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Posse de prefeito, vice-prefeito e vereadores
de Pindamonhangaba marca 1º de janeiro

Célia Lima

Célia Lima

O dia 1º de janeiro de 2013 foi destaque em Pindamonhangaba pela solenidade de posse do prefeito Vito Ardito (foto acima), vice-prefeito
Dr. Isael e 11 vereadores. Houve missa, solenidade na Câmara, eleição do novo presidente e transmissão do cargo de prefeito no gabinete
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Vito anuncia seu secretariado

Célia Lima

O prefeito Vito Ardito apresentou à imprensa, na manhã de quinta-feira (3), o secretariado que o acompanhará nos próximos quatro
anos de trabalho. Para escolha de sua equipe, Vito utilizou como critério a capacidade técnica, o conhecimento de cada secretário e sua
colaboração para o crescimento da cidade
Página 5

Vice-prefeito Dr. Isael discursando durante a cerimônia de posse
realizada no plenário da Câmara Municipal

Tribuna do Norte
Ricardo Piorino é eleito presidente da Câmara tem nova direção e
recebe mudanças
Divulgação

A partir de hoje, o centenário
jornal Tribuna do Norte passa a
ter nova direção e já apresenta várias mudanças. O jornal está rece-

bendo novas editorias, voltando a
publicar noticiário policial, Coluna
do Meio e Som da Terra e diversas
matérias de interesse geral.

Assaltantes explodem
caixa eletrônico no
bairro Cidade Nova
O caixa eletrônico localizado
em um posto de combustível no
bairro Cidade Nova foi explodido
Presidente Ricardo Piorino e vereadores empossados em 1º de janeiro na Câmara Municipal

Segundo caderno

previsão do tempo
SEXTA-FEIRA - 4/1

SÁBADO - 5/1

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
26ºC

Pancadas
de chuva

Pancadas
de chuva

Nublado e
pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

SEGUNDA-FEIRA - 7/1

DOMINGO- 6/1

19ºC
26ºC

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
26ºC

Pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
30ºC

por assaltantes, destruindo muitas cédulas e espalhando mais
de R$ 44 mil pelo chão.
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Conﬁra os trabalhos
da Câmara Municipal de
Pindamonhangaba
Páginas 6 e 7
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Editorial
Começo de um novo tempo
O dia 1º de janeiro de 2013 marcou o começo
de um novo tempo para todos os 5.568 municípios
brasileiros, com a posse dos novos administradores
municipais (prefeitos e vice-prefeitos) e 58.544 vereadores. Em muitos deles está havendo continuidade, com a reeleição de alguns edis e prefeitos.
Porém, em grande parte, a população optou por mudanças, e como a voz do povo repercute nas urnas,
novos cidadãos assumiram esses cargos graças à
conﬁança do voto popular.
É o caso de Pindamonhangaba, onde a população optou por eleger para prefeito o Vito Ardito Lerario. Na verdade, foram 42.550 votos de conﬁança
em sua volta, porque Vito já exerceu o cargo por
três mandatos: 1989 a 1992, 1997 a 2000 e 2001
a 2004, tendo acumulado uma grande bagagem
administrativa na esfera pública. Ao seu lado, como
vice-prefeito, vem o jovem médico Dr. Isael, ex-vereador, também com larga experiência de trabalho
na área social.
Para a Câmara Municipal, a população preferiu
dar chance a seis vereadores de se reelegerem:
Toninho da Farmácia, Ricardo Piorino, Dr. Marcos
Aurélio, Cal, Janio Lerario e Martim César. Já Felipe César, que ﬁcou de fora durante quatro anos,
retornou ao Legislativo. E quatro novos vereadores
chegaram, também com muita disposição: Eric, Magrão, Professor Osvaldo e Roderley Mioto. Ricardo
Piorino foi eleito para presidir a nova composição da
Câmara.
Pindamonhangaba cresce a olhos vistos, fato
reﬂetido pela grande demanda registrada pelo mercado imobiliário. A cidade começa a crescer verticalmente, novos prédios de apartamentos surgem
constantemente. Grandes indústrias estão localizadas no município e o comércio amplia seus leques
para os bairros. O Distrito de Moreira César cada
vez amplia mais seu limites urbanos, além de sediar
um importantíssimo parque industrial.
Mas, claro, nem tudo são ﬂores, os problemas
existem. A população clama por melhorias na saúde pública, segurança, trânsito, transporte e outros
setores. E trabalho os administradores municipais e
vereadores certamente vão ter bastante, porque é
necessário acompanhar o desenvolvimento da cidade e atender as necessidades básicas da comunidade.
A população ainda conﬁa e tem esperança nos
políticos, especialmente locais, e mostrou isso indo
votar no dia 7 de outubro. Por isso, que Deus abençoe e ilumine a todos para que, com espírito de fraternidade, união e dedicação ao serviço público,
trabalhem da melhor forma possível para cumprirem a missão que os eleitores lhes delegaram
nas urnas: fazer de Pindamonhangaba um lugar
melhor para se viver!

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

Solstício
A palavra solstício tem sua
origem do latim sol (Sol), e sistere (que não se move). Os solstícios ocorrem duas vezes por
ano: nos meses de dezembro e
junho, sendo que há uma variação a cada ano quanto ao dia e
hora exatos. Quando o fenômeno se dá no verão, a duração do
dia é a mais longa do ano, enquanto que, quando acontece no
inverno, a duração da noite é a
mais longa do ano.
No hemisfério norte o solstício de verão ocorre próximo ao
dia 21 de junho e o solstício de
inverno próximo ao dia 21 de dezembro. Estas datas marcam o
início das respectivas estações

do ano neste hemisfério. Por
outro lado, no hemisfério sul,
o fenômeno ocorre ao mesmo
tempo: o solstício de verão acontece em dezembro e o solstício
de inverno ocorre em junho.
No solstício de verão do hemisfério sul, os raios solares incidem perpendicularmente à Terra
na linha do Trópico de Capricórnio, resultando numa recepção
menor de luz solar no hemisfério norte ocasionando, portanto
uma estação mais fria, caracterizada por dias mais curtos e noites mais longas. No solstício de
inverno do hemisfério sul, ocorre
o mesmo fenômeno porém, no
Trópico de Câncer.

Motoristas pedem providências sobre buracos nas passagens
de nível nas vias férreas de Pindamonhangaba
Os buracos existentes nas passagens das ferrovias: antiga Rede
Ferroviária Federal SA e Estrada
de Ferro Campos do Jordão, estão
sendo motivo de protestos de muitos motoristas. Henrique Moreira
diz: “Esses buracos acabam com
o sistema de suspensão dos veículos, e o conserto ﬁca caro, esperamos que o novo prefeito resolva
esse problema.”
“Tem também um começo de
lixão aqui ao lado da linha, pessoas
irresponsáveis estão jogando lixo
aqui, precisam ser ﬂagradas e punidas”, segundo Samuel Aparecido.
Os buracos existem nas passagens das ruas Dr. Campos Sales
(centro), Frederico Machado (próximo ao Sindicato Rural) e Eloy Chaves (perto do cemitério).

João Paulo Ouverney

Buracos existentes entre os trilhos na rua Dr. Campos Sales

Pindamonhangaba terá encontro de grupos
Festival de
folclóricos neste domingo na praça da Cascata Marchinhas
de São Luiz
do Paraitinga
Arquivo TN

Será realizado nos dias 18, 19
e 26 de janeiro, em São Luiz do
Paraitinga, o 28º Festival de Marchinhas.
Dentre as 72 músicas inscritas
foram classiﬁcadas 20. Destas 10
participarão da primeira eliminatória, que acontece no próximo dia
18. As demais vão para a segunda
eliminatória no dia 19.
As músicas classiﬁcadas irão
para a ﬁnal no dia 26, quando acontecerá a premiação:

A congada é um dos grupos folclóricos que estará se apresentando na praça

Está chegando a hora de uma
grande festa, o encontro de grupos
folclóricos de Pindamonhangaba
e região. O evento acontece neste
domingo (6), a partir das 18 horas,
na Praça da Cascata, em frente ao
presépio. Logo após a reza terá
início a apresentação de danças,
como moçambique e folia de reis.
De acordo com um dos organizadores, Luiz Carlos Cardoso, o
Cardosão, este evento é tradicional e,

há mais de 30 anos, ele faz questão
de participar. “Já é algo tradicional que
o pessoal pergunta e gosta. Tenho
o prazer em organizar isto, porque é
algo que me marcou na infância e não
podemos deixar isso morrer. Acredito
que seja preciso mostrar essa cultura
e fazer um trabalho nas escolas para
que não acabe esta manifestação”,
conta Cardosão.
Cardoso acrescenta que todos
os responsáveis pela organização

do evento estão torcendo para que
o domingo seja um dia ensolarado,
porque nos anos anteriores choveu. São esperadas cerca de 500
pessoas para prestigiar o encontro
cultural.
Francisco Moreira de Lima, coordenador do grupo de moçambique de São Benedito do Alto Cardoso, conta que participará do evento
com imenso prazer, porque é uma
forma de valorizar a cultura popular.

1º lugar – R$ 2.500, + troféu
2º lugar – R$ 1.500, + troféu
3º lugar – R$ 800, + troféu

Prêmio “Dodô/Quadô” do Júri
Popular - R$ 500, + troféu

Melhor Intérprete - R$ 300, +
troféu.

Mais informações podem ser
obtidas pelo site www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

Silvio: há 52 anos trabalhando na cantina do Instituto
Entra ano, sai ano, termina
eleição, começa eleição, e lá
está ele, o Silvio César, proprietário da cantina da Etec
João Gomes de Araújo, para
os antigos estudantes, o eterno “Instituto”. A escola sedia
o maior colégio eleitoral de
Pindamonhangaba, e em toda
eleição o Silvio revê centenas
de amigos, ex-alunos que votam naquele estabelecimento
de ensino e dão uma passadinha na cantina para rever o
velho amigo.
E olhe que amigos ex-alunos o proprietário da
cantina tem e muitos. Aﬁnal,
começou a trabalhar na escola em 1960 (há 52 anos) e lá
está até hoje com sua cantina.
“Durante esses anos conheci

Divulgação

Silvio César e as funcionárias Bianca e Tainara

milhares de pessoas, até perdi
a conta, ﬁz tantos amigos que
hoje são pais, mães, avós, e
os jovens que ainda hoje aqui
estudam. Já passei do limite
de me aposentar, mas enquanto eu tiver saúde continuo aqui porque essa moçada

nos transmite saúde, alegria,
vitalidade”, conta Silvio.
Entre os alunos mais
ilustres que passaram pelo
“Instituto” estão engenheiros, médicos, jornalistas,
proﬁssionais das mais variadas categorias e políticos.

“O mais famoso que sempre
vem aqui me cumprimentar é
o nosso governador Geraldo
Alckmin, que estudou se
formou aqui no colegial e
depois foi para a faculdade
de Medicina de Taubaté”,
conta Silvio.
E durante mais de meio
século o Silvo já passou por
cerca de 20 eleições, sempre com a cantina aberta
recebendo os eleitores e os
amigos. Ele tem 76 anos
de idade, nasceu na cidade
mineira de Sapucaí Mirim
e seu Título de Eleitor é de
inscrição nº 1 votando na
1ª seção. Atualmente trabalham com ele na cantina:
Bianca, Tainara, Mario José
e Cristina.
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JOÃO PAULO OUVERNEY

Associação São Gabriel - 12 anos
distribuindo amor ao próximo

João Paulo Ouverney

A Associação São Gabriel
Criança Feliz comemora no
próximo mês de maio, 12 anos
de trabalho social voluntário e
amor ao próximo. A presidente da
entidade, Neila Damas de Oliveira
(foto), há muitos anos coordena um
grande trabalho social e cristão
de oferecer carinho, assistência
e amor a famílias carentes.
Nesta entrevista ela fala sobre as
atividades da casa.
João Paulo Ouverney

Tribuna do Norte – O
que é a Associação São
Gabriel?
Neila – É uma sociedade
civil de assistência às
crianças e famílias carentes,
comunitária, ﬁlantrópica,
beneﬁcente, sem ﬁnalidades
lucrativas, reconhecida
como utilidade pública
municipal pela lei 3938 de
30 de agosto de 2002.
TN – Como surgiu a
entidade?
Neila – Eu estive muito
doente, despertei para o
lado espiritual da vida e
ﬁz uma promessa a Deus.
Eu era professora de escola
rural e via as diﬁculdades
e carências que as pessoas
dessa região tinham, e me
propus a fazer alguma coisa
para melhorar a vida delas.
A Associação São Gabriel
Criança Feliz foi inaugurada
em 24 de maio de 2001.
TN – Qual a base do
trabalho realizado pela
São Gabriel?
Neila – O objetivo é a
reestruturação familiar
como um todo. As pessoas
assistidas recebem apoio
em forma de cestas
básicas e roupas, mas
principalmente assistência
psicológica, terapeutas,
dentistas, proﬁssionais
que são nossos parceiros
e integram uma grande
equipe quase só de
voluntários.
TN – Como funciona o
atendimento às famílias?
Neila – Nosso trabalho
consiste em não somente
dar o peixe, mas ensinar

a pescar. Inicialmente
fazemos uma entrevista
para cadastro, com visita
domiciliar (triagem). A
família passa por três
meses de cadastro
provisório, e para se
efetivar é preciso cumprir
certas regras que incluem
frequentar um curso toda
quarta-feira; um curso de
artesanato, alfabetização
para as mães, e uma
reunião mensal onde são
discutidos os maiores
problemas das famílias.
Toda quarta-feira é
entregue uma feirinha
extra às mães, além da
cesta básica, roupas e até
móveis.
TN – Como vocês obtêm
recursos ﬁnanceiros?
Neila – Quase tudo é feito
com doações espontâneas
de pessoas físicas e
empresas. Utilizamos o
telemarketing para angariar
fundos. Também aceitamos
colaborações em forma de
roupas, móveis usados,
tudo que vier será bem
recebido.
TN – As datas especiais
são comemoradas com
os assistidos?
Neila – Sim. No fim do
último ano a festa de
Natal, com Papai Noel
e almoço, foi muito
bonita, com mais de 260
pessoas presentes. No
Dia das Crianças haverá
distribuição de doces
e brinquedos. Sempre
temos a sonorização
voluntária feita pelo
“Baratinha”, uma pessoa
muito boa a quem
agradecemos muito.

