a empresa responsável pela obra está fazendo a
remoção da antiga estrutura
para dar início aos trabalhos.
Todos os feirantes que
trabalham no local foram
alocados para a rua José Martiniano Vieira Ferraz após
acordo feito entre a Câmara
de Vereadores, os feirantes e
a Prefeitura. O deslocamento
foi necessário para garantir a
segurança de todos.
Os feirantes agradeceram
pela compreensão da Prefeitura e afirmam que ficar nas
proximidades do mercado
foi a melhor solução, pois se
fossem mudados para outro
lugar poderiam ter prejuízos

nas vendas. Todos concordaram em diminuir o tamanho
de suas barracas para que pudessem ficar nas proximidades da praça.
A nova cobertura será
metálica, definitiva e tornará
o local ainda mais adequado
para a realização da feira, beneficiando os feirantes e as
milhares de pessoas que passam pelo local todos os dias.
O projeto foi desenvolvido pela equipe da Secretaria
de Planejamento e a área a
ser coberta é de aproximadamente 1.700 m². Serão utilizadas telhas termo acústica,
haverá brizes (contenções
laterais de sol e chuva). A estrutura vai ser metálica tubular, todo o piso será trocado,
e as rampas de acessibilidade
serão readaptadas entre outras melhorias.
A nova cobertura será
metálica e definitiva

Akim/Agoravale

Câmara recebe autoridades para buscar melhorias na segurança
Na terça-feira (12), aconteceu a 2ª reunião destinada à busca de soluções que possam controlar o aumento no índice da criminalidade ocorrido nos
últimos meses, principalmente os delitos de homicídios, roubos e tráfico de drogas. O encontro foi organizado pelo presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, Ricardo Piorino, e contou com a presença de diversas autoridades locais e regionais, dentre elas: o prefeito João Ribeiro; o promotor de
justiça “Dr. Leonardo”; os delegados de polícia, dr. Ivahir (Seccional), dr. Prado, dr. Vicente, dr. Miguel, e dra. Ângela; a major da Polícia Militar, Eliane Nikoluk;
o presidente da OAB local, dr. Aziz; os vereadores Abdala Salomão (PSDB), Dr. Marcos Aurélio (PR), José Carlos Gomes – Cal (PTB), Martim Cesar (DEM) e
Geni Dias Ramos – Dona Geni (PPS); o padre José Júlio, etc. Na reunião, ficou acertado entre os presentes uma visita conjunta ao Governo do Estado, com a
finalidade de apresentarem várias reivindicações, em especial, o aumento no efetivo da polícia local.

Brinquedoteca recebe
frequentadores do Cpic
A Educarte Brinquedoteca
preparou no dia 30 de maio
último, uma tarde especial
para receber os integrantes do
Cpic - Centro de Práticas Integrativas e Complementares de
Pindamonhangaba.
Adultos, crianças e idosos
dos PSFs (programas de saúde
da família) da Cidade Nova,
Cidade Jardim e Jardim Imperial, que frequentam o Cpic,
desfrutaram de momentos de
descontração participando de
jogos e brincadeiras.
Os integrantes também participaram de oficinas e assistiram a uma peça de teatro “Preservar e cuidar é só começar”,

Divulgação

apresentada pelas equipes dos
projetos Casa Verde, Brinquedoteca e Escola Integrada.
“Para mim foi maravilhoso vir aqui, pois compartilhei
uma infância que não tive,”
disse Magnólia Teixeira Barbosa, integrante do PSF - Cidade Jardim.
A parceria entre os projetos
da Secretaria de Educação e
Cultura e Cpic promove esses
encontros na Brinquedoteca
toda última quarta-feira do mês.
Adultos, crianças e
idosos desfrutaram
de momentos de
descontração
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Ainda existem 12 vagas para o
4º curso de Horta Orgânica
Os interessados em fazer o
curso de Horta Orgânica Doméstica devem se apressar,
ainda existem 12 vagas. Os interessados podem ir ao projeto
“Hortalimento”, localizado na
rua Silvino Lourenço de Faria,
67, loteamento Azeredo, ou ligar para (12) 3637-6523, de
segunda a sexta-feira, das 8 às
16 horas. Esta será a 4ª edição
do curso e as aulas terão início
quarta-feira (20).
O curso será realizado todas as quartas-feiras, das 14
às 16 horas, e terá duração de
20 horas. Ele é desenvolvido
pelo projeto “Hortalimento”,
do Fundo Social de Solidariedade, e tem sido muito procurado, não somente pela população de Pindamonhangaba,
como de municípios vizinhos.
As atividades são divididas em três módulos: Introdução e Planejamento,
Execução e Plantio, Manejo
e Tratos Culturais. As aulas
são ministradas pelo monitor
Vanderson Firmino.
“O cultivo de uma horta
orgânica melhora a qualidade
de vida das pessoas, além de
garantir alimentos saudáveis
e nutritivos mais baratos. O
cultivo de hortaliças e plantas medicinais previne e até

Akim/Agoravale

O Hortalimento e um projeto do Fundo Social de Solidariedade

cura doenças, educa, ocupa e,
quando feito com prazer, proporciona lazer e exercícios ao
ar livre”,  garante a coordenadora do projeto, Magda
Félix, que também é técnica
em Nutrição e Dietética.
Magda afirma que através
da horta doméstica é possí-

vel produzir o suficiente para
abastecimento de uma família. Basta ter uma pequena
área de terra, algumas ferramentas, seguir as orientações
e disposição para trabalhar.
Segundo especialistas, o
contato com plantas funciona muito bem como terapia

Inscrições abertas
para o Encontro
Regional sobre Drogas
Divulgação

Crack – uma das drogas mais avassaladoras e terríveis de nossa sociedade

O 1º Encontro Regional
de Políticas sobre Drogas Alternativas de Atuações e
Coalizões - será realizado na
quarta-feira (20), na Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba, localizada na rua
Alcides Ramos Nogueira,
860, loteamento Real Ville,
a partir das 8 horas. O evento está sendo realizado pela
Coed - Coordenação de Políticas sobre Drogas, órgão
da Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania da Defesa Estadual. A Prefeitura
de Pindamonhangaba está
apoiando as ações do movimento Coalizão.
O intuito desse encontro
é sensibilizar as comunidades e governos municipais
sobre o tema, destacando a
importância da implementação de políticas públicas que

envolvam as diversas instâncias da sociedade; apresentar
conceitos e propostas para
serem realizadas, e fomentar
a criação e o fortalecimento
dos conselhos municipais de
políticas sobre drogas.
Diversos municípios da
região metropolitana foram
convidados para participar
dessa ação conjunta.
“Esse encontro será uma
oportunidade para todos
interagirem com os temas
que serão apresentados,
questionando como cidadão e esclarecendo dúvidas
dentro desse assunto, que é
um tópico muito debatido e
preocupante dentro de todos os segmentos”, explica
a presidente do Coalizão
Comunitária Antidrogas de
Pindamonhangaba, Eliane
Prado Marcondes.

Este evento, com o objetivo de sensibilizar as comunidades e governos municipais
para o tema em questão, abordará assuntos como: Políticas
sobre Drogas, Alternativas de
Atuação, Justiça Terapêutica,
Prevenção, Experiências de
Êxito com os profissionais dr.
Luiz Alberto Chaves de Oliveira (Dr. Laco), drª Renata
Ramos Soares e Marta Reis.
O grupo do grêmio estudantil das escolas estaduais
de Pinda, juntamente com
as professoras da Rede Municipal e os professores mediadores da Rede Estadual,
estarão presentes ao evento.
As inscrições para participar do encontro podem
ser encaminhadas para o e-mail
coalizaopinda.br@
gmail.com ou pelo telefone
3641-1928.

ocupacional. Quando se assume a responsabilidade de
cuidar de uma planta, a pessoa se sente muito bem porque vê os resultados. O fato
de preparar o solo, semear,
observar o crescimento, colher e consumir hortaliças
frescas, saudáveis, sem adu-

bos químicos e agrotóxicos,
é uma experiência fantástica.
Pesquisas no mundo inteiro
comprovam que o cultivo orgânico de hortaliças, além de
proteger o meio ambiente, as
futuras gerações e a saúde do
produtor e consumidor, melhora a qualidade dos alimen-

tos (mais vitaminas e sais minerais, melhor conservação,
mais saborosos e aromáticos),
reduz o custo de produção (os
insumos são produzidos na
propriedade), lembrando que
no curso os alunos aprenderão
técnicas fáceis de compostagem caseira.
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SEGURANÇA VIÁRIA

DER

Vereador Dr. Isael
reivindica implantação
do Bom Prato em Pinda

Dr. Jair Roma
agradece início das
obras na Rodovia Dr.
Caio Gomes Figueiredo

Vereador Janio
cobra duplicação
da avenida Nossa
Senhora do Bonsucesso

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS) esteve na quarta-feira,
dia 13, na Rodovia Dr. Caio
F OTOS : D IRETORIA

DE
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atender aos pedidos da comunidade. Portanto, agradeço e
fico satisfeito em constatar
esta benfeitoria que há
tempos vinha
solicitando
ao Governador de São
Paulo, Dr.
Geraldo
Alckmin,
quanto a possibilidade de
interceder
junto ao Departamento
de Estrada e
Rodagem – DER para a
melhoria na rodovia”, ressalta o vereador.
Visita especial
Dr. Jair Roma recebe em
seu gabinete a visita ilustre do
empresário Caio Humberto
Gomes, que apresentou algumas reivindicações.

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.

Gomes Figueiredo. Na oportunidade, conversou com o
Encarregado da obra, Geraldo Benedito Reis que explicou ao vereador que os trabalhos terão a duração de, aproximadamente, 5 meses. Segundo o vereador Dr. Jair
Roma era necessário essa obra
com acostamento na
rodovia e não apenas
medidas paliativas,
pois esta é de grande
importância para todos os munícipes e
turistas, tendo em
vista que além de ser
uma via que liga as
cidades do sul de Minas, há no local um
intenso tráfego de veículos, tornando esta
rodovia perigosa.
“Em nome da segurança de todos, nossa preocupação era

SEGURANÇA

EVENTO

Vereador Cal solicita
permanência do 1º DP
em Pindamonhangaba

Alexandre Faria
participa do 5° Congresso
Metalúrgico em Taubaté

VEREADOR DR. ISAEL (PV) QUER IMPLANTAR BOM
PRATO EM PINDAMONHANGABA

Angélica Ribeiro, solicitando
informações quanto à possibilidade de implantação do Programa Bom Prato em Pindamonhangaba, em convênio com
o Governo do Estado, por meio
da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. “O sistema Bom
Prato é um dos
mais eficazes
na área de assistência social prestada
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FACHADA DO
RESTAURANTE BOM
PRATO EM TAUBATÉ

E M REUNIÃO , V EREADOR C AL COBRA O FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DO 1º DP DE
P INDAMONHANGABA E UMA AÇÃO CONTÍNUA E URGENTE PARA MELHORAR A SEGURANÇA DA CIDADE

Na sessão do dia 11 de junho, o vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB),
juntamente com os vereadores, apresentou um requerimento solicitando ao
Governo de São Paulo a manutenção da Delegacia de Pindamonhangaba como
1º DP- Distrito Policial ou transformá-la em Delegacia Seccional de Polícia.
O vereador tomou conhecimento de uma Resolução, emitida pela Polícia
Civil, determinando o fechamento de várias Unidades de Polícia na qual
Pindamonhangaba está inclusa.
“Com essa nova medida, Pinda ficaria subordinada à Taubaté, dependendo
inclusive, de repasses de subsídios, o que não é bom para nossa cidade. Não
podemos perder a delegacia como referência. Isso só vai representar um atraso
e só temos a perder com isso”, enfatiza Cal.
O vereador lamenta que a cidade tenha se igualado às outras que são
subordinadas a Taubaté; ele reforça a necessidade da criação de uma Seccional,
já que cidades como Cruzeiro e Guaratinguetá, que possuem menos habitantes
do que Pinda, possuem suas seccionais. “Não queremos desmerecer essas
cidades, mas não podemos ser rebaixados desta forma, enquanto a violência só
aumenta. Acabamos perdendo a nossa referência e o comando.”
Cal ainda participou da 2ª Reunião sobre segurança realizada na Câmara na
manhã do dia 12 de junho, onde também foi discutida essa questão da delegacia.
Na ocasião, estiveram presentes diversas autoridades, entre elas, o prefeito,
delegados de polícia, o promotor Leonardo Rezek, a Major PM Eliane Nikoluk
e lideranças religiosas.
O parlamentar disse que, ao traçar um paralelo da primeira reunião, realizada
no dia 04 de abril para a segunda, foi constatado que, apesar da Prefeitura ter
avançado em algumas iniciativas com relação à segurança, ainda deixa a desejar
quando se trata de algumas políticas públicas. “O promotor Dr. Leonardo
comentou que, mesmo que os governos federal e estadual não desenvolvam ações
efetivas para o apoio na segurança do município como deveriam, é preciso que
o prefeito invista em ações diretas; como ele colocou, o prefeito precisa
‘prefeitar’ na cidade. Como exemplo, ele citou o fortalecimento da fiscalização
e da postura e a criação de atividades sociais, de lazer, esportivas e culturais para
a juventude, principalmente durante os finais de semana, pois não há lazer para
a família. São ações que vem sendo cobradas há tempo pela Comissão de
Segurança da Câmara”, explica.
Cal destaca que todos os participantes e autoridades presentes na reunião
elogiaram o trabalho desenvolvido pelos comandos da Polícia Civil e Militar na
cidade, tanto dos comandantes e dos policiais, que se desdobram para atender
a população. Ele destaca que precisamos de efetivo e com essa mudança não
houve benefício nem ganho. “Na verdade, precisamos fortalecer a estrutura do
1º DP de Pindamonhangaba, que vem funcionando satisfatoriamente; necessitamos de uma ação contínua e urgente para atuar em nossa cidade, antes que o
problema se torne crônico”, alerta.

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

O vereador Alexandre Fa- dical no país. É uma honra
ria (PT) participou na quinta- compor a mesa com tantas perfeira, 31 de maio, da abertura sonalidades ilustres que vêm
do 5° Congresso Metalúrgico construindo a democracia e a
realizado na Sede do
F
:D
C
/CVP
Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Em
2012, o tema do encontro foi: “Um novo olhar
para a Sociedade”. O
evento contou com a
presença de lideranças
políticas e sindicais,
entre elas o Presidente
da Confederação Nacional dos Metalúrgicos V EREADOR A LEXANDRE F ARIA
CNM/CUT,
Paulo
Cayres, o Presidente da CUT dignidade social no Brasil, a
em São Paulo, Adi Lima, o partir de um grande líder sindiAssessor da Presidência da Re- cal e metalúrgico, que é o ex pública, José Lopez Feijó, os presidente Lula”, ressaltou o
prefeitos de Jacareí e Santo vereador petista.
Antônio do Pinhal, Hamilton
Na próxima Sessão OrdiMota e Augusto Pereira, os nária da Câmara, o vereador
deputados estaduais Edinho Alexandre Faria apresentará
Silva e Marco Aurélio, os de- uma Moção de Cumprimentos
putados federais Carlinhos e Congratulações ao PresidenAlmeida e Vicentinho, entre te Isaac do Carmo e Diretores
outros. “O Sindicato dos do Sindicato dos Metalúrgicos
Metalúrgicos de Taubaté e de Taubaté e Região, pela reaRegião, na pessoa do Presi- lização, com êxito, do 5° Condente Isaac do Carmo e Dire- gresso Metalúrgicos e os betoria, estão de parabéns, pois nefícios sociais que a Entidaeles são modelo de gestão sin- de realiza pela região.
OTOS
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pelo Estado à população carente, com oferecimento de alimentação já preparada (café da
manhã e almoço) saudável e de
baixo custo e a nossa cidade
não conta com local destinado
para oferecer esse tipo de
assistência aos menos favorecidos, como moradores de rua, desempregados
ou subempregados, isto é,
trabalhadores informais e
que não dispõem de recursos financeiros para se alimentarem em restaurantes
”, ressaltou o parlamentar.
No Vale do Paraíba, o
Bom Prato existe desde
2006 em Taubaté, onde
serão oferecidas, em média, 1200 refeições diárias. Segundo pesquisa da
Secretaria Estadual da Fazenda, 75% dos usuários do
Bom Prato em Taubaté vivem
com menos de um salário mínimo. Além de refeições, os usuários têm acesso também à
internet gratuita e cursos
profissionalizantes voltados à
culinária.

