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Instável
Possibilidade 
de chuva

Quinta-feira - 13/12 Sexta-feira - 14/12Quarta-feira - 12/12Terça-feira - 11/12 Sábado - 15/12

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     21ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

TEMP. MÍNIMA   17ºC 
TEMP. MÁXIMA  33ºC

Pancadas 
de chuva 
a tarde

Terça-feira - 11/12

TEMP. MÍNIMA     21ºC 

Pancadas 
de chuva 
a tarde

Nublado e 
pancadas 
de chuva 

Quarta-feira - 12/12

Nublado e 
pancadas 
de chuva 

TEMP. MÍNIMA     21ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

Nublado e 
pancadas 
de chuva 

Quinta-feira - 13/12

Nublado e 
pancadas 
de chuva 

TEMP. MÍNIMA     20ºC 
TEMP. MÁXIMA    29ºC

Nublado e 
pancadas 
de chuva 

Sexta-feira - 14/12

Nublado e 
pancadas 
de chuva 

TEMP. MÍNIMA     20ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

Nublado e 
pancadas 
de chuva 

Sábado - 15/12

TEMP. MÍNIMA   17ºC 

Nublado e 
pancadas 
de chuva 

Canoagem de 
Pinda disputa 
Campeonato 
Brasileiro de 
Velocidade

Natal movimenta centro da cidade

Os enfeites  produzidos com garrafas pets 
são mais um atrativo para a população que 
vai ao centro da cidade para  as compras. 

A programação preparada para o Natal tem 
agradado muito, no destaque a Cantata 

realizada na Matriz. O trânsito também sofreu 
alterações para tornar o acesso ao centro 

mais fácil e organizado  

Mais uma vez a população 
de Pindamonhangaba aprovou 
os preparativos da Prefeitura  
e da Acip para tornar os dias e 
noites que antecedem o Natal 
em uma grande festa.

O movimento no centro da 
cidade aumenta a cada dia, e a 
praça Monsenhor Marcondes é 

o principal ponto de encontro. A 
decoração foi feita toda em gar-
rafas pets, mostrando uma pre-
ocupação ecológica neste Natal.

Os comerciantes estão sa-
tisfeitos com as vendas que pro-
metem ser ainda melhores que 
o ano passado.

Futsal é vice-
campeão da 
Liga Paulista

O time de futsal masculino 
de Pindamonhangaba fez bonito 
e deu trabalho para o campeão 
da Liga Paulista de Futsal AABB, 
da capital. Os dois jogos da final 
terminaram empatados, e Pinda 
só caiu na prorrogação do últi-

mo jogo, disputado na casa do 
adversário. Entre os times que 
ficaram pelo caminho percor-
rido pelos garotos da Princesa 
do Norte está o poderoso Corin-
thians, derrotado na semifinal.

O time fez bonito mesmo quando jogou longe de sua 
torcida, que lotou o ginásio da AA Ferroviária várias vezes

Título do Cinquentão 
fi ca com o Imperial
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Editorial

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE - FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

A leitura é benéfica para todas 
as idades. O escritor Monteiro Lo-
bato criou dois personagens, que 
tem como grande aliado a leitura 
dos livros, o Visconde de Sabugo-
sa, que adora ler os livros da biblio-
teca e a Dona Benta, que conta inú-
meras histórias paras as crianças.

Muitos vovôs contam histórias 

para seus netinhos, seja dos livros 
ou fatos de suas vidas. As pesso-
as que estão na Terceira Idade tem 
muita energia, quando essa energia 
está baixa, muitas vezes elas preci-
sam de estímulo, para viver bem e 
de acordo com a fase da vida que 
estão; evitando casos de ociosida-
de e depressão.

Vivenciar a fase da Terceira Ida-
de é um grande privilégio, a leitura 
é uma das formas de lazer que tem 
como objetivo aprimorar os conhe-
cimentos, revigorar a memória, o 
raciocínio, etc.

Qualquer atividade intelectual 
para as pessoas na Terceira Idade 
é válida, pois pode retardar, e até 

mesmo evitar o surgimento ou a 
evolução de algumas doenças neu-
rológicas. 

Em todas as fases da vida de-
vemos ter equilíbrio, exercitando 
corpo e mente.

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniadosa-

ber.blogspot.com

Leitura em qualquer fase da vida

Pinda recebe Reunião dos Dirigentes 
de Museus do Vale do Paraíba

Pindamonhangaba recebe na 
quarta-feira (12), a Reunião dos 
Dirigentes de Museus do Vale do 
Paraíba. O objetivo do encontro é 
discutir o ano de 2012, e fazer um 

planejamento para 2013 sobre a 
relação dos museus do Vale com 
o Sistema Estadual de Museus e 
o Órgão de Cultura do Estado. O 
evento acontece às 9 horas no Mu-

seu Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina, que fica 
localizado na rua Marechal Deo-
doro, 260 – centro. A reunião será 
aberta a quem interessar.

O Colégio Mestre vai realizar 
na quarta-feira (12), às 15 horas, 
a 21ª Tarde do Livro, na Bibliote-
ca Municipal Vereador Rômulo 
Camops D’Arace, no Bosque da 
Princesa. 

A professora Vânya Dulce 
D’Arace Maciel, proprietária da 
escola, faz um convite especial 
para os alunos da 1ª turma de for-
mandos da escola, que vão receber 
uma homenagem. 

Agradecimento
Quero deixar aqui meu registro de sinceros agradecimentos, primeiramente ao atual prefeito Dr. João 

Antônio Salgado Ribeiro; aos secretários: José Maurício P. Marcondes, Paulo Amadei Usier e Ricardo 
Amadei; a Leila (Planejamento), do Dep Obras; aos vereadores: Martim César e Ricardo Piorino, e a tantas 
outras pessoas pela atenção dada a iluminação pública desta cidade, nestes últimos anos.

Nestes últimos oito anos, vimos uma renovação e ampliação de iluminação pública na cidade de Pin-
damonhangaba, trazendo maior conforto, segurança , economia e comodidade aos nossos munícipes.

Fico agradecido em ver estas melhorias executadas em prol de nossa cidade.
Muito obrigado mesmo.
Atenciosamente,

Daniel Lucas S. de Carvalho
Mombaça - Pindamonhangaba

Faleceu Dr. 
João Salles

Faleceu na tarde de do-
mingo (9), o Dr. João Laerte 
Salles, que há vários anos so-
fria com as sequelas de um 
AVC (derrame cerebral). 
Ele era advogado, profes-
sor, historiador e defensor 
da cultura e tradições de 
Pindamonhangaba.

O Dr. João Salles possuía 
a maior biblioteca jurídica do 
Brasil, que era utilizada para 
consultas até pelo Supremo 
Tribunal de Justiça.

Dr. João Salles nasceu em 
Pindamonhangaba, no dia 23 
de setembro de 1934, filho 
de João Salles e Maria Olga 
Merly Salles. Teve quatro ir-
mãos: Céres, Leila e Eduardo 
(vivos) e Helena (falecida).

Na sexta-feira (7), aconteceu 
em Pindamonhangaba um jantar 
de acolhimento e confraternização 
para as pessoas que vivem em 
situação de rua no município. Atu-
almente, vivem nas ruas da cidade 
cerca de 30 pessoas, entre homens 
e mulheres, ocupando praças e 
locais de grande concentração. O 
fluxo de migrantes está em torno de 
10 pessoas em trânsito diário pelo 
município.

O jantar teve o objetivo de aco-
lher e confraternizar com essas 
pessoas, buscando sensibilizar 
cada uma delas para que deixem as 
ruas e procurem ajuda.  A equipe foi 
composta por voluntários de grupos 
de oração, membros dos conse-
lhos municipais e equipe técnica da 
Abordagem Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. O Fundo Social 
e instituições sociais realizaram o 
apoio logístico e material do evento.

Ao todo, trabalharam cerca de 
30 pessoas, sendo atendidos apro-
ximadamente 40 moradores de rua 
no Centro Comunitário do bairro 
Alto Cardoso e nas ruas da cidade. 
Também aconteceu o resgate das 
ruas dos “irmãos”, com corte de 
cabelo e higiene pessoal. O evento 
ofereceu possibilidades de trata-
mento da dependência química em 
clínica de recuperação, retirada de 
documentos, auxílios emergências, 
entre outros serviços. 

Foram visitados pontos de ôni-
bus no centro, Mercado Municipal, as 
praças do Cruzeiro, Monsenhor Mar-
condes, João de Faria Fialho – largo 
do quartel, Emílio Ribas, Santa Luzia, 
Santa Terezinha, terminal rodoviário, 
debaixo da ponte do Rio Paraíba, 
ruas do centro e do Distrito de Moreira 
César, entre outros locais.

A equipe de abordagem vem 
encontrando resultados positivos 
em relação ao trabalho com as pes-

Equipe de Abordagem e Voluntários realizam jantar 
para moradores de rua de Pindamonhangaba

soas em situação de rua, oferecen-
do diariamente auxílios e serviços.

“Acreditamos que é possível 
mudar de vida, mesmo quando se 
está nas piores condições, como 
por exemplo, vivendo nas ruas.  
Muitas das pessoas abordadas 
nas ruas recusam atendimento e 
apoio, pois têm uma falsa idéia de 
liberdade e controle sobre suas 
atitudes. O perfil está sendo estu-
dado e atualmente são aproxima-
damente 30 pessoas em situação 
de rua, sendo a maioria munícipes 
com residência fixa e família em 
Pindamonhangaba.  Cerca de 90% 
são homens, com idade entre 20 
e 60 anos, dependentes químicos 
de drogas lícitas e ilícitas, com os 
vínculos rompidos com a família e 
sem perspectivas de vida”, comenta 
o assistente social Maurício Faria. 

