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Grupos Folclóricos mantêm viva
a cultura popular de Pinda
Célia Lima

No início da noite do domingo (6) foi realizado na praça
Monsenhor Marcondes, o Encontro de Grupos Folclóricos.
Um dos destaques foi o Grupo
de Moçambique São Benedito,
da praça São Cristóvão, bairro
Alto Cardoso.
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Polícia Civil
esclarece
caso de
roubo a
comerciante
de Pinda
A Polícia Civil de Pindamonhangaba esclareceu, na semana passada, o roubo praticado contra um comerciante
no final de 2012. Os policiais
encontraram dinheiro, drogas
e diversos objetos na residência do indiciado.
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Grupo São Benedito se apresentando em frente ao presépio da “Cascata”. Dança folclórica de Moçambique representa resgate da cultura

Prefeitura realiza "Cata-treco" a partir
desta semana em Moreira César

Atleta juvenil de Malha de Pinda
é eleito o melhor do Estado

Arquivo TN

Divulgação

Os moradores dos bairros Vila São João e Vila São Benedito estão utilizando os serviços do "Cata-treco" a partir dessa segunda-feira (7). A Prefeitura de Pindamonhangaba oferece este serviço à população para evitar o descarte de materiais inservíveis em locais impróprios.
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O atleta de malha de Pindamonhangaba, Emerson Gouvêa, foi eleito o melhor jogador juvenil do
Estado em 2012. Ele foi Campeão Paulista duas vezes, pela seleção juvenil e pelo time adulto do
Água Preta.
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Cidade conta com a população para
combater criadouros da dengue

Vale das Acácias recebe serviços
de limpeza e manutenção

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da equipe de Controle de Vetores da Secretaria
de Saúde e Assistência Social, está realizando um trabalho de avaliação de infestação do mosquito
da dengue em todos os bairros da cidade. A colaboração da população é muito importante, pois o
combate ao mosquito transmissor da doença deve ser feito por todos.
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O Distrito de Moreira César está recebendo diversos serviços de limpeza na região do Vale das
Acácias. Os trabalhos começaram na última semana e devem ser concluídos até sexta feira. Após
atuar no Vale das Acácias, a Prefeitura, por meio da Subprefeitura, dará continuidade em outros
bairros do distrito.
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previsão do tempo
TERÇA-FEIRA - 8/1
Nublado e
pancadas
de chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

21ºC
31ºC

QUARTA-FEIRA - 9/1
Nublado e
pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA 21ºC
TEMP. MÁXIMA 30ºC

QUINTA-FEIRA- 10/1

SEXTA-FEIRA - 11/1

Chuva,
muitas
nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
26ºC

Nublado e
pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
25ºC

Anuncie aqui
3644-2077
comercial@tribunadonorte.net
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Editorial

Concursos de trovas em aberto

História do jornal
Tribuna do Norte

LIV Jogos Florais de Nova Friburgo – 2013. Até três trovas por tema, até 28/2/2013. OBS. – Não há necessidade
de constar a palavra na trova; basta que a ideia-tema esteja clara.
TEMAS Nacional/Internacional: preço (líricas ou ﬁlosóﬁcas) e truque (humorísticas)

A Tribuna do Norte foi de grande importância para a
libertação dos escravos em Pindamonhangaba. Fundado
pelo abolicionista João Romeiro, o jornal fez com que os
senhores de escravo se antecipassem à Lei Áurea em 78
dias, libertando espontaneamente seus escravos no dia 25
de fevereiro de 1888.
A Tribuna do Norte completa este ano (2013) 131anos de
circulação ininterrupta. Fundado em 11 de junho de 1882, o
centenário jornal detém alguns recordes: é o segundo jornal
mais antigo de São Paulo e o sétimo mais antigo do Brasil,
entre os jornais ainda em circulação.
Coube ao jornalista, advogado, político e poeta João
Marcondes de Moura Romeiro a criação da Tribuna do Norte, inicialmente um veículo de comunicação destinado a defender as idéias do Partido Liberal, tendo se transformado
mais tarde em órgão do Partido Republicano.
Passaram pelas páginas da Tribuna do Norte nomes de
expressão no meio literário brasileiro como Olavo Bilac, Lúcio de Mendonça, Basílio de Magalhães e Monteiro Lobato.
A Tribuna do Norte desempenhou importante papel
como jornal defensor da causa abolicionista. João Romeiro, seu fundador, mesmo sendo fazendeiro era abolicionista
convicto e fundou o jornal com o objetivo de propagar essa
convicção e arregimentar mais fazendeiros para sua causa.
Romeiro conseguiu ver seu sonho realizado em 25 de fevereiro de 1888.
Nesta data, Pindamonhangaba tornou-se exemplo para
todo o país ao declarar seus escravos homens livres e contratá-los como trabalhadores remunerados. Passados 78
dias, no dia 13 de maio do mesmo ano, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, decretando extinta a escravidão no Brasil.
Não só abolicionista, como também um homem de ideais republicanos, João Romeiro utilizou as páginas da Tribuna do Norte como fórum de combate ao Império. Após
sete anos e meio de luta em defesa do movimento liderado
pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o jornal pôde colocar
em suas manchetes a queda do Império e a vitória da República.
A primeira impressora adquirida pelo jornal, uma Alauzet
importada da França em 1881, foi totalmente restaurada e
hoje se encontra no Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro
I e D. Leopoldina, em Pindamonhangaba. A primeira edição
do jornal A Província de São Paulo, que mais tarde teve o
nome mudado para O Estado de São Paulo, foi reproduzida em 1986 por esta impressora, no projeto Impressões
do Brasil. A impressora Frankental (última a ser utilizada no
sistema de impressão a quente) e as linotipos (todas em
bom estado e em funcionamento) também foram desativadas com a mudança da Tribuna do Norte para off-set.
A Tribuna do Norte é um patrimônio histórico de Pindamonhangaba e da imprensa do País. É importante ressaltar
que outras entidades centenárias do município são testemunhas de nossa história, como a Santa Casa de Misericórdia
(149 anos) e a Corporação Musical Euterpe (183 anos).
A Fundação Dr João Romeiro, criada em 5 de maio de
1980 pelo ex-prefeito Geraldo Alckmin (atual governador de
São Paulo), é o órgão mantenedor do jornal.

IX Concurso de Trovas da UBT Maranguape - 2013
Temas Nacional/Internacional (língua portuguesa): “Deus” (L/F) e “samba” (Humor), uma trova por tema.
Tema aberto (a todos os trovadores – Nacional/internacional, estadual e municipal): Destinado a homenagear a proﬁssão de professor:
fessor (a, as, es)” (L/F) e “estudante (s)” (L/F), uma trova de cada tema.
Tema Internacional em língua hispânica: duas trovas por concorrente - “Dios” (Lírica/Filosóﬁca).
.
Concurso de Trovas de Pindamonhangaba
Tema Regional – Reticências
Tema Nacional – Frase
Tema Juventrova (estudantes) – Juventude
Veja como enviar, endereços e outras informações no site
WWwww.falandodetrova.com.br ou solicite pelo e-mail joao.ouverney@terra.com.br

A Cidade Reivindica
1 - Na edição da TN da última sexta-feira (4), motoristas pediram
providências sobre os buracos existentes ao lado dos trilhos das vias
férreas, nos diversos cruzamentos.
2 – Moradores da rua Francisca Bicudo de Melo pedem solução
para um grande buraco que há 15 dias começou a se formar no meio
da via pública, representando perigo para veículos e pedestres.
RESPOSTA – O diretor do DSM - Departamento de Serviços Municipais Serviços Municipais, Fernando Marcondes, informou que a
pavimentação nas passagens de nível já estão sendo reparadas. E
sobre o buraco na rua Francisca Bicudo de Melo, na segunda-feira
(7), determinou as providências necessárias.

SOS promove sete cursos
gratuitos em janeiro
O SOS-Serviço de Obras Sociais inicia no mês de janeiro de
2012 sete cursos proﬁssionalizantes. Manicure, pedicure e unhas;
cabeleireiro completo e cabeleireiro masculino; drenagem facial;
maquiagem; depilação; massagem
modeladora, redutora e relaxante.
As oﬁcinas são gratuitas e as
informações podem ser obtidas pelos telefones 3642-2787 ou 36423023.

Divulgação

Divulgados os feriados e pontos facultativos de 2013
O Ministério do Planejamento
divulgou na sexta-feira (4), o calendário de feriados e pontos facultativos de 2013 para os servidores
públicos federais.

A portaria, publicada no Diário
Oﬁcial da União, deﬁne que nestas datas deve ser preservado o
funcionamento dos serviços essenciais ao cidadão. No total, são

nove feriados nacionais – quatro
deles em ﬁnal de semana – e sete
pontos facultativos.
O texto informa ainda que os
dias de guarda dos credos e das re-

ligiões que não estão relacionados
na portaria podem ser respeitados e
posteriormente compensados, desde que autorizado pelo responsável
da unidade de exercício do servidor.

Veja abaixo a lista de feriados e pontos facultativos:

Como
escrever
corretamente
Devo comprar carro à álcool?
Não, compre carro a álcool: antes de palavra masculina não use
à. Pode comprar carro à gasolina:
antes de palavra feminina, numa
locução, usamos à. Hoje, todavia,
há pessoas que, em vez de comprarem carro a álcool ou carro à
gasolina, estão preferindo andar a
pé e até a cavalo...
Do livro “1.000 erros de português” – Autor Prof. Luiz Antonio
Saconni.

Ontem e hoje

1º de janeiro - Terça-feira - Confraternização universal - Feriado nacional
11 de fevereiro - Segunda-feira - Carnaval - Ponto facultativo
12 de fevereiro - Terça-feira - Carnaval - Ponto facultativo
13 de fevereiro - Quarta-feira - Quarta-feira de Cinzas - Ponto facultativo (até as 14 horas)
29 de março - Sexta-feira - Paixão de Cristo -Feriado nacional
21 de abril – Domingo - Tiradentes - Feriado nacional
1º de maio - Quarta-feira - Dia Mundial do Trabalho - Feriado nacional
30 de maio - Quinta-feira - Corpus Christi - Ponto facultativo
7 de setembro – Sábado - Independência do Brasil -Feriado nacional
12 de outubro – Sábado - Nossa Senhora Aparecida - Feriado nacional
28 de outubro - Segunda-feira - Dia do Servidor Público - Ponto facultativo
2 de novembro – Sábado – Finados - Feriado nacional
15 de novembro - Sexta-feira - Proclamação da República - Feriado nacional
24 de dezembro - Terça-feira - Véspera de Natal - Ponto facultativo
25 de dezembro - Quarta-feira - Natal - Feriado nacional
31 de dezembro - Terça-feira - Véspera de Ano Novo - Ponto facultativo
A portaria estabelece ainda que os órgãos federais irão observar em cada localidade os feriados declarados
em leis estaduais e municipais e que os serviços essenciais de cada área deverão ser mantidos.
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
No dia 20 de novembro é celebrado o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, que marca anualmente
a morte do líder negro Zumbi dos Palmares. A celebração foi oﬁcializada pela presidente Dilma Rousseff em
2011, que deixou a critério de cada município decidir se decreta ou não feriado na data. Em 2013, o Dia da
Consciência Negra cai na quarta-feira.

