
Fundado em 11 de junho de 1882   Fundação Dr. João Romeiro - Criada em 6 de maio de 1980

 Pindamonhangaba, terça-feira, 28 de agosto de 2012                  Ano 131 - Nº 8152 - R$ 1,00 

TRIBUNA DO NORTE

Confi ra os trabalhos da Câmara 
Municipal no Informativo Legislativo

Página 4

Campanha Antirrábica:
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Quinta-feira - 30/8 Sexta-feira - 31/8

TEMP. MÍNIMA   11ºC 
TEMP. MÁXIMA  23ºC

Quarta-feira - 29/8

TEMP. MÍNIMA   12ºC 
TEMP. MÁXIMA  24ºC

Terça-feira - 28/8

TEMP. MÍNIMA   15ºC 
TEMP. MÁXIMA  23ºC

Chuva à 
tarde

TEMP. MÍNIMA   10ºC 
TEMP. MÁXIMA  25ºC

Predomínio 
de sol

Sábado - 1º/9

TEMP. MÍNIMA   11ºC 
TEMP. MÁXIMA  25ºC

Instável Variação de 
nebulosidade

previsão 
do tempo

Predomínio 
de sol

Semana 
do Folclore 
encerra com 
apresentação 
no Bosque 
da Princesa

Celso Correa/Agoravale

Principal acesso de Pindamonhangaba 
será duplicado em pouco tempo

As obras de duplicação da avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, anunciadas pelo governo do Estado, tornarão o acesso à cidade mais tranquilo

Proteja o seu animal de 
estimação contra a raiva

A raiva é uma doença fatal 
e a única maneira de proteger o 
seu animal é vaciná-lo. A Prefei-
tura está realizando mais uma 
Campanha Antirrábica. Para 
imunizar o seu animal leve-o até 
um dos postos de vacinação. Na 
região central é no Centro de Es-
pecialidades Médicas; e em Mo-
reira César, próximo ao Cisas. 
É necessário comparecer a um 
destes locais entre às 8 e 16h30 
até o dia 2 de setembro. Vacinar 
é sinônimo de amor, cuide.

Recapeamento segue no centro 
Máquinas e homens trabalham na “Fortunato Moreira”  (próximo do viaduto) Página 3
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Editorial

Tira-Dúvidas 
Eleições 2012 ?A Diretoria de Ensino - Região Pindamonhangaba convoca para a 

sessão de escolha de duas  vagas de Oficial Administrativo, que 
acontecerá nesta quinta-feira (30).
Local: EE Prof. Wilson Pires César - rua José Maria Monteiro nº 
160 – Jardim Imperial - Horário: 9 horas.
Convocados: Lista Geral do nº 21 ao 30
 OBS: As vagas são destinadas para trabalhar na Diretoria de Ensino.

A Sabesp informa que nesta 
quarta-feira (29), serão realizados 
serviços de limpeza e manutenção 
no reservatório de água localizado 
no bairro Vitória Park. O objetivo é 
assegurar a qualidade dos serviços 
de abastecimento de água.

Em decorrência desta manu-
tenção, poderá haver desabaste-

Consulte no seu Título de 
Eleitor os números de sua zona 
eleitoral e seção. Em caso de 
dúvida, consulte pelo telefone a 
Central de Informações ao Elei-

tor: 148 ou no site do TRE: www.
tre-sp.jus.br

Se ainda tiver dúvida, procu-
re o seu Cartório Eleitoral.

O homem não poderia viver 
em um lugar tão lindo como nosso 
planeta sem relatar o que se passa 
em dias de frio, de sol, de chuva... 
Através da fala, muito desses rela-
tos se perdem, às vezes é neces-
sário escrever, para que dure por 
um longo tempo, tudo aquilo que é 
necessário.

Escrever é uma forma de pren-

der no tempo, mesmo que por pou-
co tempo, tudo aquilo que acontece, 
que se imagina e o que se sonha. 
Toda escrita é importante, indepen-
dentemente de ser a descrição de 
algo real ou irreal.

Quando lemos um diário de 
campo, ou de qualquer espécie, na 
maioria das vezes em tudo o que foi 
relato consta uma data. E como pre-

cisamos registrar a data, estamos 
sempre transcendendo, nunca es-
tamos somente no tempo presente, 
nossos pensamentos estão sempre 
entre presente, passado e futuro.

A escrita e a leitura também 
permitem que estejamos ligados 
no presente, passado e futuro. E 
como é bom observar a diferença 
de textos de cinquenta anos atrás, 

de cinco anos atrás, com o texto de 
hoje. Somos seres humanos que 
evoluem sempre, e nunca podemos 
esquecer de ler, escrever e princi-
palmente ensinar.

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniadosa-

ber.blogspot.com

Relatos

No intuito de organizar o siste-
ma de cadastro habitacional do mu-
nicípio e tendo em vista a necessi-
dade de atender a um dos critérios 
estabelecidos no programa “Minha 
Casa Minha Vida”, para habitações 
de interesse social, a Secretaria 
Municipal de Habitação, junto com 
a Secretaria Municipal de Saúde 
e Assistência Social, promoveu, 
no último dia 18, o 2º mutirão para 
preenchimento do Cadastro Único 
para Programas Sociais do Gover-
no Federal. O evento foi realizado 
no ginásio do Centro Esportivo 
José Ely Miranda, “Zito”. As famí-
lias participantes já têm cadastro 
habitacional, mas, ainda não pos-
suem o Cadastro Único e estão 
sendo notificadas através de carta. 
Haverá mais três etapas com data 
a ser definida, duas na quadra do 
Alto do Tabaú e outra no “Zito”.

O Cadastro Único é um instru-
mento que identifica e caracteriza 
as famílias de baixa renda e a partir 
disso o Poder Público pode formu-
lar e implementar políticas especí-
ficas, que contribuam para a redu-
ção das vulnerabilidades sociais.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social, reali-
zará, na Unidade Básica de Saúde 
da Família do bairro Santa Cecília, 
a oficina de “Implantação de Horta 
Orgânica e Espiral de Ervas”. O 
projeto será desenvolvido na sexta-
-feira (31), às 8 horas, quando será 
feito o preparo do solo.

A atividade tem o objetivo de 
apresentar aos usuários e funcioná-
rios da USF Santa Cecília, técnicas 
e maneiras de produção de alimen-
tos pelo método agroecológico e 
incentivar o consumo de alimentos 
saudáveis e ensinar técnicas para 

Como vou saber onde votar?

Santa Cecília recebe oficina de “Horta Orgânica”

cultivo de pequenas hortas caseiras.
“Esta oficina vem ao encontro 

com as atividades educativas pro-

postas para uma alimentação mais 
saudável de acordo com as Metas 
Gerais da Secretaria de Saúde de 

Pindamonhangaba e para nós ser-
vidores é mais um passo no desen-
volvimento de nossas atividades 
junto à comunidade. Além do cul-
tivo, temos também a técnica para 
uma horta mais bonita que torne o 
manejo e o ambiente mais agra-
dável”, ressalta a coordenadora 
da USF-Santa Cecília, enfermeira 
Eloisa Oliveira.

A USF do Santa Cecília fica lo-
calizada na praça João Antônio Ro-
mão, 400. Moradores dos demais 
bairros também podem participar, 
basta ligar até quarta-feira (29) 
para o telefone 3645-2500 e confir-
mar a presença.

Prefeitura realiza mutirão para Cadastro Único

Sabesp realiza limpeza em reservatório 
cimento nos bairros Santa Cruz, 
Campinas, Shangri-lá e Goiabal, no 
período entre 22 horas de quarta-fei-
ra  às 6 horas de quinta-feira (30).

A Sabesp recomenda a utiliza-
ção econômica da água existente 
nas caixas d’água e reservatórios re-
sidenciais, evitando-se desperdícios.

Casos de emergência e pedi-

dos de serviços podem ser informa-
dos pelo telefone 0800-055-0195, 
com prioridade para creches, hos-
pitais, asilos e demais entidades 
dessa natureza.

Assessoria de Impren-
sa Sabesp (12) 3925-9632

Divulgação

Divulgação

CONVOCAÇÃO

Que Pindamonhangaba vive um momento de desen-
volvimento ímpar em sua história de progresso e cresci-
mento, ninguém pode negar.

Talvez alguém mais despercebido não consiga men-
surar o tamanho e importância das mudanças que vêm 
sendo implementadas, por exemplo, na área viária.

As mudanças de traçado, fluxo e a instalação de equi-
pamentos de trânsito são tantas que é difícil enumerá-las, 
mas as principais são mais fáceis de serem lembradas, 
não só pelo seu porte, mas principalmente por sua efici-
ência, facilitando o tráfego e a vida de motoristas e usuá-
rios do transporte urbano.

Três grandes obras devem ser registradas: o túnel do 
Mombaça, a duplicação da SP-62,  e o trecho do anel viá-
rio, que ligou a avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso 
à avenida Manoel César Ribeiro,.

A primeira levou o progresso para uma região que se 
ressentia de acesso. Depois do túnel que liga o Mom-
baça ao Jardim Resende, o valor de imóveis e terrenos 
no Mombaça subiram sensivelmente, e os negócios não 
param de prosperar por lá. O bairro está cada dia mais 
bonito e organizado.