DIRETORIA

Durante a 20ª Sessão Ordinária, o vereador Dr. Isael (PV)
destacou requerimento encaminhado à Secretaria de Saúde e
Assistência Social e à Primeira
Dama do Município, Maria

C OMUNICAÇÃO /CVP

SERVIÇO

VEREADOR JANIO LERARIO

OvereadorJanioArditoLerario
(PSDB), desde agosto de 2009,
portanto, há quase três anos, vem
solicitando e cobrando insistentemente não só a Prefeitura Municipal que terá a responsabilidade das
desapropriações, mas principalmente do Governo do Estado de
São Paulo através do DER – Regional de Taubaté, sobre o andamento do processo de abertura de licitação para execução das obras de
duplicação da avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, desde a rotatória do “João do Pulo” até a
rodovia Presidente Dutra.
Janio disse: “nossa cidade cresceu muito e hoje já somos quase
150.000 habitantes, e com o grande
movimento de veículos diariamente na avenida Nossa Senhora do
Bonsucesso, a necessidade de sua
duplicação é inadiável visando trazer mais segurança aos usuários.
Aqui estão se instalando dois
Shoppings Center, temos o Parque
Industrial, grandes estudos em andamento pela atual administração
municipal como o rebaixamento
dos trilhos da MRS Logística, o
Aeroporto de Cargas, a Pista de
Esqui entre outros. Além disso,

quase todas as cidades valeparaibanas possuem grandes avenidas com pista dupla como acesso
principal ao centro das mesmas”,
enfatiza Lerario.
Estrada do Buriti
será iluminada
Muitas pessoas que se utilizam
da Estrada Municipal do Buriti e
trabalham nas empresas localizadas na região do Feital, procuraram
o vereador Janio Ardito Leraio e
solicitaram a iluminação pública
dessa estrada.
Janio sempre atento aos pedidos da população, encaminhou o
pedido na mesma época à Prefeitura, através da indicação nº 97/2010,
de 23 de agosto de 2010, há quase
dois anos atrás. Ao longo de todo
esse tempo continuou insistindo,
pois, além de trazer mais segurança
a todos que por ali passam, essa
estrada é também uma importante
ligação com Sede do Distrito de
Moreira César.
No último dia 21, Lerario recebeu a resposta da Prefeitura, informando que “fizemos empenho da
verba e solicitamos à Concessionária Bandeirante Energia, a execução do serviço de implantação de
iluminação pública na estrada municipal do Buriti – Distrito de
Moreira César”, afirmou o Prefeito.
Ao receber esta reposta, o Vereador Janio disse: “com certeza
nos próximos 60 dias a iluminação
da estrada do Buriti deverá estar
concluída, uma vez que a Prefeitura
já emitiu a ordem de serviço para a
Bandeirante executar; aproveito
para agradecer à Prefeitura, o atendimento deste pedido, lembrando
que é muito importante para todos
que trafegam por essa estrada”, finaliza Janio.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
21ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
18 de junho, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 52/212, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2013 e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 13 de junho de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Obs.: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas quais se discutem as Leis Orçamentárias terão a Ordem
do Dia preferencialmente reservada a essas matérias e o Expediente ficará reduzido a trinta minutos,
contados do final da votação da Ata.
Projetos em Fase de Tramitação: ANO 2009.
1. Projeto de Lei n.º 12/2009, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina a quadra localizada na Rua Cônego João Antonio
da Costa Bueno, no Bairro do Santana, de Junércio Paiva.”
Projetos de Lei em Fase de Tramitação: ANO 2011.
1. Projeto de Lei n° 15/2011, do Vereador Martim Cesar, que “Denomina uma via pública do município, no Loteamento Vitória
Vale III, de BENEDICTO CLAUDIANO”.
2. Projeto de Lei n° 39/2011, do Vereador Jair Roma, que “Denomina a Creche do Loteamento de Interesse Social Liberdade,
no Distrito de Moreira César de PROFª ODETE CORRÊA MADUREIRA e dá outras providências”.
3. Projeto de Lei n° 86/2011, do Vereador Alexandre Faria, que “Denomina uma praça pública do município de Pindamonhangaba,
localizada na Avenida Rodrigo da Silva Araújo, no Bairro Santa Cecília”.
4. Projeto de Lei n° 107/2011, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina o Centro Comunitário do Loteamento
Mombaça de MARIA SACRAMENTO DA SILVA”.
5. Projeto de Lei n° 137/2011, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina o Parque da Juventude de LIGIA MARIA
FERREIRA DA FONSECA”.
6. Projeto de Lei n° 195/2011, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao art. 3° da Lei n° 2.939, de 15 de outubro de 1993,
que dispõe sobre a Planta de Valores necessária a determinação dos valores venais dos imóveis urbanos, para cálculo do Imposto
Predial e Territorial Urbano, e dá outras providências”. (Adiado por 60 dias - 22/06/2012)
Projetos de Lei em Fase de Tramitação: ANO 2012.
1. Projeto de Lei n° 19/2012, do Vereador Alexandre Faria, que “Denomina Prédio Público localizado entre a Avenida Otaviano
Damasceno e Professor Félix Adib Miguel, no Bairro Vila Verde, neste Município, que abrigará o PSF “Programa de Saúde
Família”, no Jardim Bela Vista.
2. Projeto de Lei n° 37/2012, do Poder Executivo, “Declara os jornais oficiais para publicação dos atos oficiais do Poder
Executivo do Município de Pindamonhangaba”. (Adiado por 30 dias – 11/07/2012).
3. Projeto de Lei n° 50/2012, do Vereador Isael Domingues, que “Dispõe sobre a instituição do Sistema Cicloviário do Município
e dá outras providências”. (Adiado por 15 dias – 26/06/2012).
4. Projeto de Lei n° 57/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a regularização e permissão de uso de bens imóveis
correspondentes à área remanescente de propriedade do Município, localizada na Avenida Teodorico Cavalcante de Souza e Rua
João Ribeiro e dá outras providências”. (Adiado por 30 dias – 11/07/2012).
5. Projeto de Lei n° 71/2012, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a creche localizada na Rua Major José dos
Santos Moreira, em terreno desapropriado do Sindicato Rural de Pindamonhangaba de TEREZINHA MACEDO PEDRO DE
ANDRADE”.
6. Projeto de Lei n° 81/2012, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Escola Municipal do Residencial
Morumbi, que fica entre a rua Shiduca Yassuda e a rua Letícia Bononcini Santos, de ESMERALDA SILVA RAMOS”.
7. Projeto de Lei n° 82/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a doação de área para a sociedade empresarial ZODIAC
PRODUTOS FARMACÊUTICOS SA, e dá outras providências”.
8. Projeto de Lei n° 84/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o ingresso e participação de crianças e adolescentes em
locais de diversões públicas”.
Projeto de Resolução em Fase de Tramitação: ANO 2010.
1. Projeto de Resolução n.º 02/2010, da Mesa da Câmara, que “Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar”. Há parecer
da Assessoria Jurídica. Aguarda parecer da Comissão de Justiça. (Adiado por 90 dias – 12/07/2010 – Aguardar trabalho de revisão
da Lei Orgânica e do Regimento Interno).

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper

AUTORIDADES SINDICAIS

E

POLÍTICAS

DO

PARTIDO

DOS

TRABALHADORES

Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Vereador Dr. Marcos
Aurélio e a Comunidade
do Morumbi comemoram
o início das obras na
Área Verde do bairro

Martim Cesar pede a
Ricardo Piorino
instalação de AMI e um
preocupado com os
Playground no Campo Alegre servidores municipais

FUNCIONALISMO

URBANA

“A ADMINISTRAÇÃO PRECISA CONTRATAR UMA
EMPESA E RESOLVER AS INJUSTIÇAS SALARIAIS”

MARTIM CESAR

C OMUNICAÇÃO /CVP

Limpeza Urbana
O vereador Martim Cesar
encaminhou Indicação ao
Executivo solicitando a capina e limpeza do espaço que
abrange o Cristo Redentor e
a Praça em frente a Igreja
Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, na altura do nº 1685,
no bairro do Socorro. “O
mato que circunda o local
está alto, situação que gera
infestação de insetos, sujeira e desconforto aos
usuários”, destaca o vereador Martim Cesar.

QUER CAPINA E LIMPEZA

CRISTO
REDENTOR E A PRAÇA EM FRENTE A
IGREJA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO
SOCORRO

DO ESPAÇO QUE ABRANGE O

PAZ

TRABALHO

NO ESPORTE
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V EREADOR A BDALA S ALOMÃO

constam relatos de violência
ocorridas nas praças esportivas e fora dos campos de
futebol, mais precisamente
nos arredores dos estádios
da cidade.
A situação, segundo o vereador Abdala, requer urgência na prevenção junto as

entidades (clubes), a Liga e
Secretaria de Esportes para
evitar que aconteça uma
ocorrência mais grave nos
campos envolvendo jogadores, dirigentes e torcida.
“Não posso me omitir após
presenciar atos e incentivos
à violência num local de lazer
e prática esportiva, local que
as crianças e os adolescentes
frequentam e recebem dos
adultos este péssimo exemplo”, enfatizou o vereador.

Bullying
no esporte
O vereador enfatiza que, em nosso município, existe uma Lei Municipal, única no
Brasil, que combate o bullying no
esporte. “Temos a
Lei Municipal que
combate estas práticas de violência
no esporte e como
autor desta norma
legal não posso
aceitar e me omitir
ao que vem ocorrendo nos campos
de futebol desde a
categoria de base ao adulto.
Estarei me reunindo com os
órgãos que comandam o futebol de Pindamonhangaba
para acharmos juntos a solução para este problema, antes que o pior venha ocorrer”, finalizou o vereador
Abdala.

Na última sessão de Câmara, realizada ontem, o vereador
Ricardo Piorino (PDT) encaminhou requerimento ao prefeito
municipal, João Ribeiro, solicitando contratação de uma empresa especializada para solucionar as mais diversas injustiças
existentes nos salários de diferentes categorias profissionais da
atual administração.
Segundo o vereador, há funcionários recebendo muito abaixo da sua realidade, tendo em vista que os reajustes efetuados
pelo Poder Executivo deram-se de forma aleatória, sem qualquer fundamento sólido e consistente, provocando desequilíbrio
e desigualdades entre os salários dos servidores.
“É preciso dar um basta a esta situação e tomar uma atitude
responsável para solucionar a questão, que vem desagradando
inúmeros funcionários há anos”, pontuou Piorino.

DEFESA

Vereador Abdala
Toninho da Farmácia
questiona a situação
cobra melhorias nas
de violência nos campos ruas do Araretama
O vereador Toninho da DEPTRAN dar uma atenção a
de futebol do município Farmácia
(PDT) está cobran- deste bairro, a situação che-

Após presenciar cenas de
violências, ameaças físicas
e psicológicas nos campos
de futebol de nosso município, o vice-presidente da
Câmara de Pindamonhangaba, vereador Abdala Salomão (PSDB), encaminhou
um requerimento à Associação dos Árbitros e à Secretaria de Juventude, Esporte e
Lazer (SEJELP) solicitando
relatório detalhado através
das súmulas dos jogos onde

V EREADOR R ICARDO P IORINO

do do Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal a
realização de estudos visando
melhorias nas ruas do bairro
do Araretama.

gou a tal ponto que não existe
mais horário para o caos no
transito, por isso um intervenção do DEPTRAN se faz necessária para evitarmos o pior,
pois além do
trafego de veículos ainda
temos o grande numero de
ciclistas circulando pelas
ruas do bairro”, destaca o
vereador
Toninho da
Farmácia.

Com o aumento do fluxo
de veículos algumas vias estão ficando
intransitáveis, com o
risco de acidentes e atropelamentos.
O vereador cita como
exemplo a rua
João do Amaral, antiga
rua 29, onde
os moradores
reclamam e
solicitam a colocação de uma
lombada e a inversão de fluxo, tornando mão única.
Pela mesma situação passa a rua Paulo César Bittencourt de Carvalho, antiga rua
30, que também necessita da
inversão de fluxo, tornando
mão única.
“Já passou do momento do

Convite
O Vereador Toninho da

Farmácia (PTD) convida
toda a população de Pindamonhangaba para comparecer nesta segunda-feira dia
18, na Câmara Municipal,
onde será realizada a cerimônia de encerramento da
Campanha de Enfrentamento da Violência contra o
Idoso.

DA MULHER

Dona Geni participa
de Audiência da CPMI
que investiga violência
contra a mulher
DONA GENI ESTEVE
CAMPOS PARA

NA

CÂMARA

DE

SÃO JOSÉ

DOS

CONHECER A REALIDADE

E O CENÁRIO DOS PROBLEMAS QUE AFETAM AS
MULHERES DO

VALE

E

LITORAL NORTE

A vereadora
Geni Dias Ramos
– Dona Geni
(PPS), juntamente aos vereadores
Abdala Salomão e
José Carlos Gomes – Cal – participou nesta segunda-feira, dia 11 de
CAL, DONA, GENI, DEPUTADA KEIKO OTA, ANA MARIA E ABDALA
junho, na Câmara
Municipal de São
José dos Campos, da Audiência todo o País.
Pública da Comissão ParlamenDurante a audiência foram
tar Mista de Inquérito - CPMI, da apresentados números e dados
Câmara Federal dos Deputados da violência praticada contra a
que investiga a situação de vio- mulher na região, sobretudo em
lência contra as mulheres no Bra- São José dos Campos. O relatósil.
rio deverá ser encaminhado para
A CPMI é composta pela se- discussão na Assembleia Legisnadora paulista Marta Suplicy e lativa de São Paulo no dia 29 de
pelas deputadas federais Keiko junho quando acontecerá a AuOta, Aline Correa, Bruna Furlan diência Pública Estadual para
e Janete Pietá. A Comissão este- fechamento do trabalho.
ve em São José dos Campos para
Para a vereadora, a audiência
coletar dados e informações so- foi importante pois mostrou que
bre as realidades locais, mapear Pindamonhangaba está no camios problemas e diagnosticar as nho certo na questão do combate
falhas no atendimento às mulhe- da violência contra a mulher.
res. Além da coleta de dados e da “Temos um Conselho dos Direitos
investigação da violência contra da Mulher combativo e estamos
as mulheres, o objetivo desta ação atuando firmemente para criarmos
foi apurar, de forma isenta, os uma rede de acolhimento e orienaspectos que impedem a aplica- tação para essas mulheres que soção da Lei Maria da Penha em frem todo o tipo de violência”.
C OMUNICAÇÃO /CVP

Atendendo pedido dos
moradores do bairro
Campo Alegre, o vereador Martim Cesar (DEM)
enviou solicitação ao Departamento competente
da Prefeitura, para a instalação de uma Academia da
Melhor Idade - AMI e um
Playground. A reivindicação
foi feita pelos moradores mediante abaixo assinado. “Minha sugestão é instalar a AMI
e o Parquinho na Praça São
Francisco, pois atenderá não
apenas as pessoas da melhor
idade, mas todos aqueles que
vivem na comunidade e buscam uma melhor qualidade
de vida”, diz Martim.

DE

DE

DIRETORIA

DE

C OMUNICAÇÃO /CVP

DIRETORIA

DIRETORIA

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) e a Comunidade do
Morumbi agradecem à Prefeitura Municipal pelo início das obras na
Área Verde e também pela limpeza e desapropriação dos terrenos
para a construção da futura escola do bairro.
Este era um pedido antigo da comunidade que comemora juntamente com o vereador. “A escola trará para os moradores do Jardim
Morumbi novas possibilidades na área da educação e um ensino com
mais qualidade e conforto”, enfatizou o Dr. Marcos Aurélio.
Limpeza Urbana
O vereador Dr. Marcos Aurélio solicita ao departamento competente da prefeitura e à Vigilância Sanitária, para que seja feita uma
constante limpeza das áreas públicas da cidade, principalmente ao
redor das escolas, praças e Centros Comunitários. A limpeza é
importante porque, quando há acúmulo de lixo, pode haver a proliferação de animais nocivos e peçonhentos como ratos, insetos e cobras,
que podem transmitir doenças à população. Outro problema que o
lixo pode trazer é o consequente acúmulo de água, que pode servir de
criadouro para o mosquito Aedes Aegypti, que é o transmissor direto
da dengue. “A limpeza da cidade e o combate à dengue devem ser
feitos durante todo o ano para que a população seja mantida em
segurança contra esta e outras doenças”, destacou o vereador.