A partir desta edição a Tribuna passa a publicar esta seção, mostrando uma foto antiga de uma localidade
de Pindamonhangaba e como está hoje. Abrimos com a esquina em frente à estação da Estrada de Ferro
Campos do Jordão, onde atualmente é a Praça da Liberdade, conﬁra:
João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

Ontem... prédio da antiga cadeia e fórum

Hoje... Praça da Liberdade
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Prefeitura realiza
‘cata-treco’ a partir
desta semana

Retroescavadeira e caminhão da Prefeitura limpam áreas que recebem o serviço do “Cata-treco” - importante projeto para evitar acúmulo de entulho na cidade

Os moradores dos bairros Vila São João e Vila São
Benedito, no Distrito de
Moreira César, contam com
os serviços do “Cata-treco”
desde segunda-feira (7). A
Prefeitura de Pindamonhangaba oferece este benefício
à população para evitar o
descarte de materiais inservíveis em locais impróprios.
Este trabalho existe para
conscientizar os moradores
a não jogar lixos em terrenos
e calçadas, com isso, evita-

-se a formação de lixões nas
ruas e terrenos; desta forma
são evitados os problemas de
saúde que resíduos úmidos e
sólidos podem causar.
Manoel Pereira dos Santos (Mané), subprefeito de
Moreira César, afirma que os
moradores dos bairros citados poderão colocar os materiais em frente às residências
até sexta-feira (11), apenas
neste período, e no dia 14 a
equipe fará a retirada dos materiais.

População deve ajudar para evitar enchentes
Ilustração

Ferroviária entrega carnês
de 2013 pelo Correio
A diretoria da Ferroviária comunica aos associados
que já iniciou a entrega do
carnê 2013. Os serviços estão sendo executados pelos
Correios desde o dia 28 de
dezembro para pagamento da
primeira parcela no máximo
até dia 10 de janeiro.
Ressaltamos que o valor
da taxa de manutenção será
de R$ 92, e a taxa de dependentes, R$ 15, (cada). É muito
importante estar em dia com a
mensalidade e garantir acesso
a todas as atividades e eventos

realizados pelo clube.
Os associados que tiveram alteração no endereço e
não fizeram a atualização no
clube devem procurar a secretaria imediatamente, para
realizar o recadastramento e
retirar o seu carnê.
Os associados que estão em débito com o clube
devem procurar a secretaria
para realizar a negociação,
que pode ser parcelada de
forma diferenciada, segundo
o valor do débito. Outras informações: 2126-4439.

Prefeitura faz diversos trabalhos no Distrito

Arquivo TN

Sócios devem estar com mensalidade em dia para
aproveitar os próximos eventos de carnaval

Durante todo o verão é
bastante comum pancadas de
chuvas e grandes temporais
– o que pode causar sérios
danos no município. O
importante neste período é
a colaboração de todos os
moradores, principalmente
evitando jogar lixo e entulho
nas ruas ou terrenos baldios.
Estes materiais (sacos,
garrafas, madeira, e outros
itens de uma maneira geral)
entopem as bocas de lobo e
as galerias de águas pluviais,
o que impede o escoamento
de água, causando
enchentes e prejuízos às
pessoas. A Prefeitura de
Pindamonhangaba pede que
a população fique atenta
aos dias da coleta de lixo,
bem como da passagem do
caminhão da reciclagem e
cata-treco, e colabore com a
limpeza do município. Sofás,
pneus, madeiras, garrafas
plásticas, embalagens
de leite e de sucos e eps
(isopor) são alguns dos
objetos encontrados
obstruindo a passagem de
água nas galerias.

Divulgação

A Subprefeitura de Moreira César está realizando
diversos trabalhos na região.
As atividades se iniciaram no
último dia 2 e deverão seguir
até as próximas duas semanas. A equipe da Subprefeitura está fazendo limpezas e
manutenção.
O subprefeito Manoel Pereira dos Santos (Mané) conta que os profissionais estão
reformando o alambrado do
centro comunitário do Vale
das Acácias, limpeza na avenida das Rosas (também no
Vale das Acácias) e a roçada
em praças e canteiros.
Mané destaca que estes
trabalhos são de extrema
importância, pois evitam a
proliferação de animais peçonhentos e insetos, além
disso, garantem a segurança
dos munícipes.

Fachada do Recinto São Vito, localizado no centro do Distrito de Moreira César
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Administração municipal conta
com população para evitar dengue
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
equipe de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde,
está realizando um trabalho
de avaliação de infestação
do mosquito da dengue em
todos os bairros da cidade.
Foram sorteados 60 quarteirões, neles todas as casas são
inspecionadas e são veriﬁcados se há criadouros, quantos
são, com água ou não, qual o
mais presente nas casas, além
de coletar larvas para identiﬁcação em laboratório.
O objetivo deste trabalho
é veriﬁcar qual o índice de
infestação da cidade e dar
diretrizes para os trabalhos
no verão e outono, além de
mostrar em quais criadouros
o mosquito está mais presente na cidade.
“Nessa época do ano, a
população deve aumentar a
vigilância pois, com as chuvas intensas, os criadouros se
enchem de água e o ciclo reprodutivo do mosquito diminui para uma semana, assim,
temos muito mais mosquitos no ambiente”, destacou
o coordenador de Vigilância
Epidemiológica, Ricardo da
Costa Manso. “Lembrando
que o mosquito da dengue

Arquivo TN

A equipe de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde está realizando um trabalho de avaliação de infestação do mosquito da dengue

prefere ﬁcar no interior das
casas, principalmente nas áreas mais sombreadas e escondidas, como atrás de armários,
de cortinas, embaixo da cama,
entre outras”, informa ele.

A equipe aconselha a população para que, se houver
caso de pernilongos picando
de manhã ou ao entardecer,
aplicar inseticidas nos locais
e, na ocorrência de sintomas

como: febre alta, dor de cabeça forte e atrás dos olhos,
pequenas manchas avermelhadas na pele, dor no corpo
e moleza, procurar a unidade de saúde mais próxima de

sua residência e solicitar o
teste rápido para dengue.
“A equipe de Controle de
Vetores faz com que todos os
casos de dengue sejam prioridade e, quanto mais rápido

formos avisados, maior é a
possibilidade de interrompermos a transmissão de dengue
nas proximidades da casa do
paciente”, ﬁnaliza o coordenador.

Prefeito Vito Ardito se reúne com funcionários
O prefeito Vito Ardito tem se reunido com
os funcionários da administração municipal
para ouvir, conhecer o cotidiano e levar melhorias a cada setor de acordo com as possibilidades e atendendo às necessidades elencadas.
Na quinta-feira (3), o prefeito esteve na
Fundação Dr. João Romeiro, onde também estão as instalações do jornal Tribuna do Norte,
e conversou com os funcionários do prédio,

que ainda sedia a Coordenadoria de Eventos
da Prefeitura.
Na ocasião, o prefeito apresentou o novo
presidente da Fundação dr. João Romeiro, o
advogado dr. Antonio Aziz Boulos, o novo
editor chefe do jornal, o jornalista João Paulo
Ouverney e o novo coordenador de Eventos,
Renato Nogueira Guimarães.
Ações como modernizar e ampliar a distribuição do jornal Tribuna do Norte estão

entre as prioridades da administração municipal. Na parte de Eventos, foram iniciadas
as primeiras conversas com os departamentos de Cultura e de Turismo, para a organização do Carnaval 2013.
Outras reuniões
As primeiras reuniões com o novo secretariado já estão sendo realizadas pelo gabinete do Executivo. Ainda no dia 3, a primeira
reunião foi realizada, logo após o anúncio dos

nomes para o primeiro escalão.
Nesta semana estão sendo realizadas
reuniões individuais com os secretários, que
contam com horários reservados com o prefeito Vito Ardito. Uma reunião aconteceu
nessa segunda-feira (7) e a outra será nesta
terça-feira (8).
A intenção é, após a conversa com o secretariado, realizar uma interação com os funcionários, por meio de encontros em cada setor.

Bibliotecas terão horário diferenciado no início do ano
Arquivo TN

Alunos na Semana de Cultura Popular, promovida na Biblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace, no Bosque

As bibliotecas públicas
municipais estão com horários diferenciados no início
deste ano, devido ao número
inferior de leitores e também
ao período de férias dos estudantes. Assim, por hora, as
bibliotecas funcionarão de segunda a sexta-feira, das 7h30
às 11h30 e das 13 às 17horas.

Pindamonhangaba conta
com sete bibliotecas municipais, que oferecem mais
de 70 mil livros em seu
acervo, além de livros didáticos, periódicos, obras em
braile e DVDs. Os visitantes também podem encontrar diversos segmentos de
revistas e jornais.