De acordo com Faria, o serviço 
é fundamental para as demandas 
desses usuários devido às dificul-
dades das pessoas que utilizam as 
ruas como moradia.

A equipe de abordagem é for-
mada por um assistente social, 
dois educadores e um motorista.  
O assistente social Maurício Fa-
ria, responsável pelo serviço, está 
desenvolvendo um programa para 
atendimento voltado a essas pes-
soas. O trabalho já apresenta re-
sultados na diminuição do número 
de pessoas em situação de rua, 
bem como encaminhamentos para 
albergues/abrigos, repasse de vale 
transporte para migrantes, possibi-
lidades para mercado de trabalho, 
elaboração de currículos, encami-
nhamento para clínicas de recupe-
ração, retirada de documentação e 
atendimento social qualificado com 
escuta, acolhimento e orientações.  
Outros resultados já foram alcança-
dos, como o retorno de um migrante 
do Rio Grande do Sul, que morava 

debaixo de uma árvore há mais de 
um ano; o caso de um idoso que 
morava nas margens de uma ro-
dovia e foi encaminhado para um 
quarto alugado. 

A abordagem funciona 6 horas 
por dia de forma alternada e os con-
tatos para informar sobre pessoas 
em situação de rua é o (12) 9615-
6050 ou através do Cias – Centro 
Integrado de Ação Social, que fica 
na rua Euclides de Figueiredo, 92, 
Alto Cardoso, ou pelo telefone (12) 
3643-1607. 

“Acreditamos no poder de mu-
dança de cada pessoa e momen-
tos como o jantar que realizamos, 
visam acolher e sensibilizar essas 
pessoas para que deixem as ruas 
e vivam com dignidade.  A ajuda 
pela ajuda e sem objetivos é ape-
nas assistencialismo e manuten-
ção da pobreza, sendo que, o que 
buscamos é a melhoria e mudança 
na vida das pessoas que vivem nas 
ruas.  Agradecemos a todos que 
nos ajudam nesse movimento de 
ação social”, finaliza Faria.

21ª Tarde do Livro  

A Copa do Mundo do Brasil está chegando. É da-
qui a pouco. Dezoito meses apenas. E isso passa 
muito rápido.

O sonho de realizar uma Copa tem se tornado mais 
real a cada dia. Na verdade, será a segunda edição da 
competição de esportes mais importante do mundo a 
ser realizada no Brasil. A primeiro foi em 1950 – onde 
a seleção canarinho – que na época jogava a maioria 
dos jogos de branco – sucumbiu diante de um Maracanã 
lotado. Dois a um de virada para o Uruguai. E o Brasil só 
precisava de um empate.

Deixando isso de lado. Além do fator de espírito es-
portivo e de gana de vencer, a Copa do Mundo tem suas 
vantagens e ônus econômicos. Muito mais benefícios do 
que prejuízos.

Ela impulsiona o desenvolvimento econômico e social 
de um país. Para sediar o evento, você precisa atender 
uma série de exigências da Fifa – pedidos esses bási-
cos, mas que no Brasil chamam de cobrança. A Fifa só 
deseja que o país possua aeroportos, estádios em boas 
condições, estradas, estacionamentos, ruas trafegáveis, 
segurança pública, e outros elementos básicos para 
qualquer nação, mas que aqui passam a serem vistos 
como cobranças.

Para atender todo esse anseio ‘utópico’ da Fifa, o 
Brasil tem investido, ainda que tardio, em melhorias na 
infraestrutura. Há os projetos particulares e privados. Po-
rém muitos deles se convergem para um único ponto.

Pindamonhangaba tem papel importante nesta trans-
formação do Brasil. É daqui que vão sair as estruturas 
metálicas para cobertura de arquibancadas de três está-
dios que serão usados na Copa. Além disso, também são 
daqui, mais precisamente de Moreira César, as estrutu-
ras utilizadas na construção da nova arena do Grêmio de 
Porto Alegre – inaugurada no último sábado, com vitória 
dos gaúchos por 2 a 1 sobre o Hamburgo da Alemanha.

Participar de forma direta do evento mais assistido e 
importante do mundo enche os corações da população 
da cidade de alegria, no entanto, nem só de felicidade 
somos feitos.

A empresa em questão é a Martifer – que veio a Pin-
damonhangaba há dois anos e iniciou sua produção no 
começo deste ano. Lá, 250 pessoas conseguiram empre-
go – impulsionando a geração de postos de trabalho com 
carteira assinada no município.

Qual a importância disso tudo para o país? Muito re-
levante.

Em cada canto do Brasil há uma empresa, um grupo 
de trabalhadores, que agem na mudança de uma situa-
ção para se consolidar na construção de um novo país. 
Se a Copa para muitos é vista apenas como evento es-
portivo, para Pinda não. Aqui se acredita que falta uma 
lente e um foco para essas pessoas.

Os tão sonhados avanços em infraestrutura come-
çam a ser executados, cada dia de maneira mais forte. 
Em Pinda o pensamento é que a empresa em questão, 
e outras mais, se consolidem e que seus funcionários te-
nham um futuro brilhante e promissor, e que o Brasil não 
nos decepcione dentro de campo.

Somos parte disso
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Pindamonhangaba está 
vivendo a magia do Natal 
desde o dia 1º de dezembro. 
A Prefeitura, por meio do 
Departamento de Cultura, 
preparou uma programação 
com diversas atrações. São 
atividades para agradar o 
público de todas as idades.

Nos dias 11, 12, 17, 18 
e 19, das 20 às 22 horas, a 
bandinha natalina apresen-
ta suas músicas pela praça 
Monsenhor Marcondes. O 
público também pode co-
nhecer a história da cidade 
participando do City Tour 
Turístico, até o dia 22. As 
saídas começam a partir das 
18 horas na Praça do Cru-
zeiro.

Uma das atividades cul-
turais que têm atraído um 
grande público é a visitação 
na casinha do Papai Noel. 
O “Bom Velhinho” tem re-
cebido mais de 300 crianças 
por noite. Os pedidos po-
dem ser feitos até o dia 23, 
das 19h30 às 22 horas.

A vendedora Márcia 
Cristina Carvalho parabe-
nizou a Prefeitura pela pro-
gramação, e comenta que o 
interessante é a oportunida-
de que está sendo dada para 
diversos artistas da cidade 
e região. Ela afirma que os 
moradores é que ganham 
com este verdadeiro presen-
te de natal.

No último final de sema-
na, quem passou por Pin-
damonhangaba teve o pri-
vilégio de acompanhar as 
apresentações da Cantata de 
Natal, com o coral e orques-
tra da Basílica de Aparecida 
e alunos do Colégio Bom 
Jesus; o grupo Black Voices 
– com o trabalho ‘Spiritu-
als’, Jazz Band – do projeto 
da Associação da Banda de 
Quiririm, entre outras.

Entre terça-feira (11) e 
sexta-feira (14), o Centro 
Comunitário do Bosque 
será palco das apresenta-
ções do projeto ‘Eu Faço 
Teatro’. A entrada é gratuita 
e os espetáculos estão mar-
cados para às 20h30. Já no 
dia 27, às 20 horas, o CCI 
da Vila Rica recebe os alu-
nos do projeto.

Farmácia da Rede 
atende mais de 
1.200 pessoas ao dia

A Prefeitura de Pindamonhangaba irá re-
alizar mais uma edição da Pescaria no Bos-
que. O evento acontece neste domingo (16), 
das 8 às 14 horas. Para participar é necessá-
rio retirar uma senha, e será possível pescar 
até 2 kg de carpas ou tilápias. A distribuição 
das senhas será nesta sexta-feira (14), das 9 
às 11 horas, na Biblioteca Vereador Rômu-
lo Campos D´Arace, Bosque. Para retirá-la, 
basta doar 1 litro de óleo.

A previsão é de se retirar de 500 a 600 
kg de peixes. Haverá reserva de espaço 
para pessoas com necessidades especiais e 
Melhor Idade. Só poderá pescar com vara, 
é proibido o uso de molinete e rede. Cada 
munícipe deverá levar o seu material para a 
pescaria: varas, linha, anzol e isca.

O objetivo desta ação é diminuir o eleva-
do número de peixes nos lagos, para que não 
haja falta de oxigenação, e também porque 
os peixes se reproduzem com rapidez, e não 
há predadores naturais nos lagos do Bosque.

Festividades de Natal agradam 
moradores de Pinda e da região

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde e Assis-
tência Social, disponibiliza 
uma grande diversidade de 
medicamentos na Farmácia 
da Rede. A farmácia do CEM 
- Centro de Especialidades 
Médicas atende a todos os 
moradores de Pindamonhan-
gaba, e chega a receber 1.200 
pessoas por dia.

Para a retirada do medica-
mento é necessário que o mu-
nícipe tenha em mãos a recei-
ta médica. Os medicamentos 
de uso contínuo são retirados 
mensalmente, e o muníci-
pe deve apresentar sempre a 
receita médica original (1° 
via), e um xerox para receber 
os medicamentos.

Os remédios oferecidos 
na rede são os que constam na 
Rename - Relação Nacional 
de Medicamentos e alguns 
medicamentos padronizados 
pelo município pela Comaf - 
Comissão de Medicamentos 
e Assistência Farmacêutica 
e atendem as necessidades 
básicas das principais pato-
logias de saúde, como por 
exemplo, medicamentos para 
o tratamento da hipertensão, 

diabetes, cardiopatias, anti-
bióticos, analgésicos e anti-
-inflamatórios. Os produtos 
não podem ser retirados por 
pessoas menores de 18 anos. 
A listagem completa dos me-
dicamentos disponíveis na 
rede está no site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

A unidade do CEM conta 
com uma equipe de funcio-
nários treinados para o aten-
dimento em farmácia e traba-
lham sob supervisão de dois 
farmacêuticos.

