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TRIBUNA DO NORTE

A praça do Cisas - Centro In-
tegrado de Saúde e Assistência 
Social e no canteiro central da 
avenida Nova Pinda, entre o Ipê 
I e o Ipê II, no Distrito de Morei-

ra César, receberam serviços de 
poda nas árvores esta semana. A 
ação foi realizada pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio da 
Subprefeitura de Moreira César.

SEGUNDA-FEIRA - 14/1

previsão do tempo

TEMP. MÍNIMA     17ºC 
TEMP. MÁXIMA    26ºC

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    26ºC

TEMP. MÍNIMA     20ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

TEMP. MÍNIMA     17ºC 
TEMP. MÁXIMA    23ºC

SÁBADO - 12/1SEXTA-FEIRA - 11/1 DOMINGO- 13/1
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nuvens 
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pancadas 
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Segundo caderno

Célia Lima

Fonte: CPTEC unpe

Anuncie aquiAnuncie aquiAnuncie aquiAnuncie aquiAnuncie aquiAnuncie aqui
3644-2077
comercial@tribunadonorte.net

Matrículas abertas para 
escolas municipais

As matrículas para as unidades municipais de ensino de Pindamonhangaba estão abertas. As vagas são para crianças da pré-
-escola, Ensino Fundamental – ciclo 1, e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para realizar a matrícula, é necessário procurar a 
Secretaria de Educação durante este mês.

Prefeitura de Pinda prepara 
Carnaval “Caia na Folia”

A Prefeitura já iniciou os preparativos para o Carnaval 2013, que tem como slogan "Caia na Folia". 
As primeiras reuniões começaram as ser realizadas na semana passada.

Confi ra programação do 
“Cata-treco” nos bairros

Primeira parcela do IPVA vence hoje

Prefeito visita e fi scaliza 
obras em andamento 

Pinda vence Copa 
América de Ciclismo

Poda de árvores 
benefi cia Moreira César

O Team Funvic Pindamonhangaba sagrou-se campeão nas categorias masculino e feminino da Copa 
América de Ciclismo, que abriu o calendário de provas da modalidade no país. 

O prefeito de Pindamonhan-
gaba, Vito Ardito, em seus dez 
primeiros dias de governo, tem 

priorizado a interação com os 
funcionários e também a fiscali-
zação aos departamentos.

Moradores de diversos bair-
ros da cidade terão a opção de 
utilizar os serviços do "Cata-treco" 
para retirar os materiais inserví-

veis de seus quintais. Os traba-
lhos serão oferecidos pelo  DSM 
a partir do dia 14 de janeiro.
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No Estado de São Paulo,  a primeira parcela do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores referente a 2013, para veículos com placa final 1, vence nesta sexta-feira (11).

Arquivo TN

Luis Cláudio/Portal R3 Célia Lima

Colisão entre dois carros faz vítima fatal
Uma criança de 10 anos morreu e dois adultos ficaram feridos em um acidente ocorrido nessa 

quarta-feira (9), na Estrada do Ribeirão Grande. Os veículos eram um Fusca e uma Montana.
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 Criação: Professor Souza Leite 

Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

O calor está a cada ano mais forte e o verão mais 
inclemente. E com isso  um problema que há muito  
vem sendo alertado: a escassez de água potável, 
cada vez maior e mais perigosa. Cientistas preveem 
que dentro de alguns anos a água se tornará um pro-
duto raro, disputado acirradamente pela população do 
mundo. 

A quem cabe a responsabilidade? Aos governan-
tes? À população? Ou a todos como um conjunto em 
meio à natureza?  E ainda existe tempo para reverter 
a situação? E os grandes rios brasileiros, podem ser 
salvos?

Na Europa, após um trabalho que levou mais de 
dez anos, os rios Sena (França) e Tâmisa (Inglaterra), 
outrora sujos como o nosso famoso Tietê, foram total-
mente despoluídos e hoje suas águas são puras.

E isso poderá tornar-se realidade no Brasil, quando 
governantes e população se conscientizarem que é 
necessária uma ação conjunta para salvar o precio-
so líquido. Muitas vezes os governos até tentam fazer 
sua parte, porém não encontram respaldo por parte da 
comunidade. O rio Tietê, em São Paulo, está constan-
temente recebendo obras de limpeza e aumento de 
sua calha, visando diminuir as constantes inundações 
na época chuvosa. 