A segunda, com certeza, já salvou muitas vidas. Afi-
nal, acidentes na SP-62 ceifaram muitas vidas. 

A estrada antes de mão dupla e estreita foi duplica-
da levando conforto e segurança para os moradores da 
região do Distrito de Moreira César e para os milhares 
de trabalhadores das empresas de uma das regiões mais 
industrializadas da cidade. Hoje as pistas estão muito 
melhor sinalizadas e com vários equipamentos de segu-
rança, que as deixaram ainda mais seguras.

A terceira obra, que não pode ser esquecida, é a cons-
trução do terceiro e mais importante trecho do anel viário, 
que ligou a avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso à 
avenida Manoel César Ribeiro, que leva para o Distrito 
Industrial do bairro Cidade Nova. Dali sai uma importan-
te fatia da produção industrial de Pindamonhangaba que 
era obrigada a trafegar por ruas e avenidas centrais da 
cidade.

Por falar em duplicação da SP-62 e nas avenidas Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso e Manoel César Ribeiro, 
assim como a primeira citada, a “Manoel César Ribei-
ro” já teve sua duplicação anunciada pelo governador 
Geraldo Alckmin, por ocasião de uma visita oficial à 
Novelis, uma das empresas que usa a via para esco-
ar sua produção. Agora, informes divulgados dizem 
que nos próximos dias o governador deverá voltar 
a Pindamonhangaba e desta vez deverá anunciar a 
duplicação da “Nossa Senhora do Bom Sucesso”, o prin-
cipal acesso da cidade.

Ainda sobre duplicação é sempre bom lembrar que 
as obras do terceiro trecho da ligação Lessa/Araretama 
praticamente duplicará o acesso à cidade feito pela cha-
mada “estrada velha de Taubaté”, obra que vem sendo 
realizada com muita presteza pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

Pinda é uma nova cidade e em breve terá ainda mais 
avenidas duplicadas, melhorando o escoamento de sua 
produção e recebendo ainda melhor quem chega à Prin-
cesa do Norte.

Duplicações
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A principal via de aces-
so a Pindamonhangaba pela 
rodovia Presidente Dutra, a 
avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, será duplica-
da em breve. A cidade tem 
atraído inúmeros investido-
res e o fl uxo tem aumentado 
consideravelmente. Os tra-
balhos terão início nas pró-
ximas semanas e a rotatória 
nas proximidades do Distrito 
Industrial Dutra foi projetada 
visando a duplicação.

No dia 2 de novembro do 
ano passado, o governo do 
Estado de São Paulo anun-
ciou a duplicação das duas 
principais avenidas da cidade 
em 2012, a ‘Nossa Senhora 
do Bom Sucesso’ e ‘Mano-
el César Ribeiro’. O gover-
nador explicou que as duas 
duplicações serão feitas a 
pedido da Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

O prefeito João Ribeiro 
relatou que a duplicação é 
de extrema importância para 
o desenvolvimento de Pin-

Reunião sobre alvará acontece 
nesta terça-feira na Prefeitura

Vacinação Antirrábica segue 
até o dia 2 de setembro

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está realizando 
mais uma campanha antirrá-
bica na cidade, por meio da 
Secretaria de Saúde. Os traba-
lhos tiveram início nessa se-
gunda-feira (27). O objetivo 
da vacinação é a prevenção 
da raiva animal. A campanha 
vai até o dia 2 de setembro e 
acontece das 8 às 16h30.

A vacinação será realiza-
da em dois pontos da cidade: 
um na região central do mu-
nicípio, no CEM - Centro de 
Especialidades Médicas, e 
outro em Moreira César, no 

Vacina é a única maneira 
de evitar o risco de seu 

animal contrair raiva

O que é a 
doença da raiva?
A raiva é uma zoonose 
viral. Todos os mamífe-
ros são suscetíveis ao 
vírus da raiva e, por-
tanto, podem transmiti-
-la. A doença apresenta 
dois principais ciclos de 
transmissão: urbano e 
silvestre, sendo o urbano 
passível de eliminação, 
por se dispor de medidas 
efi cientes de prevenção, 
tanto em relação ao ser 
humano, quanto à fonte 
de infecção.

Como se transmite?

A doença é transmitida 
ao homem principalmen-
te através da mordedura 
de animais infectados. 
Ainda existem as pos-
sibilidades, mais raras, 
de se contrair a doença 
por contato com material 
infectado de um animal 
raivoso, como a saliva 
diretamente nos olhos, 
mucosas ou feridas. 
Ainda outros meios pelos 
quais pode ser transmiti-
da a doença são: lambe-
dura e/ou arranhadura 
de animais doentes.

Quais os sintomas?

O paciente apresen-
ta mal estar, pequeno 
aumento de tempera-
tura, anorexia, cefaléia, 
náuseas, dor de gar-
ganta, entorpecimento, 
irritabilidade, inquietude 
e sensação de angús-
tia. A infecção progride, 
surgindo manifestações 
de ansiedade e hiperex-
citabilidade crescentes, 
febre, delírios, espasmos 
musculares involuntá-
rios, generalizados e/ou 
convulsões. Espasmos 
dos músculos da laringe, 
faringe e língua ocorrem 
quando o paciente vê 
ou tenta ingerir líquido, 
apresentando sialorreia 
intensa. Os espasmos 
musculares evoluem 
para paralisia, levando 
a alterações cardior-
respiratórias, retenção 
urinária e obstipação 
intestinal. O paciente se 
mantém consciente, com 
período de alucinações, 
até a evolução para óbi-
to. O período de evolu-
ção depois de instalados 
os sinais e sintomas até 
o óbito é em geral de 5 a 
7 dias.

Avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso será duplicada

estacionamento do Cisas - 
Centro Integrado de Saúde e 
Assistência Social.

A adesão da população à 
Campanha de Vacinação con-
tra raiva é importante para 
que a doença permaneça sob 
controle.

A veterinária Débora 
Jaguaribe enfatiza que a 
doença é fatal e a única ma-
neira de proteger o animal é 
vaciná-lo.

Arquivo TN

damonhangaba. “A avenida 
Nossa Senhora do Bom Su-
cesso está recebendo vários 
empreendimentos ao longo 
de sua extensão, a popula-
ção de Pindamonhangaba e a 
frota de veículos tem aumen-
tado muito, a duplicação ser-
virá para oferecer segurança, 
agilidade e conforto aos que 
precisam trafegar pela re-
gião”, enfatizou o prefeito 
João Ribeiro.

Com a duplicação, a ave-
nida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso terá quatro pistas – 
duas sentido centro e duas 
sentido Dutra. A duplicação 
começa na região do Distri-
to Empresarial Dutra e se 
estende até as proximidades 
do primeiro posto de com-
bustíveis – entre os bair-
ros Alto Cardoso e Campo 
Alegre. Entre cada um dos 
sentidos haverá um canteiro 
e a avenida também contará 
com dispositivos de acesso 
aos bairros e empreendi-
mentos.A movimentada avenida NS do Bom Sucesso dá acesso à rodovia Presidente Dutra

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba fará mais um 
encontro para esclarecer as 
dúvidas referentes ao alvará. 
Este tipo de atividade tem 
sido realizada desde 2009 . A 
reunião ocorrerá no auditório 
do Executivo nesta terça-fei-
ra (28), às 18 horas.

Representantes de várias 
secretarias municipais, além 

do comandante do Corpo 
de Bombeiros da cidade, 1º 
tenente PM Gláucio Doede-
rer C. de Oliveira, marcarão 
presença nesta reunião para 
esclarecer dúvidas da plateia.

Desde agosto de 2009, o 
município promove encon-
tros sobre alvará, fez cam-
panhas, enviou correspon-
dência, se dispôs a auxiliar, 

criou leis de isenção de juros 
e multas para quem regulari-
zasse o alvará e outras ações.

Foram convidados para 
este encontro pastores, pa-
dres, líderes religiosos e 
profi ssionais liberais. A Pre-
feitura solicita a todos que 
tenham dúvidas referentes ao 
alvará para comparecer a esta 
reunião.

Padres, pastores e líderes religiosos devem estar presentes à reunião

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba interditou, tem-
porariamente, trecho da rua 
Fortunato Moreira, nas pro-
ximidades do viaduto que 
dá acesso a avenida Manoel 
César Ribeiro. Isto foi ne-
cessário para desenvolver 
as obras necessárias para o 
recapeamento da rua. Desde 
o dia 22 de agosto, operá-
rios trabalham no local. Na 
segunda-feira (27), foi feita 
a remoção da capa de asfalto 
e reposição da base, para que 
em seguida seja concluído o 
recapeamento.

Os trabalhos tiveram iní-
cio no começo de agosto e, 
de acordo com a previsão, 
serão concluídos até a pri-
meira quinzena de outubro, 
pois as obras estão em ritmo 
acelerado. Ao todo, mais de 
40 pontos da cidade rece-
berão melhorias viárias. As 
ruas e avenidas com maior 
fl uxo é que estão sendo re-
capeadas.

Nesta etapa de trabalhos, 
o responsável pela obra, José 
Pereira, conta com cerca de 
15 colaboradores e em ter-
mos de equipamentos estão 

Rua Fortunato Moreira está em obras

sendo utilizados três cami-
nhões basculantes, uma re-
troescavadeira, uma escava-
deira, uma patrol e um rolo 
compactador.