Nas Unidades Básicas de 
Saúde e Programa de Saúde 
da Família do município, que 
também dispensam medi-
camentos, o atendimento é 
realizado da mesma forma e 
quem libera os remédios são 
os auxiliares de enfermagem 
e os enfermeiros.

A farmácia do CEM fun-
ciona diariamente das 7h30 
às 19 horas, e aos finais de 
semana e feriados para aten-
dimento das receitas emer-
genciais, das 8 às 12 horas.

A farmácia fica localizada 
na rua Frederico Machado, 
179 –centro. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone 3644-5902.

Prédio do Centro de Especialidades Médicas

Pescaria no Bosque será neste domingo

A Pescaria no Bosque é a maneira encontrada pela Prefeitura de manter sob controle a população de peixes nos lagos

Arquivo TN

A Cantata de Natal foi uma das atrações do último fim de semana em Pinda

Akim/Agora Vale
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O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina recebeu, no último sábado (8), 
a apresentação do Grupo Black Voices, que foi um 
sucesso e fechou, neste ano, o projeto Clássicos 
em Cena com chave de ouro. O ‘Clássicos em 
Cena’ já está na cidade há alguns anos e é uma 
forma de podermos trazer a música para perto 
dos munícipes”, afirma o diretor de Patrimônio 
Histórico da Prefeitura, Paulo Tarcízio. Já 

passaram por Pindamonhangaba os grupos: 
Carcoarco, Tangata Quarteto, as Choronas, entre 
outros. A Prefeitura de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de Patrimônio Histórico 
apoia o evento, que é uma realização da Direção 
Cultura e Maat Produções Artísticas. O Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina, fica localizado na rua Marechal 
Deodoro, 260 – centro.

Os músicos de Pindamo-
nhangaba e região têm até 
sexta-feira (14) para fazer a 
inscrição no VI Festival de 
Música Carnavalesca – Fes-
tival de Marchinhas. As com-
posições selecionadas serão 
divulgadas dia 28 de dezem-
bro. Nos dias 23 e 24 acon-
tecerão os ensaios abertos; 
as apresentações serão entre 
os dias 25 e 27 de janeiro, a 
partir das 20 horas, na praça 
Padre João de Faria Fialho – 
Praça do Quartel.

O evento de 2013 irá ho-
menagear o músico “Zé Sam-
binha”, que tanto contribuiu 
com a música no município. 
O objetivo deste festival é res-
gatar e divulgar a tradição das 
marchinhas e incentivar a cria-
tividade dos compositores.

Inspirado no Projeto Sonho 
de Natal, que acontece na ci-
dade de Barra Mansa, a Acip, 
em parceria com diversas em-
presas da cidade, promove o 
Projeto Natal Sustentável, que 
produziu decoração em garra-
fas pet para a praça Monsenhor 
Marcondes e Praça do Cruzei-
ro, em Pinda e Praça São João, 
em Moreira César. 

A produção contou com o 
apoio de escolas municipais 
para a arrecadação das gar-
rafas. Voluntários da Gerdau 
também fizeram uma ação no 
comércio para arrecadar o ma-
terial, que foi manuseado em 
um espaço cedido pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba. 

De acordo com Helena 
Akiko Ikeue Barros, gerente 
da Acip, idealizadora do Pro-
jeto, o trabalho de confecção 
dos enfeites durou cerca de 3 
meses e contou com a coor-
denação de Carmem Deia de 
Souza e Sebastião Rodrigues 
Vilela “Alemão”, integran-
tes do Núcleo Itinerantes do 
Projeto Empreender. “Foi um 
trabalho de muita dedicação 
e envolvimento da Acip e de 
todos os parceiros. Acredita-
mos no projeto e investimos 
em treinamento para que a 
decoração pudesse se tor-
nar realidade. Fomos buscar 

Inscrições para o IV Festival de 
Marchinhas terminam sexta-feira

As inscrições poderão 
ser feitas pessoalmente, ou 
enviadas pelo Correio para 
o seguinte endereço: rua Dr. 
Campos Salles, 530, São Be-
nedito – Pindamonhangaba 
- SP - Cep 12.422-020. Para 
obter mais informações, os 
interessados podem entrar 
em contato com o Departa-
mento de Cultura pelos te-
lefones: (12) 3642-1080 e 
3643-2690, ou ainda pelo 
e-mail: cultura@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

As composições devem 
ser inéditas, e serão selecio-
nadas 20 obras para as duas 
eliminatórias. Este trabalho 
ficará a cargo de profissionais 
indicados pelo Departamento 
de Cultura, sendo estes com 
competência na área musical.

Compositores e intérpretes interessados em participar têm até o dia 14 para se inscreverem no festival

Crianças também participam do festival de marchinhas

Black Voices encerra programação 
do ‘Clássicos em Cena’ em Pinda

O público lotou a sala em que se apresentou o grupo de música negra norte-americana, no museu

Acip promove Projeto Natal Sustentável
Com apoio de empresas da cidade, a Acip - Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba 
realizou o “Natal Sustentável” que decorou as praças com enfeites produzidos em garrafas pet

inspiração no Projeto Sonho 
de Natal, da cidade de Barra 
Mansa”, comentou. 

Com a experiência trazi-
da de Barra Mansa, e com o 
apoio da Prefeitura de Pinda-

monhangaba e de outras em-
presas da cidade, a Acip con-
seguiu produzir a decoração 
das praças e o objetivo para os 
próximos anos é decorar ruas 
dos centros e bairros da cida-

de. Para a gerente da Acip, a 
parceria de empresas como a 
Gerdau e, principalmente dos 
associados, foi muito impor-
tante para o sucesso do proje-
to. “Agradecemos a todos os 

parceiros que acreditaram no 
Projeto e aqui quero salientar 
a colaboração da representan-
te da Gerdau, Gleise-Anne 
de Souza Almeida. Quando o 
trabalho é feito em conjunto, o 

resultado é muito maior”, afir-
ma. A opinião da gerente da 
Acip é compartilhada pela co-
ordenadora do Projeto. “Estou 
com o sentimento de missão 
cumprida”, comemora Deia.

Associação 
sorteia seis 
caminhões 
de prêmios

A festa de Natal na cida-
de não para por aí. Além 
da decoração, a Acip irá 
sortear seis caminhões 
de prêmios no dia 12 de 
janeiro. Para participar, 
o consumidor deve com-
prar em um das lojas as-
sociadas e participantes 
da promoção, preencher 
o cupom corretamen-
te, respondendo: “Qual 
Associação Comercial 
e Industrial vai sortear 
seis caminhões de prê-
mios”. Vale ressaltar 
que os cupons devem 
ser colocados na urna 
até o dia 11 de janeiro, 
às 18 horas, pois como o 
sorteio é auditado pela 
CEF - Caixa Econômica 
Federal, não é permitida 
a colocação de cupons no 
dia do sorteio. 

Árvore de Natal feita com garrafas pet pelo Projeto Natal Sustentável, na praça Monsenhor Marcondes

Akim/Agora Vale
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Cinco jovens do AMP 
– Adolescentes Multiplica-
dores de Pindamonhangaba 
– estão participando do 5º 
Encontro Paulista de Ado-
lescentes em Cine: Promo-
vendo a Cultura Audiovisu-
al. O evento é uma parceria 
do GAM - Grupo de Ado-
lescentes Multiplicadores 
e Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo. As 
ações tiveram início na se-
gunda-feira (10) e seguem 
até quinta-feira (13), em 
Paraibuna.

Durante os quatro dias, 
cerca de 120 jovens e edu-
cadores terão a oportunida-
de de conhecer ferramentas, 
recursos e metodologias re-
lacionadas à cultura digital, 
que irão auxiliar no traba-
lho de educação entre pares 
que já desenvolvem em seus 
grupos e comunidade.

A proposta do encontro 
é capacitar os participantes 
em áreas como: cinema, rá-
dio, tecnologia da informa-
ção, escrita criativa e arti-
vismo.

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina recebeu, no sába-
do (8) uma Oficina de Práticas 
Educativas em Museus e Lo-
cais de Memória. Participaram 
da atividade profissionais que 
atuam nas áreas de: educação, 
história, museologia e patri-
mônio histórico.

A oficina foi ministrada 
pela professora dra. Suza-
na Lopes Salgado Ribeiro 
(Neho/USP) e a professora 
dra. Andrea Paula dos Santos 
(UFABC), que abordaram a 
importância da preservação 
do patrimônio histórico.

Segundo o diretor de Patri-
mônio Histórico da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, Paulo 
Tarcízio, o objetivo da ação 
foi favorecer a compreensão e 
a atuação nos espaços museo-
lógicos em nosso mundo em 
sintonia com as demandas pe-
dagógicas das comunidades 
onde estão inseridos os mu-
seus e os espaços de memória 
e de preservação do patrimô-
nio histórico.

“Foi um momento para 
funcionários e professores se 
atualizarem, e aprender que o 
museu pode ajudar na educa-
ção básica”, pontuou Tarcízio.

Prefeitura transporta pacientes que 
precisam de exames de tomografia

A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social da Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba está colaborando com a 
Santa Casa do município no 
transporte de pacientes que 
precisam de tomografia.

A ação vem sendo feita 
porque o aparelho utilizado 
pela Santa Casa nos pacien-
tes internados pelo SUS e 
usuários do Pronto Socorro 
está em manutenção.

Com o serviço, a Secre-

taria de Saúde disponibiliza, 
na medida do possível, am-
bulâncias para transportar os 
pacientes até um laboratório 
– que está realizando os exa-
mes a pedido da Santa Casa.