V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO
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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.
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Pinda antiga:
óleo sobre tela de Hélio Hatanaka

Crônicas de uma ‘cidade princesa’...
Altair Fernandes
Em nossas pesquisas realizadas com a finalidade de continuar trazendo para os nossos
leitores
fatos, feitos, fotos,
causos e até a história da Pindamonhangaba antiga, eterna
princesa do Vale do Paraíba,
região serrana e litoral Norte, encontramos uma série de
crônicas de autoria do cronista,
contista, tradutor e adaptador
pindamonhangabense Jannart
Moutinho Ribeiro.
Escritos no início dos anos
70, os artigos de Jannart nos
conduzem a uma Pinda ainda
mais antiga. Conta dos costumes, aspectos do município e
jeito de ser dos habitantes da
Pindamonhangaba nas primeiras décadas do século passado. É oportuna a observação
de que escreveu estimulado
pela crônica de Nanci Salgado Campos, na edição de
13/9/1970 da Tribuna do Norte, sobre a Travessa Marquês
do Herval. Para falar daquela
via pública que liga a “Bicudo
Leme” à rua dos Andradas, a
autora mencionada relembrara o antigo Largo do Rosário,
Largo do Cruzeiro, ou seja a
praça Dr. Francisco Romeiro,
fato que inspirou Jannart a escrever suas memórias... sentira saudade daquele local que
era “um pedaço de seu chão”.
Elogiando o texto de Nanci Salgado, Jannart iniciava
suas reminiscências expressando
desapontamento e
questionando o triste fim da
igreja do Rosário...
“Saber, por exemplo, que
a pequenina mas inesquecível
igreja do Rosário, simplezinha, doce e humilde, a cuja
sombra nasci, desabou debaixo de um temporal, em 1927, é
duma tristeza que toca fundo,
principalmente para quem a
conheceu desde os primeiros
dias da existência. Quantos
pindamonhangabenses sabiam desse desastre?”.
Prosseguindo, conta que
ficara sabendo que o avô de
Nanci Salgado, o senhor Zequinha Monteiro Salgado, e
seu avô haviam sido “amigos e grandes sócios”, pois
tinham, os dois, “uma fantástica casa de sonhos”, assim definindo o antigo Eden
Cinema ; e também comenta
que a casa da autora do texto
que despertava suas lembran-

ças da Pinda antiga, ocupava
(na época em que escrevia
aquela crônica) o lugar do
casarão onde nascera, no então Largo do Rosário. Revelava também, que em julho
de 1969, estivera em Pinda,
por ocasião dos eventos comemorativos ao aniversário
da cidade, e vira o local todo
mudado, com casas novas,
modernas. Dizia que até o
cruzeiro era outro - referindo se à cruz de ferro que
também denominava aquele
Largo –, questionando onde
andaria o antigo cruzeiro de
ferro negro, todo trabalhado,
de seus tenros dias. Aqui,
atente o leitor, que a crônica
foi escrita em 1970, portanto, descreve os aspectos daquele logradouro público há
42 anos. O que era o tempo
presente naquela ocasião já
há quatro décadas também
pertence ao passado.
O casarão
Voltando a falar do Largo
do Rosário, Jannart Moutinho relembra, com detalhes,
como era a ajardinada residência onde viera ao mundo. Uma descrição que – há
leitores que irão concordar
comigo - transborda saudosismo e nos conduz para um
tempo algo romântico da
Pindamonhangaba de outros
tempos. Com ela concluímos
nosso tema por esta edição,
mas voltaremos ao assunto ...
“O casarão em que nasci
era um casarão acachapado,
de longos beirais, gostoso,
claro e fresco, de cancela

que rangia, de chão de largas tábuas sempre muito bem
lavadas, muito limpas, quase
brancas da esfregação. Nos
dias da lavação, botavam-me sentado numa beirada
de mesa - vasta mesa da
sala de jantar – para apreciar a limpeza. Eu acho, cá
comigo,que ali me punham
era mas para não fazer artes.
A sala do jantar, tamanhona,
com janelas de guilhotinas
que espiavam o jardim, com
seu grande repuxo cheio de
limos e samambaias, aqui, e
o quintalão, além, com suas
laranjeiras mexeriqueiras,
limoeiros, abacateiros, mamoeiros e, no fundo, bem no
fundão, o bosquete de araçás, o lugar que eu mais
gostava, sossegado, meio
sombrio e meio selvagem.
Essa sala de jantar, lembro-me dela tão bem, era movimentada, vivia sempre cheia
de gente, parentes ou visitas.
Um puxado que saia que saia
da porta dessa sala, calçado
de tijolos, levava à cozinha,
ladeando o jardim. O jardim
era desses de antigamente,
intramuros , onde se ficava
à vontade e se gozava dum
doce repouso, sem perturbações de passantes, jardim
como diz Lobato do de Dona
Benta, hoje fora de moda,
com esporinhas, cristas-de-galo, cravos – que era a flor
preferida de minha mãe –
maravilhas, rosinhas, dessas
de trepadeira, modestinhas,
damas-entre-verdades, alecrins, guinés, arrudas...”

Um Anúncio do Passado
Publicava-se no jornal Sete Dias (extinto), no início dos anos 60

O antigo Largo do Rosário, atual praça Dr. Francisco Romeiro (também popularmente
conhecido como Largo do Cruzeiro), com destaque para a igreja demolida em 1927

Lembranças
Literárias:
As Palmeiras de Taubaté
Quando caíram todas as palmeiras,
A que por último ficara em pé
Em lágrimas chorou horas inteiras
Na rua da estação de Taubaté...
Palmeiras, damas no salão em fila,
Erguendo os verdes leques para o ar,
Quando a cidade histórica e tranquila
Jaz na mudez dos anos, secular...
Entre as palmeiras de manhã e à tarde
Os namorados conversando a sós
Pressentiam do amor a chama que arde,
Porque quem ama abafa a medo a voz...
E só nos resta uma saudade agora
Das vívidas palmeiras imperiais!
E a própria brisa quando passa chora
Murmurando em surdina: nunca mais...
Será crime de lesa natureza
Esse atentado contra a tradição!
Quando a rua estiver à noite acesa,
As sombras espectrais protestarão!
Ó palmeiras esbeltas do caminho,
Sublime inspiração dos versos meus:
É vosso poeta que se ergueu sozinho
Para dizer-vos soluçante: adeus...
Dr. Marcondes Cesar - Tribuna do Norte, 27/11/1966

SEGUNDO CADERNO
Pindamonhangaba, sexta-feira, 15 de junho de 2012

AGENDA PINDA+20
CARTA DE INTENÇÕES

A

tendendo a convites, convocação pela imprensa escrita, falada e televisionada, além de carros de som, internet e
outdoors, estudantes do ensino público e particular de nossa cidade, além de representantes da sociedade civil
organizada, estiveram reunidos no Parque da Cidade de Pindamonhangaba, para desenvolver a Semana do Meio
Ambiente 2012 “Pinda+20”, entre os dias 1º e 6 de junho.Eles se reuniram para desenvolver propostas para o desenvolvimento sustentável de Pindamonhangaba nos próximos 20 anos, a serem encaminhadas à Conferência Mundial “Rio+20”.
As propostas foram desenvolvidas dentro dos temas: “A Economia Verde no Contexto do Desenvolvimento Sustentável de
Pinda”; “Política de Diretrizes para Erradicação da Pobreza e Disseminação das Práticas de Responsabilidade Social”; “O
Quadro Institucional de Pinda para Promoção do Desenvolvimento Sustentável”; e o “Plano Diretor de Pinda como Mecanismo de Estímulo Efetivo do Desenvolvimento Sustentável”. Das propostas formuladas, houve condensação num relatório que,
posto em discussão na plenária do último dia do evento, resultou na propositura ﬁnal a ser encaminhada não só à Conferência
Mundial, mas também aos poderes Legislativo e Executivo, para que daqui se extraiam compromissos de encaminhamento e
postura das seguintes medidas elaboradas:

1. ECONOMIA VERDE
• Aumentar o controle e ﬁscalização de emissão de gases e resíduos químicos.
• Incentivar as ações voltadas para as iniciativas de compostagem para reaproveitamento em agricultura familiar.
• Incentivar a reciclagem de Resíduo Sólido Inerte.
• Criar os PEV – Posto de Entrega Voluntária de material reciclável e lixo tecnológico como política de governo.
• Ampliar as campanhas de comunicação sobre Coleta Seletiva, tornando-as permanentes.
• Incentivar o processo de logística reversa
• Realizar de forma permanente, campanhas educativas visando criar consciência de consumo na população.
• Incentivar a participação de agricultores (sobretudo agricultura familiar) em eventos que abordem o meio ambiente como
forma de valorização da atividade.

2. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
•
•
•
•

Continuar os programas de plantio de árvores em toda a cidade e área rural.
Conservar e assegurar a manutenção dos parques, jardins, áreas verdes, áreas de proteção permanentes (APP)...
Conservar e monitorar os recursos hídricos do município.
Ampliar as campanhas de comunicação e de educação contra o uso de queimadas na zona rural.

3. ERRADICAÇÃO DA POBREZA
• Fortalecer as cooperativas de material reciclável existentes na cidade.
• Fortalecer todos os projetos da cidade que visam não só a valorização do meio ambiente, mas também o trabalho do agricultor,
incrementando a economia do campo.
• Ampliar os projetos sociais com orientações sobre: plantio, equipamentos agrícolas, cooperativas e formas de ﬁnanciamento
para pequenos e médios agricultores.
• Ampliar os programas de assistência técnica à agricultura familiar, desenvolvimento do turismo rural, gastronomia rural e
artesanato com materiais alternativos como forma de geração de renda.
• Incentivar a diversiﬁcação de culturas na área rural, com enfrentamento ao aumento desenfreado das plantações de eucalipto.
• Desenvolver projetos fundiários com a possibilidade da cessão espaços em regime de cooperativas para produtores rurais
desenvolverem a agroindústria, a exemplo dos kibutz de Israel.
• Buscar a implantação, com a parceria dos governos estadual e federal, de ensino técnico rural, com bolsa de estudo para alunos
de zona rural visando à formação de mão de obra especializada no campo, reduzindo o êxodo.
• Incentivar a formação de grupo de jovens protagonistas voluntários para multiplicar informações sobre os métodos e políticas
para a erradicação da pobreza nos bairros onde o problema existe.

4. PLANO DIRETOR
• Ampliar e manter a malha de ciclovias, com incentivo à sua utilização.
• Incentivar o uso de bloquetes e paralelepípedos no calçamento de ruas facilitando a drenagem e inﬁltração das águas pluviais.
• Normatizar e ﬁscalizar os portos de areia, com ênfase na preservação ambiental.
• Discutir soluções regionalizadas para a questão de resíduos, recursos hídricos, ﬂorestas e outros aspectos ambientais regionais
(Região Metropolitana).
• Implementar o zoneamento rural de acordo com a aptidão das propriedades e territórios.
• Elaborar proposta de Lei que vise a regulamentação para a aprovação de ediﬁcações verticais no sentido de minimizar o impacto e planejar ações que ofereçam a compensação dos equipamentos públicos e mobiliário urbano.

Este documento manteve o sentimento que norteou a apresentação e a escolha das propostas,
sendo mantida a maioria das palavras da forma como sugeridas pelos autores. Ajustes
ortográﬁcos necessários foram realizados buscando não alterar esse sentimento.
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Arquivo pessoal

Seja
bem-vinda

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Os amigos e familiares
de Anderson e Thatiane
parabenizam o casal
pela chegada da
primeira filhinha, Isabela.
Eles desejam muita
saúde e felicidade para
a pequena isabela.
“Seja abençoada
neste lar com muito
carinho e amor”.

Arquivo pessoal

Felicidade

5 aninhos!

Aniversário de casamento

Tudo de bom

Parabéns e muita felicidade
para a garotinha Sabrina, que
comemorou seu aniversário no
dia 4 de junho. Os familiares e
amigos desejam muita saúde
e tudo de bom.

Felicidade para Paulo Flauzino e Maria José, que completaram
32 anos de casados no dia 14 de junho. Eles recebem os
cumprimentos das filhas Tatiane e Erika, dos genros Marcos e
Junior e o abraço especial do netinho Luis Gustavo, além dos
amigos que os felicitam pela data.

Para Washington Rodrigo
Pacheco de Oliveira, que
comemora mais um aniversário
no dia 16 de junho. Recebe
cumprimentos dos familiares,
principalmente da sua
namorada .

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Toda a felicidade do mundo
para nossa amiga Ivete
Ultramari Rosa, aniversariante
do dia 16 de junho. Seus
amigos da Secretaria de
Governo desejam tudo de
bom. Familiares e amigos
mandam beijos.

Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

Feliz aniversário
Para Carlos Domingos
(comemorou 50 anos no dia 9
de junho). Sua familia deseja
muita felicidade e tudo de
bom. Abraços especiais da
esposa Nilza, das filhas Bel e
Clarissa e dos genros Diogo e
Washington.

Aniversário
Completou mais um aniversário no dia 4 de junho, Iracema,
funcionária da TN. Os familiares e colegas de trabalho desejam
muita felicidade e muitos anos de vida. Parabéns!

Feliz aniversário
Para a aniversariante do dia 9 de junho, a fisioterapeuta Erika
Flauzino. Ela recebeu abraços dos pais, familiares e amigos,
que a cumprimentam e desejam felicidade, especialmente o
abraço do afilhadinho Luis Gustavo e do noivo Júnior (na foto
com ela).

Arquivo pessoal

Parabéns
Arquivo pessoal

Tudo de Bom
Parabéns para Daniela Marcondes, aniversariante do dia 16 de
junho. Seus familiares, amigos e colegas da Prefeitura desejam
muita felicidade.

Felicidade para Walmir
Medeiros, da Sabesp, que
comemora aniversário no dia
15 de junho, recebendo o
abraço de seus familiares e
amigos. Tudo de bom!
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Domingo tem teatro no Largo do Quartel
“A Saga da Bruxa Morgana e a Família Real”, peça protagonizada
pela atriz global Rosi Campos, será apresentada às 20 horas
Este domingo (17), as
crianças, adultos e a melhor
idade ficarão encantados com
a magia teatral na praça Padre
João de Faria Fialho – Largo
do Quartel. A apresentação
do espetáculo “A Saga da
Bruxa Morgana e a Família
Real” será às 20 horas. Toda
a população está convidada a
assistir à produção.
O elenco deste trabalho é
formado pela atriz Rosi Campos, Tadeu de Pyetro, Suzan
Damasceno, Majeca Angelucci, Lianna Mattheus, Marco Aurélio Campos, Cléber
Tolini, Sérgio Milagre, Cléo
Antunes, Ana Elisa e Débora
Santos, a direção é assinada
por Christiane Tricerri. O trabalho é da Cia Teatro Grafitti,
a duração do espetáculo é de
1h10.
A bruxa Morgana, nesta
história, vai proteger a família real portuguesa em uma
divertida história que mistura
humor e aventura. A história começa em novembro de
1807, quando a corte portuguesa foge das tropas de Napoleão.
Nas embarcações que
trouxeram à corte veio também a biblioteca real que
guarda o misterioso Livro de
Areia. Trata-se de um livro
encantado, infinito, sem começo nem fim. O livro deve
ser bem guardado, pois na
mão de pessoas erradas pode
se tornar perigoso.
Para receber a corte, o
bruxo Erudito, tio de Morgana, prepara uma festa no Castelo da Bruxa Morgana, única
construção no Brasil à altura
da realeza. Morgana, no entanto, está preocupada com
o livro, ela sabe que existe
uma bruxa má, Wiloa, que
é sua inimiga e sempre quis
se apossar do Livro de Areia.
Wiloa é esperta e com a ajuda de Zilah, sua fiel serviçal,
fará de tudo para conseguir o

C

livro dos bruxos.
A produção virá a Pinda
por meio do Circuito Cul-

tural Paulista, com apoio do
Proac – Governo do Estado
de São Paulo e Prefeitura de

Pindamonhangaba. O projeto
é executado pela Associação
Paulista dos Amigos da Arte.
Divulgação

Minc realiza
seminário sobre
cultura em Pinda
Encontro será no auditório da
Etec “João Gomes de Araújo”
A Prefeitura de Pindamonhangaba e o Ministério da
Cultura realizam na terça-feira (19), às 18 horas, o seminário sobre o SNC - Sistema
Nacional de Cultura e o PNC
- Plano Nacional de Cultura.
O encontro será no auditório da Etec “João Gomes de
Araújo” (rua José Benedito
Cursino, s/n, Boa Vista).
O Ministério da Cultura
foi criado em 1985, e ainda
se encontra em construção.
O Plano Nacional de Cultura foi aprovado no final de
2010. Uma das metas do
Plano é a implantação do Sistema Nacional de Cultura.
O Sistema Nacional de
Cultura é um dos projetos
mais importantes do Ministério da Cultura e seu avanço é
também o avanço da cultura
nacional. Sua criação permite uma estrutura que integre, articule e organize a
gestão cultural, aproximando
as três esferas de governo e a
sociedade civil, no intuito de
criar uma política de estado,
ou seja, que não seja afetada
nas trocas de governo.
“Estreitar esse diálogo
com os representantes do

Minc neste momento, é fundamental para o sucesso da
implantação do SMC - Sistema Municipal de Cultura.
Todos aqueles que têm interesse pelo futuro da Cultura
no nosso município, podem
e devem participar”, convida a diretora de cultura Nilza
Mayer
A diretora também fala
da 2ª Conferência Municipal
de Cultura. “Em breve, estaremos dando mais um passo
em direção à construção do
SMC, estaremos realizando a
II Conferência Municipal de
Cultura ‘Construindo o Plano Municipal de Cultura’ ,
ou seja, estaremos decidindo
juntos, poder público e sociedade civil, o que queremos
para Pinda nos próximos 10
anos.”
Para participar do evento
é necessária a confirmação da
presença, através dos telefones: (11) 2766-4300 (RRSP-MinC) ou (12) 3642-1080.
Mais informações podem ser
obtidas no Departamento de
Cultura (rua Dr. Campos Salles, 530, São Benedito), ou
pelo e-mail cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br.