A doméstica Benedita Al-
meida, que mora na rua For-
tunato Moreira há dois anos, 
parabenizou os trabalhos que 
estão sendo feitos, ela achou 
maravilhoso o que já foi fei-
to em outro trecho da rua e 
acredita que com esta obra 
fi cará melhor ainda.

Fabiana de Souza Campos 
Monteiro, comerciante na 
‘Fortunato Moreira’, comen-
ta que toda obra causa certo 
desconforto, mas é compre-
ensível porque são necessá-
rias. “É ótimo o que estão 
fazendo, porque no período 
de chuvas a rua fi cava cheia 
e acredito que com este tra-
balho não vai acontecer mais 
isso. O recapeamento desta 
rua é muito bom porque é 
uma via bem movimentada”.

Recapeamento segue em ritmo acelerado

Mayra Souza

Mayra Souza
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Marcos Cuba
A Santa Casa de Miseri-

córdia de Pindamonhangaba 
festejou na noite de sexta-fei-
ra (24), o aniversário de 149 
anos da entidade. A cerimô-
nia foi marcada com a mis-
sa em ação de graças, na ca-
pela Santa Izabel da Hungria, 
inauguração do novo vestiá-
rio feminino, homenagens, 
entrega de diplomas de Hon-
ra ao Mérito e título de Irmão 
Benemérito.

Os senhores Dr. Caio Au-
gusto Marcondes Figueire-
do, Terezinha Eiko Tadaki 
Togoro e Luiz César Caval-
ca Pinto receberam o diplo-
ma de “Honra ao Mérito” 
pelos serviços prestados na 
área médica da Santa Casa 
por mais de 30 anos. O enge-

Santa Casa festejou 149 anos de bons serviços

nheiro Heitor Corrêa Gon-
çalves foi agraciado com o 
título “Irmão Benemérito” 
pela dedicação aos servi-
ços prestados à entidade por 
mais de 20 anos.

O provedor da Santa Ca-
sa de Misericórdia de Pin-
damonhangaba, Luiz Carlos 
Loberto, lembrou que as ho-
menagens são prestadas há 
muitos anos e este ano hou-
ve a oportunidade de home-
nagear os médicos e também 
os diretores, que prestam ser-
viços gratuitos.

“Em relação aos desafios, 
no começo a gente ficava 
meio assustado, hoje nos sen-
timos mais firmes em nossas 
ações porque já é um traba-
lho diuturno que não pode 
esmorecer pensando sempre 

em nossa população. É uma 
corrida de bastão e cada um, 
no que pode, executa o seu 
trabalho fazendo com o que 
o nosso tempo possa ser útil, 
porque a Santa Casa é da po-
pulação”.

O provedor comenta que 
o vestiário feminino estava 
acanhado e o novo atende-
rá em torno de 400 funcio-
nárias, que assim terão ainda 
mais motivação para atender 
cada vez melhor os que pro-
curam a Santa Casa.

“Estamos preparando uma 
grande comemoração para os 
150 anos de Santa Casa, va-
mos fazer uma festa de ‘ar-
romba’, porque a entidade 
merece”, finaliza Loberto.

Marília Gabriela, secre-
tária do provedor e do dire-

tor administrativo, trabalha 
na Santa Casa há seis anos, 
conta que o vestiário é bom 
porque as funcionárias terão 
um espaço apropriado e es-
ta atitude mostra da entida-

de preocupa-se e valoriza os 
seus colaboradores.

A dona de casa Maria Be-
nedita C. Santos prestigiou 
o aniversário da Santa Ca-
sa e parabenizou os respon-

sáveis pela entidade. “Sem-
pre que eu precisei daqui fui 
muito bem atendida. As en-
fermeiras e a equipe médica 
são excelentes, não tenho do 
que reclamar”.

Celso Correia/Agoravale

O trabalho do “ Escola da Família” é reconhecido pela comunidade

Celso Correia/Agoravale

Celso Correia/Agoravale

Celso Correia/Agoravale

Arquivo TN

Marcos Cuba
A Diretoria Regional de 

Ensino de Pindamonhangaba 
fez uma grande festa para co-
memorar os 9 anos do Progra-
ma Escola da Família. As ati-
vidades deste projeto tiveram 
início em 2003 e desde esta 
época tem sido capaz de reali-
zar o sonho de inúmeros brasi-
leiros, o acesso ao ensino su-
perior. A Praça Padre João de 
Faria Fialho, largo do Quartel, 
foi palco das festividades du-
rante o último sábado (25).

Rosani Nogueira, coorde-
nadora do Programa Escola 
da Família de Pindamonhan-
gaba, revela que o aniversá-
rio do programa sempre atrai 
mais de quatro mil visitantes 
e este ano foi feita uma ho-
menagem à todas as cidades 
do Vale do Paraíba. “Cada es-
cola nossa pesquisou duas ci-
dades e trouxeram uma mos-
tra e apresentações artísticas 
de cada cidade. Quem passou 

pela praça teve a oportunida-
de de conferir inúmeras atra-
ções”.

Gicele de P. Giudice, diri-
gente de ensino de Pindamo-
nhangaba e região, ressalta 
que o programa começou ti-
midamente e agora são nove 
anos; “Graças a Deus o com-
prometimento da equipe se 
deu de uma maneira que as 
pessoas passaram a acreditar 
e acompanhar no programa e 
tem visto que faz a diferença. 
Fomos descobertos e os par-
ceiros agora batem a nossas 
portas e vice versa. Há uma 
grande número de parceiros 
renomados no município. Há 
empresas privadas, univer-
sidades, faculdades, a gran-
de parceira por ter acreditado 
no programa – que é a Fapi, a 
Prefeitura apoia e dá suporte. 
Os nossos voluntários são de 
extrema importância, agrade-
ço todos”.

A professora Carla Go-

mes Araújo visitou as barra-
cas das escolas e elogiou os 
trabalhos. “Pindamonhanga-
ba está realmente de para-
béns com este excelente pro-
grama. Vemos nos olhos das 
pessoas que fazem este pro-
grama acontecer a felicida-
de, o amor naquilo que faz. 
Penso que se hoje eles estão 
comemorando nove anos de 
sucesso é porque a cada ano 
pôde e pode contar com pes-
soas sérias e dedicadas”.

Astrid Moreira, educado-
ra universitária do Progra-
ma Escola da Família há dois 
anos, conta que se sente mui-
to bem em fazer parte des-
ta família e mostrar o traba-
lho desenvolvido na escola 
na praça. Ela desenvolve os 
projetos de voleibol e de fan-
toches, levando seus alunos 
para diversos eventos. Astrid 
diz que é um prazer enorme 
e depois de formada será vo-
luntária.

Escola da Família comemora 
nove anos com total sucesso

As comemorações da Se-
mana do Folclore de Pinda-
monhangaba encerraram no 
domingo (26), com a apre-
sentação da escola de Con-
go São Benedito do Erê, de 
Tremembé. Foi uma semana 
com muitas atrações culturais 
para todas as faixas etárias. 
Os eventos foram organizados 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do Depar-
tamento de Cultura.

O espetáculo “O Sopro do 
Espírito Santo”, uma ópera 
popular que mistura música 
clássica com moçambique, foi 
encenado no Bosque da Prin-
cesa, local que acolheu muitas  
famílias para conferir o que há 
de popular em nossa região.

O grupo, liderado pelo 
mestre de congo Quintino 
Bento, contou com a participa-
ção de mais de 60 integrantes.

“Foi um prazer fazer par-
te dessa comemoração, eu já 
trabalhei muito tempo aqui 
na cidade e vários integrantes 
do grupo moram em Pinda. 
Parabenizo a Prefeitura por 
levar um espetáculo como 
esse para um espaço dife-
rente, realizando uma ação 
de vanguarda”, frisou mestre 
Quintino.

Este ano, os moradores 
puderam participar de apre-
sentações de teatro nas bi-
bliotecas municipais, cinema 
nos bairros com a “Caravana 
do Cinema Brasileiro” e mui-

ta apresentação cultural com 
grupos de Congo e Moçam-
bique.

O Dia do Folclore é co-
memorado em todo o Brasil 
no dia 22 de agosto e é um 
momento para todas as cida-
des relembrarem suas tradi-
ções, lendas e crenças.

O prefeito João Ribei-
ro comenta que a Semana 
do Folclore foi marcada por 
lembranças, onde os adultos 
puderam reviver bons mo-
mentos da infância e compar-
tilhar isso com os filhos. Ele 
parabeniza todos os artistas 
que contribuíram com a be-
leza artística e cultural apre-
sentada em Pinda entre os 
dias 19 e 26 de agosto.

Semana do Folclore atrai 
atenção de moradores

Público e atores em evento no Bosque da Princesa

Composição da mesa de autoridades e homenageados durante evento de aniversário da importante instituição de saúde

Momento da inauguração na noite festiva da Santa Casa
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alguns veículos atravessam a 
área verde para cortar caminho 
até o bairro vizinho, problema 
este que é agravado pois esta 
rota pode servir também como 
rota de fuga após cometer algum 
delito.

- Indicação n° 920/2012 
- solicitação de capina e limpeza 
da área verde que corresponde 
as ruas Rita C. de Campos, rua 
Oscar P. de Carvalho, rua Pro-

Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais: www.
facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe reivindicações 
para o e-mail: vereadorisaeldomingues@gmail.com. Fale também com o 

gabinete pelos telefones: (012) 3644-2253 ou 2254.