De acordo com a secre-
tária de Saúde e Assistência 
Social de Pindamonhangaba, 
Ana Emília Gaspar, a Prefei-
tura irá colaborar com tudo 
que for possível. “Estamos 
liberando nossos veículos, 
principalmente ambulâncias, 

para mais este tipo de aten-
dimento. No entanto, vamos 
auxiliar de acordo com nossa 
capacidade, pois nosso fluxo 
de transporte de pacientes 
para outras cidades – espe-
cialmente para cirurgias, é 
muito elevado” disse.

Sobre a retomada dos 
serviços na Santa Casa, Ana 
Emília informou que a dire-
ção do hospital espera que 
aconteça até o fim desta se-
mana.

Museu sedia Oficina de 
Práticas Educativas

Adolescentes multiplicadores 
participam de encontro multimídia

Com o aparelho de 
tomografia em manutenção, 
a Santa Casa de 
Misericóridia tem contado 
com a ajuda da 
Prefeitura no
transporte de 
pacientes para 
outros 
laboratórios,
que se dá 
principalmente 
por meio de 
ambulâncias. 

Os adolescentes multiplicadores se envolvem em 
diversas campanhas de importância social
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Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper

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

Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281 

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

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

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

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

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 
dr. Isael (PV)
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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.  

Vereadora dona GenI recebe homenaGem dos alunos da escola munIcIPal “Padre ZéZInho”

Diretoria De ComuniCação/CVP

A vereadora Geni Dias 
Ramos – Dona Geni (PPS) 
participou na manhã do dia 
28 de novembro de 2012, do 
Café Empresarial realizado no 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria de Papel, no bairro Vila 
São Benedito, em Moreira César.

A iniciativa partiu de re-
presentantes do Coalizão Co-
munitária Antidrogas de Pin-
damonhangaba, ACIP (Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba), Polícia 
Militar, Promotoria de Justiça 
e representantes do Legislativo 
Municipal.

Estiveram presentes o Pro-
motor de Justiça, Dr. Carlos 
Eduardo Paciello; o Capitão PM 
Paulo Cavalheiro; Douglas e 
Tiago Derrico, da ACIP; Eliane 
Marcondes e Padre José Júlio 
Azzarito, presidente e vice
-presidente do Coalizão Pinda; 
como também os vereadores 
Alexandre Faria, José Carlos 
Gomes - Cal e o vereador eleito 
para o pleito 2013 – 2016, Pro-

Ação SociAl

Dona Geni participa
de Café Empresarial
em Moreira César

menores.
Em Pindamonhangaba, a 

vereadora Dona Geni é autora 
do Projeto de Lei 154/2009 e 
o respectivo substitutivo, que 
proíbe a comercialização e o 
consumo de bebidas alcoólicas 
nas escolas da rede municipal 
de ensino. A proibição também 
se estende aos eventos promo-
vidos pelas escolas fora de suas 
dependências.

Homenagem
A Vereadora Dona Geni rece-

beu no dia 29 de novembro, uma 
singela homenagem dos alunos 
da Escola Municipal “Padre 
Zezinho”, em reconhecimento 
ao trabalho realizado como 
vereadora, através da criação 
de projetos e ações em prol da 
educação.

A Gestora da escola, Cidi-
nha Pedroso, enfatizou o apoio 
que a escola sempre recebeu da 
vereadora ao longo de sua vida 
como educadora e parceira dos 
trabalhos desenvolvidos na esco-
la. “Quero agradecer de coração 

fessor Érick, que se dispuseram 
a compartilhar informações com 
os comerciantes do Distrito. Na 
ocasião, os comerciantes pude-
ram tirar suas dúvidas sobre a Lei 
n° 14.592, que proíbe a oferta e 
venda de bebidas alcoólicas para 

esta emocionante homenagem, 
são gestos como estes que me 
fortalecem e motivam os meus 
passos para seguir sempre em 
frente, na luta por uma sociedade 
mais justa, onde a educação seja 
valorizada”, afirmou Dona Geni.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

A Divisão de Tecnologia da In-
formação da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba implementou, 
desde abril, o novo Portal do Legis-
lativo (www.camarapinda.sp.gov.
br) com a ampliação de serviços aos 
cidadãos da cidade e a integração 
do SAPL - Sistema de Apoio ao 
Processo Legislativo. 

De acordo com o Chefe da 
Divisão de TI da Câmara, Marcelo 
Heleodoro da Silva, o portal terá um 
visual mais agradável e intuitivo,  
disponibilizando, através do SAPL, 
as consultas – em tempo real - do 
processo legislativo tais como acer-
vo completo das Leis Municipais 
(Ordinárias, Complementares e 
Decretos Legislativos), tramitação 
das matérias legislativas e outros 
documentos oficiais de interesse da 
população.

O SAPL e o Portal são produtos 
oferecidos pelo INTERLEGIS, 
que é um programa desenvolvido 
pelo Senado Federal que visa a 
modernização e integração do Poder 
Legislativo nos seus níveis federal, 
estadual e municipal e de promoção 
da maior transparência e interação 
desse Poder com a sociedade. 

Segundo o site do Senado Fede-
ral, “os meios utilizados são as novas 
tecnologias de informação (Internet, 
videoconferência e transmissão de 
dados), que permitem a comunicação 
e a troca de experiências entre as 
Casas Legislativas e os legisladores e 
entre o Poder Legislativo e o público, 

TecnologiA e TrAnSpArênciA
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visando aumentar a participação da 
população no processo legislativo”. 

O Assistente de Tecnologia da 
Informação João Rodrigo Moreira, 
que também integra a divisão de TI, 
enfatiza que “o Portal e o SAPL são 
softwares livres, amplamente utili-
zados em Câmaras de todo Brasil, 
com uma comunidade bastante ativa 
visando sempre o desenvolvimento 
desses produtos. Isso gera indepen-
dência tecnológica e possibilidade 
de melhorias de acordo com nossa 
Casa de Leis.”

O Departamento Legislativo 
explica que “a partir da implan-
tação do novo Portal e do sistema 
SAPL, todo o processo legislativo 
será disponibilizado a todos os 
munícipes, o que não ocorria no sis-
tema antigo”. Com isso, segundo o 
Departamento Legislativo, “o novo 
portal oferecerá maior transparência 
nas consultas e decisões da Casa de 
Leis de Pindamonhangaba, assim, 
havendo uma participação mais 
efetiva da população”.

Câmara lança novo site e 
amplia serviços para cidadãos 
de Pindamonhangaba

Portal da Câmara de Vereadores é integrado Com  
saPl - sistema de aPoio ao ProCesso legislatiVo

obrAS

Vereador Dr. Isael 
reforça pedidos contra 
alagamentos na cidade

Durante a 42ª Sessão Ordi-
nária, o vereador Dr. Isael (PV) 
encaminhou Indicações ao 
Executivo, reforçando pedidos 
de limpeza em bocas-de-lo-
bo para conter alagamentos 
em vários pontos da cidade. 
Por meio da Indicação nº 
1289/2012, de 03 de dezembro 
de 2012, o parlamentar solici-
tou limpeza nas bocas-de-lobo 
na Rua 13 de Maio, no Bairro 
Crispim. “Devido às fortes 
chuvas registradas na tarde do 
dia 02, a rua ficou totalmente 
alagada e a água invadiu a 
residência de número 385, 

rua 13 de maIo, 
altura do número 

385, no baIrro 
crIsPIm, totalmente 

alaGada

causando inúmeros prejuízos 
aos proprietários”, ressaltou 
o vereador. 

As ruas Ryoti Yassuda 
(Residencial Andrade) e Suíça 
(Vila Suíça) também ficaram 
alagadas e, por meio da Indi-
cação nº 1288/2012, de 03 de 
dezembro, o vereador pediu 
limpeza nas bocas-de-lobo dos 
locais. “Solicito providências 
urgentes ao Executivo, pois 
nesta época do ano, os ala-
gamentos serão frequentes e 
a população não pode mais 
sofrer com isso”, concluiu o 
parlamentar.

SegurAnçA no TrânSiTo

Dr. Jair Roma insiste 
na construção da 
rotatória na Rua Suíça

O vereador Dr. Jair Roma 
(PPS), preocupado com as 
questões relativas a segurança 
do trânsito de nossa cidade, 
aguarda providências quanto 
a implantação de rotatória na 
Rua Suíça, entre a Rua Ryoiti 
Yassuda e Avenida Dr. Georg 
Heiduschka, dando acesso aos 
bairros Carangola, Andrade, 
Crispim e adjacências. 

Esta é uma solicitação de 
muitos moradores desta região 
devido ao grande número de 
pedestres e motoristas que 
utilizam este local, onde os 
condutores tem dificuldade 
para realizar conversões e 
acessar aos bairros citados, 
tendo em vista o intenso fluxo 
de veículos que trafegam pela 
Rua Suíça, principalmente em 

horário de pico. Através do ofí-
cio nº 511/2012, Dr. Jair Roma 
foi informado pela Secretaria 
de Planejamento que os proje-
tos relativos a providência em 
questão já estão sendo desen-
volvidos pelo Departamento 
competente. 

“Neste local existe a ne-
cessidade de ser implantado 
tal dispositivo, pois devido a 
retirada da lombada eletrônica, 
mesmo instalando um redutor de 
velocidade, ainda está ocorrendo 
o excesso de velocidade por parte 
de alguns motoristas, colocando 
em risco a vida de outros condu-
tores e pedestres. Sendo assim, 
pedimos uma ação imediata, 
mediante ao número de acidentes 
que ocorrem no local”, finaliza o 
vereador Dr. Jair Roma.

Vereador dr. jaIr roma
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TrAbAlho

Janio agradece por 
pedidos atendidos

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) ao longo de seu 
mandato sempre esteve atento 
aos pedidos dos moradores 
de nossa cidade, representan-
do-os e apresentando junto a 
administração municipal os 
anseios da comunidade. O 
vereador diz que está satisfeito 
com resultados de seus pedidos, 
pois vários deles foram e estão 
sendo realizados. 