Conheça as bibliotecas
públicas municipais:
Vereador Rômulo Campos D’Arace
Bosque da Princesa – 3645-1701;
Maria Bertha César
Moreira César – 3637-4400;
Maria do Carmo Santos Gomes
Vila São Benedito – 3637-1440;
Araretama– na Escola Caic – sem telefone;
Castolira– 3645–5991;
Biblioteca Indústria do Conhecimento Sesi
Praça São Benedito – 3644-5324;
Secretaria de Educação (voltada para professores)
Praça São Benedito – 3644-5312.
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Polícia Civil abre
concurso para preencher
mais de mil vagas

Polícia Civil esclarece caso de
roubo a comerciante de Pinda

A Polícia Civil do Estado de São Paulo está com
inscrições abertas para concurso público com intuito de
preencher mais de 1.000 vagas nos cargos de escrivão,
investigador, perito e agente
de polícia.
Para o cargo de escrivão
são 244 vagas e o salário chega a R$ 2.700. As exigências
são: ensino superior em qualquer área, conhecimento prático em digitação e Carteira
de Habilitação de categoria
B, no mínimo. As inscrições
vão até 11 de janeiro e custam R$ 60,85. As provas serão realizadas em 10 cidades
do estado, incluindo São José
dos Campos.
Para investigador são
433 vagas com salário de R$
1.700. É necessário para o
cargo: nível superior e Carteira de Habilitação categoria
B. As inscrições seguem até
7 de janeiro, também como
taxa de R$ 60,85. A cidade da
região que terá locais de pro-

A Polícia Civil de Pindamonhangaba esclareceu
na semana passada o roubo
ocorrido no dia 24 de dezembro, por volta de 7h30,
quando o comerciante J. R.
A. S. saia de casa com destino ao trabalho.
Dois acusados o aguardaram na garagem da casa,
após pularem portão. O comerciante foi subjugado,
com emprego de arma de
fogo, tendo os pés e mãos
amarradas.
Os indivíduos subtraíram a importância de R$
60.000,00 (sessenta mil
reais). O dinheiro seria depositado em conta pelo comerciante naquele dia.
Tomando conhecimento
da autoria do delito, os policiais civis solicitaram mandados de busca e apreensão
ao juiz do Plantão Judiciário
de Taubaté.
Na última sexta-feira,
os policiais do SIG de Pindamonhangaba efetuaram
diligências, visando cumprimento de cinco mandados de buscas domiciliar,
com a finalidade de locali-

va é São José dos Campos.
Para perito são 103 vagas
com salário de R$ 6.700. Os
candidatos devem possuir nível superior em administração de empresas, arquitetura
e urbanismo, entre outras
áreas. As inscrições seguem
até 27 de janeiro com taxa de
R$ 60,85.
Para as vagas de agente
de policial, é necessário que
o candidato tenha no mínimo
nível fundamental completo
e conhecimento prático em
digitação. O salário pode
chegar a R$ 2.278,05. As inscrições seguem até 24 de janeiro com taxa de R$ 10,14.
O concurso terá prova
preambular, prova de aptidão
psicológica, prova de aptidão
física, comprovação de idoneidade e conduta escorreita,
mediante investigação social.
As inscrições podem ser
feitas pelo site da Fundação Vunesp, assim como
a consulta aos editais dos
concursos.

Diferença entre
as denominações
para homícidio
A Polícia utiliza muitos os
termos “homicídio culposo”
e “homicídio doloso”, o que
provoca confusão entre os
leigos. Veja a diferença entre
um e outro:
Homicídio culposo
Este delito é provocado
em razão de falta de cuidado
objetivo do agente, imprudência, imperícia ou negligência. Nesses casos, em que
não há a intenção de matar, é
culposo o homicídio, é o que
ocorre sem animus necandi.
A culpa pode ser consciente,
quando o resultado morte é
previsto pelo autor do crime,
mas ele acreditou verdadeiramente que não aconteceria
esse resultado ou que poderia
impedí-lo, ou inconsciente,
quando a morte era previsível, mas o agente não a pre-

viu, agindo sem imaginar o
resultado morte. Há também
o homicídio culposo impróprio, no qual o autor o comete com intenção de fazê-lo
devido às circunstâncias que
o envolviam e, por exemplo,
o levaram a crer que estava
em legítima defesa. O Direito
brasileiro não admite tentativa de homicídio culposo.

Polícia Civil

Objetos apreendidos pelos policiais na residência do indiciado

zar arma e valores relacionados ao roubo ocorrido
na véspera de Natal.
Na residência de E. N,
18 anos, foram apreendidos a importância R$ 850,
(oitocentos e cinquenta
reais) em notas de cem e

cinquenta reais, e cerca
de aproximadamente 2kg
de cocaína, além de anestésico conhecido como
Cloridrato de Lidocaína,
substância utilizada para
aumentar o efeito da cocaína, e outro anestésico

conhecido como Asdren e
um frasco contendo éter.
O indiciado não se encontrava em casa. Os policiais
acreditam que o dinheiro
obtido no roubo tenha sido
capitalizado no tráfico de
entorpecentes.

Preso entala em buraco
de parede ao tentar fugir
Polícia Civil

Homicídio doloso
Será simples todo homicídio que não for qualificado ou privilegiado, ou seja,
que é cometido buscando o
resultado morte, sem qualquer agravante no crime. Um
homicídio cometido pelas
costas da vítima ou com ela
dormindo, por exemplo, deixa de ser simples por não ter
dado a ela, chance de defesa.

Dicas da Secretaria
de Segurança do Estado
Visando diminuir o número de ocorrências policiais, a Secretaria de Segurança
Pública dá à população as seguintes dicas
Nas ruas:

Previna-se contra a ação dos marginais não ostentando
objetos de valor como relógios, pulseiras, colares e outras
jóias de valor.
Evite passar em ruas ou praças mal iluminadas.
Se sentir que está sendo seguido, entre em algum estabelecimento comercial ou atravesse a rua.
Não saia com grandes quantias de dinheiro ou cartões
de crédito se não houver necessidade.
Não abra a carteira ou a bolsa na frente de estranhos.
Ao sair sozinho, procure sempre ficar no centro da calçada e na direção contrária ao trânsito. Fica mais fácil perceber a aproximação de um veículo suspeito.
Não deixe de comunicar a presença de elementos suspeitos nas proximidades de sua casa.
Ao retornar, notando algum sinal estranho (porta aberta, luzes acesas, etc.), não entre em casa, chame a polícia.

Policiais durante a retirada do detento do buraco na parede

Um detento ficou preso em
um buraco na parede ao tentar
fugir do presídio da cidade de
Ceres (a 183 km de Goiânia) na
noite do último dia 3. Segundo

a Polícia Militar, Rafael Valadão e outros três homens usaram o cano metálico do chuveiro da cela para abrir o buraco.
Um detento conseguiu fu-

gir e ainda não foi localizado
pela polícia.
Os outros dois presos, impedidos de fugir, começaram
a empurrar Valadão, tentando

tirá-lo do buraco.
Foi necessária a intervenção
do Corpo de Bombeiros para retirar o fugitivo trapalhão, que saiu
do buraco com várias escoriações.

Número de mulheres assassinadas
no país cresce 229% em 30 anos
O número de mulheres
assassinadas a cada mês no
Brasil saltou de 113 para 372
em 30 anos. Os índices foram
levantados pelo IAB - Instituto Avante Brasil a partir de
dados do Datasus, do Ministério da Saúde.

Segundo o levantamento, em 1980 foram
registrados os assassinatos de 1.353 mulheres,
um a cada pouco mais
de seis horas. Com o aumento da violência, em
2010 esse índice aumen-

tou 229%: ao longo do
ano, 4.465 mulheres foram mortas no país, uma
a cada duas horas, aproximadamente.
De acordo com o jurista e professor de Direito,
Luiz Flávio Gomes, dire-

tor-presidente do IAB, o
Brasil deve registrar em
2012 4.632 óbitos femininos intencionais. Desde 1980, já foram registrados cerca de 100 mil
assassinatos de mulheres
no país.
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Roderley Miotto participa Toninho da Farmácia Vereador Magrão quer
Antônio Alves da Silva – Toninho
Farmácia Santo Antônio dos Pobres.
Farmácia, nasceu em PindamoEsta parceria durou 17 anos, até o
de reunião com Moradores danhangaba
trabalhar por uma
em 20/07/1959, casado
falecimento do amigo e radialista
com Maria Bernadete, é pai de Cássia,
Percy Lacerda.
da Cruz Pequena
Pindamonhangaba melhor
Celso e Camila. Trabalhou por muitos
Hoje, passados 21 anos, a FarDiretoria de Comunicação/CVP

Vereador Roderley Miotto, Carlos Félix, Valter Timóteo
(Aranha)

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) participou
na tarde do último domingo, dia 6, de um almoço com
moradores e integrantes da
nova diretoria da Associação de Moradores do bairro
Cruz Pequena, que foram
apresentados ao vereador
eleito.
Estiveram presentes no
local, além dos moradores,
o Presidente da Associação
de Moradores, Roberto
Teodoro, o vice Walter Timóteo, Donizete do Cabo
João, Pastor Iraque e a Delegada Dra. Marinês Greg

Vereador Roderley Miotto

fala a diretoria da

e o

Presidente Roberto Teodoro

Carvalho.
Os moradores da região
aproveitaram a oportunidade para fazer solicitações e
revindicações de melhorias
para o bairro, que deverão ser encaminhadas ao
Executivo através de Requerimentos e Indicações,
tão logo sejam iniciadas
as Sessões Ordinárias da
Câmara.
O vereador Roderley
Miotto parabeniza a nova
diretoria e coloca-se a disposição da população para
juntos buscarem melhorias
para a comunidade.

Associação

de

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

mácia 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

Moradores

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

Trajetória do Vereador
Professor Eric
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

Empossado como vereador
pelo PPS, o vereador Magrão,
contou com o apoio de um
extraordinário grupo de eleitores que certamente estão
confiantes para representá-los
em seu trabalho junto ao Legislativo pindamonhangabense.
“Ao limiar deste mandato, em
primeiro lugar, quero agradecer a Deus, a minha família
e as pessoas que confiaram
em mim e no meu trabalho,
principalmente os moradores
de Moreira César, e de Pindamonhangaba, como um todo.
Meu Deus lhes Pague! Desejo
ser o vereador da população
de Pinda, jovem, mas com
responsabilidade. Dinâmico
face às exigências do processo,

e receptivo que sou, modestamente”, destaca Magrão.
O Vereador disse ainda
que quer abrir seu gabinete,
juntamente com sua equipe,
para toda a comunidade pindamonhangabense, de modo a ser
o caminho mais curto, para ver
as pessoas felizes, buscando as
soluções que estiverem ao seu
alcance, beneficiando toda a
nossa comunidade.
Magrão quer marcar seu
mandato, com muito trabalho,
eficiência, dedicação e muito
amor para ajudar Pindamonhangaba a crescer e firmar
sua vocação de, em um futuro
próximo, ser a cidade líder da
Região Metropolitana do Vale
do Paraíba.

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

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 Professor Eric

estão em funcionamento
desde julho de 2010 na
Escola “Rubens Zamith”,
localizada no bairro Vale
das Acácias. Os cursos são:
“Técnico em Logística” e
“Técnico em Administração”, ambos gratuitos.
Com o sucesso da primeira campanha, o Professor Eric, através de outro
abaixo-assinado e apoiado
por seus alunos, já colheu
mais de 13 mil assinaturas
com o objetivo de ampliar
os cursos técnicos gratuitos
em Moreira César, além de
levá-los para Região Leste
e Araretama.