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

Vereador Toninho da Farmácia

Diretoria De ComuniCação/CVP

Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.
www.facebook.com/vereadorabdala  -  www.twitter.com/abdalasalomao
vereadorabdala.blogspot.com  -  e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br 

Telefones: (12) 3644-2261 e 3644-2262

Vereador

abdala

Salomão
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Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador dr. Jair roma

O vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) encaminhou os 
Requerimentos nº 1157/2012 
e  1159/2012, que solicitam as 
empresas NET e VIVO respec-
tivamente, informações sobre 
o plano de expansão de seus 
serviços no Residencial Vila 
São Paulo. Esta solicitação foi 
feita pois o referido Residencial 
não conta com um serviço de 
internet, prejudicando muito os 
moradores, pois cada vez mais a 
internet se torna uma ferramenta 
imprescindível a todos, fato este 
que vem se intensificando com 
vários planos para aumentar a 
inclusão digital no Brasil. “Venho 
solicitando este benefício aos 
moradores do Residencial São 
Paulo já há algum tempo, e espero 
que possa ser atendido o quanto 
antes. Sabemos como a internet 
hoje ajuda muito os moradores e 
quão essencial ela é atualmente”, 
disse Toninho da Farmácia.

Requerimentos 
e Indicações

- Indicação n° 924/2012 
- solicitação de troca das lumi-
nárias da Academia da Melhor 
Idade (AMI) no Residencial Vila 
São Paulo.

- Indicação n° 923/2012 
- solicitação de colocação de 
entraves de concreto na área 
verde que corresponde as ruas 
Rita C. de Campos, rua Oscar 
P. de Carvalho, rua Professora 
Carmem de Oliveira no bairro 
Jardim Mariana, pois como as 
referidas vias são ruas sem saída, 

Reivindicações

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para 
bairros da cidade

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador ricardo Piorino

O Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhan-
-gaba, vereador Ricardo Pio-
rino (PDT), fazendo uso de 
suas atribuições, elaborou o 
requerimento nº 1108/2012, 
oficiado à Sabesp, no qual so-
licitou providências urgentes 
para o prolongamento da rede 
na Rua Particular (“Rua Gregó-
rio”), altura do Km 160/161, na 
Rodovia Caio Gomes Figueire-
do. “A Sabesp é uma empresa 
referência na cidade e com 
certeza não medirá esforços 

ação e cidadania

Ricardo Piorino busca 
melhorias para moradores 
do bairro do Bom Sucesso
“Está faltando água E EnErgia para a comunidadE”

para atender a comunidade do 
local”, afirmou o vereador.

O parlamentar ainda solici-
tou serviços de iluminação no 
referido local, por meio do re-
querimento nº 1106/2012, ofi-
ciado à Empresa Bandeirantes 
Energia S/A. “A comunidade 
não possui serviços básicos 
como água e luz, portanto so-
licito que providências sejam 
tomadas o quanto antes”, fina-
lizou. Os documentos foram 
aprovados por unanimidade 
pelo plenário da Casa de Leis.

Na última sessão ordinária 
realizada na segunda-feira, 
dia 20, o Vice-presidente 
da Câmara de Pindamo-
nhangaba, vereador Abdala 
Salomão (PSDB), solicitou 
ao Departamento de Trânsito 
do município a colocação de 
redutor de velocidade na Es-
trada Municipal do Una, no 
bairro do Socorro, no trecho 
que se inicia do nº 1000 para 
frente. A medida irá atender 
aos moradores daquela região 
que estão preocupados com a 
alta velocidade desenvolvida 
pelos veículos. “Apresentei, 
também, nesta sessão outros 
requerimentos que beneficiam 
o bairro, como a colocação 
de um ponto de ônibus com 

seguRança

Vereador Abdala quer 
“lombada” na Estrada 
Municipal do Una

instalações completas na Rua 
Araucária, a revitalização da 
ciclovia e a construção de cal-
çadão em um trecho da estrada. 
Estas reivindicações trarão 
mais conforto e segurança a 
todos”, explicou o vereador.

Terra dos Ipês
O vereador Abdala Salo-

-mão reiterou o pedido de 
revitalização da sinalização 
de trânsito em todas as ruas do 
bairro Terra dos Ipês. “A pin-
tura no asfalto está completa-
mente apagada, atrapalhando 
motoristas e pedestres, com 
perigo iminente de acidentes 
graves devido a falta de sina-
lização adequada” explicou 
o vereador Abdala Salomão.

Há algum tempo, a popu-
lação de Moreira César vem 
solicitando a extensão da NET. 
Atendendo aos pedidos, a 
vereadora Geni Dias Ramos - 
Dona Geni (PPS) encaminhou 
requerimentos à Prefeitura e à 
empresa no ano passado, com 
reiteração em 2012 (Requeri-
mentos nºs 179/2011, de 27 
junho de 2011 e 289/2012).

A empresa NET já iniciou 
o processo de cabeamento 
nos bairros de Moreira, sen-
do que os serviços já podem 
ser adquiridos por meio de 
agen-damento e a previsão é 
de que, até o final do ano, os 
moradores já possam utilizar 
os serviços NET.

Em outra ocasião - 25 de 
abril - a empresa havia infor-
mado, por meio de ofício, que 
havia concluído o processo de 
cabeamento no bairro Vila Su-
íça, e que estava  previsto para 
o segundo semestre, o início do 
processo de cabea-mento para 
o Distrito de Mo-reira César. 
“Acreditamos que a NET será 
muito bem recebida em Mo-
reira, que aguarda ansiosa essa 
vinda. A NET é de grande uti-
lidade para o município, com 
a oferta de telefonia fixa, TV 
digital e Internet banda larga 

comunicação e entRetenimento

Dona Geni comemora 
ínicio do cabeamento da 
NET em Moreira César

a EmprEsa comEçou a cabEar os bairros do 
distrito E o sErviço já podE sEr adquirido, 

com prEvisão dE uso para até o final dE 2012

por um preço acessível, o que 
facilitará a vida de muitas fa-
mílias”, exclamou a vereadora.

Dona Geni também acom-
panhou, em 2011, um encontro 
marcado pela vice-prefeita 
Myrian Alckmin - responsável 
pela vinda da empresa Net para 
Pindamonhangaba em 2008 – 
com o objetivo de questionar 
sobre a possibilidade de es-
tender os serviços da Net para 
Moreira César e outros bairros 
que não contam com os servi-
ços. Em resposta, a empresa 
informou que, inicialmente, 
atenderia 20 mil residências 
em Pinda. Porém, vem fazendo 
o possível para cabear o maior 
número de bairros da cidade. 
A vereadora Dona Geni con-
tinua batalhando para que este 
serviço de grande utilidade 
esteja ao alcance de todos os 
munícipes.

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.  

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereadora dona Geni

O vereador Dr. Isael (PV) solicitou ao Executivo, por meio 
da Indicação nº 882/2012, no dia 06 de agosto, a colocação de 
cascalho no trecho final da Estrada Municipal Emídio de Assis 
Alves Neto, conhecida como Estrada do bairro das Oliveiras, 
na altura do bairro Rodeio, zona rural da cidade. Nesta semana, 
o parlamentar recebeu resposta da Prefeitura, cujo órgão infor-
mou que as melhorias no local estão sendo executadas desde 
o dia 16 de agosto. “Agradeço ao Executivo por atender esta 
importante reivindicação, pois a Estrada das Oliveiras precisa, 
urgentemente, dos reparos, que vão beneficiar muito os mora-
dores da região”, ressaltou o vereador Dr. Isael. 

Lombadas
O vereador Dr. Isael também encaminhou ao Executivo, indi-

cações, todas aprovadas em plenário durante a 27ª Sessão Ordi-
nária, solicitando colocação de redutor de velocidade (lombada) 
nas proximidades de escolas municipais e estaduais. Por meio da 
Indicação nº 913/2012, foi solicitada construção de lombada em 
frente à Escola Estadual Mário Tavares, na Vila São Benedito. 
Pela indicação nº 914/2012, o vereador reivindicou lombada 
em frente à Escola Julieta Reale Vieira, no bairro Castolira, e 
um outro redutor de velocidade ou instalação de semáforo em 
frente à Escola Estadual Yolanda Bueno de Godoy, no bairro 
Feital.  “O movimento de veículos é intenso nas proximidades 
dessas escolas e, trafegando em alta velocidade, colocam em 
risco a integridade física de estudantes”, enfatizou o vereador.

obRas

Dr. Isael agradece 
melhorias na Estrada do 
bairro das Oliveiras

Vereador dr. iSael em Plenário duranTe a 27ª SeSSão ordinária

O vereador Dr. Jair Roma 
(PPS), a fim de atender as 
reivindicações dos munícipes, 
reforça a solicitação de im-
plantação dos serviços da NET 
no Cidade Nova e bairros vizi-
nhos. Devido ao fato da região 
ser populosa, os moradores 
necessitam destas facilidades 
para terem acesso mais rápido 
aos  benefícios e informações 
oferecidos por esta empresa 
que é de excelente qualidade. 
“Esta é uma reivindicação de 
muitos moradores da região, 
tendo em vista que tais ser-
viços já foram implantados 
em outras regiões da cidade.” 
enfatiza o vereador.