Dentre alguns de seus 
pedidos são: a Indicação 
1032/2012, que se trata da 
recolocação da proteção da 
ponte sobre o rio Paraíba, que 
foi arrancada em virtude de um 
acidente, e com a falta desta 
proteção, apresentava muito 
perigo, pois por ali passam 
várias pessoas fazendo suas 
caminhadas, romeiros que 
fazem o Roteiro da Fé para 
Aparecida, além de estudan-

tes e crianças que vão para a 
escola. O referido pedido foi 
prontamente atendido, já que 
merecia uma certa urgência 
pois já estava há algum tempo 
oferecendo um grande perigo 
a população. 

Também através de várias 
Indicações e Requerimentos, 
o vereador Janio Lerario pede 
a administração municipal 
que sejam feitos reparos em 
várias ruas que encontram-se 
esburacadas, levando em conta 
este período em que as chuva 
começam a ficar intensas e 
contribui para o agravamento 
destes problemas.

“São pequenos serviços, 
porém de grande importância, 
pois ruas em boas condições 
significam mais segurança aos 
usuários, sejam carros, motos, 
bicicletas e até pedestres”, des-
taca o vereador Janio Lerario.

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador janIo ardIto lerarIo

eSporTeS

Cal cumprimenta Região 
do Vale por conquista da 
Olimpíada da Sabesp

O vereador José Carlos Gomes 
- Cal (PTB) e o vereador Abdala 
Salomão (PSDB) estão parabeni-
zando o presidente da Associação 
Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes, 
juntamente com a Superintendên-
cia da Sabesp da região de Presi-
dente Prudente, e toda a diretoria 
e funcionários que trabalharam 
na organização e realização da V 
Olimpíada do Interior e Litoral da 
Associação Sabesp, realizada entre 
os dias 29 de novembro e 02 de 
dezembro na cidade de Presidente 
Prudente.

Ambos participaram do even-
to, integrando a equipe da RV 
(Região do Vale do Paraíba), que 
disputou o título dos jogos com 
mais 9 delegações participantes. 
“Agradecemos o apoio do Supe-
rintendente Regional da Sabesp no 
Vale do Paraíba, Oto Elias Pinto; 
do Gerente Divisional da Sabesp 
Pindamonhangaba, José Fonseca 
Marcondes Jr.; do Gerente de Setor 
da Sabesp Pindamonhangaba, Ro-
gério Rodrigues de Paiva Lopes e 
do Diretor da Associação da Sabesp 
de São José dos Campos,  Marcelo 
de Sá Castro Lima pela dedicação e 

reGIão da sabesP 
do Vale do Paraíba 
comemora título de 
camPeã dos joGos

deleGação da rV 
desfIla na abertura 

dos joGos com o tema 
“meIo ambIente e 
sustentabIlIdade”

incentivo aos atletas em defender a 
equipe que sagrou-se campeã da V 
Olimpíada do Interior e Litoral da 
Associação Sabesp”, comenta Cal.

O vereador também destaca o 
trabalho de todos os funcionários da 
Sabesp – Divisão de Pindamonhan-
gaba que se esforçaram e deram 
suporte aos serviços para manter a 
qualidade do atendimento à região 
enquanto muitos funcionários es-
tavam participando da competição 
em Presidente Prudente.

“Aproveitamos a ocasião para 
também parabenizar a diretora
-presidente da Sabesp, Sra. Dilma 
Pena, o Secretário Estadual de 
Saneamento e Recursos Hídri-
cos, Edson Giriboni, o  diretor de 
Sistemas Regionais da Sabesp, 
Luiz Paulo de Almeida Neto e o 
Prefeito de Presidente Prudente, 
Milton Carlos de Mello (Tupã) 
pela promulgação da Lei que 
autoriza a assinatura de contrato 
do município com a Sabesp para 
prestação dos serviços por mais 30 
anos, reconhecendo o trabalho da 
empresa no município e lutando 
pela permanência da empresa  na 
cidade”, destaca Cal.

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

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

Na segunda feira, dia 03 de dezembro, durante a ses-
são ordinária, o vereador Abdala Salomão (PSDB), fiel 
incentivador do esporte na cidade, fez uma homenagem 
às equipes de Malha Juvenil Sejelp/Ferroviária e Adulto 
de Malha da Associação Esportiva Água Preta que con-
quistaram os títulos de campeões paulistas nas categorias 
mencionadas, nos dias 27 de outubro e 11 de novembro 
de 2012 respectivamente. Eles foram agraciados com 
“Diplomas de Honra ao Mérito”.

Fazem parte da equipe adulto do AE Água Preta os 
atletas: Adalmir, Bruno, Carlos Antônio, Gabriel, João 
Vitor, Luís Eduardo, Odair, Ramirez, Lucas Ouverney, 
Renato, Sérgio, Toni, Walquiria, Wellington, o técnico 
Dirceu da Rocha Machado e os árbitros Paulo Emílio 
Machado e Paulo Vinícius Geraldo Barbosa. 

Vereador ricardo Piorino

Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), de-
monstra-se muito satisfeito 
com a resposta que recebeu da 
SABESP ao seu Requerimento 
de nº 1554/2012, apresentado 
na Sessão Ordinária da Câmara 
realizada no dia 22 de outubro, 
que pediu estudos e providên-
cias para a implantação de 
uma rede de esgoto no bairro 
do Massain. 

A SABESP enviou ao ve-
reador o Ofício de nº 155/12, 
no qual informa que a im-
plantação da rede de esgoto 
sanitário no bairro Massain é 
tecnicamente viável e que já 
há um projeto elaborado. O 
projeto do sistema de esgoto 
sanitário prevê as seguintes 
obras: execução de 480 m de 
rede coletora de diâmetro 150 
mm; 01 estação elevatória de 

Saneamento báSico

Dr. Marcos Aurélio está 
satisfeito com projeto da rede 
de esgoto para o Massain

esgoto bruto tipo A1; execu-
ção de 1.079,50 m de linha de 
recalque de diâmetro 100 mm; 
realização de 30 ligações do-
miciliares, liberação de faixa 
para rede coletora e liberação 
de área para EEE.

“Foi com muita satisfa-
ção que recebi a resposta 
da SABESP, através do 
Gerente de Divisão, Sr. José 
Fonseca Marcondes Junior, 
que está se empenhando 
conosco nesta empreitada 
para a implantação da rede 
de esgoto no bairro Massain. 
O saneamento básico está 
diretamente ligado à saúde e 
propiciará uma melhor qua-
lidade de vida à população 
e, quando o assunto é saúde, 
sempre temos que agir com 
prioridade”, enfatizou o Dr. 
Marcos Aurélio.

Vereador dr. Marcos aurélio

eSporteS

Vereador Abdala 
homenageia atletas
de malha da cidade

Os atletas Alex, Bruno, Emerson, João Marcos, Luís 
Eduardo, Ramirez e Vinicius, o Diretor da Escolinha, 
Lucas Ouverney, o Técnico Luís Antônio Soares e o 
auxiliar técnico Ribamar Alves Correa fazem parte da 
Equipe Juvenil de Malha da SEJELP/Ferroviária. “Pa-
rabéns aos dirigentes e jogadores das duas equipes. É 
muito gratificante ver o amor, a dedicação, o empenho e 
a qualidade de nossos atletas”, concluiu Abdala. 

equiPe JuVenil de Malha seJelP/FerroViária

equiPe adulto de Malha água Preta

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

O Vereador Toninho da 
Farmácia (PDT), agradece 
a Prefeitura Municipal pela 
poda de todos os galhos das 
árvores na rua Elói Pinheiro, 
no Crispim. Esta solicitação 
foi feita pois os galhos das 
árvores estavam encostando 

Segurança

Toninho da Farmácia 
agradece poda de galhos 
em árvores no Crispim

na rede elétrica, o que deixaria 
os moradores sem energia por 
muitas horas, algo que não 
pode acontecer pois nesta rua 
há um senhor que utiliza balão 
de oxigênio e a queda de ener-
gia numa hora de necessidade, 
pode ser fatal.

Ótima FM
O vereador Toninho da 

Farmácia homenageou a Rádio 
Ótima FM, na última Sessão 
Ordinária, no dia 26 de no-
vembro,  pela passagem de seu 
2° aniversário. No plenário, a 
diretora de jornalismo da emis-
sora, Aline Bernardes recebeu 
um Cartão de Prata alusivo à 
data, representando a diretoria. 
“Quero agradecer ao comunica-
dor Celso Portiolli, proprietário 
da emissora, por ter acreditado 
em Pindamonhangaba e ter ge-
rado tantos empregos diretos e 
indiretos com a inauguração da 
emissora. Agradeço também aos 
funcionários da rádio, pelos ser-
viços prestados à população de 
Pindamonhangaba”, destacou o 
vereador Toninho da Farmácia.
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Vereador 
MartiM 
cesar

Atendendo diversos pe-
didos que chegaram na 
Câmara  de  Vereadores 
de Pindamonhangaba nos 
últimos dias, o vereador 
Ricardo Piorino (PDT) 
encaminhou na última Ses-
são Ordinária, do dia 10, 
um requerimento que será 
encaminhado ao Prefeito 
Municipal, solicitando a 
intensificação da segurança 
durante o período natalino.

Segundo o vereador, 

Segurança

Ricardo Piorino solicita 
apoio aos comerciantes

“Os cOmerciantes e tOda pOpulaçãO 
necessitam de mais segurança neste períOdO”

estamos atravessando uma 
fase difícil, com um cresci-
mento muito alto nos índices 
de violência, e neste período 
de compras, os cuidados de-
vem ser redobrados. “Espe-
ramos que a Administração 
atenda nosso pedido e colo-
que a disposição da popu-
lação, todo o corporativo 
da Guarda Municipal, dando 
mais segurança a todos, em 
especial, aos comerciantes”, 
afirmou Ricardo Piorino. 

melhoria

Martim Cesar reitera 
pedido de manutenção 
dos pontos de ônibus

O vereador Martim Cesar 
(DEM) apresentou a Indica-
ção nº 1146/2012, em 22 de 
outubro deste ano, solicitando 
a tomada de providências com 
relação à devida manutenção 
dos pontos de ônibus do mu-
nicípio, em especial aqueles 
localizados nas proximidades 
do Pujol. Entretanto, até hoje, 
nada foi feito nesse sentido.