Mas é comum quem passa pela Marginal, em dias 
de chuva, presenciar  sacos de lixo chegando ao rio, 
proveniente de córregos que cortam diversos bairros. 
O povo acha mais fácil jogar lixo nos riachos, sem pen-
sar no mal que está fazendo ao meio-ambiente.

Em Pindamonhangaba, a Prefeitura faz sua parte 
mantendo limpos os cursos de água, realizando a ope-
ração “Cata-treco”, limpando  bocas de lobos e outros 
serviços essenciais. Mas a população também precisa 
fazer participar, depositando lixo e entulhos em locais 
apropriados, não jogando nada em terrenos baldios ou 
em ruas, que possam causar entupimento em galerias 
ou transbordamento de córregos.

A água está escasseando no planeta Terra! Basta 
de desperdício, lavação de  calçadas, carros  lavados 
consumindo centenas de litros de água, vazamentos 
e outros desperdícios. É chegada a hora de todos – 
governantes e povo – literalmente “fecharem as tor-
neiras” do desperdício. Se não cuidarmos hoje do pre-
cioso líquido chamado água, amanhã poderá ser tarde 
demais, e a vida correrá o risco de se extinguir no pla-
neta, não por falta de alimento (como já temeram um 
dia), mas sim por falta de água.

É hora de autoridade e pessoas comuns se unirem 
em defesa de nossos rios, que nos fornecem o bem 
mais precioso que a natureza nos legou gratuitamen-
te: o ouro líquido chamado água! 

Água: ouro líquido que 
precisa ser preservado

O índice de reajuste para os be-
nefícios do INSS - Instituto Nacional 
do Seguro Social com valor acima 
do salário mínimo será de 6,15%, 
de acordo com informações de sua 
assessoria de imprensa. A porta-
ria dos ministérios da Fazenda e 
Previdência Social foi publicada 
no Diário Ofi cial da União dessa 
quarta-feira (9). Com o reajuste, 
o teto da Previdência Social para 

2013 passa para R$ 4.157,05.
Segundo a assessoria, o reajus-

te dos benefícios de até um salário 
mínimo atingirá 20 milhões de se-
gurados e terá impacto de R$ 10,7 
bilhões nos benefícios pagos pelo 
instituto, enquanto o aumento para 
quem ganha acima do piso previ-
denciário representará um impacto 
líquido de R$ 9,1 bilhões.

O INSS divulgou também as 

alíquotas de contribuição dos traba-
lhadores empregados, domésticos 
e trabalhadores avulsos. As alíquo-
tas são de 8% para aqueles que ga-
nham até R$ 1.247,11; de 9% para 
quem ganha entre R$ 1.247,12 e 
R$ 2.078,52 e de 11% para os que 
ganham entre R$ 2.078,53 e R$ 
4.157,05. As alíquotas relativas aos 
salários pagos em janeiro começam 
a ser recolhidas em fevereiro.

O valor mínimo dos benefícios 
pagos pelo INSS foi para R$ 678 
com o reajuste do salário mínimo 
de 2013. A cota do salário-família 
passa a ser de R$ R$ 33,14 para 
o segurado com remuneração men-
sal não superior a R$ 646,24 e de 
R$ 23,35 para o segurado com 
remuneração mensal superior a 
R$ 646,24 e igual ou inferior a R$ 
971,33, conforme a assessoria.

INSS: reajuste para benefícios acima do mínimo será de 6,15%

Primeira parcela do IPVA deve ser paga nesta sexta-feira
No Estado de São Paulo,  a 

primeira parcela do IPVA - Impos-
to sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores referente a 2013 
vence nesta sexta-feira (11). Na 
mesma data começa a vencer 
também o prazo para quem op-
tar por pagar o imposto em uma 
cota, com direito a desconto no 
valor total. O pagamento pode 
ser efetuado em qualquer agên-
cia bancária credenciada ou  pe-
los serviços de atendimento ofe-
recidos pelo banco, o que inclui a 
internet. A data dos vencimentos 

das parcelas variam  de acordo 
com o fi nal da placa do automó-
vel. Quem realizar o pagamento 
em apenas uma cota no mês de 
janeiro terá um desconto de 3% 
no valor total. Outra maneira é 
parcelar o valor em até três ve-
zes, entre os meses de janeiro e 
março.
Consulte o valor seu IPVA