Fale com o Professor Eric
Envie sua sugestão para o e-mail:
professoreric@camarapinda.sp.gov.br ou entre em
contato com o gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.

Vereador Magrão

Janio Lerario inicia seu Felipe César – FC
7º 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

Morador do Distrito de
Moreira César, o Professor
Eric (PR) sensibilizou-se
com a população que reside
na região. Muitos não tinham condições de custear
o ônibus todos os dias para
estudar na ETEC “João
Gomes de Araújo”, mais
conhecida como Instituto.
Com sua garra e dedicação, juntamente com
seus alunos e voluntários,
o Professor Eric organizou
um abaixo-assinado, com
mais de 7 mil assinaturas
e conseguiu para o Distrito
de Moreira César 2 cursos
técnicos gratuitos que
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Vereador Janio Lerario

Vereador Felipe César

Felipe César, tem 56 para o seu 6º. Mandado pelo
anos, é casado há 31 anos PMDB com 1.292 votos.
Felipe César – FC, pascom Celi César, tem dois
filhos 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
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Dr. Marcos Aurélio tem Martim Cesar
Arquitetura de Pindamonhangaba,
Martim Cesar, nascido em Pincomo meta em 2013 a
para o biênio 1992 - 1993, sendo
damonhangaba em 07 de julho de
reeleito para o biênio 1994 - 1995,
1956, formou-se em Engenharia
teve a felicidade de inaugurar
Civil
em
1984
pela
UNITAU,
e
em
separação do PS Infantil 2000 em Engenharia de Segurança onde
em maio de 1995 a sede própria da
Diretoria de Comunicação/CVP
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Cal agradece votos e
assume compromissos
com a população

Vereador Cal

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) foi enfático ao
assumir o seu novo mandato na
Câmara de Pindamonhangaba.
Em pronunciamento feito, Cal
reafirmou seus compromissos
com a população da cidade.
Este foi a íntegra do discurso
do vereador:
“Boa tarde, bom ano a todos e neste dia festivo quando
toma posse a 16ª legislatura de
nossa cidade. Como presidente
do partido PTB – Partido dos
Trabalhadores Brasileiros,
farei uso da palavra. Agradeço
à Deus por mais uma legislatura e à população pelos votos
recebidos.
Aos nobres colegas, vereadores eleitos, desejo um bom
ano de trabalho em prol de
nossa cidade, ao Sr. Prefeito,
Dr. Vito Ardito Lerário e ao
seu vice, Dr. Isael Domingues,
desejo uma feliz administração voltada à população de
nossa cidade, ao senhores
secretários, diretores e demais
auxiliares, pedimos atenção e

zelo pelo bem público e que
tenham paixão e responsabilidade por seu trabalho.
O Prefeito eleito, Dr. Vito
Ardito Lerário tem a oportunidade de reescrever a sua história como o melhor prefeito
dessa cidade, que o faça à tinta,
cumprindo os compromissos
assumidos com a população,
não deixando dúvidas como a
gestão anterior, que tem contas
a prestar junto ao Ministério
Público.
2013 é o ano da fé e da
esperança. Que para Pindamonhangaba signifique um
novo tempo de emprego, saúde, transparência e unidade
entre os poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário e que
daqui há 4 anos possamos
RETORNAR à essa mesma
casa com uma cidade mais
desenvolvida, mais humanizada, com a certeza do dever
cumprido e aprovação da
população que nos elegeu.
Boa sorte, bom ano à todos
e que Deus nos ilumine!”

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

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

Vereador Dr. Marco Aurélio Villardi

O vereador Dr. Marco Aurélio Villardi (PR), em sua luta
por melhorias na área da saúde
de Pindamonhangaba, vai
solicitar ao novo prefeito uma
atenção especial, para viabilizar
a implantação de um Pronto
Socorro Infantil.
Preocupado com o bem estar dos munícipes, Dr. Marcos
Aurélio vem lutando incansavelmente por uma área de atendimento específico para nossas
crianças, pois é essencialmente
importante e evitaria que elas
presenciassem momentos chocantes de pacientes terminais ou
com ferimentos graves. “Essa
separação ajudaria na recuperação mais rápida das crianças e na
desaglomeração de pessoas em
um mesmo ambiente, que ficam
esperando por atendimento,
podendo até mesmo acarretar
sérios traumas aos mesmos”,
esclarece Dr. Marco Aurélio.
Além disso, a instalação
de um PS Infantil desafogará
o atendimento no PS central,
já que tem uma média de 600

consultas e atendimentos por
dia. Na época do início de funcionamento, em 1993, quando
então foi Diretor de Saúde e
criou o Pronto Socorro Municipal, a capacidade era para
200 atendimentos diários, o
que possibilitava uma melhor
atenção aos enfermos.
Segundo Dr. Marcos Aurélio, a possibilidade da implantação de um PS Infantil depende
das negociações da Santa Casa
de Misericórdia com a Prefeitura. Sabendo da necessidade
de decentralização de atendimentos, o vereador Dr. Marcos
Aurélio destaca que em 2013
esta será sua principal meta.
“Precisamos urgentemente
fazer a separação do PS Infantil, assim haverá melhoras na
qualidade de atendimento para
nossas crianças e um ambiente
mais saudável e agradável para
todos que precisam de atendimento de urgência. Quando o
assunto é saúde sempre temos
que agir com prioridade”, enfatiza o vereador.

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

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

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

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

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
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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.

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

Vereador Ricardo Piorino

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.

“Ag rad eço a t o d o s o s
colegas que confiaram
em nosso trabalho, razão
pela qual daremos contin u i d ad e ao s erv iç o , c o m
a mesma responsabilid ad e”. R i card o P i o r i n o ,
nascido em Pindamonhangaba, é advogado,
formado pela PUC P o n t i fí ci a Un i ve r s i d a d e
Católica de Campinas – e
es t á n o s eu 3 º m a n d a t o
co n s ecu t i v o .

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

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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Cardosão é reeleito presidente da
Associação dos Servidores Públicos
João Paulo Ouverney
Luiz Carlos Cardoso
“Cardosão” foi reeleito presidente da Associação dos Servidores Públicos Municipais
de Pindamonhangaba pela
quarta vez. A eleição aconteceu no final de 2012.
A Chapa 1 “Trabalho e
Honestidade”
encabeçada
pelo Cardosão venceu a Chapa 2 “Transparência” por 208
a 51 votos. Cardosão elegeu-se presidente a primeira vez
em 95, sendo reeleito em 96,
98 e agora. Durante os três
mandatos, ele já cumpriu nove anos no cargo.
Cardosão trabalhou durante 34 anos na Prefeitura
até aposentar-se. “Trabalhei
com os prefeitos Dr. Caio,
João Bosco Nogueira, Geraldo Alckmin, Chesco e Vito Ardito em seus três mandatos. Logo que o ex-prefeito
João Ribeiro assumiu, eu me
aposentei pelo regime estatuário.
Cardosão diz que durante seus mandatos conseguiu
inúmeros benefícios, entre
eles: construção da sede da
entidade com três andares;
construção do clube de campo; parceria com a Caixa e
Prefeitura para construção de
140 casas (crédito associativo) para associados, e a doação de mais de 150 terrenos
graças a parceria Associação/
Prefeitura.

Atualmente a Associação
oferece aos seus associados
convênios com diversos segmentos (lojas, farmácias, supermercados, serviços de beleza), salão de festas, planos
de saúde com clínicas, Uniodonto, Pró Imagem, Plenomed, Soesp, entre outros.
Os projetos para os próximos quatros anos de administração da atual diretoria
incluem: aquisição de equipamentos para consultórios
médicos (oftalmologista e
otorrino) para serviços com
custos reduzidos; instalação
de duas piscinas no clube de
campo; construção de mais
15 chalés; ampliação do salão de jogos e outros benefícios no clube de campo.
Está prevista a mudança
do estatuto, para que os familiares dos associados também possam ser sócios mediante pagamento de uma
taxa mensal.
Outra meta é conseguir,
junto ao novo prefeito, uma
área de 10 mil m2 para construção de um campo de futebol onde serão implantadas
escolinhas e as categorias
Quarentão e Cinquentão. A
cobertura da quadra já existente também consta nos
planos.
Sobre o relacionamento com o prefeito Vito Ardito, Cardosão diz: “convivemos muito bem com ele

João Paulo Ouverney

Uma das metas do “Cardosão” é a construção de um campo de futebol

durante vários anos, ele sempre atendeu as reivindicações de interesses
dos servidores, e agora vamos cobrar
a retomada do projeto de construção
de casas para servidores e o plano de

cargos e salários”.
Luiz Carlos Cardoso foi radialista
durante muitos anos na Rádio Difusora, além de criar o programa “Domingão Sertanejo”, realizado aos domingos

de manhã na Praça da Liberdade, que revelou muitos talentos. Ele é também o
criador do Festival de Música Sertaneja, realizado todo ano pelo Departamento de cultura da Prefeitura.