TN – Qual o projeto
realizado que mais deixa
vocês felizes?
Neila – Dentro do espírito
de restaurar a dignidade
e autoestima, temos o
projeto de equipar a casa
de famílias assistidas, com
pintura do imóvel e doação
de móveis de cozinha, quarto
e sala, incluindo até produtos
de limpeza. Mostramos a eles
a importância da higiene para
melhor qualidade de saúde e
vida.
TN – Como é feito esse
trabalho?
Neila – Primeiramente
a família precisa estar
cadastrada e participando
das atividades da entidade.
Aí a diretoria faz um estudo
e avaliação das famílias
mais necessitadas.
TN – Qual outro trabalho
de destaque?
Neila – Nosso mais recente
trabalho é o atendimento
dentário às famílias por
meio de parceria feita com
vários dentistas da cidade.
Esse serviço foi proposto
pelos próprios proﬁssionais
de odontologia, aos quais
agradecemos muito.

principais diﬁculdades?
Neila – Nosso trabalho é
cansativo, 24 horas diárias, as
pessoas ligam em meu celular
qualquer hora da noite, entre
as famílias atendidas existem
dependentes químicos, enﬁm,
os problemas são muitos e
procuramos resolver todos da
melhor forma possível.
TN – E a questão
ﬁnanceira, como está?
Neila – Essa é uma das
maiores diﬁculdades.
Temos muitas despesas e
encargos a quitar, por isso,
toda colaboração, seja de
que forma for, sempre é
bem-vinda e agradecida.
TN – Qual a recompensa
recebida por todo esse
trabalho?
Neila – Nossa maior
alegria é saber, sentir no
rostinho das pessoas,
que muitas famílias

foram reestruturadas
devido ao nosso humilde
trabalho; muitos voltaram
ao mercado de trabalho,
outros foram aprovados
em concursos públicos;
as mães conseguem obter
renda após cursos de
artesanato que oferecemos.
Enﬁm, essa é nossa
recompensa, não tem nada
de maior valor na vida.
TN – Se alguém desejar
conhecer o trabalho,
como proceder?
Neila - Quem desejar
visitar nosso trabalho pode
ligar e agendar, teremos
a maior boa vontade em
receber a todos com muito
carinho.
TN – Quem quiser
participar como doador,
colaborador, voluntário,
de qualquer forma, como
fazer?

TN – Como manter
contato com a entidade?
Neila - Podem ligar que
mandamos buscar as
doações. Nossa sede ﬁca na
rua dos Bentos, 472 (ao lado
da ex-sede do jornal Tribuna
do Norte), telefones (12)
3648-8883 e 3648-5293.
TN – Gostaria de fazer
mais alguma colocação?
Neila – Quero deixar nosso
agradecimento de coração
a todos nossos parceiros,
amigos e colaboradores.
Sem todos eles não seria
possível realizarmos esse
trabalho. Que Deus abençoe
a todos e lhes dê um Feliz
Ano Novo cheio de amor,
prosperidade e paz.
João Paulo Ouverney

TN – Vocês fazem
também alfabetização de
adultos?
Neila – Sim, e é uma das
atividades que muito nos
deixam felizes. É muito
emocionante ver pessoas
idosas - temos até o caso
de uma senhora que aos 76
anos de idade aprendeu a
ler e a escrever.
TN – Quais são as

Neila – Pode ser doação
monetária, em alimentos,
roupas novas ou usadas
e móveis, e também o
trabalho como voluntário.

Neila e assistidos pela Associação São Gabriel
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Posse do prefeito Vito Ardito,
vice-prefeito Dr. Isael e vereadores
marcam o 1º de janeiro em Pinda
A posse do prefeito de
Pindamonhangaba, Vito Ardito Lerario, do vice-prefeito, Isael Domingues, e dos 11
vereadores eleitos no último
dia 7 de outubro, marcou o
dia de Ano Novo (1º de janeiro de 2013) em Pindamonhangaba.
O primeiro evento foi a
celebração de uma missa,
às 10 horas, na igreja Nossa
Senhora do Socorro. O celebrante foi o padre Celso
Aloísio Cardoso, responsável
pela Paróquia Nossa Senhora
da Assunção (igreja São Benedito).
Posse na Câmara
Em seguida, aconteceu a
solenidade oficial de posse
na Câmara Municipal, que
recebeu um grande público.
Inicialmente foram cantados os hinos Nacional e de
Pindamonhangaba. A sessão
foi presidida pelo vereador
mais votado, Antonio Alves
da Silva “Toninho da Farmácia”, que formou a mesa diretora. O prefeito Vito Ardito
Lerario e o vice-prefeito Isael Domingues também foram
convidados para tomar assento em cadeiras reservadas
no plenário.
O presidente da sessão chamou um a um os vereadores
(na ordem de votação), eles
prestaram o juramento e foram declarados empossados.
Discursaram representando
seus partidos: Roderley Mioto (PSDB), Carlos Eduardo
de Moura “Magrão” (PPS),
Oswaldo Macedo Negrão
“Prof. Oswaldo” (PMDB),
José Carlos Gomes “Cal”

Célia Lima

Prefeito Vito Ardito e vice-prefeito Dr. Isael tomaram posse recebendo aplausos do grande público presente

(PTB), Ricardo Piorino (PDT)
e Eric Fabiano S. de Oliveira
“Prof. Eric” (PR). Eles agradeceram a todos, prometeram
muito trabalho e união com o
Executivo em tudo que seja
em benefício do município.
Vice-prefeito Dr. Isael
Depois dos vereadores,
foi a vez do vice-prefeito Isael Domingues fazer o juramento e discursar. Ele falou
do novo ciclo que a cidade
inicia, da bagagem administrativa que Vito Ardito possui
e da importância da defesa
do meio ambiente citando

POSSE DOS ELEITOS

“o grande trabalho feito por
Vito, principalmente no setor
do saneamento básico, em
administrações anteriores”.
Prefeito Vito Ardito
Seguindo o cerimonial,
o prefeito Vito Ardito foi o
último a prestar juramento
e ser declarado empossado
no cargo. Ele saudou as autoridades e o público presente; agradeceu a todos que
participaram da campanha
vitoriosa; lembrou o saudoso José Maria, que faleceu
durante um comício; citou o
presidente do PSDB, Cláudio

Teixeira Brazão “Macaé”,
e dirigiu elogios a todos os
vereadores, dizendo que pretende trabalhar em harmonia
com eles. Vito disse que a
população cobra melhorias
na saúde, transporte, mão-de-obra qualificada, educação
(viu o exemplo quando esteve recentemente na Coréia)
e outros setores, e pretende
trabalhar muito e novamente
transformar a cidade em um
canteiro de obras.
Mesa dos Trabalhos
Além dos vereadores Toninho e Cal, também fizeram

parte da mesa: vereador José
Carlos Gomes “Cal” (secretário); Francisco Vieira
“Chesco”, representando o
governador Geraldo Alckmin; Mário Sá (representou
o deputado estadual Samuel
Moreira – líder do PSDB de
São Paulo); delegado de Polícia Dr. Carlos Prado Pinto;
tenente-coronel
Maurício
Máximo de Andrade (comandante do 2º Batalhão de
Engenharia de Combate), e
pastor José Alencar Jr (do
Conselho de Pastores do
Brasil).

Transmissão de
cargo na Prefeitura
Mais tarde, no prédio da
Prefeitura, o prefeito Vito Ardito participou da transmissão do cargo feito pelo ex-prefeito João Ribeiro (PPS),
que desejou boa sorte ao seu
sucessor. O vice-prefeito Dr.
Isael e o prefeito Vito Ardito
também falaram, e Vito disse: “É mais uma jornada que
começa na administração
municipal e não será fácil,
mas certamente será vitoriosa contando com a ajuda de
Deus e de todos”, realçando
a importância que o funcionalismo municipal exercerá
novamente em seu governo.
Depois da transmissão,
o novo prefeito foi conhecer seu gabinete de trabalho,
onde também recebeu cumprimentos de autoridades,
amigos e companheiros.
Ricardo Piorino eleito
presidente da Câmara
Após o encerramento da
cerimônia de posse na Câmara, os vereadores se reuniram
para eleição da nova mesa diretora, e o vereador Ricardo
Piorino foi eleito para o cargo. Na verdade foi reeleito,
porque já era o presidente da
legislatura anterior.
Após sua eleição, Piorino ainda compareceu ao
gabinete da Prefeitura onde
cumprimentou o prefeito
Vito Ardito e disse: “O prefeito pode contar sempre
comigo em todos os projetos que beneficiem a população, mas não vou deixar
de exercer minha função
fiscalizadora”.

Vereador Ricardo Piorino foi eleito presidente da Câmara. Prefeito faz oração com amigos no gabinete.
Vito Ardito e João Ribeiro durante transmissão do cargo. Vereador Toninho da Farmácia presidiu à sessão.
Célia Lima
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POSSE DOS ELEITOS

Mais de 700 pessoas compareceram à Câmara no dia 1º de janeiro para prestigiar a posse dos eleitos.
Prefeito Vito Ardito deixando transparecer sua alegria por assumir a Prefeitura pela quarta vez.

Eleições foram muito disputadas
Vito Ardito Lerario já foi vitorioso em cinco pleitos eleitorais: em 1983, como vereador; em 1989,
1996, 2000 e 2012 como prefeito; e agora estará administrando Pindamonhangaba pela quarta vez

Vito Ardito anuncia
seu secretariado
O prefeito Vito Ardito
apresentou à imprensa, na
manhã de quinta-feira (3),
o secretariado que o acompanhará nos próximos
quatro anos de trabalho.
Os nomes de 13 dos 14
secretários foram divulgados pelo prefeito em
uma coletiva realizada em
seu gabinete.

Para escolha de sua
equipe, Vito utilizou como
critério a capacidade técnica e também o conhecimento de cada secretário
e sua colaboração para o
crescimento da cidade.
Os nomes dos responsáveis por cada Secretaria, delimitados pelo prefeito, são os seguintes:

Presidente da Fundação
Dr. João Romeiro:
Antônio Azziz Boulos

Secretário de
Habitação: cargo
ainda não deﬁnido - sob
responsabilidade do prefeito

Secretário de
Administração: José de
Alencar Lopes Junior
Secretário de Assuntos
Jurídicos: Synthea Telles
de Castro Schmidt
Secretário de
Desenvolvimento
Econômico: Benedito
Rubens Fernandes de
Almeida

Secretário de
Juventude, Esporte
e Lazer: Leandro José
Galdino
Secretário de Obras e
Serviços: Kennedy Flores
Campos
Secretário de
Planejamento: Jorge
Ricardo Baruki Samahá

Secretário de Educação
e Cultura: Elizabeth
Cursino

Secretário de Relações
Institucionais: João
Carlos Ribeiro Salgado

Secretário de Finanças:
Domingos Geraldo Botan

Secretário de Saúde
e Assistência Social:
Edson Lopes Mergulhão

Secretário de Governo
e Integração: Francisco
Noberto Silva Rocha de
Moraes

Após uma eleição muito
disputada também nas esferas judiciais, Vito Ardito
ganhou a Prefeitura de Pindamonhangaba pela quarta
vez em 8 de outubro de 2012,
com 53,31% dos votos válidos. Seu registro de candidatura foi impugnado em primeira instância, apelou para
o TRE e venceu por 6 x 0.
Os autores da ação recorreram ao TSE em Brasília onde
Vito conseguiu nova vitória.
E nas urnas a maior parte do
eleitorado manifestou sua
vontade, elegendo o prefeito
com maciça votação, conﬁra
quadro ao lado:

Vito Ardito Lerario (PSDB)

42.550 votos - 53,31%

Paulo Sergio Torino (PMDB)

28.058 votos - 35,15%

Carlinhos Casé (PT) -

00

7.413 votos - 09,29%

Gustavo Olympio Ramos Mello Gugu (PSDC) - 00

1.798 votos - 02,25%

Votos válidos -

0

Brancos -

00

2.835 votos - 03,27%

Nulos -

00

4.105 votos - 04,73%

Total de votos do município

87.754 votos - 82,59%

105.038 votos - 100% - 312 urnas

Quatro novos vereadores na Câmara
Na disputa para a Câmara
Municipal de Pindamonhangaba, os eleitores reeelegeram seis vereadores (Toninho
da Farmácia, Piorino, Marco
Aurélio, Cal, Janio e Martim César), elegeram quatro novos (Prof. Eric, Prof.
Oswaldo, Magrão e Roderley
Mioto), e reelegeram Felipe
César após quatro anos afastado do Legislativo.
Veja os partidos e votação
de todos eles:

Subprefeito de Moreira
César: Manoel Pereira
Santos

Secretários no gabinete após a divulgação feita pelo Prefeito Vito Ardito

Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia (PDT)

2.627 votos

Professor Eric Fabiano Sartorato de Oliveira (PR)

2.080 votos

Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PPS)

1.960 votos

Ricardo Piorino (PDT)

1.860 votos

Marco Aurélio (PR)

1.794 votos

Professor Oswaldo Macedo Negrão (PMDB)

1.688 votos

José Carlos Gomes - Cal (PTB)

1.579 votos

Jânio Ardito Lerario (PSDB)

1.571 votos

Roderley Mioto (PSDB)

1.532 votos

Felipe César (PMDB)

1.292 votos

Martim Cesar (DEM)

1.274 votos

Célia Lima

Arquivo TN

Prédio do Paço Municipal de Pindamonhangaba

6

TRIBUNA DO NORTE

Pindamonhangaba, sexta-feira, 4 de janeiro de 2013

Dr. Marcos Aurélio
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Dr. Marco Aurélio Villardi

Dr. Marcos Aurélio Villardi é casado, tem três filhas.
Formado em 1974, pela Universidade Sul Fluminense,
fez residência na Maternidade
Carmela Dutra, no Rio de
Janeiro. Pós graduado na Instituição Gama Filho nos cursos
de Medicina do Trabalho e
Auditor da Saúde, também
concluiu Pós na área de Gestão Empresarial na Faculdade
FAAP.
Mudou-se para Pindamonhangaba em janeiro de 1977,
para exercer a função de Médico Ginecologista Obstetra na
Maternidade da Santa Casa de
Pindamonhangaba, onde permanece até hoje, tendo sido o
responsável direto pelo nascimento de milhares de cidadãos
pindamonhangabenses.
Na Unimed ocupou vários
cargos, inclusive tendo sido
presidente de 1986 a 1992 e de

2000 a 2006, hoje é membro
titular do Conselho de Administração das Federações das
Unimedes do Estado de São
Paulo.
De 1993 a 1996 foi Diretor
de Saúde na administração do
prefeito Francisco de Assis
Vieira - Chesco, onde deu início
ao funcionamento do Pronto Socorro Municipal e também das
unidades de Saúde doAraretama
e Cidade Nova. Também atuou
durante 11 anos na empresa
Skaff como médico do trabalho.
Atualmente é médico concursado da Prefeitura Municipal nas especialidades de
Ginecologia e Obstetrícia e
Médico do Trabalho.
Foi eleito vereador para o
mandato 2009 - 2012, onde
também atuou na Comissão
de Saúde. Foi reeleito para o
mandato 2013 – 2016 pelo PR
com 1.794 votos.