Consulte quanto você vai 
pagar de IPVA e imprima a 
guia para pagamento  no site 
do Detran: http://www3.fazenda.
sp.gov.br/ipvanet/ 

Tabela de datas de pagamento por placa

Site do jornal Tribuna do Norte passa por 
reformulação para ter maior interatividade

Falecimentos
Pindamonhangaba

Olímpio Valério 
75 anos - 9/1/2013

Luiz Carlos Gama 
53 anos - 8/1/2013

Leonidia César 
83 anos - 8/1/2013

Sebastião Carlos Lacorte  
6/1/2013

Antônio Luiz Marques Silva 
78 anos - 5/1/2013

Mega-Sena 
acumula 
outra vez

A Mega-Sena continua acu-
mulada. Quarta-feira (9), a Caixa 
Econômica Federal realizou o con-
curso de número 1.458 da Mega e 
não houve ganhador. Com isso, a 
estimativa de prêmio da CEF para 
o sorteio do sábado (12) é de R$ 
13 milhões.

Confi ra as dezenas do concur-
so 1.458: 2 – 4 – 16 – 33 – 44 -51.

A quina teve 134 ganhadores e 
cada um levará R$ 14.358,12 como 
prêmio. Outros 9.515 apostadores 
fi zeram a quadra e vão levar R$ 
308,98.

O site do jornal Tribuna do 
Norte está sendo remodela-
do e recebendo novas ferra-
mentas de navegabilidade. 
Apresentar um site  interati-
vo é o objetivo da direção da 
Fundação Dr. João Romeiro. 
A mudança de visual do site 
marca também o começo de 
uma nova fase, voltada para 
maior participação dos In-
ternautas (que agora já po-
dem copiar textos), além de 
mantermos também o for-
mato das páginas em PDF.

Comida no lixo
Em recente relatório 

divulgado por uma organi-
zação britânica constatou-
-se que o desperdício de 
alimentos em nosso planeta 
é preocupante em face aos 
problemas enfrentados pela 
humanidade, tais como a 
fome e o aumento popula-
cional.

O relatório indica que 
até metade de toda a comi-
da produzida a cada ano no 
mundo, cerca de dois bilhões 
de toneladas, vão parar no 
lixo. Segundo o estudo essa 
situação ocorre devido a 
uma série de motivos, dentre 
os quais estão as condições 
inadequadas de armazena-

mento, a adoção de prazos 
de validade muito rigorosos 
e as promoções dos super-
mercados (que nos fazem 
comprar mais do que neces-
sitamos).

O desperdício de alimen-
tos também implica em des-
perdício de recursos usados 
para a sua produção, como 
água, áreas para agricultura 
e energia.

É preciso pensar em al-
ternativas para que esses 
alimentos cheguem àqueles 
que realmente necessitam. 
Muitos passam fome em 
nosso planeta e é urgente 
uma mudança em nossos 
costumes alimentares.

Ontem e hoje Veja nesta seção a igreja de São Benedito (Paróquia de Nossa Senhora da Assunção) como 
era inicialmente até a década de 60, e como é atualmente:

João Paulo OuverneyAgustin San Martim

SOS promove sete cursos 
profi ssionalizantes gratuitos 

O SOS - Serviço de Obras So-
ciais inicia o ano  de 2013 com  sete 
cursos profi ssionalizantes: manicu-
re, pedicure e unhas; cabeleireiro 
completo e cabeleireiro masculino; 
drenagem facial; maquiagem; de-

pilação; massagem modeladora, 
redutora e relaxante.

As ofi cinas são gratuitas e 
mais informações podem ser obti-
das pelos telefones 3642-2787 ou 
3642-3023.

Prof. Roberto Alencar

É comum vermos em diversos 
locais, inclusive de serviço público,  a 
expressão “é proibido... “ escrita errada-
mente. Veja abaixo como deve ser es-
crita: “Entrada” (no masculino), quando 
não houver o artigo “a” após a palavra 
“proibido”.  Assim: “É proibido entrada 
de verba estrangeira com comissão”. 
Use “proibida a entrada”, quando hou-
ver o artigo “a” após a. Assim:  “É proibi-
da a entrada de verba estrangeira com 
comissão”. Você decide se vai usar ou 
não o artigo. Caso você utilize o artigo, a 
concordância com o feminino é obriga-
tória. Agora, quanto à “comissão”, cabe 
à consciência de cada um!