INSS vai pagar diferença de benefícios
com cálculos indevidos a quase
três milhões de segurados
Durante dez anos o INSS
calculou equivocadamente
alguns benefícios. Quase três
milhões de segurados vão
receber um dinheiro extra a
partir de 2013.
Em todo o país, quase 2,8
milhões de segurados têm direito à revisão. Aposentados
por idade ou por tempo de
contribuição não terão reajuste a receber.
Quase três milhões de segurados do INSS vão receber
um dinheiro extra a partir do
ano que vem. Esse direito
é para quem recebeu entre
1999 e 2009 auxílio doença,
aposentadoria por invalidez e
pensão por morte.
Um mutirão para esclarecer essas dúvidas lotou o Sindicato dos Aposentados em
São Paulo. “Eu vim saber se
vou ter direito ou não”, fala
Dona Maria.
A dúvida de Dona Maria é
compartilhada por milhões de
outros brasileiros. Tanta interrogação levou centenas de
interessados ao mutirão de esclarecimento do Sindicato dos
Aposentados, em São Paulo.
Seu Euzébio, de 70 anos, não
entendia porque não iria receber nada de reajuste.
“Por que eu não tenho direito de ganhar mais do que isso.
Tanto tempo que eu trabalhei e
não tenho direito de receber”,
lamenta o aposentado, Euzébio Gabriel de Oliveira.
Durante dez anos, entre
1999 e 2009, o INSS calculou

de forma errada o auxílio doença, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte
decorrente desses benefícios.
“Os benefícios concedidos nesse período, o sistema
deixou de escolher os 80%
maiores salários de contribuição, ou seja, expurgar os
20% menores. Dessa forma,
ele fez um cálculo indevido
e é o que está gerando o direito à revisão nesse momento”, explica Dulcina Golgato
Aguiar, superintendente regional do INSS de São Paulo.
Em todo o país, quase 2,8
milhões de segurados têm direito à revisão. Aposentados

por idade ou por tempo de
contribuição não terão reajuste a receber.
O pagamento dos atrasados começa no início dete
ano e será feito de forma escalonada. Quem tem mais de
60 anos recebe os atrasados
em fevereiro de 2013. Os segurados que têm entre 46 e
59 anos, vão receber a partir
de 2014, e aqueles que têm
menos de 45 anos irão receber a partir de 2016.
Já segurados que tiveram
o benefício cancelado e não
receberam tudo que deveriam, terão direito a diferença entre 2019 e 2022. Seu

Antônio trabalhou por mais
de 20 instalando telefones.
Ele aposentou em 2006 com
problemas na coluna e nas
pernas, e está ansioso para
que a diferença chegue logo
ao bolso dele.
“Espero que se resolva
logo isso, para dar para aproveitar alguma coisa. Pelo
menos o restinho de vida que
falta”, brinca o aposentado
Antônio dos Reis.
Os beneficiados com direito a esse reajuste serão
avisados por carta pelo INSS.
Quem mudou de endereço nos
últimos anos deve atualizar os
dados, por telefone ou internet
entrevistas-do-ouverney.blogspot.com

Quase três milhões de segurados do INSS deverão receber um dinheiro extra

Bicicletas
ecológicas feitas
de garrafas pet
são expostas em
Taubaté
A partir desta terça-feira (8), as MuzziCycles,
bicicletas ecológicas, ficarão expostas no Sesc
Taubaté. Fabricadas com
garrafas pet em sua composição, as bicicletas, criadas pelo artista plástico
uruguaio Juan Muzzi, são
um exemplo de destinação correta de lixo, reciclagem, comprometimento com a sustentabilidade
e a prática de atividade
física.
As bicicletas dispensam o uso de soldas e
pinturas e, para sua fabricação, são utilizadas 200
garrafas pet recicladas.
Depois de trituradas, elas
passam por um processo
de plastificação e são co-

locadas em um molde de
aço que dá origem ao quadro da bicicleta.
A exposição integra o
projeto Sesc Verão 2013,
que tem como objetivo
promover a prática inclusiva e prazerosa do esporte e da atividade física entre todas as pessoas e em
diferentes espaços.
Despertar os olhares
para os diversos espaços
da cidade – Sesc, clubes,
parques, praças, rua – e
a apropriação enquanto
possibilidade de prática
de esportes e atividades
físicas, incentivando para
que escolham uma atividade, formem grupos
para praticar e encontrem
o seu lugar.

Tribuna do Norte
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Encontro de Grupos Folclóricos
mantém viva a cultura popular
TRADIÇÃO E...

Célia Lima

João Paulo Ouverney
No início da noite do domingo (6)
foi realizado na praça Monsenhor Marcondes o Encontro de Grupos Folclóricos, que acontece há mais de 30 anos,
sob a coordenação de Luiz Carlos Cardoso “Cardosão”. Um dos destaques
foi o Grupo de Moçambique São Benedito, da praça São Cristóvão, bairro
Alto do Cardoso. Inicialmente houve
a reza e, em seguida, as apresentações.
Francisco Moreira de Lima, um dos
integrantes mais antigos do Grupo São
Benedito, disse: “Esperamos e temos
certeza que o prefeito Vito Ardito vai
nos dar bastante apoio e também a todos os outros grupos, como ele sempre
fez nas outras administrações”.
O diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura, professor Afonso
Celso Silva de Oliveira, esteve presente
e afirmou: “O trabalho dessas pessoas é
muito importante porque representa a
cultura popular e temos orientação do
prefeito Vito Ardito para oferecer todo
o suporte possível porque representa
o resgate e a identidade da cultura em
Pindamonhangaba”.
O mais novo integrante do Grupo
São Benedito é Bruno de Oliveira Tolentino, de 15 anos. “Entrei para o grupo faz um ano e estou gostando muito
porque entendo ser muito importante
para a cultura de nossa cidade”, afirmou.
Os mais antigos membros do grupo
são: Benedito Arlindo de Araújo “Seu
Ditinho”, Ciro Monteiro, Francisco
Moreira Lima e o mestre Saturnino
Laurindo.

Grupo de Moçambique São Benedito se apresentou em frente à cascata da praça Monsenhor Marcondes, no domingo
Célia Lima

FUTURO
Célia Lima

Com 15 anos de idade, Bruno de
Oliveira Tolentino é o integrante
mais novo do Grupo São Benedito

Componentes do grupo São Benedito, uma das mais tradicionais expressões da cultura popular em Pindamonhangaba
Célia Lima

Evento folclórico teve a coordenação de Luiz Carlos Cardoso “Cardosão” (à direita)

Célia Lima

A chuva não foi capaz de afastar o público que compareceu às apresentações
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Criado: Lei Municipal nº 4.682, de 12/09/2007
Nos Termos da Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989 e
Decreto Lei Federal nº 3.298, de 20/12/1999

Amigos da Academia de Letras
Durante a festividade comemorativa ao seu Jubileu de
Ouro¸ realizado no dia 17 de dezembro, no Colonial Plaza
Hotel, a APL – Academia Pindamonhangabense de Letras
homenageou com certificado de Mérito Acadêmico as entidades que durante o ano foram parceiras como patrocinadoras ou divulgando os seus eventos: Supermercado
Excelsior, Cia Chevrolet Ative Ford, Churrascaria Gramado, Drogalar, Gráfica São Benedito, jornal Tribuna do Norte, Jornal da Cidade, jornal O Lince (Aparecida) e revista
Exemplar.
Nas fotos abaixo, o momento da homenagem com representantes das mencionadas entidades que estiveram
presentes (as entregas das respectivas honrarias foram
feitas pelo atual presidente APL, Alberto Marcondes Santiago) :
Arquivo TN

Gráfica São Benedito (Sérgio Antonio Monreal)
Arquivo TN

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE
CIVIL PARA O MANDATO 2013/2015 DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA DE PINDAMONHANGABA.
O Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba
no uso das atribuições que lhes são conferidas,
considerando a Lei Municipal 4682 de 12 de setembro de 2007 e suas alterações,
considerando a primeira reunião extraordinária de 22 de novembro de 2012,
CONVOCA:
As entidades sociais e os movimentos sociais, que tenham envolvimento com
a causa da pessoa com deficiência para o credenciamento visando à participação na
Assembleia para a eleição dos representantes da sociedade civil que deverão integrar
o CMPD – Conselho Municipal da Pessoa com deficiência no biênio 2013/2015, cujas
normas são regidas pelo presente Edital.
1. Ficam convocadas as entidades não governamentais de atendimento e defesa da
pessoa com deficiência e os movimentos comprometidos com a causa da pessoa com
deficiência, e as entidades de categoria para votarem e serem votados a uma das 04
(quatro) vagas para conselheiros titulares e 04 (quatro) vagas conselheiros suplentes,
seguindo ordem de classificação decorrente na votação.
a)
Entende-se por Movimentos comprometidos todas as organizações constituídas ou não juridicamente, que comprovem sua atuação continua na cidade, na área da
pessoa com deficiência, devendo apresentar a seguinte documentação:
•
existência mínima de 12 (doze) meses, comprovada por manifestações públicas ou declaração de autoridades públicas ou reportagens que comprovem a atuação em
defesa da causa, ou outros registros comprobatórios;
2. A organização do processo eleitoral ficará a cargo da comissão organizadora composta especialmente para essa finalidade.
Os membros da comissão organizadora são: Andrea Campos Sales Martins e
a)
Vanessa Cristina Cornetti de Lima pela sociedade civil, Carlos Alberto Gonzaga e Rodrigo Martins pelo poder público.
3. O pedido de credenciamento dos representantes de entidades sociais de atendimento
e defesa da pessoa com deficiência e dos movimentos comprometidos com a pessoa
com deficiência com atuação no município de Pindamonhangaba deverá ser protocolado na Sala dos Conselhos Municipais, à Rua Euclides Figueiredo, 94, das 8h30m às
11h30m e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, no período de 17 de dezembro
de 2012 a 16 de janeiro de 2013, que serão homologados pela Comissão Eleitoral.
4. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos credenciados deferidos e indeferidos até a data de 18 de janeiro de 2013.
5. O prazo para o protocolo de impugnação dos Credenciados será de 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da data da publicação, ou seja, até 22 de janeiro de 2013.
Os Recursos deverão ser protocolados no mesmo endereço e horários consa)
tantes no artigo 3º, e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser
publicada no Jornal local até o dia 25 de janeiro de 2013.
A decisão da comissão será incontestável.
b)
6. A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 14 de fevereiro de
2013, das 18 às 21 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, à Av. Nossa Senhora do
Bom Sucesso, 1400, Centro, Pindamonhangaba.
7. Poderão inscrever-se, até o início da assembleia, como candidatos os credenciados
homologados pela Comissão Eleitoral.
8. Cada eleitor poderá votar em até 04 (quatro) candidatos, em cédula especifica distribuída pela Comissão Eleitoral no dia da votação.
9. A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
O critério de desempate se dará pela maior idade.
a)
b)
Ocuparão a titularidade os quatro mais votados e sendo suplentes os demais
pela ordem de votação.
c)
Por deliberação do Plenário da Assembleia, havendo consenso, a eleição poderá ser feita por aclamação.
10. Ao final do processo eleitoral será lavrada a ata de eleição com os resultados, que
terá extrato publicado no Jornal Tribuna do Norte.
11. A posse dos novos conselheiros será dada no dia 22 de fevereiro de 2013.
12. Imediatamente após a posse, em primeira reunião ordinária, os conselheiros realizarão a eleição da nova diretoria.
13. O Poder Público Municipal dará total publicidade, apoio logístico e financeiro ao processo eleitoral.
14. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora.
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2012.
Carlos Alberto Gonzaga
Presidente do CMPD
ANEXO I
CRONOGRAMA