Martim lembra que, se-
gundo relatos e reclamações 
de munícipes, “a situação 
das paradas de ônibus beira 
ao caos: não têm iluminação 
(deixando os usuários sob 
constante perigo no período 
noturno); a cobertura não é 
suficiente para proteger das 
chuvas, pois a interligação 
entre os pontos não é coberta 
(deixando os usuários que 
ficam nas filas expostos); há 
vazamentos nas emendas das 
coberturas, onde se acumu-
lam plantas e sujeira, além 
do piso irregular, nos quais 

se formam poças de água nos 
dias chuvosos”. 

O vereador solicita, mais 
uma vez, que sejam toma-
das medidas em caráter de 
urgência. 

Praça Marechal
Castelo Branco
Martim solicita à Prefei-

tura que seja providenciada 
a devida poda da grama da 
Praça Marechal Humberto 
de Alencar Castelo Branco, 
na Chácara da Galega, mais 
conhecida por Quadra Co-
berta, que está muito alta. “É 
necessário salientar que, em 
razão do início das chuvas, 
o crescimento da vegetação 
ocorre por todos os lados e 
requer da Prefeitura o acom-
panhamento e controle, para 
que os canteiros das avenidas, 
jardins de praças e outras áreas 
públicas não se transformem 
em espaços geradores de pe-
rigo aos moradores”, alerta o 
vereador.

prevenção contra aS DrogaS

Alexandre Faria é 
autor da Lei que institui o 
Fórum da Coalizão

O Vereador  Alexan-
dre Faria, é autor da Lei 
n°5290/2011, que Institui 
o Dia Municipal da Coa-
lizão, por uma Comuni-
dade Segura Saudável e 
Livre das Drogas, e que 
possibilitará a realização 
do I Fórum Municipal da 
Coal izão,  que ocorrerá 
no  próximo d ia  13  de 
dezembro às 19:00hs, na 
Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba. “Toda 
a Sociedade está convidada 
a participar deste Evento, 
pois somente com a união 
de todos é que podemos 
enfrentar o mal das drogas. 
O Evento apresentará os 
resultados posit ivos da 
Coalizão Pindamonhan-
gaba, que acaba de com-

Vereador alexandre Faria, eliane Prado Marcondes e laFayete Marcondes sobrinho, da 
coalizão Pinda

Evento: I Forum Municipal por uma Comunidade    
              Segura Saudável e Livre das Drogas 
Dia:       13 de Dezembro de 2012 - 19:00 hs 
Local:   Câmara Municipal de Pindamonhangaba

pletar quatro anos, e se 
tornou referência no país, 
contribuindo para a queda 
dos índices de violência no 
Município, comprovados 
pelas estatísticas da Poli-
cia Militar, também parcei-
ra da Coalizão”, informou 
o Vereador, Autor da Lei. 
A Pres idente  da  Asso-
ciação da Pró-Coalizões 
Bras i l  e  fundadora  da 
Coalizão Pinda,  El iane 
Prado  Marcondes ,  que 
também presidirá o Fórum, 
enfatizou que: “Estamos 
satisfeitos com os resul-
tados das ações em nosso 
Município, que hoje no 
Estado de São Paulo, é a 
cidade onde se tem o menor 
índice de venda de álcool 
para adolescentes, fruto do 
trabalho de todos”.

Diretoria De ComuniCação/CVP



Licença de OperaçãO 
ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  – EPP torna público que 
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 3003922, 
válida até 06/12/2014, para fabricação de inseticidas para uso domissani-
tário direto, sito à AV ALEXANDRINA CHAGAS MOREIRA, 964, DIST IND 
DUTRA, PINDAMONHANGABA/SP.

cOMUnicadO
Thamires Barbosa Costa 
comunica que no dia 
08/12/2012 perdeu os 
seguintes documentos: 
documento de moto, CNH 
e cartão de seguro. Quem 
encontrar favor entrar 
em contato pelo tel.: (12) 
9167-5181 / (12) 9741-
5801 / (12) 36432853.

prefeitura Municipal de pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e assistência Social

departamento de proteção aos riscos e agravos à Saúde

AUTO DE INFRAÇÃO/ PENALIDADE DE MULTA

prefeitura Municipal de pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e assistência Social
departamento de proteção aos riscos e agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 136/12
Em: 06/08/12
Processo nº: 0917/2012
Atividade: Drogaria.
Razão Social: Celi Marcondes Vargas ME.
CNPJ / CPF: 11478616000199                    
Endereço: Rua Suzano, 220, Cidade Nova.
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Legal: Celi Marcondes Vargas.
CPF: 265095818
Auto de Infração nº: 1888/12      
Defesa: Não apresentou.
Auto de Imposição de Penalidade Multa nº: 1949/12
Recurso: Não apresentou.

Processo 629/2010 3º oficio (JOSÉ FRANCISCO P. LOPES)

EDITAL DE CITAÇÃO de terceiros incertos e não sabidos e que 
possam se interessar, com prazo de 30 dias; expedidos nos autos 
629/10 Cartório do 3º Ofício desta Comarca em resumo como 
segue: O Dr. Alessandro de Souza Lima, Juiz da 3ª Vara, na for-
ma da Lei, faz saber a todos quanto o presente edital vires ou 
tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 3º Ofício o 
processo de usucapião sob n. 629/10, movido por JOSÉ FRAN-
CISCO PEREIRA LOPES e s/m. o seguinte imóvel: “Iniciando o 
caminhamento no sentido anti-horário a partir do ponto de amar-
ração denominado “A”, ponto esse situado junto ao alinhamento 
par da Rua Kermit de Moura Bastos, distante 33,47m até final 
da Rua Kermit de Moura Bastos e 90,17m da rua José Gambini 
de Souza; do ponto “A” segue por uma extensão de 8,25m no 
rumo SW com ângulo interno de 86º29’41” até encontrar o ponto 
“B”, do ponto “A” ao ponto “B” confrontando-se 8,25m coma Rua 
Kermit de Moura Bastos, do ponto  “B” segue-se por uma exten-
são de 60,00m no rumo 73º05’31” SE e com ângulo interno de 
95º31’49” até encontrar o ponto “C” do ponto “B” ao ponto “C”, o 
perímetro confronta com a propriedade de Rafael Carvalho Silva, 
prédio 51 sem registro no CRIA, com frente para a rua Kermite de 
Moura Bastos numa extensão de 60,00m, do ponto “C” segue no 
rumo 11º04’01” NE com ângulo de n84º09’32”em uma extensão 
de 29,92m até encontrar o ponto “D” do ponto “C” ao “D”confronta 
com Francisco Pereira Lopes, M- 20.499com frente para a Av. An-
tonio Pinheiro Junior do ponto “D” segue-se por uma extensão de 
45,50m no rumo 82º43’40” NW com ângulo interno de 86º12’19” 
até encontrar o ponto “E” do ponto “D” ao ponto “E” o perímetro 
confronta com Francisco Pereira Lopes com frente para a Av. An-
tonio Pinheiro Júnior – M- 20.500 numa extensão de 45,50m até 
encontrar o ponto !”E” do ponto “E” segue no rumo 11º23’48” SW 
com ângulo de 94º07’27” numa extensão  de 13,50m até encon-
trar o ponto “F” do ponto “F” segue no rumo 75º07’00” NW com 
ângulo de 273º39’12” numa extensão de 14,20m até o ponto “A”, 
do ponto “E” ao ponto “A”, confronta com Noel dos Santos – M. 
23.271 numa extensão de 27,70m com frente para a Rua Kermit 
de Moura Bastos, ponto este que deu inicio a essa descrição, 
encerrando a área de 1.306,54m2.  

alessandro de Souza Lima 
Juiz de Direito – 3º Ofício

decreTO LeGiSLaTiVO nº 12/2012, de 05 de dezembro de 2012

REF.: APROVA AS CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVAS AO 
EXERCÍCIO DE 2010.

     
  A Mesa da Câmara Municipal de Roseira, usando de suas atribuições le-
gais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ela promulga o seguinte Decreto 
Legislativo:

 Art. 1º  Ficam aprovadas as contas do senhor Prefeito Municipal de Ro-
seira, relativas ao exercício de 2010, de conformidade com o parecer do processo 
TC – 2917/026/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

 Art. 2º  Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Roseira, 05 de dezembro de 2012.