Fale com o vereador:
Gabinete Tels. (12) 3644 2257 ou 3644 2258
e-mail: drmarcoaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Ricardo Piorino é
reeleito Presidente
da Câmara de Pinda
Por unanimidade de votos,
vereador segue no cargo

Vereador Ricardo Piorino

Diretoria de Comunicação/CVP

Martim Cesar
Martim Cesar, nascido em Pindamonhangaba em 07 de julho de
1956, formou-se em Engenharia
Civil em 1984 pela UNITAU, e em
2000 em Engenharia de Segurança
do Trabalho pela UNESP. É casado
com Roseli e tem duas filhas, Juliana
e Tamires.
Trabalhou na Prefeitura de Pindamonhangaba, na função de engenheiro, atuando nos departamentos
de Planejamento, Obras e Finanças.
Também trabalhou na Prefeitura de
Roseira como engenheiro civil.
De perfil dinâmico e participativo, Martim Cesar, vem atuando
como Membro de diversas Comissões
(Finança, Justiça, Obras, Meio Ambiente e Assuntos Rurais), tem um
trabalho consistente de envolvimento
nas questões sociais que ultrapassa o
âmbito da Câmara Municipal. Vem
atuando junto as Empresas SABESP,
EDP - Bandeirantes, solicitando prolongamento de redes de água e esgoto,
e rede elétrica e iluminação pública,
buscando atender as reivindicações
dos munícipes, também participa
em projetos sociais relacionados a
construção civil (moradia popular,
CDHU, entre outros), e regularizando entidades religiosas perante aos
órgãos públicos.
Foi Presidente da Associação
dos Profissionais de Engenharia e

Arquitetura de Pindamonhangaba,
para o biênio 1992 - 1993, sendo
reeleito para o biênio 1994 - 1995,
onde teve a felicidade de inaugurar
em maio de 1995 a sede própria da
entidade.
Foi Conselheiro Estadual do
CREA-SP, para o biênio 1998 –
2000, sendo reeleito para o biênio
2001 – 2003.
Foi eleito Conselheiro do Sindicato dos Engenheiros do Estado de
São Paulo – SEESP, para o triênio
2008 – 2010, sendo reeleito para o
triênio 2011 – 2013.
Foi eleito vereador pelo PFL
com 502 votos para seu primeiro
mandato de 1997 - 2000. Reeleito
para o segundo mandato com 1172
votos para o quadriênio 2001 2004. Foi eleito Vice-Presidente da
Câmara para o biênio 2001 - 2002.
Foi novamente reeleito para o seu
terceiro mandato, pelo DEM, com
1466 votos para o quadriênio 2005
- 2008. Foi eleito Presidente da Câmara para o biênio 2005 – 2006. Foi
reeleito para seu quarto mandato
com 1460 votos pelo DEM, para o
quadriênio 2009 – 2012, onde foi
novamente eleito Presidente para
o biênio 2009 - 2010.
Reeleito vereador para seu quinto
mandato com 1274 votos, pelo DEM,
para o quadriênio 2013 - 2016.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Martim Cesar

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Professor Osvaldo:
educação e cidadania a
serviço da comunidade
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Osvaldo

Eleito em 2012 com 1.696
votos pelo PMDB, Osvaldo
Macedo Negrão – professor
Osvaldo assume seu primeiro mandato na Câmara de
Pindamonhangaba na 16ª
Legislatura (2013-2016).
Formado em Filosofia
e Licenciado em História,
Sociologia e Psicologia
pela Faculdade Salesiana de
Lorena. Professor Osvaldo
também é pós-graduado em
Administração Escolar.
Solteiro, professor Osvaldo é morador do bairro do
Crispim e atua na docência
na área estadual e também
em escolas particulares. Ao
longo de sua carreira, professor Osvaldo ministrou
aulas de História, Filosofia
e Sociologia em escolas
como o Colégio São Joaquim
(Lorena), Externato São
José (Pindamonhangaba),
Colégio Objetivo (Taubaté
e Pindamonhangaba) e na
Escola SESI (Taubaté e Pindamonhangaba), e também

na Faculdade Anhanguera
com a aulas de Teoria Geral
da Administração (TGA).
Na Escola Estadual Mário
Bulcão Giúdice (Pindamonhangaba) além das aulas
também foi coordenador
Pedagógico.
Além da qualificação
acadêmica, professor Osvaldo também participou
de diversos cursos, entre
os quais se destacam o de
“Liderança e Tomada de
Decisão”, da Secretaria Estadual de Educação; “A TV
na Escola e os Desafios de
Hoje”, da UNESP e “Gestão
do Projeto Pedagógico”,
também da Secretaria de
Educação de SP.
Como vereador, professor Osvaldo foi eleito
membro das Comissões
Permanentes de Educação,
Cultura, Turismo e Esportes
e de Defesa dos Direitos
Humanos, Cidadania, Segurança Pública e Direitos
da Mulher.

Roderley Miotto
Nascido em 25 de Janeiro
de 1968, em Maringá - PR, Roderley Miotto mudou-se para
Pindamonhangaba em 1992,
onde atua na área empresarial.
Roderley Miotto é casado, tem duas filhas. Formado em Gestão Pública
e MBA em Administração
Pública e Gerência de Cidades. É Empresário e Diretor da ACIP - Associação
Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba.
Roderley Miotto de fala
eloquente, revelou-se orador já
aos 15 anos, onde ministrava
palestras para grupos de jovens
e escolas, e apresentava programas de Rádio em Maringá.
Roderley Miotto é Palestrante Motivacional na área

empresarial e educacional
com jovens, adultos e profissionais, abordando temas
como: Superação, disciplina,
família, liderança e prevenção
ao uso de drogas. Atualmente
apresenta o Programa Momento Motivacional pela Rádio
Princesa FM.
Coordenou a campanha
do Deputado Gabriel Chalita no Vale do Paraíba, onde
após sua eleição, foi Assessor
Parlamentar do Deputado também para a região do Vale do
Paraíba entre os anos de 2010
a 2012.
Roderley Miotto, concorreu pela primeira vez a um
cargo eletivo, sendo eleito
pelo PSDB para o seu primeiro
mandato com 1.532 votos.
Diretoria de Comunicação/CVP

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Nova Gestão

Vereadores, Prefeito
e Vice-Prefeito são
empossados na Câmara
Solenidade oficial ocorreu no Plenário
Casa de Leis e reuniu mais de 700 pessoas

da

Os 11 vereadores eleitos
em 2012, o Prefeito eleito
Vito Ardito Lerario (PSDB)
e o Vi c e - P r e f e i t o e l e i t o ,
Dr. Isael Domingues (PV)
foram empossados oficialmente nesta terça-feira, dia
1º de janeiro, no Plenário
d a C â m a r a d e Ve r e a d o r e s
de Pindamonhangaba. A solenidade foi presidida pelo
vereador Antonio Alves da
Silva – Toninho da Farmácia
(PDT), o mais votado em
2012. Além de Toninho da
Farmácia tomaram posse os
vereadores Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS),
Eric Fabiano Sartorato de Oliveira – Professor Eric (PR),
Felipe César (PMDB), Janio

Ardito Lerario (PSDB), José
Carlos Gomes – Cal (PTB), Dr.
Marcos Aurélio Villardi (PR),
Martim César (DEM), Osvaldo Macedo Negrão – Professor
Osvaldo (PMDB), Roderley
Miotto Rodrigues (PSDB) e
Ricardo Piorino (PDT).
A solenidade contou com
a presença de autoridades
civis e militares da cidade
e da região. Cerca de 700
pessoas – entre familiares e
convidados especiais – lotaram as galerias da Câmara de
Pindamonhangaba.
Todos os eleitos e diplomados pela Justiça Eleitoral
prestaram o juramento solene
e foram empossados oficialmente em seus cargos.
Diretoria de Comunicação/CVP

e o filho

Ricardinho

No dia 1º de Janeiro,
durante solenidade de
posse do Prefeito, Vice
-Prefeito e Vereadores,
que foram eleitos para
o mandato, foi realizada
uma Sessão Especial para
eleição da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, ocasião em que
Ricardo Piorino (PDT) foi
mantido no cargo, pois foi
reeleito por unanimidade
dos votos.

“Agradeç o a todos o s
colegas que confiaram
em nosso trabalho, razão
pela qual daremos continuida de ao se rviç o, co m
a mesma responsabilidade” . R ica rdo Piorino ,
nascido em Pindamonhangaba, é advogado,
formado pela PUC Pontifíc ia Unive rsidad e
Católica de Campinas – e
e stá no seu 3º manda t o
consec utivo.

Vereadores Janio Lerario, Martim Cesar, Professor Osvaldo, Cal, Magrão, Ricardo Piorino, Roderley Miotto,
Felipe César, Dr. Marcos Aurélio, Toninho da Farmácia e Professor Eric

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

Vereador Roderley Miotto

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley Miotto
Twitter: @roderleymiotto

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Toninho da Farmácia
Antônio Alves da Silva – Toninho
da Farmácia, nasceu em Pindamonhangaba em 20/07/1959, casado
com Maria Bernadete, é pai de Cássia,
Celso e Camila. Trabalhou por muitos
anos na Aços Villares.
Muito conhecido na região do
Bosque, sempre dedicou sua vida
à área social de Pindamonhangaba.
Exatamente no dia 23 de Março
de 1987, no bairro do Bosque, Toninho da Farmácia iniciava os trabalhos
de fundação de uma pequena farmácia
comunitária.
No começo eram apenas duas
prateleiras, que funcionavam na sacristia da Igreja Santo Antônio, onde
eram colocados os medicamentos que
arrecadava pelas ruas do Bosque e
bairros próximos. Esses remédios
voltavam para a comunidade, pois
eram doados para a população.
Com o tempo a procura aumentou e
Toninho da Farmácia resolveu sair
pelas ruas de Pindamonhangaba com
sua bicicleta e uma caixa de plástico
de supermercado, arrecadando medicamentos de casa em casa e em
clinicas médicas da cidade.
Em novembro de 1987, conheceu o jornalista e radialista Percy
Lacerda, da rádio Difusora, que teve
a iniciativa de anunciar os pedidos
de doação de medicamentos para a

Farmácia Santo Antônio dos Pobres.
Esta parceria durou 17 anos, até o
falecimento do amigo e radialista
Percy Lacerda.
Hoje, passados 21 anos, a Farmácia Santo Antônio dos Pobres
atende mais de 150 pessoas por
dia e tem o apoio da população de
Pindamonhangaba. É conhecida em
várias cidades do Estado de São Paulo, além de ter recebido diploma de
“Honra ao Mérito”, do Jornal Diário
de Taubaté, em 24 de Abril de 2008,
pelo fiel desempenho de suas funções
pela força do trabalho e dedicação
aos mais carentes. Jamais deixou de
atender os mais necessitados.
Em 1988, iniciou a Campanha
“Natal sem Fome”, onde percorre a
cidade arrecadando 1kg de alimento
e 1 brinquedo (novo ou usado). Tudo
que é arrecadado pela campanha:
alimentos e brinquedos é doado no
dia 24 de dezembro, na igreja Santo
Antônio. Hoje são atendidas cerca
de 360 famílias de vários bairros
da cidade.
Foi eleito o vereador mais votado
para seu primeiro mandato de 2004
a 2008, reeleito novamente o mais
votado para o segundo mandato de
2009 a 2012 e reeleito para o seu terceiro mandato como o vereador mais
votado para o quadriênio 2013 – 2016.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Toninho

da

Farmácia

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2259 ou 3644 2260
e-mail: toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br

Magrão
Diretoria de Comunicação/CVP
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Professor Eric
representa Moreira César,
região Leste e Araretama

Morador do Distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba
e escoteiro, Eric Fabiano Sartorato de Oliveira, o Professor Eric
foi eleito com 2.080 votos pelo PR. Casado e pai de 2 filhos,
Professor Eric tem sua base eleitoral em Moreira César, região
Leste e Araretama.
Formado em Química pelas Faculdades Oswaldo Cruz e
em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP),
Professor Eric também é pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Universidade Nova Iguaçu (RJ). Atualmente
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Magrão

Carlos Eduardo de Moura,
o “Magrão”, tem 32 anos, um
filho, reside em Moreira César.
Formado em Administração pela FAPI – Faculdade
de Pindamonhangaba e Pósgraduando em Gerenciamento
de Cidades.
Trabalhou como metalúrgico na Alcan, atualmente
Novelis e ganhou experiência
pública no Legislativo como
Assessor Parlamentar na Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba e no Executivo,
na Gerência do Atendimento
da Prefeitura no setor de IPTU.
Procurou fazer da sua juventude o caminho mais curto

para a felicidade dos munícipes de Pindamonhangaba.
Aprendeu com a vivência,
adquirida nos últimos anos
que todo cidadão precisa dar
um pouco de si, para o próximo e, um dos caminhos, é a
participação ativa no processo
democrático como vereador.
Acredita que a renovação,
a participação da mulher,
dos trabalhadores e da força
da juventude, podem fazer a
diferença no futuro de Pindamonhangaba.
Foi eleito vereador para o
seu primeiro mandato de 2013
a 2016, pelo PPS, com 1.969
votos.

Fale com o vereador:
Gabinete Tels. (12) 3644 2263 ou 3644 2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Professor Eric

leciona a disciplina “Química” na EE Deputado Claro César,
na Escola da Força Aérea Brasileira no Rio de Janeiro e no
Colégio Naval da Marinha do Brasil em Angra dos Reis/RJ,
além de Cursos Pré-vestibulares inclusive como voluntário na
Casa Transitória “Fabiano de Cristo”.
Professor Eric é grande responsável pelo funcionamento da
Escola Técnica gratuita em Moreira César.
Além de sua atuação como vereador, o Professor Eric foi
eleito para o cargo de 2º secretário da Mesa Diretora da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba. Ele foi eleito e participa
de 3 Comissões Permanentes da Casa: “Educação, Cultura,
Turismo e Esportes”; “Finanças e Orçamento” e “Obras, Serviços Públicos, Assuntos Rurais, Ecologia e Meio Ambiente”.