Chevrolet – Autopinda (Luís Henrique Nunes)
Arquivo TN

AÇÕES

DATAS
14/12/2012
17/12/2012 a 16/01/2013
18/01/2013
22/01/2013
25/01/2013
14/02/2013
19/02/2013
22/02/2013

Publicação do Edital
Credenciamento para a Assembleia
Publicação da lista dos inscritos habilitados
Prazo para recurso
Publicação do resultado dos recursos
Assembleia para a Eleição
Publicação do resultado
Posse dos eleitos e eleição da diretoria

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
Instituição: ______________________________________________________________
Tipo: Entidade social ( ) Movimento ( )
Entidade de classe ( )
Endereço Completo: _______________________________________________________
Telefone de contato: _______________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________
Representante Legal (Presidente/Diretor/Coordenador do Movimento)
Nome: __________________________________________________________________
RG: ______________________ CPF: _________________________________________
Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________

Supermercado Excelsior (Luiz Prates da Fonseca)
Arquivo TN

Indicados para o processo eleitoral
TITULAR
Nome: __________________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ___________________________________
Telefone para contato: ___________________e-mail:_____________________________
SUPLENTE
Nome: __________________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ____________________________________
Telefone para contato: __________________e-mail: _______________________________
Documentos Apresentados
( ) Manifestações ou projetos de caráter públicos, nas áreas de atuação da pessoa com
deficiência, comprovadas por declaração de autoridades públicas ou outros registros idôneos.
que possam ser verificados e confirmados pela Comissão Eleitoral.
( ) Outros. Quais ________________________________________________
Pindamonhangaba, ____ de _______________ de 2012.
____________________________________
(nome e assinatura do representante legal)

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENATO EL KHATIB GAMA, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de produção, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido
em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 7 de junho de 1990, residente
e domiciliado Rua Jacirema de Castro Giulianetti Almeida nº 93, Vila São
Paulo, nesta cidade, filho de IVAN JOSÉ GAMA e DUNIA TAHA EL KHATIB GAMA.
ANA CAROLINA DOS SANTOS BRAGA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 15 de fevereiro de 1986,
residente e domiciliada Rua Capitão Alfredo de Paula Salgado nº 87, Alto
do Cardoso, nesta cidade, filha de JOSÉ ROBERTO BRAGA e VITÓRIA
RÉGIA DOS SANTOS BRAGA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 4 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATEUS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão padeiro,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 22 de junho de 1985, residente
e domiciliado Rua Araçatuba nº 74, Maricá, nesta cidade, filho de JAIME
DOS SANTOS e SOLANGE SILVA SANTOS.
GLAUCIA ZIKAN DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em São Paulo,
Estado de São Paulo, no dia 28 de dezembro de 1979, residente e domiciliada Rua Araçatuba nº 74, Maricá, nesta cidade, filha de BENEDITO
DOMINGOS DOS SANTOS e MIRIAN ZIKAN DOS SANTOS. Apresentaram
os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 4 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIMOTEO FERNANDES VIANA, de nacionalidade brasileira, profissão
vigilante, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 3 de março de 1982, residente
e domiciliado na Rua Alfredo Ferreira de Mattos Filho, nº 112, Residencial
Arco Íris, Araretama, nesta cidade, filho de ANTONIO FERNANDES VIANA
FILHO e LEILA GABRIEL VIANA.
RAFAELA MARIA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em São José
dos Campos, Estado de São Paulo, no dia 1 de fevereiro de 1984, residente e domiciliada na Rua Minervina das Dores Oliveira, nº 81, Araretama,
nesta cidade, filha de RITA MARIA LOPES. Apresentaram os documentos
1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 5 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PAULO FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão
programador de produção, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 9 de setembro de
1984, residente e domiciliado na Rua Francisco Joaquim de Oliveira Filho
nº 85, Mombaça, nesta cidade, filho de SONIA MARIA BARBOSA ALVES
FERNANDES.
BRUNA MARCELLE FERREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica administrativa, estado civil solteira, de 23 anos de
idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 25 de
fevereiro de 1989, residente e domiciliada na Rua Timóteo César Campos
nº 39, aptº 2, Jardim Princesa, nesta cidade, filha de MARCIO ANTONIO
DE OLIVEIRA e RITA DE CASSIA FERREIRA DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 5 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL GREANY, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro de
processo, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em São Paulo,
Estado de São Paulo, no dia 19 de abril de 1985, residente e domiciliado
na Rua Gino Amadei, nº 441, Jardim Morumbi, nesta cidade, filho de ELIAS
GREANY e SOLANGE DA SILVA GREANY.
MÁRCIA REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção, estado civil solteira, de 28 anos de
idade, nascida em Suzano, Estado de São Paulo, no dia 31 de janeiro de
1984, residente e domiciliada na Rua Brasil, nº 280, Parque das Nações,
nesta cidade, filha de APRIGIO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA
MARGARIDA MELLO DOS SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3 e
4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 5 de janeiro de 2013.

Assembleia Municipal da Pessoa com Deficiência
Convidamos todas as entidades e movimentos sociais de luta da Pessoa com Deficiência
de Pindamonhangaba a participarem da Assembleia da Pessoa com Deficiência, que
preencherá quatro vagas de conselheiros representantes da sociedade civil no Conselho
Municipal da Pessoa com Deficiência.
O Conselho é uma das muitas conquistas das pessoas com deficiência, e sua atuação
é fundamental para a efetivação do controle social e consolidação da democracia participativa.
Recomendamos a leitura atenta do Edital CMPD 01/2012. A entidade ou movimento deve
indicar um representante titular e um suplente utilizando a ficha de inscrição anexa ao
mesmo.
As inscrições podem ser feitas até 16/01/2013 na Sala dos Conselhos, na Rua Euclides
Figueiredo, 94. Sua participação é muito bem-vinda e contribuirá para a garantia de direitos com igualdade de oportunidades.
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência

Edital de Convocação
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Pelo presente, Eu, Sônia Maria Sant’Ana Andrade César, na qualidade de Presidente
da Associação dos Moradores do Jardim Bela Vista, Vila Verde, Ponte Alta e Parque
das Nações, localizada na Rua Orlando Silva, nº248, Jardim Bela Vista, em cumprimento à decisão tomada pela Diretoria Executiva reunida extraordinariamente no dia cinco
de Janeiro de dois mil e treze, de antecipar a eleição da nova Diretoria Executiva e
do novo Conselho Fiscal da Entidade, CONVOCO ASSEMBLÉIA GERAL ELEITORAL,
nos termos estatuários, a se realizar no dia 02 de Fevereiro de 2013, das 10h as 14h,
na Sede Social, situada ao endereço sitado acima, com a finalidade de se eleger uma
nova Diretoria e um novo Conselho Fiscal, para biênio 2013/2015. Poderão participar os
senhores moradores e moradoras do Jardim Bela Vista, Vila Verde, Ponte Alta e Parque
das Nações, parte esquerda da Av. Nossa Senhora do bom Sucesso, considerando o
sentido Centro-Dutra, que tenham mais de 16 anos para votar, e para concorrerem aos
cargos eletivos, deverão ter mais de 18 anos.
Os que desejarem concorrer deverão formar suas respectivas chapas e entregá-las à
Senhora Sônia Maria Sant’Ana Andrade César, até o dia 29/01/2013, para que se possa
fazer o devido registro, devendo as chapas estarem COMPLETAS.
Em contato com a Senhora Presidente, pelos telefones 3645-6947 ou 9169-4985, os interessados poderão solicitar todo o material necessário á composição das suas chapas,
cópia do Estatuto, etc... NADA MAIS.
Pindamonhangaba 05 de Janeiro de 2013.
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Jornal O Lince, da cidade de Aparecida
(Alexandre Marcos Lourenço Barbosa)
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LICENÇA DA CETESB

Jornal Tribuna do Norte
(Fundação Dr. João Romeiro)

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

M. M. VIEIRA & CIA. LTDA. EPP, torna público que recebeu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação N° 3003900, válida até 03/01/2016, para Painéis de propaganda, exclusive luminosos, sito à Rua: GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 187, PQ
SÃO DOMINGOS, PINDAMONHANGABA- SP.

T&T COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA. torna público que requereu
da CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 3003847, válida até 03/01/2016,
para fabricação de pão de queijo congelado, sito à Estrada Particular Jardim Regina, nº
1120 - Atanázio - Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
BRASBAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação Nº 3000575 para fabricação de
artefatos de isopor, sito a Rua Nicolau Moassab, nº 85 - Feital - Pindamonhangaba/SP.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 8 de janeiro de 2013

Receita libera nesta terça-feira consulta
ao primeiro lote da malha fina do IR 2012
A Receita Federal libera nesta terça-feira (8), a
consulta ao primeiro lote de
restituições do Imposto de
Renda Pessoa Física 2012 da
malha fina. A consulta estará
disponível no site da Receita.
Serão liberadas também declarações dos exercícios de
2011, 2010, 2009 e 2008. O
dinheiro será depositado no
banco no dia 15 de janeiro de
2013.
Para o exercício de 2012,
serão creditadas restituições
a um total de 79.484 contribuintes, com correção de
6%. Do exercício de 2011,
serão creditadas restituições
para um total de 11.513 contribuintes, com correção de
16,75 %.
De 2010, serão 6.781
restituições, com correção
de 26,9% e de 2009, o número chega a 4.613, corrigidas
em 35,36%. Do exercício
de 2008, serão creditadas
restituições para um total de
4.703 contribuintes, com correção de 47,43%.
Para saber se teve a
declaração liberada, o
contribuinte deverá acessar a página da Receita
na internet, ou ligar para
o Receitafone, 146. Outra
alternativa para as pessoas

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba
Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005
Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009