Vereador João Vilaça Guimarães
presidente

Vereador José Augusto Coelho Pereira 
1º Secretário                  

 Vereador Francisco de Assis Moura Vieira
 2º Secretário                   

Publicado na secretaria da Câmara Municipal em 05 de dezembro de 2012.
edna Kazumi Yaegashi
   Oficial Legislativo

câmara Municipal de roseira
estado de São paulo

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA
reLaçãO de carGOS e SaLÁriOS

DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.362, DE 20 DE JANEIRO DE 2012

CARGOS EFETIVOS 

CARGO VENCIMENTOS Nº 
VAGA

OCUPADOS

SERVENTE R$ 965,14 01 01
VIGIA R$ 1.076,42 01 00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO R$ 1.076,42 01 00
ESCRITURÁRIO R$ 1.339,64 01 01
MOTORISTA R$ 1.351,41 01 01
TESOUREIRO R$ 1.854,31 01 00
CONTADOR R$ 2.259,84 01 00
OFICIAL LEGISLATIVO R$ 2.342,23 01 01

carGOS eM cOMiSSãO 
CARGO VENCIMENTOS Nº VAGA OCUPADOS
ASSESSOR JURÍDICO R$ 2.518,78 01 01
ASSESSOR TÉCNICO 
LEGISLATIVO R$ 3.075,18 01 01

aGenTeS pOLíTicOS 
DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.363, DE 20 DE JANEIRO DE 2012

VEREADORES R$ 1.410,00
PRESIDENTE R$2.115,00

Roseira, 07 de dezembro de 2012.
Vereador João Vilaça Guimarães

Presidente da Câmara
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PORTARIA INTERNA Nº 9.225,  DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012.
  João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e em razão do 
parecer da Comissão Processante acolhido pelo Secretário de Adminis-
tração, resolve designar a Comissão constituída através da Portaria In-
terna nº 9.157, de 11 de julho de 2012, para dar continuidade à apuração 
do processo administrativo disciplinar nº 08/2012, para que no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar de 24 de novembro de 2012, sejam con-
cluídos os trabalhos da Comissão, nos termos do Processo Interno nº 
11494/2012 e memorando nº 1414/12-DRH/Serviço de Procedimentos 
Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
  Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
prefeito Municipal

ricardo Galeas pereira
Secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
em 27 de novembro de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/
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 republica
 LEI Nº 5.481, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012.  

 Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção as entidades que especifica.

  João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção às entidades sociais, sem fins lucrativos, elencados abaixo, 
oriundas de verbas governo federal.

Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à entidade.

Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos documentos que a habilite ao recebimen-
to, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas e Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro 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 04 de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
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LEI Nº 5.481, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção as 
entidades que especifica. 

 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 poderá conceder subvenção 
às entidades sociais, sem fins lucrativos, elencados abaixo, oriundas de verbas governo federal. 

 
Entidade Projeto Valor Ficha Fonte Verba 

Lar Irmã Terezinha Amar e Cuidar R$ 12.456,95 632 5 Federal 

Lar São Vicente de Paulo Permanência Pessoa Idosa R$ 12.456,95 632 
5 Federal 

 
Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento 

que formalizará a subvenção à entidade. 
 
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a 

apresentação preliminar dos documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 
02/08 do Tribunal de Contas e Lei Federal 8.666/93. 

 
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Pindamonhangaba, 04 de dezembro 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 04 

de dezembro de 2012. 
 

Rodolfo Brockhof 
Secretário de Assuntos Jurídicos 
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 PORTARIA GERAL Nº 3.942, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012.
  
  João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pinda-
monhangaba, 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 o Sr. 
João Carlos Muniz, Diretor do Departamento de Finanças, para substituir o Sr. 
Domingos Geraldo Botan, Secretário de Finanças, no período de 10 a 19 de de-
zembro de 2012, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, res-
pondendo cumulativamente pelo Departamento e Secretaria de Finanças.
  Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.

  Pindamonhangaba, 30 de novembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro

prefeito Municipal 
ricardo Galeas pereira

Secretario de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, 

em 30 de novembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 33137/2012

prefeitura Municipal de pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

 

PORTARIA INTERNA Nº. 9.213, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012. 

  João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamo-
nhangaba, no uso de suas atribuições legais, nOMeia os senhores: Bruna Tere-
sa Pereira de Souza (Presidente), Patrícia da Silva Vieira Cosa e Maria Helena 
Barreto Luiz (membros), para comporem a comissão de abertura de prOceSSO 
adMiniSTraTiVO diScipLipnar para apurar conduta do servidor Marco Aurélio 
Gonçalves Ribeiro, matrícula 733400, emprego de assistente de serviços gerais, 
lotado no Departamento de Assistência à Saúde, quanto ao ocorrido com o celular 
da servidora Vanessa Cristina Gomes de Godoi, no CAPS em 18/09/2012, conforme 
Memorando nº 1097/12-Adm. Pessoal, Memorando nº 59/12-Atenção Especializada 
e Processo Interno nº 29124/2012.
  Esta portaria entra em vigor nesta data.

  Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
prefeito Municipal

ricardo Galeas pereira
Secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
em 21 de novembro de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/ Memorando  nº 1397/2012-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares

prefeitura Municipal de pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

 

PORTARIA INTERNA Nº 9.217, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.
  João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e em razão do pa-
recer da Comissão Processante acolhido pelo Secretário de Administra-
ção, resolve designar a Comissão constituída através da Portaria Inter-
na nº 9.163, de 12 de julho de 2012 para dar continuidade à apuração do 
Processo de Administrativo Disciplinar nº 07/2012, para que no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar de 20 de novembro de 2012, sejam concluí-
dos os trabalhos da Comissão, nos termos do memorando nº 1395/2012-
DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares. 
  Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo 
seus efeitos à 20 de novembro de 2012.
  Pindamonhangaba, 22 de novembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
prefeito Municipal

ricardo Galeas pereira
Secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
em 22 de novembro de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/cba/

prefeitura Municipal de pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

 

 
PORTARIA INTERNA Nº. 9.224, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012. 
  
  João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, reSOLVe prOr-
rOGar por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 11 de novembro de 
2012, nos termos do Memorando nº. 1413/12 – DRH/Serviço de Procedi-
mentos Disciplinares, o prazo para conclusão do processo administra-
tivo disciplinar nº 011/2012, comissão constituída pela Portaria Interna 
nº. 9.176, de 27 de agosto de 2012.  
  Esta portaria entra em vigor nesta data.

  Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro

prefeito Municipal
ricardo Galeas pereira

Secretário de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, 

em 27 de novembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 1413/12-DRH/Procedimentos Disciplinares/Processo 

Interno nº 8980/12

prefeitura Municipal de pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 

PINDAMONHANGABA ESTADO DE SÃO PAULO

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                

EURICO ROBERTO   GIACOMAZZI   NETO,   de   nacionalidade   bra-
sileira, profissão soldador, estado  civil  solteiro,  de  21  anos  de  idade, 
nascido em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 18  de  novembro  
de 1991, residente  e  domiciliado  na  Rua  Armin  Wener  Hein,  nº  83, 
Mantiqueira, Moreira César, nesta  cidade,  filho  de  EURICO  ROBERTO 
GIACOMAZZI FILHO e CLEUSA PALMEIRA.                                    
ROSEMEIRE DE CASSIA BARBOSA, de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão do lar, estado civil  solteira,  de  34  anos  de  idade,  nascida  
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 20 de dezembro  
de  1977, residente e domiciliada  na  Rua  Virgilio  Marcondes,  nº  35,  
Santa Cecilia, nesta cidade, filha de ONOFRE BARBOSA e VERA LUCIA  
DA  SILVA BARBOSA. 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,  10 de dezembro de 2012.

A Câmara Municipal de Pindamonhangaba comunica o recebimento de 
impugnação ao edital do pregão presencial 11A/12, que cuida da aqui-
sição de 90 (noventa) Cartões de Natal - Alimentação, formulada por 
Planinvesti Administração e Serviços Ltda., a qual não foi recebida - por 
intempestiva. Comunica, ainda, que em despacho circunstanciado o Sr. 
Presidente anulou o pregão presencial 11A/12.

rua alcides ramos nogueira, 860 - Loteamento real Ville - Mombaça 
 12400-900 - Pindamonhangaba - SP

www.camarapinda.sp.gov.br/
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A 2ª Divisão do Cam-
peonato Amador da LPMF 
- Liga Pindamonhangaben-
se Municipal de Futebol, 
realizado em parceria com 
a Secretaria de Esportes, co-
nheceu os finalistas após o 
último jogo das semifinais 
no domingo (9).

No jogo entre Fluminen-
se e Areião, o tricolor de Pin-
da levou a pior e foi desclas-
sificado nos pênaltis após 
empatar em 1 a 1 no tempo 
normal. No primeiro jogo, 
as equipes também tinham 
empatado por 2 a 2, porém o 
regulamento da LPMF prevê 
que em caso de empates, as 
partidas devem prosseguir 
para as penalidades.

No outro confronto, o 
Araretama repetiu o placar 
do primeiro jogo, e fez 4 a 0 
no Ponte Nova, indo à final.

Em única partida pelas 
semifinais do Campeona-
to Sênior 35, o Bela Vista e 
Unidos do Jardim Rezende se 
deram melhor, e estão na final 
do torneio após as vitórias no 

domingo (9).
Bela Vista e Unidos do 

Jardim Rezende se enfrentam 
no próximo domingo (16), 
às 8h30, no estádio Antônio 
Pinheiro Júnior (Boa Vista), 

na luta pelo título da compe-
tição. A entrada será 1kg de 
alimento não perecível.

As equipes se enfrentaram 
na primeira fase empatando 
em 1 a 1.

O Bela Vista, dono da me-
lhor campanha na primeira 
fase, com 16 pontos, empa-
tou com o Pindense no tempo 
normal por 1 a 1. Nas pena-
lidades, o Bela Vista venceu 

por 3 a 2 e garantiu a vaga 
à final. O segundo colocado 
do torneio, Unidos do Jardim 
Rezende, encarou o Ipê II/
Vila São José e venceu por 2 
a 0.

O torneio é uma realiza-
ção da LPMF - Liga Pinda-
monhangabense de Futebol e 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria 
de Esportes.

Na primeira partida das 
semifinais do Campeona-
to Sub 17 da LPMF - Liga 
Pindamonhangabense de 
Futebol, em parceria com a 
Secretaria de Esportes, a Fer-
roviária e o Sapopemba saí-
ram na frente com as vitórias 
no sábado (8).