Janio Lerario inicia seu Felipe César – FC
7º mandato na Câmara
de Pindamonhangaba

Vereador Cal assume
5º mandato na Câmara
de Pindamonhangaba

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) inicia neste
ano de 2013 o seu 7º mandato
na Câmara de Pindamonhangaba. Vereador desde 1989,
Janio Lerario tem 57 anos e é
natural de São Paulo. Ele é formado em Engenharia Agrônomica, atua como empresário,
é casado com a Sra. Eleonora,
tem 3 filhos (Bianca, Juliana e
Júlio). Janio Lerario foi eleito
em 2012 com 1.562 votos.
Desde seu primeiro mandato,
o vereador Janio Lerario tem
conseguido se reeleger consecutivamente, graças ao seu
trabalho e compromisso com
a população de nossa cidade.
O vereador também foi
Presidente da Câmara de

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) assumiu
nesta terça-feira, dia 1º de
janeiro, o seu 5º mandato na
Câmara de Pindamonhangaba. Casado e pai de 2 filhos
e 1 neta, José Carlos Gomes
– Cal tem 55 anos e iniciou
sua vida política como Subprefeito de Moreira César em
1987. Após um trabalho intenso foi eleito vereador em
1992 com a histórica votação
de 1.576 votos exercendo
seu mandato até 1996. Neste
espaço foi presidente da Câmara entre os anos de 93 e 94.
Reeleito em 96, Cal obteve
1.534 votos. Em 2000, Cal
foi eleito Vice-Prefeito da
cidade e a convite do então
prefeito, Vito Ardito Lerario,
assumiu a Subprefeitura de
Moreira César.
Em 2004, candidatou-se
ao cargo de vereador e foi
novamente eleito com 1.451
votos tendo concluído seu

Vereador Janio Lerario

Diretoria de Comunicação/CVP

Pindamonhangaba no biênio
2007/2008 e conquistou
uma das maiores obras do
Legislativo: a construção da
nova sede da Casa de Leis que
proporcionou maior conforto e
tranquilidade para parlamentares e a população em geral.
Janio Lerario também
importante participação em
diversas Comissões Permanentes da Câmara, com
destaque para a Comissão de
Assuntos Rurais, Comissão
de Finanças e Orçamento
e Comissão de Legislação,
Justiça e Redação.
No último dia 1 de janeiro,
Janio Lerario foi eleito o 1º
secretário da Mesa Diretora
para o biênio 2013-2014.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Felipe César

Felipe César, tem 56 para o seu 6º. Mandado pelo
anos, é casado há 31 anos PMDB com 1.292 votos.
com Celi César, tem dois
Felipe César – FC, pasfilhos Felipe César Filho e sou por todas as Comissões
Francisco César. É Pecua- da Câmara de Vereadores.
rista, Empresário, Corretor Participou ativamente na
e Jornalista. Atua direta- implantação de diversas inmente ligado à Zona Rural. dústrias em PindamonhanF o i D i r e t o r d a A . A . gaba, gerando milhares de
Ferroviária tendo ocupado empregos diretos e indirevários cargos dentro da tos, proporcionando mais
diretoria, além de Conse- renda para o município.
lheiro por mais de 20 anos. Também atuou diretamente
Eleito vereador em 1992, na instalação da Faculdade
onde tomou posse em 1993, de Pindamonhangaba que
para seu primeiro mandato hoje proporciona um ensi1993 – 1996, sendo reeleito no de alto nível e destaque
por 4 mandatos consecu- na região. Foi autor de
tivos: 1997 – 2000, 2000 diversas leis beneficiando
– 2004, 2004 - 2008; foi diretamente os pindamosuplente para a Legislatura nhangabenses, com desta2009 – 2012, onde assumiu que para a Lei que Reguna licença do vereador To- lamentou os Condomínios
ninho da Farmácia. Eleito no município.
Fale com o vereador:
Gabinete Tels: (12) 3644 2253 ou 3644 2254
e-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

mandato em dezembro de
2007.
Novamente em 2008, Cal
obteve expressiva votação de
1.805 votos e retornou à Câmara de Pindamonhangaba.
Formado em Pedagogia
pela Faculdade Nogueira da
Gama de Guaratinguetá em
1993, Cal sempre foi muito
dedicado e zeloso pelo bem
público e tem paixão e responsabilidade pelo que faz
ao longo destas duas décadas
de vida pública. Cal também
trabalhou como “Torneiro
Mecânico” nas empresas
Nobrecel, Confab e Villares.
Desde 1988 é funcionário da
Sabesp.
Na atual Legislatura,
quando foi eleito com 1.579
votos, Cal estará atuando nas
Comissões Permanentes de
“Legislação, Justiça e Redação” e “Saúde e Assistência
Social” e de “Educação, Cultura, Turismo e Esportes”.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador José Carlos Gomes - Cal

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

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
Continuando as lembranças de Balthazar de Godoy Moreira (1898/1969).
A prática da troca de nomes de ruas em Pindamonhangaba era realmente uma
polêmica que dava o que falar. Prosseguindo sua crítica
contrária a esse procedimento, Balthazar cita a rua Deputado Claro César, indagando o
número de vezes que essa via
tivera seu nome trocado. Mas
o faz tendo o cuidado de não
desmerecer a homenagem
prestada ao ilustre médico e
político pindamonhangabense. Prosseguindo, revela que
lhe causa surpresa quanto
à existência ainda (isso nos
anos sessentas) da rua dos
Andradas, travessa Marquês
do Herval, rua Mariz e Barros,
as mencionando com “Glórias
do Imperador”, sendo inexplicável para ele o fato de a república ter lhes conservado as
denominações.
“O pior é quando a mudança exprime apenas um
passageiro e mesquinho espírito de vingança política,
imprópria dos que se prezam
e certamente avessos aos
sentimentos da população”,
argumenta.
Para Balthazar, o maestro Carlos Gomes teria ficado muito decepcionado em
“seus últimos e dolorosos
dias de vida”, ao saber do
acontecimento, ou seja a
ação dos “muda-plaquinhas”
de nomes de ruas em Pindamonhangaba.
“Todavia, em 1880, Pinda
inteira, que já conhecia suas
músicas, pois o maestro João
Gomes de Araújo as divulgava, em uníssono o aplaudiu”,
relembra.
Retornando às memórias
do sobrado de sua família,
Balthazar conta que famoso
músico Carlos Gomes, quando de sua visita a Pindamonhangaba, e hospedagem no
sobrado da família Godoy
Moreira, havia pernoitado
no mesmo quarto onde, mais
tarde, ele nasceria. (Balthazar de Godoy Moreira nasceu
em 13 de janeiro de 1898,
portanto, quase um século
depois da famosa visita do
maestro)
Sobre o nobre solar, recorda que a última janela do edifício ficava quase em frente à
porta da igreja matriz e que
da referida janela sua mãe via
o altar mor quando as portas
se abriam para a entrada das
procissões. “Aquela suntuosas procissões que deixaram
fama. Via a pirâmide do altar mor todo iluminado no
dia da coroação da virgem e
aqueles grandes lampadários
com cem velas, que davam
esplendor à nave”, recorda

(Agora com as reminiscências de Balthazar - 6 )

indagando onde haveriam
de estar os tais lampadários
que só mesmo uma Pindamonhangaba fidalga poderia
exibi-los.
“Vê-los subir constelados
de velinhas cintilantes, numa
féerie, era por mim, em menino, um acontecimento. O
manejo dos cabos que os erguiam, um mistério”, relata
saudoso Balthazar.
Outro fato pitoresco relembrado pelo articulista diz
respeito aos eventos religiosos de antigamente. Era na
varanda do sobrado que seu
pai ficava no último dia da
Festa do Espírito Santo, na
esperança que fosse o sorteado para festeiro do ano seguinte. Seu pai sempre quis
ser o festeiro, o Imperador
do Divino, como eram denominados, mas que nunca fora
sorteado.
Balthazar explica que
seus relatos referentes ao sobrado se deviam ao fato dele
haver nascido ali. Dizia isso
com a satisfação de ser “pindamonhangabense da gema”.
Porém, deixava claro que ter
nascido naquele casarão em
frente à matriz não era o motivo de seu “entranhado amor
à sua terra”, ressaltando que
todos queriam bem a cidade,
“... até os que nasceram lá
longe, nas fazendas e ranchos
do município”, dizia.
No entanto, nascer em
frente da matriz, no centro,
lhe dava a impressão de que
os seus deveres para com a
cidade eram maiores e que
sentia não poder cumpri-los
como deveria.
No próximo capítulo desta série de crônicas, Balthazar conta sobre o motivo que
levou seu pai a se desfazer do
histórico sobrado, mudando
para uma casa na rua Monteiro Cesar.
(Continua)

O velho sobrado em frente à matriz, primeira residência de Balthazar de Godoy Moreira

Um Anúncio do Passado
Jornal 7 Dias, 1964.

navecomando.blogspot.com

Lembranças
Literárias:

Madrigais
Flor a desabrochar no jardim da ilusão
sonhava com o amor – luarejada existência!
Como raio de luz, como sutil clarão,
a conheci feliz, em plena adolescência!
		
		
O destino feriu-lhe o jovem coração,
		
fê-la sofrer, sofrer tanta vicissitude;
		
No amplexo da saudade e da recordação
		
ela sente o passado, a sua juventude!
			
			
			

Hoje senhora e mãe, tomada pela dor,
contudo seu olhar penetrante a brilhar,
tem um quê de beleza, um elo de esplendor!

				
				
				

A mando dos madrigais em purpurina aurora
incendiada de amor, coração a sonhar,
relembra o sonho azul que acalentou outrora!

Carlos Vasques de Oliveira Pinto, Jornal 7 dias, 1º de novembro de 1964.

SEGUNDO CADERNO
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Célia Lima

NOVA LEGISLATURA

Vereador Ricardo Piorino é eleito
Presidente da Câmara Municipal
Além da nova mesa diretora para o
biênio 2013-2014, parlamentares
também elegeram os integrantes
das 7 Comissões Permanentes
Após a sessão solene de posse dos eleitos, os vereadores realizaram a 1ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba para a deﬁnição dos membros da Mesa Diretora e das
Comissões Temáticas da Casa. E, por 11 votos a zero, o vereador
Ricardo Piorino (PDT) foi eleito presidente da Casa. A sessão também foi presidida pelo vereador Antonio Alves da Silva – Toninho
da Farmácia (PDT). A Mesa Diretora ﬁcou assim constituída:

Vereadores Janio Lerario, Martim César, Ricardo Piorino, Roderley Miotto e Professor Eric

NOVA GESTÃO

Vereadores, prefeito
e vice-prefeito são
empossados na Câmara
de Pindamonhangaba
Solenidade oﬁcial de posse aos eleitos ocorreu no
plenário da Casa de Leis e reuniu mais de 700 pessoas
Os 11 vereadores eleitos em
2012, o prefeito eleito Vito Ardito
Lerario (PSDB) e o vice-prefeito
eleito, Dr. Isael Domingues (PV)
foram empossados oﬁcialmente na
terça-feira (1º/1), no plenário da
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba. A solenidade foi presidida
pelo vereador Antonio Alves da Silva – Toninho da Farmácia (PDT), o
mais votado em 2012. Além de To-

ninho da Farmácia, tomaram posse
os vereadores: Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS), Eric Fabiano Sartorato de Oliveira – Professor
Eric (PR), Felipe César (PMDB),
Janio Ardito Lerario (PSDB), José
Carlos Gomes – Cal (PTB), Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR), Martim
César (DEM), Osvaldo Macedo Negrão – Professor Osvaldo (PMDB),
Roderley Miotto Rodrigues (PSDB)

e Ricardo Piorino (PDT).
A solenidade contou com a presença de autoridades civis e militares da cidade e da região. Cerca
de 700 pessoas – entre familiares e
convidados especiais – lotaram as
galerias da Câmara.
Todos os eleitos e diplomados
pela Justiça Eleitoral prestaram o
juramento solene e foram empossados oﬁcialmente em seus cargos.

PRESIDENTE:
Vereador Ricardo Piorino (PDT)
VICE-PRESIDENTE:
Vereador Martim César (DEM)
VICE-PRESIDENTE:
Vereador Roderley Miotto Rodrigues (PSDB)
1º SECRETÁRIO:
Vereador Janio Ardito Lerario (PSDB)
2º SECRETÁRIO:
Vereador Eric Fabiano Sartorato de Oliveira - Professor Eric (PR)
Com a eleição, Ricardo Piorino irá comandar o Poder Legislativo
de Pindamonhangaba pela segunda vez. Ele foi o presidente da
Casa no biênio 2011 – 2012.
COMISSÕES PERMANENTES (2013 – 2014)
Com muita tranquilidade, os parlamentares também elegeram os
membros das 7 Comissões Temáticas Permanentes da Câmara de
Pindamonhangaba.
1 - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
Vereador Janio Ardito Lerario
Vereador José Carlos Gomes - Cal
Vereador Martim César
2 - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Vereador Eric Fabiano Sartorato de Oliveira – Professor Eric
Vereador Janio Ardito Lerario
Vereador Martim César
3 – COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS,
ASSUNTOS RURAIS, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE
Vereador Antonio Alves da Silva – Toninho da Farmácia
Vereador Eric Fabiano Sartorato de Oliveira – Professor Eric
Vereador Roderley Miotto Rodrigues
4 - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
TURISMO E ESPORTES
Vereador Eric Fabiano Sartorato de Oliveira – Professor Eric
Vereador José Carlos Gomes - Cal
Vereador Osvaldo Macedo Negrão – Professor Osvaldo
5 – COMISSÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vereador José Carlos Gomes - Cal
Vereador Marcos Aurélio Villardi
Vereador Roderley Miotto Rodrigues
6 – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Vereador Marcos Aurélio Villardi
Vereador Martim César
Vereador Roderley Miotto Rodrigues
7 – COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS,
CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS DA MULHER
Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão
Vereador Marcos Aurélio Villardi
Vereador Osvaldo Macedo Negrão – Professor Osvaldo

Célia Lima

Vereadores Janio Lerario, Martim César, Prof. Osvaldo, Cal, Magrão, Ricardo Piorino, Roderley Miotto, Felipe César, Dr. Marcos Aurélio, Toninho da Farmácia e Prof. Eric
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Padre Celso Aloísio celebrou a belíssima missa

Vice-prefeito Dr. Isael e prefeito Vito Ardito presentes à missa

Equipe litúrgica que participou da missa

Membros da liturgia responsáveis pelos cânticos

Vereadores Janio e esposa Nora , Dr. Marcos e esposa Rosiléia; Martim César e esposa Roseli, presidente da Câmara Ricardo Piorino e filho Ricardinho, e Cal e
esposa Angélica, com familiares durante a missa solene de posse na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dia 1º de janeiro

Prefeito Vito Ardito pedindo as bênçãos divinas para
realizar um bom governo

Vereador Roderley Mioto com a esposa Marise e as
filhas Ana Paula e Ana Clara

Prefeito Vito Ardito com a professora Céres Salles e
membros da liturgia, com a pequena imagem de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Felicidade

Parabéns aos noivos

Para o aniversariante
do dia 5 de janeiro,
José Inácio Filho.
Ele recebe os cumprimentos
da esposa Áurea (com ele na foto),
dos parentes e da família
sertaneja do
Espaço Cardosão.

Casaram-se no último dia 20 de
dezembro, na páróquia de São Miguel
Arcanjo (Araretama), Maria Aparecida
e Rildo José. Eles receberam os
cumprimentos dos amigos e familiares,
que pedem a Deus que abençoe
a nova família e lhes dê muita
felicidade, paz, amor e alegria.