Procedimentos para obtenção de subsídios em 2013
para todas as modalidades esportivas.
Fica estabelecido que:
1.
Os interessados deverão estar devidamente legalizados com os impostos municipais (anexar certidões comprobatórias);
2.
Os respectivos interessados não deverão se enquadrar na nova redação do
Art. 118 do Capitulo V da Lei Orgânica Municipal de Pindamonhangaba, conhecida como
“Ficha Limpa Municipal”, aprovada em 2º turno no dia 21 de maio de 2012;
3.
O prazo para a apresentação da solicitação dos subsídios pretendidos para o
ano de 2013, será de 08 de janeiro (terça-feira) a 20 de fevereiro (quarta-feira) das 09h00
às 11h00 e das 14h00 às 17h00, através de projeto específico;
4.
As instruções para preenchimento do projeto constam no roteiro e o modelo
deverá ser retirado no FAEP ou solicitado via e-mail ao faep.sejelp@yahoo.com.br.
5.
O projeto deverá ser entregue em uma via impressa na sala do FAEP, no Centro Esportivo João do Pulo, Rua Engenheiro Orlando Drumonnd Murgel nº. 493 - Parque
São Domingos. Assinar protocolo de entrega.
6.
Todos os itens e dados solicitados devem estar completos, sendo que a falta
de qualquer informação acarretará na recusa do projeto. Será obrigatória a entrega de
cópias simples do RG, CPF e cartão do banco ou comprovante que contenha os dados
bancários dos beneficiados cadastrados (destacar nome do banco, agência e número da
conta);
7.
A prioridade para a concessão de benefícios será para o atendimento de projetos esportivos com responsabilidade social (voltados para a comunidade), representando
o município de Pindamonhangaba.
8.
O Conselho Diretor do FAEP de acordo com os interesses do município poderá
disponibilizar (total ou parcialmente) ou recusar os recursos solicitados;
9.
O acompanhamento diário dos atletas em suas atividades esportivas será de
responsabilidade do FAEP e da entidade, estando esta, juntamente com a comissão
técnica, aptas a solicitar o cancelamento do benefício de qualquer atleta, conforme regimento interno e termo de compromisso;
Obs.: Qualquer dúvida entrar em contato com o FAEP pelo telefone (12) 3643-2170 ramal 216 ou comparecer pessoalmente.
Roteiro de apresentação para o Projeto Esportivo 2013
Capa contendo:
—
Título: “Projeto para obtenção de subsídios para 2013”;
—
Nome da entidade solicitante;
—
Nome do responsável, telefone e e-mail;
—
Modalidade e categoria.

Para o exercício de 2012, serão creditadas restituições a um total de 79.484 contribuintes

físicas, informou a Receita, é utilizar um aplicativo
para tablets e smartphones
que permite, entre outras
coisas, a consulta das restituições desde 1999 e a
situação cadastral de inscrição no CPF.
O aplicativo, desenvolvido pelo Serpro, é gratuito e
pode ser utilizado para o Android, sistema do Google, e o

iOS, criado pela Apple.
A Receita lembra que
a restituição ficará disponível no banco durante
um ano. Se o contribuinte
não fizer o resgate nesse
prazo, deverá requerê-la
por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico.
Caso o valor não seja
creditado, o contribuinte

poderá procurar qualquer
agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central
de Atendimento do banco
por meio do telefone 40040001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e
0800-729-0088 (deficientes
auditivos), para agendar o
crédito em conta-corrente
ou poupança, em qualquer
banco.

Caderneta de poupança bate recorde
em ano de mudança no rendimento

No ano em que a rentabilidade da poupança mudou,
a captação líquida (depósitos

11

superam retiradas) da caderneta atingiu R$ 49,7 bilhões
ao longo de 2012, o maior valor para um ano desde o início
da série histórica do Banco
Central (BC), que começa em
1995. Até então, o recorde havia sido registrado em 2010.
Em dezembro, os poupadores depositaram R$ 121,8
bilhões e retiraram R$ 112,6
bilhões, resultando um saldo

positivo de R$ 9,2 bilhões.
A caderneta de poupança fechou 2012 com a marca histórica de R$ 496 bilhões.
Mudanças
na poupança
Desde maio do ano passado, os depósitos em caderneta de poupança passaram a ter sua rentabilidade

atrelada à taxa básica de
juros, a Selic. Desde então,
o rendimento é equivalente
a 70% da taxa acrescido da
Taxa Referencial (TR). O
objetivo do governo era evitar a fuga de capital para a
poupança, que passou a ser
mais rentável do que outras
modalidades de investimento após o ciclo de queda nas
taxas de juros.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Identificação Geral.
Recursos Oferecidos e Anexos.
Justificativa.
Objetivo.
Competições 2013 e resultados em 2012 (calendário da modalidade).
Desenvolvimento de categoria de base.
Identificação Individual.
Tabela de Critérios de valores de atletas e técnicos.
Solicitações de benefícios FAEP 2013.
Orientações Gerais FAEP.

Prof.º Leandro José Galdino
Secretário de Esportes

EDITAL DE CHAMAMENTO
O Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba – FAEP convida as pessoas jurídicas
e físicas de modalidades esportivas diversas, interessadas em obter subsídios, a entregar os projetos esportivos de 2013 e deverão seguir os procedimentos e roteiros a seguir.
		
Prof.º Leandro José Galdino
Secretário de Esportes

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba
Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005
Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009

EDITAL DE CHAMAMENTO
O Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba – FAEP tem sua gestão exercida
por um Conselho Diretor Deliberativo, formado por sete membros, sendo que quatro
membros são eleitos por segmentos esportivos do município, conforme segue abaixo.
O mandato dos atuais conselheiros expirou no ano de 2012 e para renovação do Conselho Diretor convidamos os interessados dos segmentos abaixo para participarem da nova
assembléia de eleição, para o exercício de 2013 a 2014, no dia 10 de janeiro, quinta-feira, no Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, sala do FAEP, no horário das 09h00
às 11h00 e das 14h00 às 16h00:
1. Professores e Técnicos da SEJELP;
2. Professores de Educação Física da Rede Estadual de Ensino;
3. Presidentes das Sociedades Amigos de Bairro;
4. Presidentes de Ligas, Clubes e Associações.
Observações:
* Os indicados de cada segmento devem possuir vínculo oficial com as entidades que
representam.
* Os respectivos interessados não deverão se enquadrar na nova redação do Art. 118
do Capitulo V da Lei Orgânica Municipal de Pindamonhangaba, conhecida como “Ficha
Limpa Municipal”, aprovada em 2º turno no dia 21 de maio de 2012.
* Em cada assembléia será realizada eleição direta, com voto secreto, onde cada votante
votará em até três nomes. A lista tríplice será enviada ao Digníssimo Senhor Prefeito
Municipal que indicará o membro de cada segmento para o novo mandato.
* Não é Permitido voto por procuração.
Prof.º Leandro José Galdino
Secretário de Esportes

Veja quais são os jornais
mais antigos do Brasil
O jornal Tribuna do Norte é o segundo mais antigo do Estado de São Paulo e o sétimo do Brasil. Os jornais mais
antigos do país ainda em circulação são os seguintes:
Nome

Cidade

Data fundação

Baile da Vila São
Benedito comemora
22 anos em 2013

EDITAL DE CHAMAMENTO
O Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba – FAEP convida as pessoas jurídicas
e físicas da área de Fisioterapia interessadas em obter subsídios, a entregar o projeto
esportivo de 2013 e deverão seguir os procedimentos e roteiros a seguir.
		
Prof.º Leandro José Galdino
Secretário de Esportes

Fundação

Diário de Pernambuco - Recife/PE - 7/11/1825 - Antônio José
de Miranda Falcão
Jornal do Commercio - Rio de Janeiro/RJ - 1/10/1827 - Pierre
Plancher
O Mossoroense - Mossoró/RN - 17/10/1872 - Jeremias da
Rocha Nogueira
O Estado de São Paulo - São Paulo/SP - 4/01/1875 - Américo
de Campos e Francisco Pestana
A Província do Pará - Belém/PA - 25/3/1876 - Joaquim José
de Assis
O Fluminense - Niterói/RJ - 08/05/1878 - Prudêncio L. Ferreira e Francisco Miranda
Tribuna do Norte - Pindamonhangaba/SP - 11/06/1882 - João
Romeiro
Gazeta de Alegrete - Alegrete/RS - 01/10/1882 - Barão de
Ibirocai
Diário Popular - São Paulo/SP (atual Diário de São Paulo) 08/11/188 - José Maria Lisboa
O Taquaryense - Taquari/RS - 31/07/1887 - Albertino Saraiva
Diário Popular - Pelotas/RS - 27/08/1890 - Theodósio Menezes
Jornal do Brasil - Rio de Janeiro/RJ - 9/4/1891 - Joaquim Nabuco e Rodolfo Dantas
Gazeta de Ouro Fino - Ouro Fino/MG - 31/1/1892 - Júlio Bueno Brandão
A União - João Pessoa/PB - 2/2/1893 - Álvaro Machado
A Tribuna - Santos/SP - 26/3/1894 - Olympio Lima
A Notícia - Rio de Janeiro/RJ - 17/9/1894 - Manoel Jorge de
Oliveira Rocha
Correio do Povo - Porto Alegre/RS - 1/10/1895 - Francisco
Antônio Vieira Caldas Júnior
Jornal A Mococa - Mococa/SP - 11/4/1896 - João Gomes Barreto Filho
Diário da Tarde - Curitiba/PR - 18/03/1899
Jornal A Comarca - Mogi-Mirim/SP - 5/7/1900 - Francisco Cadorna Buarque de Macedo - Piracicaba/SP - 4/8/1900
- Alberto Horta e Antônio Ferraz

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba
Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005
Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009

A presidente Clara Romão e diretoria

O baile realizado todo
domingo, na sede Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria de Papel (rua Guilherme
Nicoletti, Vila São Benedito), é um dos mais antigos da
região e vai comemorar 22
anos de sucesso no próximo
mês de agosto.
“Está de parabéns a Clara Romão e sua equipe, que
conseguem manter esse ótimo baile sempre de casa
cheia há mais de 21 anos,

enquanto outros bailes começaram e terminaram por aí”,
disse Aparecida Silva.
Clara Romão define a
fórmula do sucesso: “Oferecemos um ambiente familiar,
boas bandas, um local de
encontro de amigos, e nossa
gratidão a todos por esses 21
anos de sucesso”.
O baile acontece todo domingo a partir das 20 horas
animado pelas melhores bandas ao vivo.