Praça 
Monsenhor Marcondes
De acordo com a programa-

acesso à infoRmação

Dr. Jair Roma insiste na 
implantação da NET no  
Cidade Nova e região

Diretoria De ComuniCação/CVP

ção do recapeamento que vem 
sendo realizado no município, 
Dr. Jair Roma aguarda a obra 
na Rua Cap. José Mar-tiniano 
Vieira Ferraz e a pavimentação 
asfáltica na Praça Monsenhor 
Marcondes, no trecho locali-
zado entre a Rua Cap. José 
Martiniano Vieira Ferraz e 
Avenida Dr. Jorge Tibiriça,  
tendo em vista que a rua é cal-
çada com paralelepípedos e as 
pedras encontram-se danifica-
das, sendo que algumas estão 
soltas, o que causa problemas 
ao trânsito e aos pedestres que 
utilizam a via. “É um pedido 
em nome dos comerciantes e 
munícipes que utilizam este 
trecho para suas travessias e 
que já se acidentaram no lo-
cal”, ressalta o vereador.

fessora Carmem de Oliveira, no 
bairro Jardim Mariana. 

- R e q u e r i m e n t o  n ° 
1177/2012- solicitando informa-
ções junto a Secretaria de Saúde 
sobre quais são as medidas ado-
tadas para o acompanhamento 
pós-operatório da Cirurgia 
Bariátrica, pois os munícipes 
que foram encaminhados pelo 
município para realizar este tipo 
de cirurgia não vem encontrando 
assistência psicossocial e a dis-
po-nibilização de medicamentos 
pela rede pública de saúde. 
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 CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador dr. Marcos aurélio
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Na última semana, o vereador Alexandre Faria esteve acom-
panhando as obras de construção da rotatória entre os bairros 
Cidade Jardim e Lago Azul. O parlamentar ve-rificou que a 
obra está em ritmo acelerado e logo atenderá a necessidade de 
segurança da população.

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), conti-
nuando sua luta para trazer o 
SAMU para Pindamonhan-
-gaba, apresentou na Sessão 
da Câmara de Vereadores 
do dia 13 de agosto a reite-
ração do Requerimento de 
nº 13/2012 que solicita ao 
Diretor de Saúde de Tau-
baté, Sr. Pedro Henrique 
Silveira, informações sobre 
o prazo para a implantação 
do SAMU na região.    

Com isto, o Dr. Marcos 
Aurélio visa melhorar o 

Saúde 

Dr. Marcos Aurélio 
continua sua luta pela 
implantação do SAMU

Atendimento Móvel de 
Urgência) 192, permite 
um atendimento de quali-
dade para a população em 
situações de urgência e 
emergência no ambiente pré 
hospitalar no período de 24 
horas e 7 dias por semana. 
A ambulância é a vitrine do 
SAMU, é a parte mais visí-
vel, a que se vê nas ruas. São 
mais de 1.500 distribuídas 
em municípios já atendidos 
pelo programa. Dependendo 
da área, há também motos, 
lanchas e helicópteros. Atu-

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador MartiM cesar

TrânSiTo 

Alexandre Faria 
acompanha obras de 
melhorias na cidade

Há algum tempo atrás, o 
vereador Janio Ardito Lerario 
(PSDB) foi procurado por 
servidores municipais, que lhe 
trouxeram uma informação, na 
qual eles queriam saber por 
que a administração municipal 
“não aceita” o atestado médico 
de “acompanhante”, quando 
se leva uma pessoa idosa ou 
uma criança de pouca idade 
ao médico.

O vereador Janio que 
sempre lutou em defesa do 
funcionalismo público, se 
preocupou com esse assunto 
e se interessou em procurar 
uma solução junto ao Execu-
tivo. Apresentou na Câmara o 
requerimento nº 944/2012 no 
qual questiona o Prefeito Mu-
nicipal para informar as razões 
que levam a administração 
municipal a não aceitar ates-
tado médico de acompanhante.

Disse Janio: “se esse a-
-companhante é por exemplo, 
a mãe, que é servidora muni-
cipal, levando o filho pequeno 

FuncionaliSmo

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador Janio lerario

Vereador Janio
em defesa dos 
servidores municipais

Legislação, tampouco mani-
festação quanto a o-brigato-
riedade em recep-cioná-lo ou 
aceitá-lo”.

Continuando diz a Pre-
feitura: “ informamos que o 
assunto em tela será objeto de 
estudo para possível criação 
de regulamentação municipal, 
considerando as situações au-
sentes na legislação federal”.

Sobre a resposta, o vere-
ador Janio comentou: “por-
tanto, nós observamos que a 
Prefeitura estará estudando a 
possível criação de uma regu-
lamentação municipal visando 
solucionar esse assunto. Va-
mos aguardar, pois, o primeiro 
passo em favor dos servidores 
já foi dado, que são os estudos 
necessários; aproveito para 
agradecer a boa vontade da 
Prefeitura, pois os servidores 
municipais merecem mais esse 
benefício”, finalizou Lerario.

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está 
solicitando informações  à 
Prefeitura sobre a renovação 
do contrato com a empresa 
de ônibus Viva Pinda, que 
já está vencido. Cal reforça 
a importância de agilizar a 
renovação do contrato e ainda 
de aproveitar a oportunidade 
para incluir nesse documento 
mais benefícios aos usuários.

“Estamos sugerindo a im-
plantação de melhorias como o 
aumento no número de abrigos 
de ônibus a serem instalados 
na cidade (anualmente, a em-
presa é obrigada a implantar 
10 abrigos); a implantação 
do “Bilhete Único” para os 
passageiros e o estudo de 
novas rotas e linhas de ônibus 
para melhoria do trânsito e do 
atendimento aos usuários”, 
reforça Cal.

NET Combo 
O vereador Cal está feliz 

com o início da instalação dos 
cabos de rede para a implanta-
ção da rede de internet, telefo-
nia e TV à cabo NET COMBO 
no Distrito de Moreira César. 

BeneFícioS

Cal solicita melhorias 
para o transporte público

O requerimento mais 
recente pelo qual o ve-
reador reforçou esse pe-
dido foi o nº 241/2011. 
“Solicitamos que essa 
instalação seja feita 
rapidamente e atenda 
a toda a população do 
Distrito o quanto antes”

Acesso ao Viaduto 
das Campinas

Cal continua cobran-
do, em caráter de urgên-
cia, que seja construída 

Vereador cal
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Outra rotatória que já teve as obras iniciadas é a que está 
localizada em frente à concessionária Ford ATIV. Devido ao 
grande fluxo de veículos no local, a construção era necessária 
e requisitada pela população há anos. “Agradeço ao Executi-
vo, a Secretaria de Obras e o De-partamento de Trânsito pelo 
atendimento de nossas revindicações, que são na verdade, rei-
vindicações da população que nos procuram para solicitarem as 
melhorias que são necessárias nos bairros”, afirmou o vereador.

Vereador alexandre Faria

Moradores do Campo Alegre fizeram um abaixo-assinado 
solicitando que a Prefeitura possa agraciá-los com a construção 
de uma Academia da Melhor Idade nas imediações do bairro. O 
vereador Martim Cesar intercede pelos munícipes e apresentou 
a Indicação 717/2012, oficiando o departamento competente 
para que, além da AMI, também seja oferecido aos moradores 
do Campo Alegre uma API (Academia da Primeira Infância), 
o chamado “parquinho”, para o lazer das crianças do bairro. 
“Essa é uma reivindicação antiga dos moradores do Campo 
Alegre e região”, salienta Martim.

Poda da grama no acesso ao Castolira
Martim apresentou a Indicação nº 842/2012, solicitando que 

seja feita a poda da grama do canteiro existente na cabeceira 
da ponte do Ribeirão do Curtume e na rotatória de acesso ao 
bairro Castolira (Rod. Ver. Abel Fabrício Dias), “pois a grama 
alta está atrapalhando a visibilidade dos motoristas que por ali 
trafegam, em ambos os sentidos”, explica o vereador.

lazer

Vereador Martim 
Cesar solicita AMI para 
o Campo Alegre

A Câmara de Vereadores realizou no dia 22 de agosto, 
uma Sessão Solene em comemoração ao “Dia do Maçom”. 
O evento contou com a participação de diversos integrantes 
do movimento de Pindamonhangaba e região.

Os homenageados da sessão foram: o representante da 
Loja Maçônica Harmonia e Trabalho, Joel Gopfert Pinto 
(homenagem póstuma), que teve como representante a espo-
sa, Vilma Antônia Leite Pinto, o representante da Loja Ma-
çônica Emílio Ribas, Antônio Carlos da Silva (homenagem 
póstuma), que também teve a esposa, a senhora Rosângela 
Francisca Filogônio Silva, como representante e o Coronel 
Paulo Alípio Branco Valença, Comandante do 2º Batalhão 
de Engenharia de Combate Borba Gato, que também foi 
agraciado com um “Diploma de Honra ao Mérito” pelos 
relevantes serviços prestados à população de Pindamonhan-
gaba. O evento contou com a participação de vereadores, 
autoridades, integrantes da Sociedade e munícipes. 

Câmara homenageia 
membros da Maçonaria 
em Pindamonhangaba
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ao médico; por que não 
se aceita o a-testado 
da mesma no serviço”, 
indaga Le-rario.