Como escrever 
corretamente

Ontem... Antiga igreja de São Benedito  Hoje...  Atual fachada da igreja na praça Emílio Ribas
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Moradores de diversos 
bairros da cidade terão a op-
ção de utilizar os serviços do 
“Cata-treco” para retirar os 
materiais inservíveis de seus 
quintais. Os trabalhos serão 
oferecidos pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Obras e Ser-
viços –  DSM -Departamen-
to de Serviços Municipais, a 
partir do dia 14 de janeiro.

O “Cata-treco” terá iní-
cio pelos bairros Araretama, 
Arco-Íris e Nova Esperança. 
A programação divulgada 
agora segue até julho, quan-
do uma nova agenda será for-
mulada. 

O “Cata-treco” é uma ati-

vidade gratuita. A coleta é 
realizada entre as segundas e 
quintas-feiras; nas sextas são 
feitos os “retoques”. 

A Prefeitura solicita aos 
moradores que não coloquem 
os materiais muito próximos 
aos muros, atrás de postes ou 
de árvores, pois para a reali-
zação do trabalho, os funcio-
nários utilizam um caminhão 
e uma retroescavadeira, des-
sa forma é necessário deixar 
espaço livre para que o ser-
viço das máquinas seja feito. 

Os munícipes devem res-
peitar a programação e colo-
car os objetos em frente das 
residências apenas no período 
em que o caminhão estiver 

passando pelo bairro, caso 
contrário, estará sujeito à fis-
calização e cobrança para a 
retirada. A equipe do DSM 
também divulga a passagem 
do “Cata-treco” nos bairros 
por meio de panfletos e faixas.

Nas semanas em que há 
feriados esse serviço não é 
realizado.  Em vez disso, é 
realizada uma limpeza geral 
na cidade.

A Prefeitura também dis-
ponibiliza este serviço no 
Distrito de Moreira César, 
por meio da Subprefeitura. 
Atualmente, os bairros que 
estão sendo atendidos são: 
Vila São João e Vila São Be-
nedito.

Prefeitura divulga programação 
do ‘Cata-treco’ em diversos bairros

 Confraternização     1º de janeiro 
     
01 Araretama- Arcos Iris – Nova Esperança  - com reforço 14 a 17 janeiro 
02 Cidade Jardim – Jardim Princesa – Lago Azul  21 a 24 janeiro
03 Lessa- Vila Rica – Jardim Resende   28 a 31 janeiro
04 Quadra Coberta – Campos Maia – Chácara Galega  04 a 07 fevereiro 
     
 12/2  Carnaval - feriado 
 13/2  Quarta-feira de Cinzas (meio período)                
     
05 Maria Áurea – Pq. Das Nações – Socorro –  18 a 21 fevereiro
 Ariene - Nehemia 
06 Abílio Flores – Alto Cardoso    25 a 28 fevereiro 
07 Jd. Imperial – Ouro Verde – Jd. Cristina   04 a 07 março 
08 Bela Vista – Vila Verde     11 a 14 março 
09 Campo Alegre      18 a 21 março 
10 Vila Bourghese – São Benedito    25 a 28 março 

 29/3 (Sexta-feira Santa)
 1/4 São Benedito - feriado    
     
11 Vila Prado - São Sebastião –    08 a 11 abril
 Pq. São Domingos – Santa Tereza 
12 Pq.Ipê -  São Judas – Santa Luzia   15 a 18 abril 
13 Aurora – Campo Belo- Mombaça  II   22 a 25 abril 

 1ª maio Dia do Trabalho - feriado    
     
14 Mariana – Mombaça I     06 a 09 maio 
15 Crispim – Maria Emília     13 a 16 maio 
16 Andrade -  Carangola – Vila  Cuia    20 a 23 maio 