Procedimentos para obtenção de subsídios em 2013 – Projeto de Fisioterapia
Fica estabelecido pelo Conselho Diretor do FAEP, que:
1.
Os interessados deverão estar devidamente legalizados com os impostos municipais (anexar certidões comprobatórias);
2.
Os respectivos interessados não deverão se enquadrar na nova redação do
Art. 118 do Capitulo V da Lei Orgânica Municipal de Pindamonhangaba, conhecida como
“Ficha Limpa Municipal”, aprovada em 2º turno no dia 21 de maio de 2012.
3.
O prazo para a apresentação da solicitação dos subsídios pretendidos para o
ano de 2013, será de 08 de janeiro (terça-feira) a 20 de fevereiro (quarta-feira) das 09h00
às 11h00 e das 14h00 às 17h00, através de projeto específico;
4.
As instruções para preenchimento do projeto constam no roteiro e o modelo
poderá ser retirado no FAEP, ou solicitado via e-mail ao faep.sejelp@yahoo.com.br.
5.
O projeto deverá ser entregue em uma via impressa, na sala do FAEP, no Centro Esportivo João do Pulo, Rua Engenheiro Orlando Drumonnd Murgel nº. 493 – Parque
São Domingos. Assinar protocolo de entrega.
6.
Todos os itens e dados solicitados devem estar completos, sendo que a falta
de qualquer informação acarretará na recusa do projeto. Será obrigatória a entrega de
cópias simples do RG e CPF do solicitante;
7.
A prioridade para a concessão de benefícios será para os que atenderem as
necessidades, de acordo com o roteiro abaixo, e tenham disponibilidade de acompanhar
os atletas nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior.
O Conselho Diretor do FAEP de acordo com os interesses do município poderá
8.
disponibilizar (total ou parcialmente) ou recusar os recursos solicitados;
9.
O acompanhamento diário dos fisioterapeutas em suas atividades será de
responsabilidade do FAEP, estando esta, juntamente com a comissão técnica, aptas a
solicitar o cancelamento dos trabalhos, se configurados irregularidades.
Obs.: Qualquer dúvida entrar em contato com o FAEP pelo telefone (12) 3643-2170 ramal 216 ou comparecer pessoalmente.
Roteiro de apresentação para o Projeto de Fisioterapia 2013
Capa contendo:
Título: “Projeto de Fisioterapia Desportiva para 2013”;
—
—
Nome da Entidade/ Pessoa solicitante;
—
Nome do responsável, telefone e email;
I.
Identificação Geral.
Endereço, CNPJ, telefone, certidões comprobatórias. Currículo dos profissionais.
II.
Recursos Pretendidos e Anexos.
Valores que serão cobrados (por atleta, por hora)
III.
Disponibilidade.
Horários de atendimento e disponibilidade de profissionais acompanhando a delegação
em Jogos Abertos e Regionais – cerca de 10 a 15 dias.
Atendimento a: atletas de base, atletas de categorias principais e terceira idade da SEJELP.
IV.
Material e contra-partida.
Destacar material a ser utilizado e contra-partida.
V.

Outros.
Prof.º Leandro José Galdino
Secretário de Esportes
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Malha de Pinda tem o melhor
jogador juvenil do Estado
A malha de Pindamonhangaba honrou o nome da
cidade nas competições de
2012. Somente com atletas
da Princesa do Norte, a modalidade conquistou os títulos
de Bicampeão Paulista Juvenil e o inédito Título Paulista
Adulto (AE Água Preta). Ao
contrário de tantas outras modalidades, a malha possui um
excelente trabalho de base e
provou para a população que
é possível fazer um time campeão apostando nos nossos
atletas.
A consagração do trabalho desenvolvido pela Liga
Municipal de Malha de Pin-

damonhangaba, nos últimos
anos, veio na festa de premiação da Federação Paulista
da modalidade que, além de
receber os troféus de campeão paulista, trouxe também
para casa o título de melhor
jogador juvenil do Estado em
2012.
O atleta Emerson Gouvêa de Pindamonhangaba
conquistou a premiação desbancando vários concorrentes profissionais juvenis de
grandes potências do esporte
na modalidade. “Fico muito
feliz por fazer parte dessas
conquistas.
Conseguimos,
através dos esforços de pes-

Todos na cola do Santos
A trinca de ferro do futebol de São Paulo (São Paulo, Palmeiras e Corinthians)
tentará quebrar a sequencia
vitoriosa do Santos, que venceu as últimas três edições
do Paulista. Para isso, o Tricolor e o Timão apostam no
forte elenco que já possuem
e em grandes contratações,
como as do zagueiro Lúcio e
do atacante Alexandre Pato.
Enquanto isso, o Santos reforça a equipe com a chegada do meia Montillo; já o
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Emerson (o último da esquerda para a direita), eleito o melhor atleta do ano

Futebol Menor da Ferroviária
participou de todas as finais em 2012
Divulgação

Palmeiras vai apostar todas
as fichas na permanência do
pirata Barcos, uma vez que
Marcos Assunção deixou o
Palestra.

EC Taubaté finalizando
preparativos para o
Campeonato Paulista
Com início da temporada, atletas do EC Taubaté se
apresentaram na manhã do
último dia 2, no estádio Joaquim de Moraes Filho, onde
os jogadores fizeram trabalhos físicos e técnicos, em
dois períodos. No dia 3 houve
a mesma movimentação.
Sobre o elenco, o técnico
Paulo Cesar comentou: “O grupo é muito bom e de qualidade
técnica. Com a chegada de mais
um zagueiro, o Juan, pretendo
definir nossa equipe nos amistosos que iremos realizar”.
É pretensão da comissão
técnica que o EC Taubaté realize, pelo menos, três

soas que gostam da malha, e
das que acreditam nas nossas
crianças e nos nossos atletas,
conquistar dois títulos paulistas e uma das maiores honrarias (atleta do ano) da modalidade. Agradeço a todos que
fizeram parte dessas brilhantes conquistas”, disse o presidente da Liga em 2012, Lucas
Ouverney.
Agora em 2013 a malha
irá defender o título paulista
juvenil e disputar a divisão
especial do paulista em busca da vaga para o brasileiro,
além de várias outras competições de nível regional e estadual.
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amistosos antes do início do
campeonato, marcado para o
próximo dia 26, no “Joaquinzão”, diante do Guaçuano.
O primeiro amistoso será
nesta quarta-feira (9), contra
o Volta Redonda, no estado
fluminense.
Elenco
Com a chegada do zagueiro Juan que já defendeu o XV
de Jaú-SP, em 2009; Paraná-PR, em 2010; Sertãozinho-SP, em 2011, e nas últimas
duas temporadas em Portugal, defendendo a equipe do
Arouca, o elenco taubateano
conta com 25 atletas em treinamento.

Os jogadores
Goleiros: Santos, William e Yuri.
Laterais: Viola, Alex, Jeferson e Julio Fantone.
Zagueiros: Amarildo, Rafael Almeida, Wagner e Juan.
Volantes: Bruno, Foguinho, Felipe, Célio e Serginho.
Meias: Samuel, Mateus, Douglas e Nenê.
Atacantes: Val Ceará, Gilsinho, Jonh Lennon, Gilson Carlos e
Reginaldo.

O Departamento de Futebol Menor da AA Ferroviária
fechou 2012 com uma marca
incrível: esteve em todas as
finais nas categorias em que
participou. Sob o comando
do Professor Guina e com
apoio dos diretores Dr. Raul,
Luiz Antônio e Pinguim, o
clube alviverde demonstrou
o bom desempenho de seus
jogadores e excelente nível
técnico de seu plantel.
O clube participou de todas as categorias do futebol
menor e no Sub 11 levou o título de campeão 2012, ficando
com troféus de vice-campeão
nas categorias: Sub 13, Sub 15
e Sub 17, todos vencidos através de disputa nos pênaltis.
Retrospectiva
O título do Sub11 foi
conquistado pela Ferroviária
após vencer a decisão con-

Uma das equipes da Ferroviária, que esteve presente em todas as finais de 2012

tra o Colorado por 1 a 0, em
partida realizada no dia 22 de
setembro. No Sub13, o vice
campeonato veio com a vitória nos pênaltis do Etna no dia
2 de dezembro. No Sub 15, a

Tabela e resultados da Copa
São Paulo de Juniores 2013
Veja a tabela e resultados dos principais clubes da região e
paulistas na Copa São Paulo de Juniores 2013 na 1ª fase. São
24 cidades que sediarão os jogos das chaves, que contam com
quatro clubes cada, totalizando 96 participantes.
Grupo O – Taubaté
5/1 – Taubaté 2 x 2 SC do Gama DF
8/1 – Taubaté x Santo André
11/1 – Taubaté x Botafogo FR-RJ
Grupo T – Atibaia
6/1 – Sport Recife 3 x 2 Guará
9/1 – Atibaia x Guará
12/1 – Guará x Red Bull SP
Grupo V – São José dos Campos
4/1 – São José 1 x 3 São Francisco BA
7/1 – São José 0 x 2 São Caetano SP
10/1 – São José x Cruzeiro MG

decisão aconteceu no dia 6
de outubro e, após empate
em 1 a 1 no tempo normal, o
Ramos venceu a Ferroviária
garantindo o caneco de vice
para os meninos alviverdes.

E no final do ano, em final realizada no dia 17 de dezembro,
no estádio Ramirão, depois de
um empate em 1 a 1 no tempo
normal, o Sapopemba bateu a
Ferroviária.

Messi, de novo
O argentino Lionel Messi (Barcelona) venceu pela
quarta vez o prêmio Bola de
Ouro da Fifa, superando o
português Cristiano Ronaldo
(Real Madri) e o espanhol
Andres Iniesta – também da
equipe Catalã.
A festa da Fifa ocorreu
segunda-feira (7), em Zurique, na Suíça, e ainda contou
outros prêmios, com destaque especial para Vicente Del

Bosque (seleção espanhola)
– que despachou Pepe Guardiola (ex-Barcelona) e José
Mourinho (Real Madri) na
escolha de melhor técnico,
cujo troféu foi entregue pelo
comandante da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari – o
Felipão.
Autor do gol mais bonito no ano passado, o santista
Neymar desta vez não levou
nada.
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Grupo G – Araras
6/1 – Corinthians 2 x 2 XV Piracicaba
9/1 – Americano MA x Corinthians
12/1 – União S. João x Corinthians
Grupo M – São Carlos
4/1 – São Paulo 5 x0 União MT
7/1 – Guaicurus MS 2 x 5 São Paulo
10/1 – São Carlos x São Paulo
Grupo V – Jaguariúna
4/1 – Santos 3 x 0 Clube do Remo PA
7/1 – Santos 1 x 0 São Mateus ES
10/1 – Santos x Corinthians AL
Grupo Q – Barueri
5/1 – Palmeiras 6 x 0 Confiança SE
8/1 – Fluminense PI x Palmeiras
11/1 – Grêmio Barueri x Palmeiras
Grupo F – Penápolis
6/1 – Juventude RS 3 x 0 Portuguesa
9/1 – Penapolense x Portuguesa
12/1 – Portuguesa x Náutico Capiberibe PE

Cristiano Ronaldo, Iniesta e Messi