A Prefeitura Mu-
nicipal respondeu ao 
vereador Janio que “o 
abono de faltas em 
virtude de atestado de 
acompanhante médico, 
não existe menção na 

atendimento 
de emergência 
no município 
pois, segundo 
ele, o SAMU 
faz o socorro 
pré hospitalar 
à população 
em casos de 
emergência, 
a t e n d e n d o 
rapidamente 
e buscando o 
paciente no 
local em que 

está, evitando se-quelas de-
vido ao pronto atendimento 
e reduzindo o número de 
óbitos. “A implantação deste 
serviço será mais uma con-
quista para a população e 
trará melhorias para a área 
de saúde do município e da 
região”, diz o vereador Dr. 
Marcos Aurélio.

Porque SAMU

O SAMU (Serviço de 

almente o SAMU 192 está 
presente em todos os estados 
brasileiros com 159 Centrais 
de Regulação Médica que 
abrangem 1.627 municípios. 
São aproximadamente 112 
milhões de pessoas que 
podem contar com o Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência. “Quando o 
assunto é saúde, sempre 
temos que agir com priori-
dade”, enfatiza o vereador 
Dr. Marcos Aurélio.

uma alça de acesso ao viaduto 
das Campinas, ligando a es-
trada municipal Canta Galo à 
avenida Benedito Quirino. Na 
última resposta enviada pela 
Prefeitura sobre o assunto, foi 
informado que estava sendo 
elaborado um novo projeto de 
alça. Entretanto, o vereador 
volta a destacar a importância 
de agilizar a negociação entre 
a Prefeitura e os proprietários 
da área que será necessária 
para a construção do acesso.  
“Hoje, o viaduto do bairro das 
Campinas é uma realidade, a 
qual agradecemos a Prefeitura 
e a todos que ajudaram nessa 
conquista, principalmente a 
participação da comunidade 
e do deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá. A porta de entrada 
e saída do bairro será o viaduto 
e, com isso, todo o trânsito vai 
ser feito pela avenida Benedito 
Quirino. O acesso é necessário 
principalmente para quem 
vem pela via Dutra sentido 
São Paulo – Rio, que precisa 
atravessar a rodovia para ir até 
o bairro Cidade Nova e Região 
Industrial”, enfatiza Cal.




 


 




      






Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 220/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. MARCELO MENDES DA 
SILVA E OUTROS, responsável pelo imóvel com frente para a Avenida Princesa do 
Norte, esquina com a Avenida Gastão Vidigal Neto – Cidade Nova, inscrito no mu-
nicípio sob a sigla 0323.02.01.006.01, Quadra B-13, Lote 07 a 19, 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.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação em Exercício.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 218/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. CARLOS HENRIQUE 
GAMA BENTO, responsável pelo imóvel situado a Rua São José dos Campos, es-
quina com a Rua Cachoeira Paulista – Cidade Nova, inscrito no município sob a sigla 
0323.04.15.018.00, Quadra E-03, Lote 01, 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.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação em Exercício.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 217/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ANTONIO HENRIQUE SI-
MÕES, responsável pelo imóvel situado a Avenida São Paulo, esquina com a Rua Ca-
choeira Paulista – Cidade Nova, inscrito no município sob a sigla 0323.04.16.006.00, 
Quadra E-03, Lote 13, 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.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação em Exercício.

Sexta-feira haverá  sessão
solene da APL 

 

A APL – Academia Pindamonhangabense de Letras 
realiza nesta sexta-feira (31), às 20 horas, nas depen-
dências do Museu Dom Pedro I e Dona Leopoldina, a 
sua reunião plenária solene referente ao mês de agosto.  
A sessão integra o ciclo comemorativo ao Jubileu de 
Ouro da APL e terá a seguinte programação: 

• Apresentação musical da Camerata do Quarteto de
Saxofone da Escola de Música “Antonio Sérgio Ca-

milo” - Maestro Vinícius Arruda;
• Conferência: “Folclore – Nossas Raízes” – Ruth 

Guimarães
Botelho - Academia Paulista de Letras e Academia
Cruzeirense de Letras;
•Noite de Autógrafos de “O Romanceiro da
Independência”, livro da acadêmica Elisabete Gui-

marães.

Trovas sobre o tema “Praça”

 Recordemos neste espaço cinco trovas sobre o tema 
‘Praça’, premiadas no 1º Concurso de Trovas de Jam-
beiro, em 2001, sendo os trovadores premiados perten-
centes ao quadro de membros titulares da APL:

A nossa praça serena
chega a tremer de emoção,
é quando a minha morena
coloca os pés no seu chão!
(Ernesto Tavares de Souza)

Da cidade em que nasci
uma saudade me enlaça,
pois nunca me esqueci
da velha e querida praça!

    (José Raul Vinci)

Outono da vida é assim:
finais de tardes tristonhos...
Na praça dentro de mim,
caem as folhas dos sonhos!
  (João Paulo Ouverney)

Velha praça, em mau estado,
trazes lembranças sem fim...
És fração do meu passado
a chorar dentro de mim!

  (José Valdez de Castro Moura) 

Nos braços da nostalgia
regresso à praça, e a sonhar,
recordo que ali, um dia,
eu comecei a te amar...
  (Maurício Cavalheiro)

Foto arquivo TN

Reuniões da Academia de Letras têm sido 
muito prestigiadas pelo público

Praça Monsenhor Marcondes quando nela 
ainda era cultivado um belo jardim

Foto arquivo TN

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGÓCIOS DA 
SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA DE S. PAULO-INTERIOR

                      DEITER I – SÃOJOSE DOS CAMPOS
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ

DELEGACIA DE POLÍCIA DE DEFESA DA MULHER DE PINDAMONHANGABA-SP
Rua Gustavo de Godoy, 409 – Centro- Pindamonhangaba-SP.

EDITAL Nº  02/DDM/2012

O Sr. Dr. CARLOS PRADO PINTO,  Delegado de Polícia Responsável pelo expe-
diente da  Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso 
e gozo de suas atribuições legais, etc... 

FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que 
lhe conferem o Art. 27, inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-
46 de 21/12/70, o Exmo. Sr. Dr. IVAHIR FREITAS GARCIA FILHO, Digníssimo Dele-
gado Seccional de Polícia de Taubaté – SP, realizará no próximo dia 04 de setembro 
de 2012 às 10:00hs, nesta Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO 
ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao segundo semestre do corrente ano. Ficam, 
pois, convidados todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais 
pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações, suges-
tões, atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta Repartição 
Policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar igno-
rância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. 
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 27 de agosto de 
2012. Eu,  Lourdes dos Santos Gama , Escrivã de Polícia que o digitei.

REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

                              Dr.  CARLOS PRADO PINTO
                                            Delpol Resp. exp. DDM

PORTARIA GERAL Nº 3.898, 13 DE AGOSTO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 4.750, de 14.01.08, em seu artigo 3º,
R E S O L V E :
Art. 1º - N O M E A R, os Senhores abaixo, para constituírem o CONSELHO MU-
NICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA, 
a saber:
 I - REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL:
Gabinete do Prefeito
- Titular     :   Cristiane Monteiro de Oliveira
- Suplente :    Claudelize Paola Cassiano 
Secretaria de Juventude Esporte e Lazer
- Titular     :  Valeriana Maria de Fátima Irineu
- Suplente :   Maria Aparecida Ribeiro
Secretaria de Educação e Cultura
- Titular     :  Arlete França de Brito
- Suplente :   Ivaneide Alves de Oliveira
Secretaria de Saúde e Assistência Social
- Titular     :  Rogéria de Fátima Nascimento Braga
- Suplente :   Maria José Otacílio
Secretaria de Obras e Serviços
- Titular     :   Geraldo Aparecido Coelho
- Suplente :    Valdeke Silva dos Santos
Secretaria de Planejamento
- Titular     :  Tânia Regina da Silva Ramalho
- Suplente :   Marcelo Azevedo San Martin
II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
- Titulares   :  Edna Thereza Amorim
- Suplente:      Maria Marta de Souza
- Titulares   :  Djalma Victorino 
- Suplente:      Ana Maria Cuba
- Titulares   :  Antonio Rogério Lemes de Souza
- Suplente:      Nilda Paula Pereira
- Titulares   :  Maria Solange Lobo
- Suplente:      Wilma P. C. de Freitas
- Titulares   :  Enéas Silva dos Santos
- Suplente:      Odair Rosa
- Titulares   :  Maria Aparecida de Oliveira Silva
- Suplente:      Priscylla Brande Arantes de Souza
- Titulares   :  Leila Balbino da Costa
- Suplente:      Waneska Daniele T. Rosa
- Titulares   :  Silvio Paulo Leal
- Suplente:      Braz da Silva Souza
- Titulares   :  Marcos Antonio Victorino
- Suplente:      José Carlos dos Santos
- Titulares   :  João Bosco da Silva
- Suplente:      Roseane Bastos 
2- O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos.
3- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro 
 Prefeito Municipal

Barbara Zenita França Macedo 
 Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof 

 Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Externo nº 18653/2012

Prefeito Municipal de Pindamonhangaba

           
     PORTARIA GERAL Nº 3.900, DE 20 DE AGOSTO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 

atribuições legais, EXONERA, a Dra Camen Lucia Rodrigues Conti do emprego de provimen-
to em comissão de Diretor do Departamento de Assistência à Saúde de Moreira César, a partir 
de 15 de agosto de 2012.