Bodas de Carbonato
O casal Alfredo Colli Corrêa e Sônia comemora Bodas de Carbonato (44 anos
de casados) neste sábado, dia 5 de janeiro. A festa será em Ubatuba, com
churrasco. Parabéns ao casal! Alfredão é um grande esportista e foi técnico
campeão amador estadual com a Industrial de Coruputuba em 1975.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 4 de janeiro de 2013

Começamos 2013 desejando aos novos governantes de Pindamonhangaba, bem como a toda sua
assessoria, votos de muito sucesso e inspiração mediante o trabalho eficaz que é exigido pelo grande
desafio. Boa sorte!
Lançamos a coluna “Falando de Trova” em 1º de
janeiro de 2005. Seguramente são mais de quatrocentas edições. Agora começamos este ano com novo
comando também na “Tribuna do Norte”, que acena
com o mesmo apoio à Trova. Apoio, aliás, que sempre existiu, tanto deste órgão informativo, quanto
dos poderes públicos municipais. Agradecemos à direção anterior e a esta, com quem seguimos a partir
de agora. E também aos brilhantes amigos encarregados de colocar a matéria no ar: Paulinho, João
Waine e demais.
Como em todos os inícios de ano, a expectativa é
sempre a melhor possível. Temos projetos que poderão ser concretizados; temos esperança em um mundo melhor; temos que acreditar sempre.
Nada é pior que a descrença,
que a insegurança, o receio...
Quem quiser marcar presença,
tem que mostrar a que veio.
E O FUTEBOL?
Corinthians, ainda de ressaca, após conquistas de
tanto valor, quer repetir os feitos. São Paulo, armado até os dentes, promete retomar a hegemonia; o
Santos tem Neymar e quer Robinho. O Palmeiras...
Bem, para os palmeirenses, 2012 é um ano para se esquecer. E começar tudo de novo. Será que pode ficar
ainda pior? Prefiro não acreditar nisso.
E vamos nos aproximando da data máxima do futebol que é a Copa do Mundo, desta vez a ser realizada
em nosso País.
De repente, toda a Europa
mira em nós o olhar profundo:
14 é o ano da Copa,
Brasil é o topo do mundo!
Independentemente de qualquer outra coisa, que
você, leitor/a amigo/a, tenha muita saúde para tocar
os seus empreendimentos e alicerçar seus sonhos. Se
não está bom, há de melhorar. Se já está, continuará
sendo. E quero você aqui, junto com a gente, rimando e sonhando. Feliz 2013! Abraço imenso!
A vida, afinal, consiste
em travar batalha infinda:
com fé, qualquer um resiste;
e, com amor... mais ainda!
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br - (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

(Viva mais feliz: deixe uma Trova falar por você!)

“BENDITO QUEM INVENTOU o belo truque do calendário, pois o
primeiro dia de cada ano novo nos dá a impressão de que a vida não
continua, mas apenas recomeça...” - Mário Quintana
COMEÇA O PAGAMENTO do IPVA, imposto sobre carros. E
lembro que escapei de boa, porque há muitos anos (e bota muitos nisso) namorei uma moça de sobrenome Ferrari. Ainda bem
que terminamos. Se eu tivesse casado com ela, já pensou o valor
do IPVA que ia pagar?
PAPO NA PRISÃO:- Por que você está aqui? - Por causa de concorrência desleal... eu e o governo fabricamos notas iguais!
DOIS HOMENS ESTÃO bebendo no bar. - Não cheguei a transar com minha mulher antes do casamento. E você? - Não me
lembro... Qual é mesmo o nome dela?
Num certo país, um cara
inventou (me lembro e rio!),
um sorvete quente para
chupar no tempo de frio..
O PERNILONGUINHO NOVO saiu dar sua primeira voada e conhecer o mundo. Na volta a mãe perguntou como foi, e ele disse:
- Ih mãe, fiz o maior sucesso... em todo lugar que eu passava as
pessoas batiam palma!
DOIS BÊBADOS SE ESBARRAM na praça da igreja matriz. Um
diz para o outro: - Hei amigo, você poderia me dizer que horas
são no relógio da igreja? O outro olhou, olhou, e perguntou: Mas cadê a igreja?
COMO DISSE UM AMIGO: - Se alguém me vir agarrado com
mulher feia, chame a polícia porque ou é briga, ou está havendo
tentativa de estupro... por parte dela!
Casamento, as contas fiz
e cheguei à conclusão:
dobra despesa, o infeliz,
corta ao meio a diversão...
O JUIZ DIZ AO RÉU:- Vou condená-lo a 20 anos de prisão por
haver jogado sua sogra do 15º andar... já pensou que perigo, se
estivesse passando alguém embaixo?
MÚSICA PREDILETA do sujeito que fez transplante de intestino: - Adeus ânus velho, feliz ânus novo...”
O MÉDICO DIZ AO CAIPIRA:- Seu coração, rins, fígado, está tudo
bem, o único problema é no ânus! E ele responde:- Qué qui si pode
fazê, né, dotô... já faiz tempo que passei dos oitenta ânus!.
À mulher, o fogueteiro
após ter “dado no couro”,
declara, em tom lisonjeiro:
- Meu bem, você é um “estouro”..
DEZ SUSPEITOS DE ESTUPRO estão enfileirados na delegacia
para o reconhecimento. A vítima entra na sala e o delegado diz:- Olhe
bem, veja se pode reconhecer... O suspeito Manuel pula para a frente
e exclama:- É ela, doutor, eu a reconheceria em qualquer lugar...
O ANÃO FEZ UMA proposta meio indecente à anã:- Meu bem,
vamos fazer um trinta e quatro e meio?
O SUJEITO CHEGOU AO CÉU e São Pedro perguntou do que morreu, ele disse:- Foi por causa do trem! - Ah, sei, foi atropelado?Não... o marido dela perdeu o trem e voltou pra casa...
Só pode se vangloriar
de haver, um dia, vivido,
quem não desistiu de amar...
... mesmo amor não retribuído!
DEFINIÇÃO MACHISTA:- “Zorro” é sinônimo de valente, herói, defensor dos fracos e oprimidos. “Zorra” é bagunça, baderna, confusão
VOCÊ SABE POR QUE o trio elétrico não deu certo em Portugal? - Porque nos primeiros 100 metros a tomada soltou.
FAZER ECONOMIA TUDO BEM! Mas conheço um cara tão econômico, que usa o papel higiênico dos dois lados...
CURSINHO DE INGLÊS: 1 - Say you: peito das mulheres. 2 The boy is behind the door: O boi está berrando de dor. 3 - Careful significa supermercado: - “Vou no careful fazer compras”...
O Ano Novo começou,
e um amigo, preocupado:
- quando será - perguntou,
nosso próximo feriado?
PAPO DE BÊBADOS : - Parceiro, fala uma coisa ruim..., mas
ruim mesmo! - Minha sogra. - Não cara, uma coisa ruim de comer! - A filha dela!
- EU NÃO ANDO MAIS BEBENDO, diz o cara ao amigo. - Muito
bem, e como você conseguiu? - É que agora... hic... eu só bebo
sentado... hic!
O GAROTO PERGUNTA:- Pai, por que dizem que o amor é
cego? - Ah, filho, é que quando a gente ama, a mulher amada nos
custa “os olhos da cara”...
POR QUE SÓ EXISTEM ... - Dupla Rio Negro & Solimões, e não
Rio Negro e Só Laranjas? Uba... tuba e não Uba... saxofone? Cabo
eleitoral e não sargento eleitoral?
Se eu morrer antes de ti
o céu não estranharei...
- por teres me amado aqui,
com o céu me acostumei!
A SACIA DIZ AO MARIDO: - Benhê, vamos mais uma? E ele
responde:- Ih amor, não vai dar... já estou saciado!
CEGONHA: Ave intempestiva que aborrece as mulheres casadas e causa verdadeiro pavor nas mulheres solteiras...
PAPO DE DUAS AMIGAS que se encontram:- Nossa, querida,
você está com o olho roxo, o que houve?- Ah, foi o meu marido!
- Mas eu pensei que ele estivesse viajando! - Pois eu também...
eu também!
NO SERVIÇO DE IMIGRAÇÃO o funcionário pergunta:- Como é
mesmo o seu nome? - Markilownnyhwxtongaeisiws! - Caramba, e
como se escreve isso?- Fácil: com um “s” no final”
FALANDO SÉRIO
José Genoíno, condenado a 6 anos e 11 meses como réu do Mensalão, tomou posse como deputado federal nesta quinta-feira. E 59
prefeitos eleitos no Brasil não puderam tomar posse por estarem enquadrados na Lei da Ficha Limpa. A lei no Brasil funciona, sim!
TROVA DO ALÉM
Se alguém ri dos sonhos teus,
com propósitos daninhos,
apega-te mais a Deus
que te aponta outros caminhos!
Irmão Alves - Livro Seara de Trovas, de espíritos diversos,
psicografado pelo médium Francisco P. Júnior
MARVADA PINGA
Durante a virada do ano, um bêbado que havia tomado todas
para comemorar, entrou em um ônibus lotado, e foi se esgueirando como podia. Na primeira
freada brusca, ela caiu por cima
de uma mulher solteirona e rabugenta, que gritou: - Talvez não
saiba, mas o senhor vai para o
inferno!
E ele, puxando a campanha,
gritou:- Pára, motorista...hic...
hic... pára, que eu peguei o ônibus errado!
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“QUANDO A GENTE AMA alguém de verdade esse amor
não se esquece, o tempo passa tudo passa, mas no peito o
amor permanece... “ – Roberto Carlos
ATENÇÃO – Você, responsável por casa de eventos, pode
divulgar gratuitamente sua agenda pelo e-mail: joao.ouverney@terra.com.br
ARENA 101 TAUBATÉ – 05/01 (sábado) – Bandas 8 Segundos e Brete. Estrada Municipal Antonio Marçon, 4.900, ou
Rod. Pres. Dutra, km 101. E-mail: contato@arena101.com.br
e www.areana101.com.br
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará – QUINTA-FEIRA – 10/01 – Pedro Romano. 17/01 – Musical Art. DOMINGO
- 05/01 – Banda Som da Terra. 12/01 –Ingressos: R$ 15,00
(único). Tel (12) 3122-3812
BAR DO SANTISTA Pinda - Som ao vivo todo domingo a
partir das 18h. Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo
Mistura Brasil). Funciona de terça e domingo a partir das 17h.
BOTECO DO GOL Taubaté – 05/01 (sábado) – Grupos
Nosso Samba e H’.Lera. Tel (12) 3411-6956 / 3641-6957 /
7815-1645. Av. Santa Luiza de Marilac, 1.661, Vila São José
CERVEJARIA DO GORDO Lorena – 05/01 – Não abre. 12/01
– Aloha. Via Dutra, km 57. Tel(s): (12) 3157-6200. www.cervejariadogordo.com.br
CHIK NA ROÇA Taubaté – 06/01 (domingo) – Banda Los
Vaca. Tel (12) 9204-1126. Estrada do Barreiro, 5.300. www.
casaraosertanejo.com.br
CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO Pinda - 06/01 – Alpha Valle. 13/01 – Três Gerações. R$ 7 eles. R$ 5 elas, R$ 12 casal.
Tel. (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté QUARTA-FEIRA – 09/01 –
Raio X – SP. 16 –– Pedro Romano – Piquete. DOMINGO - 06/01
- Kubanacan – SP. 13 –Cinco Estrelas – SP. Traje esporte fino.
Tel. 3633-5389/3011-0400
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira – Baile forró e funk todo
sábado 23h. Homem R$ 15,00 e mulher R$ 8,00. Estrada Roseira-Aparecida
CONEXÃO FUNK Aparecida – Domingo, início às 23 horas
- Bailão funk. Homem R$ 15,00 e mulher free até 1h. Tel (12)
8153-7870 e 7820-1568. Av. Itaguassu, 4.285
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé - 05/01 - Banda Alpha Vale. 12/01 - Banda Gold Tel 3674-2413. Ingressos: R$
14,00 e 7,00 com convite A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h,
com canja gratuita à 1h
CROZARIOL Tremembé – 04/01 (sexta) – Bandas Chapéu
Brasil e Forró & Country. Tel. (12) 3672.2576. Rodovia Tremembé/Campos do Jordão, km 03
DOMINGUEIRA DO PORTO Aparecida – 20/01 – Grupo Batuque Geral, MC DaLeste e Fjs Pingo e Batata. Churrascaria
Porto. Avenida Itaguassu
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava - 04/01 (sexta)
– Banda Alma Serrana. 05/01 (sábado) – Banda Espora. Rod.
Pres. Dutra, km 133. Tel. 3955-9420
FERROVIÁRIA Pinda – 19/01 - (sábado) – Uma Noite na Sapucaí. Luiz Camilo, puxador de samba da Estácio de Sá (RJ).
Grupo Batuque Geral. Bateria de escola de samba. Djs, iluminação e telão. No deck da piscina. Tel (12)2126-4444.www.
aaferroviaria.com.br
FESTIVAL DE MARCHINHAS Pinda – 25 e 26/01/2013, final
27/01 – Praça do Quartel
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, início às 22h,o melhor forró da região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
ÓBVIO CHOPERIA Pinda - 04/01 - (sexta) – The Doors Cover. 05 (sábado) - Banda Lizzard. Tel (12) 3648-4913. www.
cervejariaobvio.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba – Pagodão dos Amigos: Sábado – 05/01 (21h) – samba Rock + Samba + Rap – Dj Waguinho.
Domingo – 06/01 (21h) – Suprema Cor. 12/01 – Sou Muleke,
abertura Nota Samba. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.
Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126.www.
pindabar.com
RANCHO SANTA FÉ Aparecida – 04/01 (sexta) – Jack Steel. Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.
br, e-mail ranchostafe@gmail.com
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – Baile com
bandas ao vivo toda quinta e sábado (21h). Tel (12) 3648-4036
e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Delicioso almoço em fogão de lenha diariamente. Pizza em forno de lenha nos eventos.. Tel. 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
UBATUBA Verão – 04/01 – Henrique & Diego / Munhoz &
Mariano. 05 – Cupim na Mesa / Maria Cecília & Rodolfo. Local
– Arena de Shows
VIA VALE SHOW Pinda – Funk ao vivo sexta e sábado a
partir das 22h. Homem R$ 5,000 e mulher free até 1h. Elas
vip até 1h. Tel (12) 8805-9557. Av. N. Sra. do Bom Sucesso,
em frente à Faculdade Anhanguera
VINIL CLUB PINDA – Agenda não divulgada. Tel(s): (12)
3643-2300 / 3648-5898.. www.vinilrockbar.com.br

DESTAQUE DA SEMANA

José Eduardo Costa é um dos bons locutores da Rádio Princesa FM, animando as manhãs de Pinda e região pelas ondas
da 107.5 FM. Simpático, alegre, sempre de bem com a vida,
o ex-vereador “Biro-Biro” é um exemplo de profissional e ser
humano. Ele foi também o apresentador de todos os comícios
do novo prefeito Vito Ardito. Acompanhe ao vivo a programação da “Princesa” pelo site http://www.valeflash.com.br/
princesafm/programacao.php
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 4 de janeiro de 2013