Museu sedia lançamento
do livro “Aconteceu na
Escola” de Paulo Tarcizio
A bruxa Morgana e um representante da família real portuguesa

rítica
Literária

Na coluna desta semana gostaria
de propor um exercício diferente do
habitual: um olhar atendo sob o outro. Talvez possa parecer loucura, mas
toda loucura tem um pouco de verdade. Então, proponho que ao andar
pelas ruas de sua cidade, pare alguns
minutos ao deparar-se com um mendigo e antes que tenha qualquer pré-julgamento, o observe com um olhar
desprendido. Você consegue encará-lo? Ou vê nele a mesma angústia que
há em você?
Um mendigo perambula pelas ruas
de uma grande metrópole em busca
de algo que amenize sua tristeza, dor
e solidão. Com ele carrega apenas um
tatame, pensamentos e os adágios do
teólogo Erasmo de Rotterdam, autor
do livro Elogio da loucura. Um bilhete de sua amada dizendo “Acabou-se,
adeus”, o atormenta diariamente. O refrão “ela virá eu sei” torna-se um cântico para aplacar as angústias do mundo,
ao mesmo tempo em que ele observa os
escombros da vida urbana em detalhes.
“É excitante ver o mundo desabando-se. Desde que seja do outro lado da calçada. Ver, em vez de ser, escombros”.

FELIPE BRANDÃO
Felipe Brandão é jornalista formado pela Universidade de Taubaté,
blogueiro e leitor compulsivo.

Este é o enredo do romance O
mendigo que sabia de cor os adágios
de Erasmo de Rotterdam, de Evandro
Affonso Ferreira, lançado recentemente pela Editora Record. Evandro
é um talento nato, surgiu na literatura
em 2000 e logo ganhou todo o amor
da crítica. Participou de uma coletânea de contos em Portugal, ganhou

em 2010 o Prêmio APCA e foi finalista do Jabuti em 2011.
Talvez você encontre a mesma
dificuldade que tive ao começar
ler o livro, pois a escrita de Evandro não é uma linguagem simples.
No entanto, ao encarar cada linha
como um desafio você certamente
não conseguirá parar de ler. O livro
é uma poesia reflexiva que acalenta,
assusta e emociona. Atente-se à fala
do tal mendigo que tem muito a ensinar. Existe muito mais sabedoria
nas ruas do que podemos imaginar.
“Sem amor na alma a vida resseca”,
disse o homem que segue em busca
de uma razão para viver. Estaríamos
todos em busca da mesma razão?
“Esquecer para não endoidecer”,
parece nos aconselhar em determinado momento. Uma coisa é certa, o
mendigo que sabia de cor os adágios
de Rotterdam, parece saber mais da
vida do que nós, que estamos como
testemunhas silenciosas na maioria
do tempo.
Felipe Brandão é jornalista formado pela Universidade de Taubaté, blogueiro e leitor compulsivo.

O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina sediará no
dia 22 de junho, às 20 horas o
lançamento do livro “Aconteceu na Escola” de Paulo
Tarcizio da Silva Marcondes.
O evento será gratuito e aberto ao público.
Paulo Tarcizio é diretor
de Patrimônio Histórico de
Pindamonhangaba e, em seu
livro, lembra de amores, erros, acertos, medos, intui-

ções, indignações, tomadas
de posição, pedidos de perdão, tentativas de reparação,
ações políticas visando transformações, sucessos, decepções, alegrias e fracassos.
Exemplares do livro estarão à venda na noite do lançamento, no valor de R$ 30.
O Museu fica na rua Marechal Deodoro, 260, centro.
Para mais informações, entrar em contato pelo telefone
3648-1779.
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O lançamento do
livro será no dia
22, às 20 horas
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Bristol:
De Pinda
para a

Europa
O rock de Pindamonhangaba estará sendo tocado para os
ouvidos europeus a partir da próxima semana, quando a banda
Bristol se apresenta, pela primeira vez, na França e Inglaterra
com seis shows agendados até a primeira semana de julho. O
grupo completou três anos juntos em março e, mesmo tendo
acabado de sair das fraudas, eles já possuem um CD lançado
sem gravadora, além de uma boa trajetória nos palcos paulistas. O álbum intitulado de “Misplaced” saiu do forno em junho
de 2011. No mesmo ano, o banco francês Credit Agricole fez
um concurso de bandas do próprio país e considerou a Bristol
como um grupo francês, por causa da baterista Renata Dommange, colocando-os como uma das 24 melhores bandas do
país naquele ano. Na entrevista feita com Rubens Filho, Fagner Froes e Marcelo Moss, esta e outras histórias serão contadas com mais detalhes..
TN – Primeiramente, como
a banda começou?
Rubens Filho – Bom, a banda começou em 2009 com
uma ideia minha e do Fagner
de formarmos uma banda de
composições próprias, já que
eu tinha parado de tocar há
dois anos e meio. Foi então
que montamos a banda, que
ainda nem tinha nome, e encontramos o Marcelo por
causa de um anúncio numa
loja de música. Quando eu
liguei para ele, expliquei o
projeto e disse que não tínhamos baterista, ele não se
importou. No ﬁm de tudo, eu
perguntei quantos anos ele tinha e ele disse que tinha 42
anos. Então, eu pensei: ‘Caramba, o cara tem a idade do
meu pai. Será que vai rolar?’.
Foi uma dúvida engraçada,
mas que merece ser citada,
pois a partir de então ﬁcou
claro que a idade é o que menos importa.
TN – Vocês ﬁzeram o projeto
sem baterista?
Fagner Froes – Na verdade

meu primo se dispôs a tocar
no início, mas não rolou pela
falta de tempo dele e encontramos o Benni por acaso.
Ele ﬁcou com a gente quase
por um ano. Infelizmente ele
teve que se mudar e ﬁcou difícil nossa comunicação, então o Marcelo nos apresentou
a Renata Dommange. A mesma dúvida que o Rubens teve
com o Marcelo sobre a idade,
eu e ele também tivemos com
a Renata, já que ela era mulher e casada. Sabe? Nós não
sabíamos se o marido dela
iria aprovar a ideia. Mas tudo
ﬁcou claro, mais uma vez,
que independente do sexo e
da idade era pra dar certo e
tudo aconteceu.
TN – Como surgiram as primeiras composições e qual
foi o processo para chegar
ao CD?
Rubens Filho – Eu sempre
quis ter um projeto com músicas em inglês e então comecei a escrever bastantes
letras. Ao mesmo tempo, eu
levava um esboço de melodia

para os ensaios e foi acontecendo. O processo para escolher as músicas do CD aconteceu assim também: nós
tínhamos umas dez ou onze
canções, sentamos um dia
no McDonalds em São José
e decidimos na hora quais
músicas a gente mais gostava
e quais poderiam dar certo.
Deu desencontros de opiniões,
mas decidimos.
TN – Mas por que em inglês
e não em português?
Marcelo Moss – Frescura do
Rubens (risos).
Rubens Filho – Na verdade,
eu sempre ouvi bandas inglesas, irlandesas, americanas,
canadenses e tal, então a língua inglesa estava praticamente no meu sangue. E outra, o rock nasceu nos países
de língua inglesa, acho que
nada mais justo do que cantar
em inglês um estilo que nasceu lá e não aqui. Temos bandas com letras em português
e são boas, mas acho que não
dão o mesmo impacto que as
de língua inglesa dão. Com a
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internet aí, tudo ﬁca mais fácil e com o inglês podemos
chegar a qualquer lugar. Já
o português tem suas limitações. Mas que ﬁque claro
que eu amo o Brasil e a língua portuguesa. Foram só
escolhas.
TN – Cantar em inglês ajudou a conseguiram estes
shows lá fora?
Marcelo Moss – Também.
Sem dúvidas facilitou muito. O fato de termos ﬁcado
como uma das 24 melhores
bandas da França em 2011
pelo concurso do banco ajudou mais ainda. Mas fazer
músicas em inglês contribuiu muito, confesso.
Fagner Froes – Sem contar
que nós conseguimos passar
nossa mensagem numa língua que é universal e todos
entendem. O brasileiro aceita muito o inglês e nos ajuda
aqui também.
TN – Como foram agendados os shows na Europa?
E quais serão as surpresas

para o público de lá?
Rubens Filho – A Renata
Dommange morou na França
por 12 anos antes de voltar ao
Brasil em 2007. Infelizmente ela precisou voltar pra lá
ano passado pra morar deﬁnitivamente, de novo. Foi aí
que ela agendou os shows pra
gente com a boa repercussão do CD. Na Inglaterra só
aconteceu por conﬁança dos
promoters no nosso trabalho.
Marcelo Moss – Você perguntou sobre as surpresas,
né? Bom, vamos encher o
ouvido dos franceses e dos
ingleses de barulho, mas barulho de qualidade (risos).
Na verdade, vamos tocar
nosso CD e algumas coisas
novas. Só isso.
TN – A Renata vai tocar com
vocês por lá?
Fagner Froes – Sim, ela fará
75% dos shows. O restante,
nosso amigo e baterista aqui,
Jefferson Merida, assumirá
as baquetas. A ideia é essa, ir
lá, tocar e se divertir.

TN – Dá para viver de música?
Rubens Filho – Talvez com
uma gravadora por trás, por
mais que a indústria da música esteja morrendo. De maneira independente é complicado, a gente não tem muito
amparo e você precisa puxar
muito o saco, coisa que ninguém aqui gosta de fazer.
Mas se você me perguntar se
a Bristol me sustenta, eu respondo que não. Todos temos
outra proﬁssão, estudamos
outras coisas e não estamos
a ﬁm de passar fome. Mas
eu penso assim: se acontecer
com a música, ótimo. Se não,
paciência – acho que já conquistamos coisas importantes
morando em Pinda e administrando por conta própria.
Marcelo Moss – Estamos
planejando nossas coisas e
se der certo, como o Rubens
disse, maravilha! O importante é não deixar a música
morrer e continuar, mesmo
que tenhamos pouco tempo
no futuro devido a vida proﬁssional.
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Prometheus’ mostra confronto de seres
humanos com alienígenas
Em “Prometheus”, novo
no ﬁlme de Ridley Scott em
cartaz nos cinemas, os seres
humanos têm de ir até outro
planeta para descobrir a origem da vida na Terra.
É nessa ﬁcção cientíﬁca
que, mais de três décadas
depois, o diretor inglês volta ao universo de “Alien - O
Oitavo Passageiro” (1979) e
investiga a hipótese de não
estarmos sozinhos no universo.
Uma nave viaja até uma
galáxia longínqua onde, espera-se, a tripulação irá encontrar aquilo que chamam
de Os Engenheiros - ou seja,
os seres que criaram a vida
humana.
A cientista Elizabeth
Shaw (Noomi Rapace, da
versão sueca de “Os Homens que Não Amavam as

Mulheres”) acredita ﬁrmemente nisto, baseada na repetição de pinturas rupestres em vários pontos da
Terra, ainda que nem por
isso ela deixe de acreditar
em Deus e não se separe de
seu cruciﬁxo.
O que ela e sua equipe
encontram é uma imensa e
misteriosa caverna, aparentemente vazia, mas ocultando muitos perigos.
Ao contrário de muitas
ﬁcções cientíﬁcas, “Prometheus” não escancara o seu
teor de parábola, não fala
da ciência desmedida ou de
cientistas malucos e sem limites. Nesse sentido, o ﬁlme
de Scott é mais sutil, escorrega na sua própria gosma,
mas ainda assim, se reencontra em meio a divagações
metafísicas.

Filme de Ridley Scott é uma ﬁccção cientíﬁca que mostra seres humanos em busca das origens da Terra

Spock e Capitão Kirk se ajudam em
novo game de ‘Jornada nas Estrelas’
Baseado nos ﬁlmes da
série “Jornada nas Estrelas”, do diretor JJ Abrams, o novo jogo da franquia espacial tem como
foco as partidas cooperativas, com os personagens
Capitão Kirk e Dr. Spock
se ajudando a todo o instante durante a aventura.
O jogo acontece no
período que compreende o ﬁnal do primeiro ﬁlme, lançado há quase dois
anos, e o próximo, que deve chegar aos cinemas em
2013. Para dar um toque a
mais de realidade, o estúdio Digital Extremes usou
os atores do ﬁlme, como
Zachary Quinto (Spock) e
Chris Pine (Kirk) para dublar os personagens.
O jogo foca na cooperação entre os dois
personagens, que po-

Divulgação

Capitão Kir e Spock juntos em nova aventura

dem ser dois jogadores jogando por meio da internet. Caso você queira jogar
sozinho, o sistema controlará um dos dois personagens.
Os dois amigos, Kirk e Spock,
têm habilidades diferentes: o
primeiro gosta de analisar a
situação e o outro quer resolvê-la o mais rapidamente.
No campo de batalha,
Spock usa seus equipamentos
para saber o estado de saúde
de uma vítima, informações
sobre pontos fracos dos ini-

Sucesso na Rede

Clipe faz sucesso
usando 25 mil Post-it
Um novo vídeo no YouTube faz sucesso com 25 mil
pequenos Post-it que criam um clipe musical inteiro. A
banda que teve a ideia de utilizar estes papéis foi a The
Family Bones.
Foram utilizados Post-its agrupados em uma parede durante quase quatro meses de captura de imagens
para criar o efeito de movimento, conhecido como stop-motion.
O vídeo pode ser conferido no Youtube, com o título
“If You Ever Need Someone - The Family Bones”.

migos. Com isso, ele recolhe pistas que o ajudarão a resolver o mistério
envolvendo a missão.
Enquanto Spock procura por pistas, Kirk deve ﬁcar perto para poder
protegê-lo de eventuais ataques surpresa. Em
momentos de grande perigo, Kirk consegue pedir
para a Enterprise bombardear um determinado
ponto do mapa repleto de
adversários.