¬  
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 

de agosto de 2012.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2012.

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo Interno nº 22902/12

Prefeito Municipal de Pindamonhangaba

PORTARIA GERAL Nº 3.901, DE 20 DE AGOSTO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, as Leis nºs 3870, de 21.12.01, 4364, de 20.12.05, 4.897, de 16.01.09 e 
5.337, de 1º de março de 2012, NOMEIA a Sra. Luisa Mucci Brandão para o emprego de 
provimento em comissão de Diretor do Departamento de Assistência à Saúde de Moreira 
César, a partir de 15  de agosto de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de 
agosto de 2012.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2012.

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo Interno nº 22902/12

Prefeito Municipal de Pindamonhangaba

PORTARIA GERAL Nº 3.899, DE 15 DE AGOSTO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso 

de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.2001 e Lei 
nº 4.364, de 20.12.2005, Resolve DESIGNAR a Sra. Fabrícia Maria dos Santos, auxi-
liar de trabalho social, para substituir a Sra. Cleonice Aparecida de Faria, Assessora de 
Gestão Estratégica, no período de 10 a 29 de setembro de 2012, durante o período em 
que a mesma encontrar-se em férias.

Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro 
 Prefeito Municipal 

Ricardo Galeas Pereira 
 Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de agosto    
       de 2012.

Rodolfo Brockhof 
 Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Interno nº 22060/2012

Prefeito Municipal de Pindamonhangaba

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
RIDAN MOYSÉS MARIN, de nacionalidade brasileira, profissão  fiscal  de loja,  
estado  civil  solteiro,  de  37  anos  de  idade,  nascido  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia  22  de  abril  de  1975, residente e domiciliado 
Rua Natividade da Serra nº  76,  Cidade  Nova, nesta cidade, filho de OSIRIS 
MARIN e NADIR MOYSÉS MARIN.            
CRISTIANE DE OLIVEIRA FRANCO, de nacionalidade  brasileira,  profissão 
do lar, estado civil divorciada, de  35  anos  de  idade,  nascida  em Parelhas, 
Estado do Rio Grande do Norte, no  dia  22  de  dezembro  de 1976, residente 
e domiciliada Rua Natividade da Serra  nº  76,  Cidade Nova, nesta  cidade,  
filha  de  CRISTOVAM  ANTONIO  FRANCO  e  NAILDE FERNANDES DE 
OLIVEIRA FRANCO. 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,  24 de agosto de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
ARISTEU TEIXEIRA DE  ABREU,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
mestre de obras,  estado  civil  divorciado,  de  64  anos  de  idade, nascido 
em  Pindamonhangaba,  Estado  de  São  Paulo,  no  dia  28  de fevereiro  de  
1948,  residente   e    domiciliado    na    Rua    dos Expedicionários, nº  551,  
Centro,  nesta  cidade,  filho  de  CALIRIO TEIXEIRA DE ABREU e GERALDI-
NA INÁCIA FERREIRA.                     
MARIA CRISTINA LIMONES,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  do lar, 
estado  civil  divorciada,  de  49  anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhanga-
ba, Estado de São Paulo, no dia  23  de  abril  de  1963, residente e domiciliada 
na Rua dos Expedicionários,  nº  551,  Centro, nesta cidade, filha de MIGUEL 
LIMONES e MARIA HELENA SANCHES  LIMONES. Apresentaram os docu-
mentos 1, 3, 4 e  5,  do  Art.  1.525,  do  Código Civil. Se alguém souber de 
algum impedimento,  oponha-o  na  forma  da Lei.                                    
Pindamonhangaba,  25 de agosto de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
DANIEL DE SOUZA MENDES FILHO, de nacionalidade  brasileira,  profissão 
analista de PCP, estado civil solteiro, de 30 anos de  idade,  nascido em São 
Paulo, Estado de São Paulo, no dia  20  de  setembro  de  1981, residente e 
domiciliado  na  Avenida  Ten.  Cel.  Manoel  Pereira  dos Santos nº 671, Ci-
dade Jardim, nesta cidade, filho de DANIEL  DE  SOUZA MENDES e MARISA 
TERESA BOTTESINI MENDES.                             
RAQUELL DE CHICO, de nacionalidade brasileira, profissão  coordenadora de 
qualidade, estado civil solteira, de 26 anos de idade,  nascida  em Caçapava, 
Estado de São  Paulo,  no  dia  17  de  fevereiro  de  1986, residente e domi-
ciliada na Rua Argentina nº 121,  Jardim  Caçapava  em Caçapava SP, filha 
de WAGNER DE  CHICO  e  ZELIA  DE  OLIVEIRA  CHICO. Apresentaram 
os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do  Código  Civil. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  25 de agosto de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
ROBSON PAES DOS SANTOS,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
auxiliar de encarregado de produção,  estado  civil  solteiro,  de  26 anos de 
idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado  de  São  Paulo,  no dia 21 de  
janeiro  de  1986,  residente  e  domiciliado  na  Rua  São Sebastião nº 165, 
Campo Alegre, nesta cidade,  filho  de  LUIZ  CARLOS PAES DOS SANTOS e 
CLAUDETE CABRAL DOS SANTOS.                       
MILA GALVÃO CORRÊA DA SILVA, de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
bancária, estado civil solteira, de  25  anos  de  idade,  nascida  em Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, no dia 28  de  agosto  de  1986, residente e 
domiciliada na Rua Santa Maria Mazarello nº 865,  Santana, nesta cidade, filha 
de EDMILSON CORRÊA DA SILVA e ROSANGELA DE  FATIMA GALVÃO DA 
SILVA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do  Art.  1.525, do Código Civil. 
Se alguém souber de algum  impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.            
Pindamonhangaba,  25 de agosto de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:               
PAULO  HENRIQUE  DE  GODOY,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
pintor, estado civil  solteiro,  de  33  anos  de  idade,  nascido  em Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, no dia 29 de  outubro  de  1978, residente 
e domiciliado Rua Benedito Carlos da Silva  nº  255,  Jardim Princesa, nesta 
cidade, filho de MACIS DE GODOY e MARIA  MARGARIDA  DE GODOY.                                                           
JÉSSICA APARECIDA DA SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
agricultora, estado civil solteira, de 18 anos de  idade,  nascida  em Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, no dia  21  de  março  de  1994, residente 
e domiciliada Avenida Manoel  Pereira  dos  Santos  nº  580, Cidade Jardim, 
nesta cidade, filha de AGNALDO  APARECIDO  DA  SILVA  e ROSENÉIA APA-
RECIDA MARTINS DA SILVA. Apresentaram os documentos  1,  3 e 4, do Art. 
1.525,  do  Código  Civil.  Se  alguém  souber  de  algum impedimento, oponha-
-o na forma da Lei.                                
Pindamonhangaba,  27 de agosto de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:              
JULIO CESAR TORQUATO FERREIRA, de nacionalidade brasileira,  profis-
são instalador de som e acessórios, estado civil solteiro, de 25  anos  de ida-
de, nascido em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 4  de  maio  de 1987, 
residente e domiciliado na Rua José  Rodrigues  Alves,  nº  347, Araretama, 
nesta cidade,  filho  de  JOSÉ  BENEDITO  FERREIRA  e  ELZA TORQUATO 
FERREIRA.                                                   
JENIFER SILVA DE SOUZA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  do lar, 
estado civil solteira, de 20 anos  de  idade,  nascida  em  Volta Redonda, Estado 
do Rio de Janeiro,  no  dia  6  de  outubro  de  1991, residente e domiciliada 
na Rua   José   Rodrigues   Alves,   nº   347, Araretama, nesta cidade, filha de 
WALTER GONÇALVES DE  SOUZA  e  LÚCIA HELENA DA SILVA. Apresenta-
ram os documentos 1, 3 e 4, do  Art.  1.525, do Código Civil. Se alguém souber 
de algum  impedimento,  oponha-o  na forma da Lei. 
Pindamonhangaba,  27 de agosto de 2012.  

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba
       Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005

       Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009

SÚMULA DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO 
FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA – FAEP

 REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2012

Reuniu-se o Conselho Diretor do FAEP, no dia 24 de agosto de 2012, no Centro Es-
portivo João Carlos de Oliveira e deliberou sobre a seguinte pauta: a) aprovação da 
planilha de valores de bolsa auxilio dos beneficiados do FAEP do mês de setembro: 
totalizando 519 beneficiados no valor de R$ 437.706,00  ; b) publicação da súmula da 
ata anterior, do mês de julho: vista pelos presentes. c) apresentação de notas fiscais 
referente a cirurgia dos atletas: Tatiane de Oliveira Nepomuceno (futsal), Ramona 
Aparecida de Oliveira (handebol), Juan Carlos de Souza Prado (handebol) e Luis 
Fernando Juventino Venceslau (voleibol)  e recibos de consultas dos atletas: Ja-
queline de Oliveira Silva (futsal), Tatiane de Oliveira Nepomuceno (futsal) e Ramona 
Aparecida de Oliveira (handebol), procedimentos já aprovados em atas anteriores: 
sendo vista, analisada e aprovada pelos presentes conselheiros. Pindamonhangaba, 
27 de agosto de 2012.