P O R T A R I A Nº 135/ 2012
Exonera Diretor de Finanças
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º- Exonerar o servidor GERALDO MARINS CAMPOS FILHO do emprego em
comissão de DIRETOR DE FINANÇAS, do quadro de pessoal da Câmara de Pindamonhangaba, em 31 de dezembro de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2012.
Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Vereador Abdala Salomão Neto
		
1 º Vice-Presidente 		
Vereador Martim Cesar
2º Vice-Presidente
Vereador Janio Ardito Lerario
1° Secretário
Vereador Isael Domingues
2° Secretário
Publicada no DRH.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pindamonhangaba – SP - PABX (12) 3644-2250 - rh@camarapinda.sp.gov.br http://www.camarapinda.sp.gov.br/

P O R T A R I A Nº 136 / 2012
Exonera Diretora de Comunicação
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Exonerar a servidora NATÁLIA LUGLI SPER do emprego de DIRETORA DE
COMUNICAÇÃO do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba,
em 31 de dezembro de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2012.
Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Vereador Abdala Salomão Neto 		
1 º Vice-Presidente 		

Vereador Martim Cesar
2º Vice-Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario
1° Secretário 			

Vereador Isael Domingues
2° Secretário

Publicada no DRH.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900
- Pindamonhangaba – SP - PABX (12) 3644-2250 - rh@camarapinda.sp.gov.br
http://www.camarapinda.sp.gov.br/

P O R T A R I A Nº 008 /2013
Nomeia ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA II
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art.1º - Nomear ELISEU SOARES FERREIRA, para o emprego de ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA II, do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos
termos das Leis nº 5.183 de 18 de abril de 2011 e 5.490/2012, a partir de 02 de janeiro
de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2013

Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO RODRIGUES
2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário 		

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H .
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900
- Pindamonhangaba – SP - PABX (12) 3644-2250 - rh@camarapinda.sp.gov.br
http://www.camarapinda.sp.gov.br/

P O R T A R I A Nº 009/2013
Nomeia Chefe de Gabinete da Presidência
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta
Portaria RESOLVE:
Art.1º - Nomear EVERTON CHINAQUI DE SOUZA LIMA, para o emprego de CHEFE
DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, do quadro de pessoal em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, nos termos das Leis nº 5.183 de 18 de abril de 2011 e 5.490/2012,
a partir de 02 de janeiro de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2013
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente 		
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário 			

Vereador RODERLEY MIOTTO RODRIGUES
2º Vice-Presidente
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente 		

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário 			

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

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

Vereador ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H
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P O R T A R I A Nº 007/2013
Nomeia ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA I
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art.1º - Nomear CRISTINA DE MATOS GODOI, para o emprego de ASSESSOR DA
PRESIDÊNCIA I, do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba,
nos termos das Leis nº 5.183 de 18 de abril de 2011 e 5.490/2012, a partir de 02 de
janeiro de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2013
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente 		
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário 			

Vereador RODERLEY MIOTTO RODRIGUES
2º Vice-Presidente
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H .
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900
- Pindamonhangaba – SP - PABX (12) 3644-2250 - rh@camarapinda.sp.gov.br
http://www.camarapinda.sp.gov.br/

O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PINDAMONHANGABA, com base no
município de PINDAMONHANGABA informa a todas as empresas integrantes da categoria econômica do comércio varejista que o vencimento da contribuição sindical patronal
relativa ao exercício de 2013, de acordo com a tabela progressiva por faixa de capital
social, conforme obrigatoriedade estabelecida pelos arts. 578/591 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, será no dia 31 de janeiro de 2013. Informações sobre valores da
tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones 12 3642-4820,
fax 12 3645-6289 ou ainda pelo e-mail sincomerciopinda@terra.com.br.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2013.
Antonio Cozzi Júnior
PRESIDENTE

LICENÇA DA CETESB
Tecnopackaging Importação e Exportação Ltda., torna público que requereu na CETESB
de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação para Embalagens
Metálicas, fabricação de, sito à Avenida Dom João VI, 555 - Pq. Empresarial Santa Rita
- Pindamonhangaba / SP.

Vereador RODERLEY MIOTTO RODRIGUES
2º Vice-Presidente
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H .
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900
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P O R T A R I A Nº 005/ 2013
Nomeia Diretora de Administração
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art.1º - Nomear SUSANA TELLES MACIEL SAMPAIO para o emprego de DIRETORA
DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, do quadro de pessoal em comissão da
Câmara de Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183 de 18 de abril de 2011, a partir
de 02 de janeiro de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2013
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário 		

Vereador RODERLEY MIOTTO RODRIGUES
2º Vice-Presidente
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H .
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900
- Pindamonhangaba – SP - PABX (12) 3644-2250 - rh@camarapinda.sp.gov.br
http://www.camarapinda.sp.gov.br/
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Vereador RODERLEY MIOTTO RODRIGUES
2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário
‘		

Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário 		

Publicada no D R H .

Publicada no D R H .

Pindamonhangaba, 02 janeiro 2013

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

								
P O R T A R I A Nº 010 / 2013
Nomeia Assessoria Parlamentar
P O R T A R I A Nº 001/2013
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
Nomeia Diretor de Finanças
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta PorA CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
taria RESOLVE:
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º- Nomear os Assessores abaixo para compor a assessoria parlamentar dos veArt.1º - Nomear GERALDO MARINS CAMPOS FILHO, para o emprego de DIRETOR
readores eleitos para a 16ª Legislatura, de acordo com as Leis 5.183/2011 e 5.490/12,
DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS do quadro de pessoal em comissão da Câmara
ocupando os seguintes empregos em comissão no quadro de pessoal da Câmara de
de Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183 de 18 de abril de 2011, a partir de 02
Pindamonhangaba, a partir do dia 02 de janeiro de 2013.
de janeiro de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiASSESSOR PARLAMENTAR – NÍVEL III
ções em contrário.
- BRILA TAUANA DOS SANTOS MARTINS
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2013
- DAVID ANGELO NEROSI
- JEAN CARLO GAMBÔA
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
ASSESSOR PARLAMENTAR – NÍVEL II
- JOÃO BOSCO ALVES BERALDO
Vereador MARTIM CESAR
Vereador RODERLEY MIOTTO RODRIGUES
- MARIA APARECIDA SEBASTIÃO DA TRINDADE
1 º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
- CRISTIANI PEREIRA.
Art 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

P O R T A R I A Nº 006/ 2013
Nomeia Diretora de Recursos Humanos
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE que:
Art.1º - RÔMULA MARIA SOARES, servidora efetiva do regime estatutário - Lei 1225/71
e posteriores, fica nomeada para o emprego em comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS da Câmara de Pindamonhangaba, nos termos
da Lei nº 5.183 de 18 de abril de 2011, a partir de 02 de janeiro de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2013.

P O R T A R I A Nº 002/ 2013
Nomeia Diretora de Comunicação
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art.1º - Nomear NATÁLIA LUGLI SPER para o emprego de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183 de 18 de abril de 2011, a partir de 02 de
janeiro de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2013
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente 		

Vereador RODERLEY MIOTTO RODRIGUES
2º Vice-Presidente

							
P O R T A R I A Nº 003/ 2013
Nomeia Diretora Geral
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art.1º - Nomear THAIS BATISTA DO CARMO para o emprego de DIRETORA GERAL do quadro
de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183 de 18 de
abril de 2011, a partir de 02 de janeiro de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2013
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente 		
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário 		
Publicada no D R H

Vereador RODERLEY MIOTTO RODRIGUES
2º Vice-Presidente
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº.3.952, DE 03 DE JANEIRO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve NOMEAR os Senhores abaixo relacionados, para os empregos de provimento em comissão, a partir de 1º de janeiro de 2013:
- José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração
- Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
- Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico
- Elisabeth Cursino
Secretária de Educação e Cultura
- Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
- Francisco Noberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração
-Leandro José Galdino
Secretário de Juventude, Esporte e Lazer
- Kennedy Flores Campos
Secretário de Obras e Serviços
- Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
- João Carlos Ribeiro Salgado
Secretário de Relações Institucionais
- Edson Lopes Mergulhão
Secretário de Saúde e Assistência Social
- Manoel Pereira Santos
Subprefeito de Moreira César
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de
janeiro de 2013.
Pindamonhangaba,03 de Janeiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de Janeiro de
2013.
Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
1° Secretário 			
2° Secretário
Publicada no D R H
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº.3.953, DE 03 DE JANEIRO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve NOMEAR o Senhor Antônio Azzis Boulos , para o emprego de provimento
em comissão como Presidente da Fundação Dr. João Romeiro, a partir de 04 de Janeiro
de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba,03 de Janeiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de Janeiro de
								 2013.
Synthea Telles de castro Schmidt
P O R T A R I A Nº 004/ 2013
Secretária de Assuntos Jurídicos
Nomeia Diretor Jurídico
SAJ/valm
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art.1º - Nomear RODOLFO BROCKHOF para o emprego de DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183 de 18 de abril de 2011, a partir de 02 de janeiro de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2013
Vereador RICARDO PIORINO
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos
Presidente
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO DA SILVA PRADO, de nacionalidade brasileira, profissão pintor, estado civil
Vereador MARTIM CESAR
Vereador RODERLEY MIOTTO RODRIGUES
solteiro, de 18 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São
1 º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Paulo, no dia 25 de maio de 1994, residente e domiciliado Rua Maria José Aparecida
de Jesus nº 270, Feital, Moreira Cesar, neste município, filho de OSVALDO DO PRAVereador JANIO ARDITO LERARIO
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
DO e GILDA APARECIDA DA SILVA PRADO.
1° Secretário
2° Secretário
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 17 anos de idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia
Publicada no D R H
15 de maio de 1995, residente e domiciliada Rua Manoel Ernesto de Souza nº 70,
Araretama, nesta cidade, filha de CRISTINA APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA. ApresenRua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pintaram os documentos 1, 2, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
damonhangaba – SP - PABX (12) 3644-2250 - rh@camarapinda.sp.gov.br
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
http://www.camarapinda.sp.gov.br/
Pindamonhangaba, 3 de janeiro de 2013.
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Homero foi campeão paulista de Futebol Amador
do Estado pela Industrial em 1975 no Morumbi
Divulgação

O esportista entrevistado de hoje é Homero Bastos, campeão paulista de Futebol Amador de 1975, pela
famosa Industrial de Coruputuba. O jogo da decisão
foi em um sábado à tarde no
Morumbi (SP), preliminar
de São Paulo x Portuguesa
Santista pelo Campeonato
Paulista da Divisão Especial, escrevendo um dos capítulos mais importantes da
história do esporte de Pindamonhangaba. A Industrial
venceu a equipe da capital, “Máquinas Piratiniga”,
com um gol de Tija aos 20
minutos do segundo tempo, voltou para Pinda e foi
recebida com grande festa
pela população. Homero é
filho de João Fusco e Dona
Maria. Atualmente com 57
anos de idade, é casado com
a Aparecida e o casal tem
três filhos: Gisele, Alan e
Laila, e uma neta, Maria
Luísa. A família reside no
Distrito de Moreira César,
no loteamento Terra dos
Ipês.
Tribuna do Norte - Homero, quando você começou a jogar futebol?
Homero - Iniciei nas
equipes de base da Industrial de Coruputuba, em
1961, time mantido pela Indústria de Papel Cícero Prado, atualmente Nobrecel.
Também jogava peladas nas
ruas. Fui crescendo e sendo

promovido até que cheguei
a titular do time amador da
Industrial.
Tribuna - Quais os principais títulos conquistados
pela Industrial?
Homero - Pentacampeã
amadora de Pindamonhangaba, campeã do Vale do
Paraíba e do interior várias
vezes, vice-campeã Estadual em 1975 e campeã Estadual em 1975, na famosa
decisão do Morumbi.
Tribuna - E você, individualmente, teve outros
títulos?
Homero - Sim, participei várias vezes da seleção
de Pinda nos Jogos Abertos e fui vice-campeão, decidindo contra a poderosa
seleção de Campinas, cuja
base era formada por atletas
do Guarani.
Tribuna – Por que a decisão do Campeonato Amador de 1975 foi no Morumbi?
Homero - Um ano antes, em 1972, Industrial e
Máquinas Piratininga de
São Paulo haviam decidido
o título no campo do Piratininga, São Paulo. O jogo
havia terminado empatado
e na decisão por pênaltis o
árbitro - temendo a furiosa
torcida - fez tudo para o título ficar com o time paulistano: anulou gols legítimos da Industrial; mandava
chutar de novo quando os

Homero, campeão Estadual pelo time da Industrial

paulistanos erravam, foi um
horror. Em 1975, em uma
ironia do destino, os dois
mesmos clubes chegaram à
final da competição, e a Federação Paulista de Futebol,
devido aos acontecimentos
do ano anterior, marcou a
decisão em campo neutro,
no Morumbi, e a Industrial
sagrou-se campeã.
Tribuna - Como foi ganhar esse título?
Homero - Foi uma sensação maravilhosa, ainda
mais pelo fato de ser no
maior estádio particular do
país, o Morumbi. Quando
voltamos, a população nos

recebeu na entrada da cidade e desfilamos em carro
dos Bombeiros pela cidade,
com a população nos aclamando, foi uma das maiores
emoções de minha vida.
Tribuna - E qual foi o
jogo mais importante para
você?
Homero - Na verdade,
considero o jogo antes da
decisão, em Coruputuba,
contra o Santa Cruz de Tatuí. Perdemos lá por 2 x 0 e
aqui vencemos por 3 x 1. A
decisão, para irmos à final,
foi nos pênaltis. Nós ganhamos por 4 x 3, eu marquei
o terceiro pênalti e nosso

goleiro Mário Greco - para
mim, o melhor goleiro da
história do futebol de Pinda - pegou uma cobrança
deles.
Tribuna - Qual era a escalação da Industrial campeã do Estado?
Homero - Mário Greco
(goleiro), Miranda (central), Tó (4º zagueiro),
Tiago (lateral esquerda),
Homero (médio volante),
Jaiminho (meia esquerda),
Kida (ponta direita), Lucas
(meia direita), Tija (centroavante) e Bodinho (ponta
esquerda). Técnico - Alfredo Colli Corrêa. Auxiliar
- “Zé Muié”. Presidente do
clube - Walter Navarro; diretor - Inácio Machado e
Tesoureiro - Nico Maria;
roupeiro - Júlio; médico Dr. Brazão; enfermeiros Tião e Carlinho.
Tribuna - Qual foi o melhor período da Industrial
de Coruputuba?
Homero - Foi entre 1968
a 1975, o clube recebia total
apoio da diretoria da empresa Cícero Prado, tinha médico, massagista, enfermeiro, uniformes novos, enfim,
uma estrutura de futebol
profissional.
Tribuna - E porque o
time de futebol se acabou?
Homero - A indústria
Cícero Prado foi vendida e
os novos proprietários tinham outra política, decidi-

ram não continuar mantendo o time.
Tribuna - Mas o Homero continuou no futebol?
Homero - Sim, fui para
o Colorado da Vila São Benedito onde fui jogador, técnico, presidente da diretoria
e presidente do Conselho
Deliberativo e hoje ainda
jogo pelo Cinquentão. Fui
também técnico campeão
pelo São Paulo local.
Tribuna - O Corinthians
foi bicampeão amador Estadual em 1981 e 1982, alguma semelhança com o título
da Industrial?
Homero - Ficamos felizes com a conquista deles. O Zé Dias e família, os
atletas e comissão técnica
passaram pelo que nós passamos, nossos parabéns. A
diferença é que na época da
Industrial o campeão do Interior decidia o título Estadual com o campeão da Capital, e com o Corinthians
não houve essa decisão, foram só equipes do interior.
Tribuna - Com sua experiência, que conselho
você dá aos garotos iniciantes no futebol?
Homero - Frequentem as
escolinhas, ouçam e obedeçam os professores, treinem
muito, procurem sua real
posição e, principalmente,
tenham muita persistência,
se quiserem ter sucesso na
vida.