Rei do Ringue
encarna Rei do Pop
Anderson Silva é
capa da edição deste
mês da revista Rolling
Stone. Com a chamada
“A vida pop do rei do
ringue”, o lutador, que
se prepara para um
dos maiores combates
de sua carreira, contra
Chael Sonnen, aparece
vestido de Michael Jackson.
Em entrevista à revista, Anderson Silva
explicou a impressão
que passa ao público
e à imprensa: “eu falo
tudo o que penso e isso
acaba causando uma imagem
de marrento”. O lutador também contou sobre a forma
com a qual lida com fama
e dinheiro. “Se tudo tivesse

opções de capa. Além da
matéria com Anderson Silva, Beach Boys, Metallica,
Sex Pistol, Cinema e Amazônia são alguns dos temas
da revista

O que rola no cinema

Televisão
Tiago Leifert vai comandar

‘The Voice Brasil’
A TV Globo anunciou
nesta semana o apresentador da primeira temporada do programa “The Voice
Brasil”. Tiago Leifert, responsável pelo “Globo Esporte” em São Paulo, vai
comandar o reality show
musical. Ele se junta ao já
conﬁrmado time de jurados
Claudia Leitte, Carlinhos
Brown, Lulu Santos e Daniel na missão de descobrir,
treinar e fazer brilhar um
novo cantor brasileiro.
Um primeiro grupo de
candidatos participará de audições regionais com a produção do programa. Na sequência, os escolhidos vão se
apresentar no palco do “The
Voice Brasil”.

acontecido há cinco ou seis
anos, talvez minha cabeça
não fosse boa para lidar (com
isso)”, disse.
A Rolling Stone Brasil chega às bancas com duas
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CINEMARK – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(15 a 21/6)
Branca de Neve e o Caçador
13h20 - 16h10 - 19h00 - 21h50
Homens de Preto 3
12h30 - 15h00 - 17h40 - 20h10 - 22h40
Madagascar 3: Os Procurados
11h10 - 13h30 - 15h50 - 18h10 - 20h30 - 23h00
Madagascar 3: Os Procurados 3D
12h10 - 14h30 - 16h50 - 19h10 - 21h30 - 23h50
Os Vingadores
11h20 - 14h20 - 17h20 - 20h20 - 23h20
Prometheus 3D - Dublado
12h40 - 15h30 - 21h10 - 00h00

Tiago Leifert

As inscrições para o programa estão abertas desde o
dia 13 de maio. Os interessados têm até 10 de julho para se
inscrever pela internet, no site www.globo.com/thevoicebrasil, ou por envio postal. O
campeão ganhará R$ 500 mil
e um álbum gravado pela Universal Music.

Prometheus 3D - Legendado
18h20
Mais informações no site: http://www.
cinemark.com.br/programacao/sao-jose-doscampos/center-vale.
*Até o fechamento desta edição o Moviecom,
cinema do Taubaté Shopping, ainda não havia
atualizado a programação para o ﬁnal de
semana.
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Escola Ayrton
Senna realiza
2ª etapa do projeto
“Acelera Ayrton”

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Apresentações relacionadas ao tema e premiação das três melhores redações, ﬁnalizaram a formatura

Projeto de Educação para o Trânsito forma cerca de 550 alunos

Alunos prestigiaram as apresentações do projeto

No ﬁnal do mês de maio,
a equipe da escola municipal Ayrton Senna da Silva
realizou a segunda etapa do
projeto “Acelera Ayrton”,
desta vez a apresentação foi
preparada pelos alunos do
pré, do período da manhã e
tarde, junto com as professoras Eliana e Suelani. A
apresentação foi produzida
com base nas histórias do
livro de Ziraldo, “Os Dez
Dedinhos” e “A Princesa e
o Sapo”.
“O projeto refere-se à lei-

tura que, consequentemente,
vem também relacionar-se
com a escrita; fazendo com
que o leitor não só codiﬁque
a leitura, decifrando-a nas
palavras, mas também faça
acontecer o real entendimento do que está sendo lido, que
é importante para a vida social de todos”, disse a gestora
da unidade escolar, Vivian
Zaccaro Perroni.
As apresentações foram
prestigiadas por todos da
equipe escolar e alunos de todas as salas.

O projeto de Educação
para o Trânsito, da Prefeitura de Pindamonhangaba –
desenvolvido pela Seção de
Educação do Departamento
de Trânsito, realizou na manhã de terça-feira (12), a 11ª
formatura do Edutran. A solenidade foi realizada na quadra do Alto Tabaú, e contou
com a presença de 550 alunos, professores, pais, parceiros e representantes do Executivo e Legislativo.
Neste primeiro semestre
foram atendidas nove unidades escolares da Rede Municipal de Educação, são elas:
Dr. Ângelo Paz da Silva, Professor Félix Adib Miguel,
Professor Joaquim Pereira da
Silva, Professora Julieta Reale Vieira, Professora Madalena C. Salum Benjamim, Pro-

fessor Pe. Mário A. Bonotti,
Professor Moacyr de Almeida, Vito Ardito e escola Professora Regina Célia Madureira Souza de Lima.
O projeto Edutran é desenvolvido pelos agentes
educadores Ana Paula Lucci,
Ênio Borges e Michel Cassiano. Eles ensinam regras e
normas de trânsito às crianças, para que elas cresçam
imbuídas da responsabilidade e da cidadania.
Todas as escolas ﬁzeram
apresentações relacionadas
com o tema, posteriormente, houve a premiação das
três melhores redações. Este ano foram premiados quatro alunos: em 4º lugar ﬁcou
o estudante Fabiano Luiz dos
Santos Filho – da escola Joaquim Pereira da Silva; 3º -

Pamela Lyandra de Jesus César – da escola Professora
Regina Célia Madureira de
Souza Lima; 2º - Estefânea
Gabrielle de Jesus Ramos –
escola Vito Ardito; e, em 1º,
Mariane Cristine Izidoro Miranda – da escola Julieta Reale Vieira.
A agente educadora Ana
Paula Lucci conta que toda
a equipe ﬁca feliz com mais
uma formatura, porque são
550 alunos multiplicadores
que levam para casa e bairro o que é o respeito e a educação no trânsito. “Ficamos
muito contentes com a participação dos pais e professores. Este semestre foi difícil trabalhar, porque tivemos
menos educadores e mais escolas, mais foi muito gratiﬁcante”.

Aqui em São

Paulo
tem um Brasil melhor.

O Governo Federal, em parceria com o Estado e
os Municípios, investe para melhorar a sua vida
e a de todos os brasileiros.
Para superar a pobreza extrema
Bolsa Família amplia benefícios, chegando a 1,2 milhão de
famílias no estado.

Brasil Carinhoso

O Brasil Carinhoso tira da miséria 130 mil famílias com filhos
de 0 a 6 anos, garantindo renda mínima de 70 reais por pessoa,
amplia o acesso à saúde e aumenta vagas em creches.
Com o Pronatec, 17.011 pessoas têm oportunidade de aprender
uma profissão.
224.176 pessoas cadastradas pelo Busca Ativa.
UPA 24h

Para melhorar o atendimento na Saúde
Medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes atendem
mais de 981.925 paulistas.
119 UPAs 24h em construção.
Mutirões realizaram 51.746 cirurgias eletivas e 81.651
próteses dentárias em 2011.

Para melhorar a qualidade da Educação
77 novas creches e pré-escolas entregues. Até 2014, estão
previstas 746 unidades.
117 mil vagas em cursos técnicos e de formação profissional
pelo Pronatec.
326.948 bolsas de estudo do ProUni para estudantes paulistas.

Medicamentos gratuitos

Pronatec

“É sempre satisfatório e um grande prazer trabalhar com essas crianças,
elas recebem informações
que muitos adultos não têm.
Eles são multiplicadores, saem passando conhecimento para familiares e amigos,
acredito que no futuro a cidade terá cidadãos conscientes, essa faixa etária é ideal
para plantarmos uma sementinha e ela gera grandes frutos depois”, aﬁrma o agente
educador Ênio Borges.
O diretor do Departamento de Trânsito, Luis
Rosas Júnior, agradece pelo empenho de todos os
agentes educadores e também dos professores que
desenvolveram as apresentações para abrilhantar a
formatura.
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Otávio Bulgarelli vence a 1ª etapa
da Volta Ciclística de Goiás
Divulgação/Ciclismopinda

Luis Claudio Antunes
O ciclista Otávio Bulgarelli, do Team Funvic Pindamonhangaba (Marcondes César/Gelog/Feijão Tarumã), sagrou-se campeão da 1ª
etapa da 9ª edição da Volta Ciclística de Goiás, que aconteceu na manhã da terça-feira
(12).
Com muitas subidas, a primeira etapa teve 107 km, com um percurso que teve largada e chegada em Caldas Novas, passando
por Morrinhos. Faltando cerca de 5 km para a
chegada, Tiago Fiorilli atacou e só foi alcançado faltando 1 km para o final.
Nisso, Bulgarelli fez um novo ataque no
grupo que estava com cerca de 30 ciclistas e
cruzou a linha de chegada em primeiro. Alcides Vieira (DataRo) foi o segundo colocado e
Francisco Chamorro, de Sorocaba, ficou com
o terceiro lugar.
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Equipe na competição

A equipe de Pindamonhangaba na Volta de Goiás está
composta pelos seguintes atletas: Magno Nazaret, Roberto Pinheiro, Flávio Santos, Alex Arseno, Hector Figueira,
Tiago Fiorilli e Otávio Bulgarelli.
O técnico Benedito Tadeu “Kid”; a massagista Daniela Nogueira; o mecânico Eduardo Oliveira e o auxiliar Fabrício Knörich, completam a equipe na Volta de Goiás, que
segue até este sábado.

Seleções de judô da Alemanha e do Brasil treinam na cidade

Desde o ultimo dia 9, Pindamonhangaba está sendo a
sede de treinamentos das seleções alemã e brasileira de
judô, categoria sub 20. Os
atletas estão concentrados no
Colonial Plaza e ficam na cidade até domingo (17).
A
CBJ - Confederação Brasileira de Judô realiza viagens pelo interior do
Brasil para difundir a modalidade e também fortalecer o
judô no país. Pindamonhangaba foi escolhida pela segunda vez. Os primeiros judocas que vieram foram os
da categoria sub 17, que, em
seguida, foram disputar o
Circuito Europeu.
O judoca de Pindamonhangaba e membro da CBJ,
Marcelo Theotônio, conta
que desde a primeira visita à

cidade os responsáveis pela
CBJ gostaram muito da acolhida e do apoio prestado ao
esporte por meio da Prefeitura.
Antonio Carlos Macedo Giudice, secretário de Esportes de Pindamonhangaba,
conta que receber atletas de
alto nível e elogios da CBJ
é algo que dá orgulho a toda
equipe que trabalha na Prefeitura em prol do esporte.

A Confederação
Brasileira de Judô
aprovou as condições
de treinamento em
Pindamonhangaba

Akim/Agoravale
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Handebol feminino de Pinda é
Campeão Brasileiro da 1ª Divisão
Divulgação

A taça de Campeão Brasileiro de handebol conquistada pelas meninas de Pinda

Marcos Cuba
A equipe de handebol feminino, categoria adulto, de
Pindamonhangaba, representando o Estado de São Paulo,
sagrou-se campeã do Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão. O jogo da ﬁnal ocorreu
no dia 7 de junho, em Goiânia, e foi contra a Seleção de
Pernambuco. O placar foi 26
a 21 para Pinda.
Esta competição contou com representantes de
Goiânia, Pernambuco, Pará,
Paraíba, Macapá, Paraná e
Brasília. Em 2011, as atletas de Pindamonhangaba
foram à competição como
convidadas, devido ao resultado do ano anterior, e

garantiram a classiﬁcação
para este ano.
“Estávamos almejando
esta vaga e se tudo der certo nós vamos participar da
Liga Nacional no próximo
ano, as atletas estão preparadas e treinando forte para
encarar os próximos desafios”, conta a técnica Shirlene Marchezini.
O time de Pindamonhangaba, que defendeu o Estado de São Paulo, conta com
as atletas seguintes: Mirian,
Ariane, Juliana, Gabrielle,
Jéssica, Patrícia, Débora,
Natália, Pamela, Cathiane,
Dayenne, Daiene, Ramona e
Marcela. Tainara, Marisa Loffredo e Shirlene Marchezini

Akim/AgoraVale

integram a comissão técnica,
elas também contaram com o
apoio da supervisão de Andrea Guerrero.
“A proposta do ano passado foi reestruturar a equipe,
hoje temos 17 atletas, sendo
que dessas, sete são de Pinda,
e estão conosco desde a base.
A nossa diﬁculdade era participar do Paulista e conseguir
a classiﬁcação entre os quatro primeiros, este ano temos
condições de participar do
playoff. Desde o ano passado estamos participando de
campeonatos nacionais e, à
medida que temos essas conquistas, acredito que a maior
diﬁculdade é manter-se”, ﬁnaliza Shirlene.

Inscrições para a Corrida Pinda estão esgotando

Prova contará com a Corrida de 10 e 4 km e os atletas poderão se inscrever em apenas uma das categorias
Os interessados em participar de uma das maiores
corridas de rua da região devem se apressar e se inscrever pelo site www.pindamonhangaba.sp.gov.br para
garantir presença na Corrida Pinda 2012. Quem não estiver preparado para correr,
não deve se considerar fora
do páreo, basta fazer a inscrição para a caminhada.
As inscrições também podem ser feitas, pessoalmente,
nos centros esportivos João
Carlos de Oliveira “João do
Pulo” ou José Ely Miranda
“Zito”, das 8 às 17 horas, de
segunda a sexta-feira. Nestes
locais serão disponibilizadas
centrais de informática pra
que os interessados possam

fazer a inscrição para o evento esportivo.
A Corrida Pinda será realizada no dia 1º de julho e
faz parte das comemorações
de aniversário da cidade. A
largada será na praça Padre
João de Faria Fialho – Largo
do Quartel.
A prova contará com a
Corrida de 10 e 4 km. As categorias pré-mirim, mirim e
infantil, farão os percursos
de 200 metros, 600 metros e
1 km, respectivamente.
Os atletas poderão se inscrever em apenas uma das categorias, em caso de menores
de 18 anos é necessária autorização dos pais ou responsáveis por escrito. Deﬁcientes
visuais, com incapacidades

motoras (prótese) e cadeirantes estão convidados a festejar o aniversário de Pinda na
corrida.
As três escolas que tiverem o maior número de participantes, ﬁnalizando os
percursos, serão premiadas.

Todo atleta, ao se inscrever,
pode optar por representar
uma escola.
Todos os atletas inscritos receberão um kit antes da
prova com camiseta numerada, que é obrigatória e o chip
de cronometragem (somen-

te para as corridas 10 Km e
4 Km) que será emprestado pela organização e deverá
ser devolvido ao ﬁnal. Após
concluir o percurso a organização concederá outro kit,
sendo este composto por medalha promocional personali-

zada, lanche e água.
A Corrida Pinda tem o
apoio da Liga Coneleste de
Atletismo, Ministério do Esporte - Lei de Incentivo ao
Esporte-, Prefeitura de Pindamonhangaba e patrocínio
da Tenaris Confab.
Arquivo TN

Tenista de Pinda
procura apoio
O tenista juvenil Fernando Fernandes, 16
anos, de Pindamonhangaba, tem se destacado
no esporte e conquistado
várias vitórias para o Brasil. Atualmente ele treina
fortemente na Ross Scholl
Tenis Academy, nos Estados Unidos, e está em
busca de apoiadores.
Fernando treina tênis desde seus oito anos,
mas foi aos 12 anos que
começou a fazer um trabalho especíﬁco visando

competições. Já venceu
11 torneios da Federação Paulista de Tênis, já
foi três vezes vice-campeão nos Estados Unidos
(campeonato East Hampton) e duas vezes campeão.
Fernando agradece a
todos que estão colaborando para o seu treinamento e diz precisar de
mais patrocinadores, para
continuar representando
Pindamonhangaba e o
Brasil em campeonatos
internacionais.

Atletas amadores e experientes podem participar da Corrida Pinda, que comemora o aniversário da cidade

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleite.blogspot.com

Copa Vanguarda: Pindamonhangaba
enfrenta Jambeiro nesta sexta-feira
A 3ª fase da Copa Vanguarda de Futsal
Masculino teve início terça-feira (12),
com a realização de quatro confrontos.
Associação Atlética Ferroviária foi palco
de dois jogos: Aparecida derrotou
Jambeiro por 3 a 2 e, na sequência, a
equipe local empatou em 1 a 1 contra
Jacareí.
Depois desse empate, Pindamonhangaba

volta a entrar em quadra nesta sextafeira (15), contra Jambeiro. A equipe
local tropeçou dentro de casa e agora
vai defender sua classificação para as
semifinais jogando longe de sua torcida.
Além de Jambeiro, Pindamonhangaba
ainda enfrentará Aparecida. Os dois
compromissos serão realizados no
Ginásio Educamais, de Jacareí.
Divulgação

Depois de
estrear
em casa,
equipe
de Pinda
fará dois
jogos em
Jacareí

FUTSAL FEMININO:
Categoria
principal
visita Osasco
no Estadual
Também nesta sexta-feira,
Pindamonhangaba visita Osasco
pelo Campeonato Estadual de
Futsal Feminino. O jogo será
realizado às 20h15, no Ginásio
Sebastião Rafael Silva, daquela
cidade.
Pinda está na quarta posição da
tabela de classiﬁcação, com 18
pontos somados em 10 jogos.
Osasco aparece na liderança
isolada, com 25 pontos. No 1º
turno da fase de classiﬁcação o
duelo entre essas duas equipes
acabou empatado, 1 a 1, no
Ginásio do Alto do Tabaú.