Antonio Carlos de Macedo Giudice
Presidente do FAEP
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Pinda goleia e enfrenta 
São Caetano na 
semifi nal do Estadual
Pindamonhangaba encerrou sua participação na fase 
de classifi cação do Campeonato Estadual de Futsal 
Feminino no último sábado (25), com direito a goleada 
diante de Taboão da Serra.
Atuando como visitante, a Princesa do Norte saiu atrás 
no marcador, mas mostrou força e superou as donas da 
casa pelo placar de 7 a 3. 
Os gols do time pindense foram assinalados todos na 
segunda etapa. Priscila Ribeiro, Franciele Germano, 
Marina Loures, Drika Marques e Rafaela Dal´Maz (4) 
balançaram a rede a favor de Pindamonhangaba.
Com a goleada, a equipe comandada por Marcos 
Derrico chegou ao terceiro lugar da tabela de 
classifi cação, ultrapassando exatamente as 
representantes de Taboão da Serra.
Com a terceira melhor campanha da fase de 
classifi cação, a Princesa do Norte encara o São Caetano 
nas semifi nais da competição. O time do ABC Paulista 
se classifi cou com a segunda posição e, por isso, 
decide a semifi nal jogando dentro de casa.
Na primeira parte do Estadual, Pindamonhangaba e 
São Caetano se enfrentaram duas vezes. Em ambas as 
oportunidades, vitória do São Caetano.
O retrospecto não é dos melhores, mas o torcedor 
pindense deve acreditar. Nas duas derrotas 
que sofreu, a Princesa do Norte poderia ter 
saído de quadra com outro resultado. No turno, 
Pindamonhangaba perdeu por 3 a 2 e, no returno, São 
Caetano venceu por 5 a 4. 

Disputando o Estadual Sub 20 de Futsal Feminino, 
Pindamonhangaba não registrou o mesmo desempenho 
da Categoria Principal.
A Princesa do Norte entrou em quadra no domingo 
(26), em busca de reabilitação no certame, mas acabou 
sofrendo sua segundo derrota seguida, dessa vez 
diante do Estrela, de Guarulhos.
O duelo realizado na cidade de Guarulhos foi vencido 
pelas donas da casa, pelo placar de 2 a 0. Agora, 
Pindamonhangaba aparece na quinta posição da tabela 
de classifi cação, com 23 pontos somados e 14 jogos 
realizados.
Nessa categoria, a equipe local ainda tem mais quatro 
compromissos para realizar, antes que a fase de 
classifi cação seja encerrada.

Páreo duro: Pinda pega São Caetano na semifi nal

Sub 20 sofre duas derrotas

A equipe de futebol mas-
culino, sub 17, da Secretaria 
de Esportes de Pindamo-
nhangaba derrotou São José/
Oriente por 2 a 0, no sábado 
(25), pela Copa São Paulo da 
Associação Paulista de Fute-
bol. Com dois gols do meio 
campista Leonardo Rabisco, 
a equipe assumiu a liderança 
da chave ‘E’ e está mais perto 
da classifi cação.

No domingo (2), a equi-
pe de Pinda encara Ilhabela 
pela última rodada do segun-
do turno da chave de grupos. 
Se ganhar, se classifi ca auto-
maticamente para as oitavas 
de fi nal, embora um simples 
empate já garanta a passagem 
para a próxima fase.

O treinador da equipe, 
Agnaldo José Noronha (Gui-
na), enfatizou a busca pelo 
título nesta edição do torneio, 
já que em 2011 a equipe fi cou 
muito próxima de levantar o 
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O ciclista Magno Prado 
Nazaret, do Team Funvic 
Pindamonhangaba, conquis-
tou o sexto lugar na etapa de 
contrarrelógio da 74ª Volta 
Ciclística de Portugal, dispu-
tada no sábado (25).

 Nazaret percorreu os 32,6 
km entre Pedrogão e Leiria 
em 38min35, o que lhe ren-
deu a sexta posição. A dispu-
ta foi intensa pelos primeiros  
lugares e acabou sendo deci-
dida em detalhes. O campeão 

da prova foi Alejandro Mar-
que, da Carmim-Prio, que fez 
38min15.

Conversei com Magno 
após a prova, que se disse 
muito satisfeito com o resul-
tado. “Vou ser bem sincero, 
já estou muito feliz de che-
gar até o contrarrelógio nes-
ta volta, que é muito difícil, 
e fi car entre os dez primeiros 
foi muito bom. Só quem esta-
va aqui para saber o quanto é 
competitivo o ciclismo euro-
peu”, disse.

 Questionado sobre o que 

faltou para subir ao pódio, o 
atleta de Pindamonhangaba 
foi enfático. “Faltou um 
pouco de ritmo para andar 
aqui. Precisamos nos adap-
tar ao ciclismo europeu e, 
para isso, precisamos an-
dar mais na Europa, e as-
sim, com certeza, o desem-
penho será muito melhor”, 
fi nalizou o atleta.

 Tiago Fiorilli, outro 
atleta da equipe de Pinda-
monhangaba que continua 
na competição, ficou na 
41ª posição.

Magno Nazaret fi ca em sexto no 
contrarrelógio da Volta de Portugal

A LPFS - Liga Pindamo-
nhangabense de Futebol de 
Salão realiza o Campeonato 
Salonão de Futsal, categoria 
sub 13.

A próxima rodada será 

realizada nesta quarta-feira 
(29), com os seguintes jogos: 
CE “Zito” – 19h30 – última 
rodada da segunda fase - EC 
Mantiqueira x Juventus – 
Grêmio União x Sejelp. 

Campeonato Salonão

A classifi cação está assim:

1º - Grêmio União   18 pontos
2º - AA Ferroviária   18 pontos
3º - Sejelp    17 pontos
4º - AA Ferroviária ‘B’   13 pontos
5º - Projeto Viva Lorena  12 pontos
6º - Juventus   10 pontos
7º - EC Mantiqueira     9 pontos
8º - Dragões      7 pontos
9º - Saindo das Ruas    (eliminado por wo)

Categoria Sub 11 (após a 13ª rodada)
 1º- Ferroviária (35 pontos); 2º- Colorado (25);3º- Etna 
(23); 4º- Novelis (22); 5º- Grêmio Tipês (18);  6º- Unidos 
do Jd. Rezende (7) e Santa Helena (3).
 Obs.: Classifi cam-se os quatro primeiros. 
 
Categoria Sub 15 (após a 13ª rodada)
 Grupo A- 1º- Ferroviária (28 pontos); 2º- Ramos (22); 
3º-Etna (22); 4º- Corinthians (21); 5º- Marícá (20); 6º- 
Colorado (19) e 7º- Flamenguinho (0).
 Grupo B- 1º- Independente (24 pontos); 2º- Cidade 
Nova (18); 3º- Grêmio Tipês (15); 4º- Jd. Cristina (12); 
5º- Andrada (3); 6º- Santa Helena (3) e 7º- Vila São José 
(ELIMINADO).
 Obs.: Classifi cam-se os quatro primeiros de cada grupo. 
 
Categoria de Veteranos-Quarentão (após a 13ª rodada)
 Grupo A- 1º- Bandeirante (19 pontos);2º- Borracharia 
Chafariz (18); 3º- Pindense (18); 4º- Vila São José (16); 
5º- Grêmio Mombaça (15); 6º- Imperial (11) e 7º- Ramos (6).
 Grupo B- 1º- Estrela (29 pontos); 2º- Ferroviária (21); 3º- 
São Paulo (18); 4º- Comercial (18); 5º- Independente (13); 
6º- Afi zp (10) e 7º- Grêmio Tipês (0).
 Obs.: Classifi cam-se os dois primeiros de cada grupo. 
 
Categoria Amador da Primeira Divisão
 Grupo A- 1º- Sapopemba (15 pontos); 2º- Ipê II (15); 3º- 
Real Esperança (9); 4º- A Mil Por Hora (4) e 5º- Bandeirante (3).
 Grupo B- 1º- Jd. Cristina (19 pontos); 2º- Vila São José 
(14); 3º- Bonsucesso (10);  4º- Cantareira (6) e 5º- Inter Pinda (3).  
 Obs: Classifi cam-se os dois primeiros de cada grupo.  

Classifi cação dos 
campeonatos
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Após os jogos do fi nal de semana nas quatro competições 
organizadas pela Liga de Futebol em parceria com a 
Secretaria de Esportes da Prefeitura, confi ra a classifi cação: 

Futebol sub 17 está perto das oitavas na Copa SP

caneco ao ser derrotada na 
fi nal contra Vila Carolina, de 
São Paulo.

“Temos uma equipe mui-
to forte e estamos bem na 
competição, vamos até o fi m 
buscar este título que no ano 

passado não conseguimos”, 
frisou Guina.

O jogo contra Ilhabe-
la será no Centro Esportivo 
‘João do Pulo’, às 9 horas, 
com entrada gratuita.

A comissão técnica da 

equipe conta também com 
o preparador físico Gilson 
Salun (Pituca); o auxiliar 
e massagista Benedito 
Moraes (Pinguim); e o re-
presentante de campo Luiz 
Antônio Franco.

Magno no momento da 
largada da 74ª Volta 
Ciclística de Portugal

A equipe de futebol masculino sub 17, de Pinda, é líder na chave E
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