Divulgação

Pindamonhangaba já teve
33 prefeitos desde 1889
Esteticista Susi
Blaustein, em novo
endereço, comemora 10
anos e sorteia serviços
Suzi Blaustein Terapias e Estética está comemorando 10
anos de ótimos serviços prestados à população de Pindamonhangaba e região. Fundada em 2002, a clínica cresceu
e consolidou seu nome devido à destacada qualidade de
serviços e atendimento. E no mês de seu aniversário faz
uma promoção sorteando um dos serviços (a escolher): peeling, drenagem linfática, massagem relaxante ou limpeza
de pele. Responda à pergunta “Quantos anos Suzi Blaustein
está comemorando?” pelos e-mails joao.ouverney@terra.
com.br e susiblaustein@bol.com.br

Serviços oferecidos
Estética Facial - limpeza de pele, peeling de diamante,
harmonizador da pele, acupuntura estética facial e hidratação.
Estética Corporal – Massagem redutora, drenagem linfática, massagem relaxante, estrias, pré e pós operatório,
massagem para grávidas, ultrassom e thermorredutor
Endereço e contato
Travessa Marquês do Herval, 78, centro
Tel (12) 9135-3503 / 3642-1731
E-mail: susiblausten@bol.com.br

O município de Pindamonhangaba teve, desde o ano de
1889, exatamente 33 prefeitos, e vai completar 34 com o
atual, Vito Ardito Lerario. Os alcaides (denominação também dada aos prefeitos) que dirigiram os destinos da cidade foram os seguintes:
1 - Dr. Francisco Marcondes Romeiro - de 1889 a 1904.
2 - Dr. Benjamin Pinheiro - de 1905 a 1908.
3 - Dr. Claro César - de 1909 a 1912.
4- Dr. Manuel Ignácio Marcondes Romeiro - 1913.
5 - Dr. Claro César - 1913 a 1919.
6 - Coronel Benjamin da Costa Bueno - 1920 a 1929.
7 - Dr. Francisco de Barros Lessa Junior - 1930 a 1933.
8 - Dr. Adolpho de Campos Maia - 1934.
9 - José da Silva Andrade - 1934 a 1936.
10 - João José San Martin - 1936.
11 - Vasco César Pestana - 1936.
12 - Dr. Clodomiro Vergueiro Porto - 1936.
13 - Alberto Simi - 1936 a 1937.
14 - Dr. Rodrigo Romeiro - 1937.
15 - Capitão José Martimiano Vieira Ferraz - 1937 a
						
[1941.
16 - Dr. João Romeiro Filho - 1941 a 1945.
17 - Álvaro Pinto Madureira - 1945 a 1947.
18 - Nicanor Ramos Nogueira - 1947.
19 - Ângelo Forastiére - 1947 a 1948.
20 - Professor Manoel César Ribeiro - 1948 a 1952.
21 - Dr. Caio Gomes Figueiredo - 1952 a 1955.
22 - Dr. Francisco Romano de Oliveira - 1956 a 1960.
23 - Professor Manoel César Ribeiro - 1961 a 1964.
24 - Dr. Francisco Romano de Oliveira - 1965 a 1968.
25 - Dr. Caio Gomes Figueiredo - 1969 a 1972.
26 - Dr. João Bosco Nogueira - 1973 a 1976.
27 - Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho - 1977
						
[a 1982.
28 - Dr. Thiers Fernandes Lobo - 1982 a 1983.
29 - Dr. João Bosco Nogueira - 1983 a 1988.
30 - Dr. Vito Ardito Lerario - 1989 a 1992.
31 - Francisco de Assis Vieira Filho - 1993 a 1996.
32 - Dr. Vito Ardito Lerario - de 1996 a 2004.
33 – João Antonio Salgado Ribeiro – de 2004 a 2012.

34 – Dr. Vito Ardito Lerario – a partir de 1º de janeiro
de 2013.
Observações:
1 - Até o ano de 1992, os presidentes da Câmara Municipal eram também os prefeitos, acumulando os cargos.
O professor Manoel César Ribeiro foi o primeiro prefeito
eleito (de 1948 a 1952) após o período ditatorial.
2 – Antes das eleições municipais de 2012 somente
Vito Ardito Lerario havia conseguido se eleger prefeito
pela terceira vez, quebrando um “tabu” na história política de Pindamonhangaba. Com mais esta vitória nas urnas
quebrou o próprio recorde, ganhando a Prefeitura pela
quarta vez.
Celia Lima

O Prefeito Vito Ardito Lerario
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Academia Oxy começa a dar aulas
de balé e jazz com o Balé Buterﬂy
João Paulo Ouverney

Equipe atual
de alunas do
Balé Buterﬂy

Ingressos já estão à
venda para “Uma
Noite na Sapucaí”,
na Ferroviária
Os ingressos para o evento
“Uma Noite na Sapucaí”, na
Ferroviária, já estão à venda.
A atração acontecerá no dia
19 (sábado), a partir das 23
horas! O evento será realizado no Deck da Piscina, com
toda estrutura de bar, segurança, iluminação e som para
transformar o local numa verdadeira avenida do samba.
A animação do evento será
realizada pela banda Batuke
Geral, com o melhor do samba e pagode. Outra atração do
evento será a apresentação da
bateria de Escola de Samba e
a presença do puxador Luis
Camilo (que, por muito anos,

foi o puxador oﬁcial da Escola de Samba Estácio de Sá
– RJ) que animarão o público
com os grandes sucessos do
samba. No início do evento,
e no intervalo das atrações,
DJ animará o ambiente com
o melhor dos ritmos.
Venda de mesa e ingressos
na Tesouraria do Clube e na
loja Netto Jeans. Associado,
em dia, não paga; ingresso promocional, 1º lote com
desconto a R$ 20, e mesa (4
lugares) também R$ 20.
Programe-se e venha se divertir em mais um grande evento da Ferroviária – Um clube
para jovens de todas as idades.

Ganhe convites Vips
para o PindaBar
O Ballé Buterﬂy, dirigido
pela professora Ana Paula de
Oliveira, a partir desta terça-feira (8), passa a dar aulas de
balé e jazz ritmic na Academia Oxy, de segunda a quinta-feira, nos períodos da manhã, tarde e noite, para alunas
a partir de dois anos de idade.
Academia Oxy
A Academia Oxy, uma das

melhores da cidade, ﬁca na
rua Dr. Monteiro César, 175,
centro, telefones (12) 35221080. Além do balé e jazz que
estão sendo implantados agora, a Oxy completou em 2011,
dois anos de atividades, oferecendo diversas atividades com
excelentes professores.
Balé Buterﬂy
A professora Ana Paula

ministra aulas de balé e sapateado para crianças há vários
anos, tendo em seu currículo
trabalhos bem sucedidos em
diversas academias e escolas
da região do fundo do Vale do
Paraíba, e há quase três anos
em Pindamonhangaba.
Apresentações
O Balé Buterﬂy tem um
grupo para apresentação e

Porque Mazzaropi foi sepultado em Pindamonhanga

O famoso cineasta Amácio Mazazaropi está sepultado no cemitério municipal
de Pindamonhangaba, juntamente com seu pai e sua mãe.
Mas creio que ninguém sabe

o motivo - nem eu sabia - até
que há alguns dias entrevistei André Luiz Mazzaropi, o
único ﬁlho (de criação) vivo
de Mazzaropi, e entre muitos
detalhes interessantes, ele

me contou o motivo.
Segundo André Luiz, a
verdadeira história do cineasta só quem conhece é ele, e
muito do que é publicado e divulgado não passa de folclore.
João Paulo Ouverney

Divulgação

participação em festival, e
competições. A última participação das alunas foi a
apresentação do ﬁnal do ano
de 2011, muito elogiada por
todos os presentes. A equipe
de apresentação e participação em competições ensaia
constantemente. O telefone
da professora Ana Paula é
(12) 9167-7460.

Ele aﬁrma que Mazzaropi
nunca morou em Pinda, Tremembé ou Taubaté, e só veio a
conhecer essas cidades em 1935,
quando tinha 23 anos de idade.
Bernardo Mazzaropi, o
pai de Amácio, tinha um armazém junto à estação ferroviária de Sorocaba, e por isso
conseguiu um vagão ferroviário onde Mazzaropi realizava apresentações em cada
cidade onde parava.
E foi numa dessas paradas, em Pindamonhangaba,
em meados de 1934, que surgiu um câncer em Bernardo
(pai de Amácio), que ﬁcou
internado na Santa Casa local
até 8 de novembro de 1944,
quando faleceu. Bernardo
aﬁrma que um ilustre pindamonhangabense de origem
grega, Dr. Dimitrius Stambulus, ajudou muito o Mazzaropi e seu pai durante toda a
internação, até sua morte.
E pelo motivo da família
estar com as ﬁnanças arruinadas devido a longa doença,
Bernardo Mazzaropi foi sepultado no cemitério municipal de Pindamonhangaba.
Trinta e sete anos depois,
quando o cineasta Mazzaropi ﬁcou doente e pressentiu a
morte, pediu aos ﬁlhos adotivos para também ser sepultado junto com o pai, o que
ocorreu no dia 13 de junho
de 1981. Após dois anos, sua
mãe Clara Ferreira Mazzaropi morreu (12 de março de
1983) e também foi sepultada no túmulo da família.

Graças a uma parceria entre a Tribuna do Norte e
o PindaBar, nossos leitores podem ganhar convites
vip para os eventos. Envie “Quero ir ao PindaBar”
para contato@tribunadonorte.net e boa sorte!
Sábado – 5/1 (21 horas) – samba Rock + Samba +
Rap – Dj Waguinho
Domingo – 6/1 (21horas) – Suprema Cor. 12/1 –
Sou Muleke, abertura Nota Samba
Em todos os eventos: Idade mínima 18 anos.
Obrigatório apresentar RG. Ingresso: R$ 15,
homem e R$ 10, mulher.
Rua São João Bosco, 172 - Alto do Tabaú
Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126.
www.pindabar.com/

Músico Ademar anima
bailes e dá show no
cavaquinho
João Paulo Ouverney

O músico Ademar, além
de animar bailes, shows e
eventos diversos ao som de
sua guitarra e músicas ao
gosto do cliente, também
dá um show de solo em seu
cavaquinho. Ele se apresentou no Restaurante Colméia
no Dia dos Pais e foi muito elogiado pelos presentes.

“Esse moço canta bem, toca
guitarra e violão como um
mestre e seu solo no cavaquinho, inclusive tocando
de costas, é magníﬁco”, aﬁrmou Antonio Pedro.
Ademar Espaço Musical
pode ser contratado pelos
telefones (12) 3643-2952 e
9102-5840.
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Ladrões explodem caixa eletrônico
no bairro Cidade Nova
Um caixa eletrônico localizado em um posto de gasolina na avenida Professor
Manoel César Ribeiro, bairro
Cidade Nova, foi explodido
por volta das 4h20 do último

dia 30. Segundo os funcionários do estabelecimento,
quatro homens usando capuzes chegaram em uma camionete GM-S10 preta, placas EGO-8453 de São José

91 pessoas têm morte
violenta em São Paulo
nos últimos 15 dias
Após duas noites com
uma queda brusca na violência na capital e na Grande
São Paulo, a região metropolitana voltou a ser palco
de inúmeras mortes nos dias
que antecederam o final do
ano. Pelo menos nove pessoas foram assassinadas e

três ficaram feridas a tiros
em um intervalo de seis horas, entre as 19h30 dia 27 e
a 1h30 do dia 28 de dezembro. Somente nos últimos
15 dias, pelo menos 91 pessoas morreram após serem
baleadas. Outras 82 foram
feridas, mas sobreviveram.

Vigaristas tentam aplicar
o golpe do falso sequestro
No dia 29 de dezembro,
às 12h50, M.A.P., residente
no centro de Pindamonhangaba, recebeu um telefonema em seu celular dizendo
que sua filha havia sido sequestrada e queriam que ela
depositasse R$ 15 mil em
uma conta bancária para libertarem a vítima. Mas ela

não caiu no golpe, não depositou nada, ligou para a filha
e conseguiu falar com ela,
confirmando que era mentira. A Polícia Civil alerta
a população para que fique
atenta e faça como M.A.P.
fez, porque esse tipo de golpe é aplicado constantemente em várias pessoas.

Jovem é assaltado no
ponto de ônibus
O jovem T.M.B., de 18
anos, foi vítima de assalto
a mão armada às 5h40 do
dia 1º de janeiro, quando
esperava o ônibus para ir
trabalhar em Taubaté. Ele

estava próximo à rotatória
do bairro Socorro, quando
chegaram quatro homens
armados de revólver e o assaltaram, levando a importância de R$ 100.

Procurado pela Justiça é
preso no centro de Pinda
A Polícia Militar deteve F.T.S., de 27 anos, no
centro de Pinda, às 20 horas do dia 31 de dezembro.
Ele estava mendigando na
rua Major José dos Santos
Moreira, e ao ser investigado, os policiais descobri-

ram que ele era foragido do
Pemano - Presídio Edgard
Magalhães Noronha,Pemano, de Tremembé. O homem foi conduzido à delegacia e de lá encaminhado
à cadeia pública de Guaratinguetá.