Tribuna do Norte
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TN Especial
Pea-Gascar realiza
ação educativa em
Pindamonhangaba
MARIA FERNANDA MUNHOZ
O Pea-Gascar - Programa de Educação Ambiental
do Gasoduto Campinas-Rio,
da Petrobrás, que passa por
Pindamonhangaba, realizou
uma ação na cidade durante
toda a quinta-feira (14), por
meio da empresa Katu Gente
& Ambiente.
Na parte da manhã, a
equipe esteve no centro comunitário do Goiabal, com o
evento “Aldeia Ambiental”,
realizando atividades educativas e culturais, com crianças de 9 e 10 anos de idade.
Participaram 200 alunos das
escolas municipais do Jardim
Regina, Goiabal e Bairro das
Campinas.
No evento, as crianças
participaram de oﬁcinas relacionadas ao meio ambiente e ações de educação ambiental, com temas como o
funcionamento do gasoduto
Campinas-Rio, que passa por
aquela região.
Na parte da tarde, foi realizado o Fórum Temático
sobre Educação Ambiental,
com o palestrante Carlos Frederico Loureiro, que é coordenador geral do Pea-Gascar.
A abertura do evento, que foi
realizado na Câmara Municipal, foi feita pelo diretor da
Katu Gente & Ambiente e
coordenador do Pea-Gascar,
Carlos Artur Felippe, e pelo
secretário de Governo, eng.
Arthur Ferreira dos Santos,
que é o responsável pela pasta de meio ambiente da Prefeitura.
Em suas palavras, o eng.
Arthur lembrou o Pinda+20,
realizado na última semana
na cidade, e que tratou com
destaque da educação ambiental, por meio de atividades e linguagem adaptada
aos estudantes de todas as
idades e ao público em geral,
envolvendo e possibilitando
a participação das pessoas na
deﬁnição das propostas e dos
seus anseios para os próximos 20 anos para Pindamonhangaba.
A palestra de Carlos Frederico Loureiro foi realizada
em duas fases. Inicialmente,
o palestrante falou a respeito
da importância da educação
ambiental como primeira
fase de projetos grandiosos
como o gasoduto, e que geram impacto ambiental, inclusive, previsto por leis. A
rigorosidade dessa ação foi
exempliﬁcada pelo palestrante com situações vividas
pela própria Petrobras, em
outras ocasiões, tendo, inclusive, que paralisar o andamento de obras devido à
falta das ações de educação
ambiental.
Na segunda parte da palestra, foi realizada uma
rodada de perguntas e uma

Números
448km

É a extensão total do
Gascar – Gasoduto
Campinas-Rio

33 municípios

É por onde passa o Gascar,
nos estados de São Paulo e
Rio de Janeiro

4 regiões

Foram deﬁnidas para o
trabalho do Pea-Gascar,
a partir de aﬁnidades
identiﬁcadas na fase de
diagnóstico

2

É a região da Bacia do
Paraíba do Sul, da qual que
Pindamonhangaba faz parte

11 municípios

Fazem parte da região
de Pinda, entre eles, São
José dos Campos, Taubaté,
Roseira e Canas

dinâmica com a plateia. Em
cada fórum realizado nas
cidades pelas quais passa o
gasoduto, é elaborada uma
lista de recomendações feita

pelos presentes ao evento, representando a população. Em
Pinda, foi realizado o terceiro
fórum.
Participaram do fórum
temático cerca de 70 pessoas, entre estudiosos, proﬁssionais da área, militares, e
autoridades, como o prefeito
João Ribeiro; o secretário de
Governo eng. Arthur Ferreira dos Santos; o diretor de
Serviços Municipais, Sérgio
Guimarães; o diretor de Contratos e Convênios, Urbano
Patto; a diretora de Turismo
Rebeca Guaragna Guedes;
a diretora de Licenciamento
Ambiental e Urbanismo, Maria Nazaré Magno dos Santos; o diretor Administrativo
da Educação, José Carlos Cataldi; o vereador Jair Roma,
entre outras autoridades.
A equipe da Pea-Gascar
foi trazida a Pindamonhangaba por intermédio da Secretaria de Governo da Prefeitura, via Departamento de
Licenciamento Ambiental e
Urbanismo.
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Na parte da manhã o trabalho foi com as crianças. Participaram 200 alunos
Akim/Agora Vale

Na parte da tarde, a população que compareceu ao evento pôde fazer perguntas e encaminhar sugestões
Akim/Agora Vale
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

Drª Alexandra Manfredini, biomédica e coordenadora
do Núcleo de Diabete do Laboratório Cedlab
Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL Nº. 02/2012 – BOLSA DE ESTUDO

Vícios de Concursos

Tendo acesso às trovas que um amigo compôs para
concorrer em Nova Friburgo,neste ano de 2012, alertei-o de que dos sete trabalhos que vi, seis utilizavam a
expressão “de passagem”. E o tema era “Passagem”.
Então comecei a notar que nós, trovadores, (nem todos, é claro!) temos este vício de tentar ir pelos atalhos.
Para temas como PASSAGEM, CERTEZA, VERDADE, DÚVIDA, EFEITO, é muito mais cômodo utilizar
as expressões “de passagem”, “com certeza”, “em verdade”, “sem dúvida”, “com efeito”, etc.
Se atentarmos para todas as nuances que o termo
“passagem” oferece, iremos nos deslumbrar ante a descoberta. Toda mudança é uma passagem. E mudar é o
que mais fazemos na vida.
O mesmo se aplica a CERTEZA, VERDADE, DÚVIDA, EFEITO. O desafio é exatamente este: extrair do
tema, algo que ainda não tenham pensado. Ou, pelo menos, aproximar-se do impensado. Como concorrente,
preciso parar com essa história de “ah, tenho que fazer
três trovas sob o tema tal, para tal concurso”. Antes,
devo raciocinar: “Tenho que fazer uma trova que seja
diferente, para tal concurso”. Uma vez cumprida a tarefa inicial, só então tentaremos a segunda e, se possível,
a terceira.
Não por acaso, de quinhentas a seiscentas trovas enviadas para um concurso, na primeira “peneirada” de
um hábil avaliador, as quinhentas viram trinta. Ou vinte. Às vezes, nem isso!
São avaliações duras? São. Mas são construtivas?
Só são. Digo, por experiência própria: troféus não me
atraem, classificações são relativas. Já tive trovas de
minha preferência eliminadas sumariamente por aí.
Mas não abro mão da qualidade. Se saírem fracas, não
terá sido por falta de empenho. O troféu mais valioso
que se pode receber é o reconhecimento do público, ao
ouvir a sua trova. É a reação que ela causa. Se não causar reação alguma, de que adiantará eu colocar aquele
troféu em minha estante e dele me vangloriar? Não veio
com selo de qualidade.
Portanto, amigo trovador, quando eu o alertei de que
das suas sete trovas sobre o tema “Passagem”, seis delas continham a expressão “de passagem”, creio ter sido
muito mais amigo do que aqueles que as viram e exclamaram: “Nossa, estão lindas!”
Elas poderiam até classificar-se, diga-se de passagem, mas, em verdade, o risco de ocorrer o contrário,
com efeito, é muito maior. Sem dúvida! Com certeza!
Eu, por exemplo: quando crescer, mesmo que não
consiga, vou tentar fazer trovas como estas:
Em meu livro de memórias,
que Maria ainda não leu,
quase todas as histórias
ela mesma é que escreveu...
WALDIR NEVES/RJ 10.06.1924 - 24.01.2007
.
Enganam-se os ditadores
que, no seu furor medonho,
mandam matar sonhadores,
pensando matar o sonho!
JOUBERT DE ARAÚJO E SILVA/ES 29.11.1915
- 22.07.1993
.
Embora vivas cantando,
canário, tens vida triste:
- já vi lágrimas pingando
nessa vasilha de alpiste!
VASCO DE CASTRO LIMA/SP 22.12.1905 /
30.08.2004
José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhanbense de Letras) Cadastre-se no site www.falandodetrova.com.br (o seu portal de trovas na Internet)

Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo de
ensino técnico na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial
“Dr. João Romeiro”.

O Diabetes tipo 2 pode ser
prevenido, só depende de você

A Diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Sra. Ana Maria Rita Gomes , no uso das atribuições que lhe confere o Inciso
IV do Artigo 2º da Lei nº 3.775 de 05 de março de 2001, resolve tornar públicos os critérios de inscrição e seleção de alunos para concessão de Bolsas de Estudo dos Cursos
Técnicos de Administração, Logística, Meio Ambiente e Segurança no Trabalho do Colégio Comercial na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial
“Dr. João Romeiro”, nas quantidades, a saber:

Amigo leitor, hoje abordarei o tema da PREVENÇÃO do diabetes, que pode
ser primária, secundária e terciária, com ênfase em resultados positivos em
prol de uma melhor saúde e qualidade de vida.
A saúde primária compreende ações preventivas como hábitos saudáveis,
alimentação mais equilibrada e prática de atividade física com o objetivo de
controlar o peso e os níveis de glicemia e lipídeos (colesterol e triglicérides).
Na prevenção primária atuamos para prevenir a instalação da doença, ou
seja, no caso do diabetes, evitando que possíveis casos de pré-diabetes
(estágio este onde a glicemia encontra-se elevada a níveis de 100 a 125
mg/dl, em jejum) evoluam para diabetes tipo 2 (DM2).
Estima-se que aproximadamente 15% da população se encontra nesta
fase de pré-diabetes. A prevenção tardia ou evita o aparecimento do DM2 e
é uma ação extremamente importante devido ao prognóstico da explosão
de novos casos de diabetes para os próximos 15 anos.
A prevenção primária se faz através da EDUCAÇÃO, conhecer esta fase
e principalmente os níveis de glicemia presente no organismo é o primeiro
passo. Posteriormente aprender sobre a melhor maneira de se alimentar e
o entendimento que um dos benefícios da prática de atividade física é o de
eliminar os quilos a mais que contribuem para o não funcionamento correto
do organismo, fará toda a diferença na saúde de um modo geral.
No caso da prevenção secundária, prevenimos as complicações, que no
caso do diabetes, compreendem as complicações micro e macrovasculares (neuropatia, retinopatia e nefropatia) e consequentemente as doenças
cardiovasculares.
Como na prevenção primária, a educação é fator fundamental e primordial
para que o portador de diabetes compreenda primeiramente o que é a doença e quais os recursos que serão necessários para o seu real controle.
E finalmente a prevenção terciária tem seu foco na prevenção da incapacitação que compreende as hospitalizações por motivos de amputações,
descompensações graves, hemodiálise e laserterapia para tratamento da
retinopatia diabética.
Uma vez o portador de diabetes educado e consciente do que é a doença e
quais as possíveis complicações, ele poderá desfrutar de uma vida normal,
com muito menos restrições e muito mais qualidade.
Profissionais envolvidos com o monitoramento e tratamento do diabetes é
fundamental, e, esta atitude possibilitará que a prevenção realmente aconteça e tenha êxito. Pense nisso!!

CURSO		

VAGAS DISPONÍVEIS

Administração		

08

Logística			

10

Meio Ambiente		

10

Segurança do Trabalho		

14

As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos da taxa
de matrícula.
Observação: Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de deficiência,
os quais não possuam características que os impeçam de cumprir as exigências do
curso.
No ato da inscrição os candidatos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado, de
acordo com a disponibilidade de turmas do Colégio, devendo ainda, no ato da inscrição,
optar por uma segunda opção.
DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
Poderão inscrever-se somente os alunos que possuam Ensino Médio concluído ou cursando o 3º Ano do Ensino Médio;
Residir no Município de Pindamonhangaba no mínimo 2 (dois) anos;
Possuir renda per capita de até 1 salário mínimo (R$ 622,00).
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba sito Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, 1400– Alto do Cardoso ou na
Subprefeitura de Moreira César, no período de 28/05/2012 a 15/06/2012 das 8h às 17h.
DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
Cópia dos seguintes Documentos:
RG;
Comprovante de ser residente no Município por 2 (dois) anos ou mais (2010,
2011 e 2012);
Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar se for aluno
do 3º Ano do Ensino Médio, ambos de Escola Pública;
Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, Carteira de Trabalho)
Em caso de desempregado e autônomo, assinar declaração de renda individual.
Ficha de inscrição retirada no Protocolo devidamente preenchida.
Os requerentes que não preencherem a ficha de inscrição corretamente ou que
a)
não apresentarem toda a documentação necessária terão seus pedidos automaticamente indeferidos.
b)
As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar sua condição no ato da
inscrição, para fazer jus à vaga reservada.
c)
Somente será efetuado o processo de solicitação de Bolsa de estudo pelos
Setores de Protocolo mediante apresentação de toda documentação exigida.

Nº 053 / 2012

Exonera Assessor Parlamentar III
__________________________________

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:

DA SELEÇÃO
Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de Português,
Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades
Avaliação será aplicada no dia 24 de Junho de 2012 nas dependências da Sociedade
Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro” sito a Rua
Senador Dino Bueno, nº 119 – Centro, com início às 9h e término às 12h.
DA TRIAGEM SOCIAL

Art 1ºExonerar EDMILSON MIGUEL GEIA do emprego de ASSESSOR
PARLAMENTAR III, do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, criado pela Lei nº 5.183 de 18 de abril de 2011, em 01 de junho de 2012.
Art 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Pindamonhangaba, 01 de junho de 2012.

Os classificados na seleção passarão por uma triagem social realizada pelo Departamento de Assistência Social de Pindamonhangaba e os critérios de avaliação serão:
Renda per capita de até 1 Salário Mínimo (R$ 622,00);
Não ser, no momento, beneficiário por outra bolsa de estudos.
Não possuir outro curso técnico ou superior;
Não ter outro membro da família bolsista na referida escola.
DA CLASSIFICAÇÃO
O resultado classificatório será o de maior para a menor pontuação e enquadramento
nos critérios da triagem social.Será divulgado no dia 13 de Julho de 2012 na Sociedade
Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro” e publicado
no Jornal oficial do Município “Tribuna do Norte”.
DOS PRAZOS

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Vereador Abdala Salomão Neto
1 º Vice-Presidente

Vereador Martim Cesar
2º Vice-Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario
1° Secretário

Vereador Isael Domingues
2° Secretário

Publicada no DRH.

Período de inscrições: 28/05/2012 a 15/06/2012.
Dia da avaliação Seletiva: 24/06/2012
Divulgação dos alunos selecionados: 13 de julho de 2012 na Secretaria do Colégio Comercial Dr. João Romeiro e publicação no Jornal Oficial do Município “Tribuna do Norte”.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O candidato, ao preencher seu formulário de inscrição, declara-se ciente e de acordo
com todas as normas deste processo e serem corretas todas as informações prestadas.
2. Em virtude do estudo sócio-econômico, em nenhum caso caberá recurso da triagem
social realizada.
Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba, 10 de Maio de 2012.

LAR DA CRIANÇA NOVA ESPERANÇA
Edital de Convocação para Eleição da Diretoria
O Lar da Criança Nova Esperança, por meio deste Edital, convoca os seus membros
para Assembléia Geral Ordinária que será realizada em sua sede a rua José Benedito
Romão Junior nº 91,Bairro do Santa Cecília, Pindamonhangaba as 19 horas do dia 14
de julho do corrente ano, em primeira convocação e, em não havendo quorum, no dia
21 de julho do corrente ano as 19h do mesmo dia, em primeira chamada,e as 19:30 em
segunda chamada do mesmo dia tendo como pauta a eleição de sua diretoria para o
quadriênio julho/2012 a julho/2016.
Ismael Victorino de Oliveira Filho - Presidente da entidade.