O alviverde do Boa Vista 
derrotou o São Paulo, fora 
de casa, por 4 a 1 e pode até 
perder por 2 gols de diferen-
ça, que mesmo assim garante 
vaga na final. Caso o tricolor 
de Pindamonhangaba vença 
por 3 gols de diferença a par-
tida vai para os pênaltis. Na 
outra rodada, o Etna perdeu 

em casa para o Sapopemba 
por 1 a 0, e precisa vencer a 
próxima partida para reverter 
o placar. Em caso de empate, 
o Sapopemba garante vaga à 
final.

O segundo e decisivo 
jogo será no próximo sába-
do (15), às 10 horas, com 
a Ferroviária recebendo o 
São Paulo no estádio Antô-
nio Pinheiro Júnior, no Boa 
Vista. Em Moreira César, 
jogando no estádio Antônio 
Galvão (Paturi-Azeredo), o 
Sapopemba recebe o Etna 
diante de sua torcida. To-
dos os jogos têm entrada 
gratuita.

O Salonão 2012, cam-
peonato promovido pela 
LPFS – Liga Pindamonhan-
gabense  de Futebol de Sa-
lão, chega á final nas cate-
gorias sub 15 e sub 17. 

Os jogos acontecerão nes-
ta terça-feira (11), a partir das 
20 horas, no ginásio Tobias 
Salgado, na AA Ferroviária.

No primeiro jogo, dis-
putam as equipes do Sub 
15, AA Ferroviária x Se-
jelp. Em seguida, jogam as 
equipes do Sub 17, Bayer 
x Pinda FC.

No final acontece a pre-
miação para os times cam-
peões e os destaques do 
Salonão 2012.

Bela Vista e Unidos do Jardim 
Rezende decidem título do Sênior 35

x

Salonão chega 
à final com 
grandes jogos 
no ginásio da 
Ferroviária

Areião e Araretama fazem 
final da 2ª Divisão do Amador

O título da 2ª Divisão do 
Campeonato Amador será 
disputado em campo neutro, 
definido pela Liga. O estádio 
escolhido foi o Antônio Pi-

nheiro Júnior, no bairro Boa 
Vista, às 10h30, no domingo 
(16). A entrada será 1kg de 
alimento não perecível.

Apesar de não estarem 

na final, as equipes do Ponte 
Nova e Fluminense já estão 
na 1ª Divisão do Amador em 
2013, ao lado do Areião e 
Araretama.

Ferroviária e 
Sapopemba saem 
na frente na busca 
por final do Sub 17

Equipe do Bela Vista Time do Unidos do jardim Rezende

Akim/AgoraVale Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

Bons jogos e bons lances movimentaram o Campeonato Amador  na cidade
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Talita Leite www.talitaleitte.blogspot.com

Paixão por Esporte

Canoagem de Pindamonhangaba disputa 
Campeonato Brasileiro

Um grupo de 37 atletas 
da Acanompi - Associação 
de Canoagem Maggi de 
Pindamonhangaba, disputa 
nesse mês de dezembro, o 
Campeonato Brasileiro de 
Canoagem Velocidade.
A competição ocorre entre os 
dias 13 e 16, e será realizada 
no município de Primavera 
do Leste, no Mato Grosso.
O Campeonato Brasileiro 
de Canoagem Velocidade é 
organizado pela Federação 

de Canoagem do Estado de 
Mato Grosso, e conta com 
a supervisão da CBCa - 
Confederação Brasileira de 
Canoagem.
As provas das categorias: 
infantil, menor, cadete, 
júnior, sênior, máster e para 
canoagem, serão disputadas 
na moderna Raia Olímpica de 
Primavera do Leste.
Comandada pelo professor 
Luis Pereira Filho, o 
Maggi, a delegação de 

Pindamonhangaba viaja com 
os atletas: Lucas Avelar, 
André Renan, Douglas 
Monteiro, Carina Napier, 
Thatiany Della Torre, 
Fernanda Nascimento, Max 
William, Patrick Rezende, 
João Victor, Paloma Antunes, 
Gabriela Maura, Juliana 
Gonçalves, Thaiz Della 
Torre, Ana Laura, Stéfani 
Rodrigues, Ana Carolina, 
Luiz Augusto, Jhayne Silva, 
Sarah Yasmim, Dayana 

Lemes, Stela Silva, Carlos 
Lemos, Gabih Maiara, José 
Luciano, Luiz Paulo, Matheus 
Gonçalves, Victor Guttierrez, 
Lukinha, Meyriellen, Luiz 
Henrique e Gabriel.
De acordo com o canoísta 
Lucas Avelar, a expectativa 
é a melhor possível. “Esse 
ano fi camos em segundo 
(por equipe) no Brasileiro 
de Maratona, agora estamos 
indo em busca do primeiro 
lugar na velocidade”, revelou.

O time masculino de 
voleibol de Pindamonhan-
gaba, Funvic/Mídia Fone, 
encara o Canoas pela se-
gunda vez no ano, porém, 
desta vez na maior compe-
tição do Brasil: a Superli-
ga. O jogo será válido pela 
6ª rodada da competição, 
na quinta-feira (13), às 20 
horas, no ginásio Juca Mo-
reira, com entrada gratuita 
para o público.

A Funvic/Mídia Fone 
soma quatro derrotas e ape-
nas uma vitória, com cinco 
pontos, está na penúltima 
colocação, na frente ape-
nas do UFJF. Já o time do 
Rio Grande do Sul é o atual 
terceiro colocado, surpre-
endendo os grandes times 
da Superliga, com duas vi-
tórias e três derrotas. 

Pindamonhangaba e 
Canoas se enfrentaram no 
dia 1º de abril deste ano, 
no ginásio Poliesportivo 

La Salle, em Porto Alegre, 
pela fi nal da Superliga B. 
No encontro, os gaúchos 
levaram a melhor e vence-
ram por 3 sets a 1, dando 
o título inédito a equipe e 
classifi cando-a automatica-
mente para a elite do volei-
bol brasileiro. Mesmo com 
o vice-campeonato, Pin-
damonhangaba também se 
classifi cou após o convite 
da Confederação Brasileira 
de Voleibol, devido à cam-
panha na segunda divisão 
da Superliga e dos resulta-
dos anteriores pelos cam-
peonatos em São Paulo.

Este será o terceiro 
jogo consecutivo da Fun-
vic/Mídia Fone, em casa, 
pela Superliga. No domin-
go (16), Pindamonhanga-
ba jogará contra a Super 
Imperatriz Vôlei, também 
no ginásio Juca Moreira, 
às 12 horas, com transmis-
são ao vivo da Sportv.

Funvic/Mídia Fone 
enfrenta Canoas em 
busca de revanche

Não foi desta vez. O time 
masculino de futsal de Pin-
damonhangaba fi cou com 
o vice-campeonato da Liga 
Paulista, perdendo para a 
AABB. Após empate no 
tempo normal, a equipe de 
Pinda acabou derrotada na 
prorrogação pela AABB pelo 
placar de 3 a 2, na manhã de 
domingo (9), em São Paulo. 

O time de Pinda começou 
bem na partida, abrindo 2 a 
0 no primeiro tempo, aprovei-
tando as falhas da zaga do time 
da capital paulista. Ainda na 
primeira etapa, os ânimos es-
quentaram, e os atletas de am-
bas as equipes tiveram que ser 
contidos pelos árbitros. Ao 
voltar para o segundo tem-
po, a AABB logo diminuiu o 
placar e colocou fogo de vez 
no jogo, com a torcida pres-
sionando. A poucos minutos 
do término do jogo, com 
o time de Pinda recuado, a 
AABB empatou e incendiou 
completamente o jogo. 

Com a vantagem do em-

Futsal de Pinda é o segundo melhor do Estado

pate na prorrogação, por ter 
feito melhor campanha na 
primeira fase, a AABB “ti-
rou o pé”, e o treinador Edil-
son Leite, de Pinda, decidiu 
arriscar com a entrada do 
goleiro-linha para dar mais 
pressão na equipe adversária. 
Então, com o gol exposto, o 
que restou para Pinda foi 
manter a posse de bola, e en-
caixar um contra-ataque para 

não ser surpreendida. No en-
tanto, com um erro de passe, 
a 18 segundos para o fi m, a 
AABB fez 3 a 2 e decretou o 
vice-campeonato para Pinda. 

Mesmo com a derrota, 
Pinda foi muito elogiada 
pelos adversários, principal-
mente pelo astro brasileiro, 
jogador do Orlândia e da Se-
leção Brasileira, Falcão, que 
já tinha dito na semifi nal que 

Pindamonhangaba era uma 
equipe a ser temida pelos ad-
versários. O todo badalado 
Corinthians foi uma das víti-
mas da equipe no “mata-ma-
ta” e fi cou fora da fi nal. Os 
narradores e comentaristas 
do canal SporTV colocaram 
o time como uma dos melho-
res do Brasil na modalidade, 
e destacaram a individualida-
de de cada atleta.

Divulgação

O Campeonato Sênior 50 teve o Imperial como campeão da edição de 2012. Após vencer o Independente no estádio José Rodrigues Alves (Morumbi Pindense), no domingo (9), por 
1 a 0. O jogo fi cou empatado até o fi nal do segundo tempo, quando o jogador Claudinho marcou para o Imperial, numa falha do goleiro adversário. A fi nal do Sênior 50 foi disputada em 
apenas um jogo, diferentemente das semifi nais, em que as equipes fi zeram dois jogos. O Imperial terminou a primeira fase na segunda colocação do grupo A, com 14 pontos, e nas semi-
fi nais passou pelo Estrela, após vencer os dois jogos. O time ainda recebeu a premiação da defesa menos vazada. O artilheiro da competição foi o jogador Waldemir Graciano “Carneiro”, 
do Independente, com seis gols. O troféu de equipe mais disciplinada foi para o Ramos, de Moreira César.

Imperial é campeão do Sênior 50

Pinda comemora o 
primeiro gol sobre a 

equipe da AABB
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