Dicas da Secretaria
de Segurança do Estado
Preste atenção a estas dicas para evitar a ação de bandidos em algumas
situações do seu dia-a-dia:

Assalto em veículo
Estacionar em lugar movimentado e iluminado.
Usar sistema de alarme, chave geral e correntes na direção.
Evitar armas e documentos no porta luvas.
Ao estacionar ou parar em cruzamentos, principalmente
a noite, observe pessoas suspeitas nas proximidades.
Som, rodas e certos acessórios despertam a atenção de
marginais.
Evite deixar objetos de valor no interior de seu carro.
EM CASO DE ASSALTO, NÃO REAJA.

dos Campos, e armados, os
renderam. Em seguida, explodiram o caixa. A explosão
foi tão forte que pedaços de
notas de diversos valores ficaram espalhados pelo chão.

Os assaltantes fugiram deixando o veículo (que havia
sido roubado em São José)
e a importância de mais de
R$ 44 mil espalhados pelo
chão.

Pindamonhangaba tem
quatro Delegacias de Policia

João Paulo Ouverney

Número de assassinatos
diminui no Vale, mas
ainda é um dos mais
altos do Estado
O número de pessoas assassinadas diminuiu na Região Metropolitana do Vale
do Paraíba no período de janeiro a outubro de 2011, em
relação ao ano de 2010. Essa
diminuição foi registrada em
quatro sub-regiões. Somente
a sub-região de Guaratinguetá, formada por nove municípios, apresentou aumento de
9,67% nas vítimas de homicídio doloso (com intenção)
e latrocínio (roubo seguido
de morte). Em 2012 foram
contra 62 vítimas em 2011.
Mas o número de pessoas
assassinadas foi reduzido
nas outras regiões. O Litoral
Norte, que reúne quatro cidades, teve redução de 32,87%
no número de mortos (de 73
em 2011 para 49 em 2012).
A divulgação desses índi-

ces criminais é feita pela da
Secretaria de Estado da Segurança Pública e comprova que as cidades pequenas,
com pouco ou quase nenhum
crime grave, ajudam a baixar
o número de crimes. Cruzeiro apresentou redução de
11,11% no número de pessoas assassinadas (18 para
16), Taubaté caiu de 88 para
80 (-9,09%) e em São José
dos Campos a diminuição foi
de 25 para 116 (-7,2%).
Mas o número de vítimas
de assassinato no Vale do Paraíba ainda é o maior do interior do Estado de São Paulo,
sendo 364 entre janeiro e outubro.
Quanto aos casos de roubos e furtos de veículos, o
número de ocorrências aumentou na região.

Mais um carro é furtado
enquanto o dono fazia a feira
Um automóvel Ford Verona de cor prata, placas BHS2191, de Pindamonhangaba,
ano 1991, foi furtado às 6h10
do último dia 29, perto de
um clube onde foi deixado
estacionado. O proprietário,
F.C.L, de 52 anos, residente
no Araretama, disse à polícia

que deixou o carro no local
para ir à feira, e quando voltou ele tinha desaparecido. A
polícia pede aos munícipes
para que tomem cuidado porque diversas ocorrências semelhantes têm sido registradas neste lugar nos últimos
meses.

Mais um posto de
combustível é vítima de
assaltantes
Um posto de combustível localizado à margem da
via Dutra, no bairro do Una,
foi assaltado às 20 horas do
dia 31 de dezembro. A vítima, T.G.S., estava no caixa quando chegaram dois

homens de moto, usando
capacetes, que, armados de
revólveres, anunciaram o
roubo. Eles levaram a quantia de R$ 2.437,00, fugindo
em seguida, tomando a direção SP-RJ.

Homem é preso acusado
de traficar drogas
Um homem de 21 anos,
J.L.M.R., foi preso por investigadores do SIG após
cumprir mandado de busca
em sua residência em Moreira César, às 10h35 do
último dia 28. Sua esposa
abriu a porta aos policiais
e disse que eles poderiam
encontrar droga porque o

mesmo seria usuário. Os
policiais encontraram em
uma mala preta no quarto
do acusado um tijolo (forma
bruta) de substância semelhante a maconha, dois celulares, quatro extratos bancários e cápsulas de arma de
fogo calibres 38, sendo 38
já deflagradas.

Dr. Carlos Prado Pinto, delegado titular no detalhe

Pindamonhangaba possui quatro delegacias de Polícia
Civil, todas sob o comando geral do delegado titular de Polícia de Pindamonhangaba, Dr. Carlos Prado Pinto, que é
também o diretor da Ciretran — Circunscrição Regional de
Trânsito. Confira os endereços e telefones:
Delegacia Geral
Rua Antonio Pinto Monteiro, 133 – Alto do Cardoso
Telefones (12) 3642-2277 / 3642-2288
Delegado titular – Dr. Carlos Prado Pinto
1° DP – Funciona junto à Delegacia Geral
Rua Antonio Pinto Monteiro, 133 – Alto do Cardoso
Telefones (12) 3642-2277 / 3642-2288
Delegado – Dr. Vicente Lagiotto
2° DP
Rua Dr. Gonzaga, 91 – Moreira César
Tel (12) 3641-1688 / 3641-1688
Delegado – Dr. Miguel Jacob Felipe Neto
3° DP
Avenida Rio de Janeiro, 475 – Cidade Nova
Tel (12) 3642-1133
Delegada – Drª. Ângela Aparecida Cabral
DDM – Delegacia de Defesa da Mulher
Rua Dr. Gustavo de Godoy, 409 – Centro
Tel (12) 3645-1641 / 3645-3181
Delegada – Drª. Elisabete Bassi

Disque 180 já recebeu
mais de 329 mil
denúncias de violência
contra mulher
No dia em que a Lei Maria da Penha completa seis
anos de existência, o Disque
180 registrou 2,7 milhões de
atendimentos de 2006 a 2012.
Desse total, 329,5 mil (14%)
eram relatos de violência
contra a mulher enquadrados
na lei. No primeiro semestre de 2012, foram registrados 388,9 mil atendimentos,
dos quais 56,6% (47,5 mil)
foram relatos de violência
física. A violência psicológica aparece em 27,2% (12,9
mil) dos registros no período. Foram 5,7 mil chamadas
relacionadas à violência mo-

ral (12%), 915 sexual (2%)
e 750 patrimonial (1%). Os
dados revelam ainda que em
66% dos casos os filhos presenciam as agressões contra
as mães.
Os companheiros e cônjuges continuam sendo os
principais agressores (70%
das denúncias neste ano). Se
forem considerados outros tipos de relacionamento afetivo (ex-marido, ex-namorado
e ex-companheiro), o percentual sobe para 89%. Os
parentes, vizinhos, amigos
e desconhecidos aparecem
como agressores em 11%.

Motorista atropela e foge
sem socorrer a vítima
R.O.P., de 30 anos, residente no Pasin (Moreira César), deu entrada na Unidade Mista de Saúde às 23h42
do dia 30 de dezembro. Ela
transitava de bicicleta pela

avenida Alemanha, quando
sofreu uma batida de veículo Gol Bolinha de cor escura, que se evadiu do local.
A vítima foi socorrida por
vizinhos.
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Copa São Paulo de Futebol
Junior começa nesta sexta
Divulgação

Mesmo com a grande
atenção a outras competições
nacionais sub 20 em 2013 (o
Campeonato Brasileiro e a
Copa do Brasil), a Copa São
Paulo de Futebol Júnior ainda é o principal alvo da cobiça dos garotos de times de
todo o País. O torneio chega à
44ª edição em 2013, com início nesta sexta-feira, às 14 horas (de Brasília), quando São
Mateus-ES e Corinthians-AL
se enfrentam em Jaguariúna.
A participação de times
de todos os Estados, principal atrativo da competição,
está mantida, com as 27 federações representadas entre
as 104 equipes, divididas em
26 grupos. São oito clubes a
mais do que em 2012.

Os favoritos
Na edição 2013, além
das equipes tradicionalmente
fortes nas categorias de base,
como o Fluminense, o São
Paulo, o Santos e o atual campeão Corinthians, entram na
lista de favoritos os dois campeões nacionais sub 20 em
2012, Vitória e Cruzeiro.
Além de um ano incrível
no proﬁssional com título da
Copa Libertadores e do Mundial, o Corinthians é o atual
vencedor da Copinha. Como
maior campeão (oito títulos) e
ﬁnalista (quinze ﬁnais) da Copa
SP, o Timão precisa de poucos
motivos para provar seu favoritismo, mas a organização da
base nos últimos anos também
é motivo de orgulho.

Guaratinguetá
apresenta elenco e se
prepara para 2013

Goleiro Theóphilo foi o herói do Corinthians
na “Batalha de Boituva” em 1981
Divulgação

JOÃO PAULO OUVERNEY
O goleiro Theóphilo Jorge da Silva Neto, atual técnico da Seleção de Futebol de
Campo da Sejelp (Pindamonhangaba) foi o grande herói
da “Batalha de Boituva” no
dia 23 de setembro de 1981.
Nesta data, o Corinthians de
Pindamonhangaba disputou
a semiﬁnal do Campeonato
Amador de Futebol do Estado de São Paulo contra a
equipe boituvense.
O Corinthians havia vencido o primeiro jogo no “Cardosão” uma semana antes e
precisava de um empate. Mas
o clima de guerra foi sentido
logo de manhã, quando o
ônibus da delegação chegou
a Boituva: os jogadores, comissão técnica, imprensa
(este jornalista e o saudoso
radialista Biscui), o então
prefeito de Pinda, Geraldo
Alckmin (atual governador)
e o médico da Prefeitura, Dr.
Thineu, foram ameaçados de
agressão.
Porém o pior ainda estava
por vir. Às 15horas, antes de
entrarmos no vestiário, tivemos que passar por um “corredor polonês” e levamos

Depois de um atraso considerável, na última quarta-feira (2), o Guaratinguetá ﬁnalmente apresentou o elenco
da Temporada de 2013.
O Tricolor do Vale estreia
no Campeonato Paulista da
Série-A2 no dia 23 de janeiro, e para retornar à elite estadual, apostou na manutenção
da base.
Do elenco que disputou
o Campeonato Brasileiro da
Série B em 2012, permaneceram 14 atletas; os goleiros
Saulo, Everson e Airon, os laterais Matheus, Ruan e Renato Peixe, os zagueiros Rocha
e Marquinhos, os volantes
Julio César, Jonatan e Wendel, o meia Vinícius Casão e
os atacantes Jonatas Belusso
e Pimenta.
Além de conﬁrmar a per-

manência desses nomes, a
diretoria do Guaratinguetá
apresentou sete novidades à
imprensa. A Garça contratou os volantes Kauê Siqueira, Wagner Líbano e
Levi, os meias Léo Gonçalves e Maciel, e os atacantes Douglas e Rodrigo
Paulista, Kauê e Wagner
defendiam o Internacional
de Porto Alegre, Léo veio
do Botafogo de São Paulo,
Maciel e Levi eram do São
José, Douglas pertencia
ao Corinthians e Rodrigo
Paulista jogava pelo Paulista de Jundiaí.
Como era de se esperar,
o técnico Carlos Octávio
foi mantido no comando da
equipe, e agora, terá como
auxiliar, o ex-jogador Sandro
Gaúcho.

Corinthians comemora
aniversário de
Bicampeonato estadual

Theóphilo Jorge da Silva Neto, atual técnico da Seleção de Futebol de Campo da
Sejelp

socos e chutes. No vestiário
havia um vitrô sem vidros, e
assim que entramos, atiraram
um tijolo de fora, que acertou
a cabeça do beque Jura. Em
seguida foi atirada uma bomba caseira, todos se deitaram
no chão e a explosão deixou
muita fumaça e medo. O jogador Jurão foi medicado
por Geraldo Alckmin e ainda

chegou a jogar meio tempo,
mas não resistiu, caiu e teve
que ser substituído.
Lá pelos 20 minutos do
segundo tempo começou
uma briga e um monte de
tijolos que havia fora do estádio desapareceu. Eu estava dentro do campo e via
as pessoas passarem com as
cabeças escorrendo sangue.
Soube mais tarde que a briga
foi iniciada porque um ﬁlho
do então presidente do Corinthians, “Zé Dias”, atirou um
foguete em um torcedor do
Boituvense. Terminada a partida, mais de 20 feridos – de
Pinda e Boituva – foram para
o Pronto-Socorro da Cidade,
onde não havia médicos, e
quem os socorreu foram os
médicos Geraldo Alckmin e
o Dr. Thineu.
Somente há quatro meses,
mais de 30 anos após aquela
tarde sangrenta, foi que descobri o motivo da “ guerra
de tijolos”. Fui ao “Zito Ta-

peceiro” fazer um serviço
em meu carro e lá encontrei
o goleiro Theóphilo que me
contou o que houve: “Além
da torcida adversária estar
me alvejando com rojões,
alguns estavam atrás de mim
atirando pedras em minhas
costas com estilingues. Nossos torcedores viram e foram
me defender, e jogaram um
foguete sobre os agressores,
daí começou a briga generalizada”.
O Corinthians conseguiu,
a duras penas, o empate em
0 x 0, e duas semanas depois
seria Campeão Estadual em
seu campo. “Eu e o Cláudio
nos revezávamos no gol, mas
nesse dia ele não pode viajar
e eu assumi o difícil compromisso de não tomar gols, e
graças a Deus conseguimos,
mesmo no clima de terror daquele jogo, certamente o mais
difícil que já ﬁz em minha
vida”, concluiu Theóphilo, o
herói da Batalha de Boituva.

JOÃO PAULO OUVERNEY
O Corinthians FC de Pindamonhangaba comemorou
o aniversário e a conquista do
título de Bicampeão Amador
do Estado com uma grande
festa no estádio Cardosão, no
ﬁnal de 2012.
Presença dos ex-jogadores
proﬁssionais do Corinthians
e Seleção Brasileira Muller e
Vitor.
O primeiro título estadual
O primeiro título de Campeão Amador do Estado
aconteceu no dia 4 de outubro
de 1981, no Cardosão, onde
o Corinthians venceu Tabapuã por 5 x 2, gols marcados
por Fefeu, Jura (2), Caju e
Jackson. O time jogou com
Cláudio, Robertinho, Edson,
Pelezinho, Ticha, Erasto (Cajuzinho), David, Jairo, Jackson, Fefeu e Jura. O técnico
era Luiz Carlos Leite e o

presidente, José Dias Filho.
Foram 12 jogos, 10 vitórias,
um empate e uma derrota,
uma campanha memorável.
A cidade de Tabapuã ﬁca na
região de São José do Rio
Preto.

O Bicampeonato de 1982
No ano seguinte, o Corinthians repetiu a campanha
e novamente chegou à final
da competição, contra o
time Usina Junqueira, de
Igarapava, cidade próxima
à Uberaba (MG). O alvinegro venceu o primeiro
jogo na casa do adversário
e ganhou também a segunda partida no Cardosão,
conquistando o troféu de
bicampeão. O time bicampeão foi formado por Adilson Caju, Jurão, Erasto, Claudinho, Ticha e Robertinho;
Maurinho, Jair, Tija, Jairo e
Fefeu. O presidente da época
era Edson Dias.