PORTARIA

ANA MARIA RITA GOMES
Diretora da Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 21.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.06.2012.
Às dez horas do dia cinco de junho de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Vigésima Primeira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular
e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 19.ª Sessão Extraordinária, realizada
em 31.05.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso
1-0047/12 Kenzo Suzuki, Recurso 1-0050/12 Mauro dos Santos Cursino. II – RELATOR:
Sr. Ivair Marcos da Silva: DEFERIDO, pela maioria: Recurso 1-0064/12 Maria Ivete Ultramari Rosa; INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0067/12 Odair Donizeti
de Jesus, Recurso 1-0070/12 André Rodrigo de Paula Claro. III– RELATOR: Sr. Adelson
Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0063/12 Nilson de Freitas, Recurso 1-0066/12 Gustavo Perroni Gomes da Silva. IV – EXPEDIENTE:
Ofício 026/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as
Atas da JARI para publicação
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 05 de Junho de 2012.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pindamonhangaba - SP
PABX (12) 3644-2250
rh@camarapinda.sp.gov.br
http://www.camarapinda.sp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-04/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba NOTIFICA SANDRA MARIA ALVES
REZENDE DAHER, responsável do imóvel situado na Estrada Municipal Jesus
Antonio de Miranda, altura do n.º 7.020, bairro Cruz Grande, para que
tome ciência do AUTO DE INFRAÇÃO n.º 444, referente a construção sem
prévia licença da Prefeitura Municipal, tendo como prazo para recurso 05
(cinco) dias úteis, a contar da data desta publicação, em atendimento e
conformidade com os artigos 209 e 217 da Lei Complementar n.º 09 de
16/12/2008

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 15 de junho de 2012

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
LEI Nº 5.399, DE 06 DE JUNHO DE 2012.
Autoriza Executivo Municipal a celebrar Convênio com o INSTITUTO PROFISSIONAL
SALESIANO, visando o desenvolvimento do Projeto Tô Dentro.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que
a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal celebrará convênio com o INSTITUTO PROFISSIONAL SALESIANO, visando o desenvolvimento do Projeto Tô Dentro, no valor de R$
20.216,00 (vinte mil, duzentos e dezesseis reais), referente à verba do FUMCAD, a fim
de proporcionar uma oportunidade de inserção de adolescentes e jovens em cursos técnicos, a fim de conquistar uma carreira profissional técnica.
Art. 2º. Fica ainda, o chefe do executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou re-ratificação, que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento do projeto.
Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará o convênio
com a entidade.
Art. 3º. As entidades somente receberão o repasse, mediante a apresentação preliminar
dos documentos que as habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do
Tribunal de Contas e Lei Federal 8.666/93.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de junho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de junho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Projeto de Lei nº 79/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 179/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSÉ LEONARDO DA SILVEIRA BRUM, proprietário do imóvel situado a Rua Luiz de Araújo Filho, Quadra F, Lote
11, Jardim Yassuda inscrito no município sob a sigla NE12.13.17.008.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 180/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ZEILDO RAMOS DA CUNHA,
proprietário do imóvel situado a Rua Sebastião Eugenio da Silva, Quadra G, |Lote 11,
Jardim Yassuda inscrito no município sob a sigla NE12.13.21.006.000 para que efetue
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 181/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INDÚSTRIA DE ELVADORES FUJITEC, proprietário de imóvel situado a Avenida José Bastos Junior, Santa
Cecília, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 20.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.06.2012.
Às dez horas do dia seis de junho de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Vigésima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 21.ª Sessão Ordinária, realizada em
05.06.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0053/12
José Raimundo Gonçalves, Recurso 1-0056/12 Juvenal Barbosa Junior. II – RELATOR:
Sr. Ivair Marcos da Silva: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0073/12 Déa
Maria da Cruz Santos, Recurso 1-0076/12 Maria Lúcia Bertolino, Recurso 1-0079/12
Francelina deÁvila Ferreira. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho:
INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0069/12 André Rodrigo de Paula Claro, Recurso 1-0072/12 Ivair Benega Alves. IV – CETRAN: Recebimento dos Recursos:
1-0490/09 a 1-0492/09 Jarbas da Silva julgados em 2ª instância
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de Junho de 2012.

PROCURA-SE
Cachorro desaparecido no dia
27/5/2012 (domingo) bairro Maricá.
Atende pelo nome de WHITE.
Tel. (12) 3522-1862/36431727/9116-8959.
Com Telma ou Gustavo
Rua 23, 126, maricá

Gratifica-se

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 182/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INDÚSTRIA DE ELVADORES
FUJITEC, proprietário de imóvel situado a Avenida José Bastos Junior, Santa Cecília
com Avenida Abaeté, Marica, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 183/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Senhora NADIA NOGUEIRA
DOS SANTOS, proprietária de imóvel situado na Rua Ponciano Pereira, Residencial
Jardim Eloina, inscrito no município sob a sigla SE.23.07.10.026.00 para que efetue
a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data
desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 184/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba o Sr. MARIO JOSÉ SANTANA, proprietário de imóvel situado a Rua do Cardoso, nº. 210 – Alto do Cardoso, inscrito no município
sob a sigla SO.11.12.09.029.00, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 185/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba a EMPRESA ARAGUAIA CONSTR.
BRAS. DE ROD. S.A., proprietária de imóvel situado a Rua José Lemes – Residencial
Mantiqueira, inscrito no município sob a sigla NE.26.01.03.009.00, para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro:
CLEMILDO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Taubaté (1º
Subdistrito), Estado de São Paulo, solteiro, nascido aos 20 de julho de
1976, profissão agente comunitário da saúde, residente e domiciliado
na Rua Korano, nº 59, Loteamento Maricá, nesta cidade de Pindamonhangaba - SP, filho de DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS e de
MARIA DE LURDES DOS SANTOS.
ELIANA LIMA SANTANA, natural de Volta Redonda, Estado do Rio de
Janeiro, solteira, nascida a 5 de junho de 1976, profissão professora, residente e domiciliada na Rua Doutor Gonzaga, nº 43, no Distrito
de Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de ARIOVALDO
SANTANA e de MARIA APARECIDA LIMA SANTANA. Apresentaram
os documentos I, III e IV do Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 12 de junho de 2012.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
REGINALDO MODESTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão serviços gerais, estado civil divorciado, de 30 anos de idade,
nascido em Jacareí, Estado de São Paulo, no dia 1 de novembro de
1981, residente e domiciliado na Estrada Particular Água Preta nº
315, Água Preta, nesta cidade, filho de NÉRIO SALDANHA DA SILVA
e MARIA CLEUSA MODESTO DA SILVA.
WANESSA REGINA ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida
em Lorena, Estado de São Paulo, no dia 28 de maio de 1983, residente
e domiciliada na Estrada Particular Água Preta nº 315, Água Preta,
nesta cidade, filha de AMARO MARCELINO DOS SANTOS e ANA
ALVES DOS SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 12 de junho de 2012.

COLORADO ESPORTE CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
		 Marco Aurelius Grecco, Presidente do Conselho Deliberativo
do Colorado Esporte Clube, faz saber aos seus Conselheiros, que no próximo dia
23 de junho de 2012, na rua São João Batista, loteamento São João/Vila São Benedito, sede do Colorado E.C. (campo de futebol), nesta cidade de Pindamonhangaba, às 14:00 horas, haverá uma Assembleia Geral Extraordinária para ELEIÇÃO
da nova Diretoria Executiva para o triênio 2012/2013/2014, nos termos do Estatuto
vigente.
		
Não havendo número legal na primeira Convocação, a Assembleia reunir-se-á 15 (quinze) minutos após, às 14:15hs com qualquer número
de Conselheiros, para o processo de votação que irá até às 17: horas.
		
As chapas interessadas em concorrer à eleição deverão fazer
seus registros até o dia 16 de junho de 2012, às 17:00 horas, na rua São João
Batista, loteamento São João/Vila São Benedito, sede do Colorado E.C. (campo
de futebol).

		

Pindamonhangaba, 1º de junho de 2012.
Marco Aurelius Grecco
Presidente do Conselho Deliberativo
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 15 de junho de 2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
- Concurso Público nº 01/2012 Resultado da Prova Prática, Aptidão Física e Avaliação de Perfil
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
RESULTADO DA PROVA PRÁTICA, APTIDÃO FÍSICA E
AVALIAÇÃO DE PERFIL

A PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, por meio da Secretaria de Administração, faz saber o Resultado da Prova Prática,
Aptidão física e psicológica realizadas no dia 10 de junho de 2012 dos candidatos habilitados referente ao Concurso Público
nº 01/2012 para provimento dos empregos constantes no Edital de Abertura de Inscrições a seguir:
Rol de candidatos HABILITADOS:
INSC.
404259
405016
405843
412015
401008
411810
403811
410498
401844
404744
410945
404872
412277
411813
409776
409976
402020
407141
404662
406967
403019
401730
405072
411754
403214
411131
404169
410803
410441
411021
405736
412308
403832
404745
409798
405476
406041
400445
402627
406026
408260
403515
410896
411259
409660
409447
404465
402521
404961
411075
INSC.
402022
404920
403508
411250
401155
408931
409443
411024
405890
411872
411302
404100
409687
401571
410640
408458
403965
410692
402307
402670
405870
400973
406578
404421
405516
409977
401152
410359
411641
411178
406667
402005
404346
409773
411794
402990
406030
403834
402341
410863
403548
402369
405900
408488
406513
403391
401838
406711
407179
408476
404717
411898
411099
402602
401616
403749
401110
406315
410859

NOME
EMPREGO
ALDO JOSE DOS SANTOS
ARMADOR
REINALDO DE SOUZA
BORRACHEIRO
VALDEKE SILVA DOS SANTOS
MESTRE DE OBRAS
ROGER DE CASTRO
MESTRE DE OBRAS
BENEDITO DE OLIVEIRA SANTOS
MESTRE DE OBRAS
DELCI DA SILVA
MESTRE DE OBRAS
JOSE DANIEL DIAS
MESTRE DE OBRAS
EDMILSON RODRIGUES DE MOURA
MESTRE DE OBRAS
LAERCIO LAZARIM
COVEIRO
JOSE CARLOS DA SILVA GRACIANO
COVEIRO
ANTONIO DOMINGOS SAVIO DE AZEVEDO
COVEIRO
LUIZ CARLOS PEREIRA
COVEIRO
KELVIN TOLEDO CODECO
COVEIRO
ADOLFO DA SILVA SOARES
COVEIRO
JOSE LUIZ GONCALO
COVEIRO
WILSON PATTI JUNIOR
ELETRICISTA
GIOVANI MOREIRA DE SOUZA
ELETRICISTA
AILTON JOSE DE SA
ELETRICISTA
BRUNO DA SILVA CONCEICAO
ELETRICISTA
MARCIEL GONCALVES PEDROSA
ELETRICISTA
MACIANO MANDU DA SILVA
ELETRICISTA
AGUIMAR DE JESUS SANTOS
ELETRICISTA
EDUARDO LUIZ ALMEIDA
ELETRICISTA
SERGIO DE SOUZA
ELETRICISTA
ROBSON ROBERTO SILVA
ELETRICISTA
LUCIANO ROSA CUNHA
ELETRICISTA
UEIDE TEIXEIRA DA SILVA
ELETRICISTA
GILBERTO MODESTO DOS SANTOS
ELETRICISTA
CARLOS EDUARDO FERREIRA
ELETRICISTA
JOAO KLEBER MACHADO
ELETRICISTA
RAFAEL DA SILVA ALVES
ELETRICISTA
RODRIGO ANSELMO CARDOSO
ELETRICISTA
ATOS ALVES DE SOUZA
ELETRICISTA
CRISTOVAO MARCELINO
ENCANADOR
ADRIEL MARCOS DE LIMA
FUNILEIRO PINTOR
THIAGO LEONEL DA SILVA
FUNILEIRO PINTOR
CLAUDEMIR DE PAULA
LAVADOR LUBRIFICADOR
FABIO DE OLIVEIRA
LAVADOR LUBRIFICADOR
CARLOS ALBERTO ALVES
LAVADOR LUBRIFICADOR
JANE ALESSANDRA CAMARGO
LAVADOR LUBRIFICADOR
GILSON PEREIRA DA SILVA
MARCENEIRO
IREMAR RICARDO DE DEUS
MECÂNICO
PREFEITURA MUNICIPAL MECÂNICO
DE PINDAMONHANGABA
RIVONALDO DE SOUSA SOARES
ODAIR FRANCISCO PEREIRA
MECÂNICO
CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2012
MARCOS JOSE ANTONIO
MECÂNICO
RESULTADO DA PROVA PRÁTICA,
APTIDÃO FÍSICA E
WILLIAN GOMES DE OLIVEIRA
MECÂNICO
ARTHUR MILHOMEM GONCALVES
AVALIAÇÃOMECÂNICO
DE PERFIL
EFRAIM DOMINGOS DE OLIVEIRA
MECÃNICO HIDRÁULICO
LUCAS LEMES
MEIO OFICIAL
CINTIA MARA DA SILVA KRUTLI
MEIO OFICIAL
NOME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA
EMPREGO
MELKIE
MEIO
OFICIAL
DANILO HENRIQUE MOREIRA LEITE
MEIO OFICIAL
PAULO MOREIRA DA SILVA
MEIO OFICIAL
MARIA ESMERALDA CORREIA MOREIRA
MEIO OFICIAL
MARCO AURELIO MOREIRA LEITE
MEIO OFICIAL
SOLANGE APARECIDA ALVES DA CRUZ
MEIO OFICIAL
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
MEIO OFICIAL
GILVAN BRANDINO DOS SANTOS JUNIOR
MEIO OFICIAL
SYLVIO LUIZ MOREIRA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
BRUNO DUARTE JOANA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
ADILSON DE OLIVEIRA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
PAULO VINICIUS SILVA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO
MOTORISTA ESPECIALIZADO
ENRICO REZENDE GUARAGNA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
JOSE ANTONIO MANARIM CANDOR
MOTORISTA ESPECIALIZADO
ANGELO HENRIQUE DOS SANTOS
MOTORISTA ESPECIALIZADO
JOAO ANTONIO ZAN CALDEIRA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
LUCAS DE CARVALHO DOS SANTOS FARIA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
LUIS EDUARDO DA ROSA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
ADALBERTO LEME PINTO
MOTORISTA ESPECIALIZADO
ROGERIO DA SILVA SANTOS
MOTORISTA ESPECIALIZADO
MARCELO YAMAMOTO
MOTORISTA ESPECIALIZADO
LUIZ ROBERTO MORGADO
MOTORISTA ESPECIALIZADO
MARCELO LIBANIO DE SIQUEIRA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
ALEXANDRE ABIMAEL FAUSTINO BERTINI
MOTORISTA ESPECIALIZADO
FULVIO JHONSTON MARQUES MUNIZ
MOTORISTA ESPECIALIZADO
LUIZ GUSTAVO DA SILVA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
VITOR VICENTE GODOY
MOTORISTA ESPECIALIZADO
LUIS CLAUDIO DE ANDRADE
MOTORISTA ESPECIALIZADO
JULIANO BENEDITO DA SILVA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
ANDERSON DE OLIVEIRA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
JONATHA LUIZ DE OLIVEIRA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
MARCELO DE FREITAS NIETO
MOTORISTA ESPECIALIZADO
ALEXANDRE GUILHERME BASTOS
MOTORISTA ESPECIALIZADO
CREBSON JOSE DE CARVALHO
MOTORISTA ESPECIALIZADO
SIDNEI NOGUEIRA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
JOAO RODRIGO DA SILVA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
MARCO ANTONIO MACHADO
MOTORISTA ESPECIALIZADO
FRANCISCO ANGELO DA SILVA FILHO
MOTORISTA ESPECIALIZADO
VINICIUS MONTEIRO DE BARROS
MOTORISTA ESPECIALIZADO
RANIERY LOPES PINHEIRO
MOTORISTA ESPECIALIZADO
LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
ROBSON PESSOA RABELLO
MOTORISTA ESPECIALIZADO
IRINEU ANTUNES BELLO JUNIOR
MOTORISTA ESPECIALIZADO
THIAGO OLIVEIRA SANTOS
MOTORISTA ESPECIALIZADO
EUGENIO CORREA DA SILVA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
DOUGLAS DANIEL VITORINO
MOTORISTA ESPECIALIZADO
DINIZ BARREIRA FILHO
MOTORISTA ESPECIALIZADO
LUIZ FERNANDO SURATY
MOTORISTA ESPECIALIZADO
GLEDSON SOARES ALEXANDRE
MOTORISTA ESPECIALIZADO
ANDERSON LUIS DOS SANTOS
MOTORISTA ESPECIALIZADO
RODRIGO LUIS DE SOUZA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
JULIO CARLOS DA FONSECA VASCONCELOS
MOTORISTA ESPECIALIZADO
JOSE CARLOS ALVES
MOTORISTA ESPECIALIZADO
LEANDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS
MOTORISTA ESPECIALIZADO
MOTORISTA ESPECIALIZADO
PAULO SERGIO GASPARINI
REINALDO JOFRE GONCALVES
MOTORISTA ESPECIALIZADO
JOAO PAULO GODOI JUNIOR
MOTORISTA ESPECIALIZADO
FERNANDO DONIZETI CLARO
MOTORISTA ESPECIALIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
RESULTADO DA PROVA PRÁTICA, APTIDÃO FÍSICA E
AVALIAÇÃO DE PERFIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
RESULTADO DA PROVA PRÁTICA, APTIDÃO FÍSICA E
AVALIAÇÃO DE PERFIL

INSC.
406280
405515
411312
403610
404776
405415
408774
408964
408662
404958
401303
405015
409477
406802
404363
411330
411405
407284
405134
412198
403464
404418
411313
406931
401353
401527
411905
400218
410903
411110
411459
410543
408188
410185
411078
405527
402009
405299
405340
405545
407818
405587
407677
402492
409681
408699
404237
406564
411481
408580
405054
409727
400468
408454
401886
412058
411719
INSC.
405372
400272
410245
411319
406599
408262
410034
407200
409067
405899

NOME
EMPREGO
ANDERSON ELEUTERIO DOS SANTOS
MOTORISTA ESPECIALIZADO
DEANGELI SOUZA DE OLIVEIRA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
GERALDO SAULO LACORTE MOREIRA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
JOSE RICARDO DE FREITAS JUNIOR
MOTORISTA ESPECIALIZADO
IVAN RIBEIRO NUNES
MOTORISTA ESPECIALIZADO
SIDNEY APARECIDO DA SILVA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
MARCO ANTONIO DE MELO
MOTORISTA ESPECIALIZADO
ROSELI MARCELO LEANDRO SILVA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
THIAGO GONCALVES
OPERADOR DE MÁQUINAS
JOSE RICARDO DA VEIGA MENDES
OPERADOR DE MÁQUINAS
DARCI CAETANO
OPERADOR DE MÁQUINAS
GUILHERME AUGUSTO CORTEZ DA ROCHA
OPERADOR DE MÁQUINAS
MAURILIO TAVARES RIOS
OPERADOR DE MÁQUINAS
ADALBERTO MARCELINO DE OLIEIRA
OPERADOR DE MÁQUINAS
ANTONIO DANIEL DOS SANTOS
PEDREIRO
GERALDO SAULO LACORTE MOREIRA
PEDREIRO
ALBERTO DE OLIVEIRA MANDU
PEDREIRO
JORGE PEDRO DA SILVA FILHO
PEDREIRO
RODRIGO DE SIQUEIRA CRUZ
PEDREIRO
ANTONIO JOSE RAMOS
PEDREIRO
LUIS FERNANDO HONORATO
PEDREIRO
DOMINGOS SAVIO DE FREITAS
PEDREIRO
BENEDITO VAZ
PEDREIRO
JUSCELINO PAULO DA SILVA
SERRALHEIRO
GLEIDSON CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
SERRALHEIRO
FELUCIO ABERTONI
SERRALHEIRO
EUGENIO CARLOS DE JESUS AZEVEDO CRUZ
SERRALHEIRO
FELICIANO VITOR DE ANDRADE
PINTOR
DOUGLAS DA SILVA
PINTOR
JOAO BOSCO DE SOUZA
PINTOR
VICENTE DE PAULA ROMAO
PINTOR
MAICON DA GLORIA SEBASTIAO
PINTOR
TAFAREL FERNANDES DE MELLO
PINTOR
JOSE AMAURI DA SILVA
PINTOR
JOSE CARLOS ALBANES SILVA
PINTOR
ROGERIO ADRIANO NUNES
PINTOR
NEY LUCIO ALVES
SERVENTE DE OBRAS
DANIELE MARIA DOS SANTOS
SERVENTE DE OBRAS
TIAGO ALVES DE SOUZA
SERVENTE DE OBRAS
CAROLINE MARCONDES DE MENDONCA
SERVENTE DE OBRAS
PAULO JERONYMO
SERVENTE DE OBRAS
PEDRO PAULO DE LIMA
SERVENTE DE OBRAS
JULIO CESAR DE LIMA INACIO
SERVENTE DE OBRAS
RICARDO MOREIRA DA SILVA
SERVENTE DE OBRAS
DIONISIO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
SERVENTE DE OBRAS
LUIS FERNANDO DA SILVA
SERVENTE DE OBRAS
LENILSON CARLOS DE JESUS
SERVENTE DE OBRAS
FERNANDO BORGES DOS SANTOS
SERVENTE DE OBRAS
SARA CASAGRANDE PAIVA SOUZA
TELEFONISTA
PREFEITURA MUNICIPALTELEFONISTA
DE PINDAMONHANGABA
SAMANTHA CORREA OLIVEIRA
ANDREIA MARIA CIRIACO MARINS
TELEFONISTA
CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2012
ANDREIA APARECIDA DA SILVA EUGENIO
TELEFONISTA
RESULTADO
DA PROVA PRÁTICA,
LUCIMARA CELESTINO RUFINO
PINTO
TELEFONISTA APTIDÃO FÍSICA E
CARLA BEATRIZ PATUSCO BASCUR
TELEFONISTA
AVALIAÇÃO
DE PERFIL
ANA BIA DA COSTA E SILVA
TELEFONISTA
GABRIELLY ARAUJO DA SILVA
TELEFONISTA
CINTHIA ALMENDRO DA SILVA
TELEFONISTA
NOMECRISTINA FERNANDES
EMPREGO
ALINE
TELEFONISTA
BRUNO MENDES DE BARROS
TELEFONISTA
LAIZE CRISTINE PAIVA PROCOPIO DE QUEIROZ
TELEFONISTA
SUZANA APARECIDA DIAS
TELEFONISTA
ANA PAULA SIMOES GARCIA MUNHOZ
TELEFONISTA
SIMONE LOPES TEIXEIRA MANOEL
TELEFONISTA
LEIDISU MARQUES TAVARES
TELEFONISTA
CARLA APARECIDA DA CUNHA SANTOS
TELEFONISTA
MARCOS VINICIO CUBA
TELEFONISTA
SILVIA HELENA CARDOSO
TELEFONISTA

FAZ SABER os Candidatos HABILITADOS NOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA E APTOS NO PERFIL PSICOLÓGICO PARA
O EMPREGO DE GUARDA
INSC.
403813
411087
409466
409340
408705
404657
406342
406855
404659
402759
405196
410942
411280
409353
404407
407354
400856
401703
403687
409979
411972
401786
410353
400259
407511
401314
406674
409275
403797
400979
408003
402090
400827

NOME
MARCIO DA SILVA FEITOSA
ALEXANDRE DE PAULA CORREA
EZEQUIEL PEREIRA MOREIRA
ALEXANDRE GOMES DA SILVA
TENNYSSON CARLOS DOS SANTOS
JOSE FIALHO DA SILVA
CARLOS EDUARDO ALVES CAVALCA
JOAO PAULO DOS SANTOS GUIMARAES
WILSON BARBOSA JUNIOR
MARCOS PAULO DA SILVA
ALEX TAYLOR DA SILVA
LUIZ CESARIO DOS SANTOS FILHO
ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS
WELINGTON BRUNO VIEIRA
JOAO PAULO JOSE DA CONCEICAO
DANIEL MACHADO
LUCAS DE FREITAS SANTOS
ISMAEL DONIZETI FERREIRA
MAURO SERGIO MARQUES
FULVIO JHONSTON MARQUES MUNIZ
CELSO EDUARDO DO CARMO SOUZA
ALEX SANDRO VIEIRA RODRIGUES
ALEXSANDRO EBERTON MARTINS
JOSE RENATO MOREIRA
ALEX FERREIRA BARBOSA
CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS MACHADO
ANTONIO PAULO XAVIER
CRISTIANO MONTEIRO SILVA
SONETE FLORENTINO FEITOSA
TIAGO DE JESUS
ADRIANO AUGUSTO DOS SANTOS
DAVID PEREIRA GONCALVES
CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR

408140
404646
403963
410716
402455
408406
412473
412123
411502
409319
408563
406236
408603
403815
411351
406977
409654
404840
411333
409619
405227
409913
411166
400927

JOSE BENEDITO DE CARVALHO RANGEL
JOSE FIALHO DA SILVA
ANTONIO MARCOS DA SILVA FERREIRA
WILLIAM CAMPOS DE ASSIS CASTRO
FABIO PAULO ELIAS MUNIZ
ENIO CESAR ELIAS SANTOS
RODRIGO DE CARLIS
AILTON SILVA OLIVEIRA
MARCELO DOS SANTOS
ALEXANDRE GOMES DA SILVA
JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA
JOSE MAURICIO HIDEKI NAGAHASHI
ANDERSON SABINO PEREIRA DOS SANTOS
MARCIO DA SILVA FEITOSA
DANIEL FRANCISCO DA SILVA
AGUINALDO BOTELHO PEREIRA
JOSE RICARDO PENINA
JOSE CARLOS DOS SANTOS CARVALHO
WELLINGTON DOS REIS BEZERRA
MARCIO DOS SANTOS
ADRIANO DA SILVA
JULIO CESAR VIEIRA DA SILVA COSTA
MARCOS VINICIUS RIBEIRO
MARIA FERNANDA CORREA MORAIS RODRIGUES

FAZ SABER os Candidatos HABILITADOS NOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA E APTOS NO PERFIL PSICOLÓGICO PARA
O EMPREGO DE - AGENTE DE TRANSITO FEMININO
INSCRIÇÃO
408139
410289
407161
407298
405083
408961
406212
410567
402916
407130
411001
403177
400284
407342
408022
401520
404822
404279
400840
411832
402520
411515
408205
400019
407956
402422
405856
405936
402153
412057
409744
409642
409816
408455
403860

NOME
DANIELE MONIQUE FERREIRA
PATRICIA MATHIA VIEIRA
MARIA JAKELINE DE OLIVEIRA BARBOSA
ERIKA REGINA CARVALHO DA SILVA
MARIA LUCIA CAMARGO DE ANDRADE MONTEIRO
LUBINA PATRICIA MOREIRA
FRANCILENE PINHEIRO DE SOUSA
TATIANE VIRGINIO SOTO FURTADO
MARIELE NATALINE MORAIS
LARISSA REGINA ALVARENGA ARAUJO
ANA PAULA COSTA RODRIGUES
CRISTINA AKIKO HAYAKAVA FERREIRA
FERNANDA ALVES CARDOSO
LIDIA DE OLIVEIRA
ALINE ALVES DOS SANTOS
GABRIELA CRISTINI PEREIRA
TATIANE BEATRICE ISIDORO DIAS
ALINE NUNES DA SILVA MANGABEIRA
MARIA GORETI BARBOSA
SHEILA MARIA DE ALMEIDA PACCA E SILVA
ANA PREFEITURA
PAULA CORREA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
BRUNA APARECIDA DE MEDEIROS LANFREDI
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
JULIANA APARECIDA DA COSTA TEIXEIRA
FLAVIA
MACEDO DE MOURA DA PROVA PRÁTICA, APTIDÃO FÍSICA E
RESULTADO
MILENA ANDREA PEREIRA SANTOS
AVALIAÇÃO DE PERFIL
FULVIANE KEYLA MARQUES MUNIZ CIMADON
ANDREIA RIBEIRO DA SILVA
ALESSANDRA FERNANDES CORDEIRO
FABIANA BONIFACIO RIBEIRO
POLIANE MONIQUE VIEIRA DOS SANTOS
GISELE CRISTINA AMANCIO DE CAMARGO
PAOLA STEFANI SALGADO SANTOS CARVALHO
KAYTE DE MOURA SALGADO
BRUNA CRISTINA ARISTEU DIAS
KARINA GODOI DE SOUZA

FAZ SABER os Candidatos HABILITADOS NOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA E APTOS NO PERFIL PSICOLÓGICO PARA
O EMPREGO DE - AGENTE DE TRANSITO MASCULINO
INSCRIÇÃO
401639
407351
403405
403600
412301
403039
402663
410744
402958
409580
411738
406935
409099
409440
409086
400556
409242
401241
406834
410094
404018
408629
402154
404572
408282
405951

NOME
RENATO GABRIEL MARTINS
LUCAS DE ANDRADE FELIPE
WELLIGTON DA SILVA AMARAL
EDVALDO ARAUJO
ANDRE LUIZ DE ALENCAR DA SILVA
SILVIO ADRIANO VIEIRA
NATANAEL MARTINHO DOS SANTOS
MARCOS ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO
SAMUEL FELIPE DOS SANTOS
ALESSANDRO MARQUEZINI CAVALCANTE LIMA
LEANDRO RIBEIRO DIAS
CLAUDIO DE ARAUJO SILVA
LEANDRO BENTO DE OLIVEIRA
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO
GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS MOREIRA
LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS
GERBES RODRIGUES RIBEIRO
ADRIANO SILVERIO DAMAS DE OLIVEIRA
MARCIEL MENDES DA SILVA
JOSE ELIAS DE SOUZA SILVA
ROBSON ALVES DE FARIA
JURANDIR BARBOSA DA SILVA BONNO
ADILSON DOS SANTOS
JOSE MARIO EUGENIO
GERSON LUIS CORREIA
MAURICIO CERQUEIRA RUFINO

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será publicado no Jornal Tribuna do Norte e no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Pindamonhangaba, 14 de junho 2012.

FAZ SABER os Candidatos HABILITADOS NOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA E APTOS NO PERFIL PSICOLÓGICO PARA
O EMPREGO DE - AGENTE DE SEGURANÇA
INSC.
406926
411722
403413
405331

NOME
ROSTANY MEDINA DA SILVA
JOSUE FERREIRA DA SILVA
WELLIGTON DA SILVA AMARAL
MARCELO JOVAN MONT ALVERNE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
EDITAL DE RESPOSTA AOS RECURSOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, por meio da Secretaria de Administração, nos termos do disposto no Edital
de Concurso Público nº 01/2012, FAZ SABER a resposta aos recursos:
INSC

NOME

PUBLICAÇÃO

DECISÃO

408861

ALEXANDRE DE JESUS SILVA

GABARITO

PEDIDO INDEFERIDO

40008

FERNANDA CRISTINA PEDERSOLLI

GABARITO

PEDIDO INDEFERIDO

406058

JOSÉ MARCIO DE CASTRO ALMEIDA JUNIOR

GABARITO

PEDIDO INDEFERIDO

400993

JOSUÉ BONDIOLLI JUNIOR

GABARITO

PEDIDO INDEFERIDO

406681

LUIZ ANTONIO LOPES PEREIRA

RESULTADO PRELIMINAR

PEDIDO DEFERIDO

314037

LUIZ FERNANDO MIGUEL

PROVA PRATICA

PEDIDO INDEFERIDO

410730

MARIANA FEST FERREIRA RAMOS MELLO

PROVA PRATICA

PEDIDO INDEFERIDO

407255

MAURIVAN LEMES MEDIROS SILVA

GABARITO

PEDIDO INDEFERIDO

411830

PATRICIA DA SILVA VIEIRA COSTA

RESULTADO PRELIMINAR

PEDIDO INDEFERIDO

402763

SHIRLEY FERNANDES FORONI

RESULTADO PRELIMINAR

PEDIDO INDEFERIDO

410363

THIMÓTEO FERNANDES VIANA

RESULTADO PRELIMINAR

PEDIDO INDEFERIDO

Por força do Recurso de LUIZ ANTONIO LOPES PEREIRA, deferido retifica‐se a relação de candidatos HABILITADOS e inscritos na
condição de PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) para o cargo de Agente de Organização Escolar.
INSCRIÇÃO
406681

NOME
LUIZ ANTONIO LOPES PEREIRA

CÓDIGO

CARGO

LAUDO

OBJETIVA

002

Agente de Organização Escolar

COM

54,00

408330

LUIZA ANDREIA DOS SANTOS

002

Agente de Organização Escolar

COM

52,00

402714

NADIA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS

002

Agente de Organização Escolar

COM

50,00

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será publicado no Jornal Tribuna do Norte e no site

www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2012.