 30/5 - Corpus Christi - feriado    

17 Santana – Vila Militar – Alto Tabaú   03 a 06 junho 
18 Centro - entre Alfredo Valentim e Caixa D´agua  10 a 13 junho 
19 Bosque – Beira Rio – Boa Vista    17 a 20 junho 
20 Cidade Nova - com reforço    24 a 27 junho 
21 Jd. Eloyna – Triangulo - Delta -      1º a 04 julho
 Beta Vitoria Park - Campininha 

 9 – Revolução Constitucionalista
 10 - Aniversário da Cidade - feriado    
     
22 Morumbi – Água Preta – Palmeiras – São Paulo  15 a 18 julho 
23 Castolira – Yassuda – Vila Suíça    22 a 25 julho 
24 Santa Cecília – Maricá – Chácaras Reunidas  29 a 1º agosto

PROGRAMAÇÃO 2013
REGIÃO             1ª ETAPA - CATA TRECO      DATA 

As matrículas para as uni-
dades municipais de ensino de 
Pindamonhangaba estão aber-
tas. As vagas são para crianças 
da pré-escola, Ensino Funda-
mental – ciclo 1, e Educação 

de Jovens e Adultos (EJA).
Para fazer a matrícula, é 

preciso ir à Secretaria de Edu-
cação durante este mês. A sede 
fica na praça Dr. Emílio Ribas, 
próxima à igreja São Benedito. 

Além de fazer as matrículas, 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba também está realizando 
transferências. Para os novos 
cadastros é necessário apresen-
tar a certidão de nascimento, 

carteira de vacinação, compro-
vante de residência e duas fo-
tos, no entanto, as fotografias 
podem ser entregues posterior-
mente – caso o munícipe não as 
possua no momento.

Os moradores dos bairros 
Araretama e Cidade Jardim 
não têm necessidade de ir à 
sede da Secretaria de Educa-
ção para efetivar a matrícula, 
eles podem procurar a secre-

taria da escola Elias Bargis, 
no Araretama. O horário de 
atendimento, tanto na Secre-
taria de Educação como na 
escola do bairro, é das 8 às 
17 horas.

Escolas Municipais estão com 
matrículas abertas para ano letivo

Em dez dias de mandato, 
prefeito visita e fiscaliza 
obras em andamento

Interdição parcial na avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso

O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Vito Ardito, em 
seus dez primeiros dias de 
governo, tem priorizado a in-
teração com os funcionários 
e também a fiscalização aos 
departamentos.

Na última quarta-feira (9), o 
prefeito visitou algumas obras 
que estão sendo realizadas na 
cidade junto com o secretário 

de Obras e Serviços, Kennedy 
Flores, Vito pôde constatar a 
real situação das construções 
em andamento no município.

Além disto, o prefeito foi 
ao galpão localizado na ave-
nida Albuquerque Lins, um 
espaço alugado pela prefeitu-
ra, que atualmente é utilizado 
como depósito de materiais.

Uma das metas da nova 

administração é aproveitar 
este amplo espaço reorgani-
zando-o e também catalogar 
todo estoque que está no lo-
cal, para que assim o prédio 
possa ser reativado para ou-
tras atividades. 

Até o final do mês, o pre-
feito pretende visitar todos 
os departamentos e ouvir os 
funcionários. 

Galpão atualmente utilizado como depósito de materiais da Prefeitura

André Nascimento

As vagas das unidades de ensino municipal destinam-se a crianças da pré-escola, Ensino Fundamental-ciclo 1 e Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso foi interditada parcialmente na 
quarta-feira (9) e quinta-feira (10), entre 
as ruas Capitão Vitório Basso e Benedito 
Ribeiro da Cunha (ao lado da Cati – Coor-
denadoria de Assistência Técnica Integral) 
para manutenção na rede de esgoto.

Para evitar acidentes e facilitar o 
fluxo de veículos, a Prefeitura instalou 
cavaletes de sinalização e interditou 

parcialmente o local.
Assim, a preferência era para quem 

estava na avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso sentido Prefeitura; quem seguia 
em sentido centro devia desviar pela rua 
Benedito Ribeiro da Cunha.

Este sistema de alteração no fluxo de 
veículos pode continuar nos próximos 
dias, pois o local que foi aberto será nova-
mente asfaltado.
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SERVIÇOS
PRECISAM-SE

Consultoras de ven-
das, para recarga de 
celular. Os interessados 
em contato pelo email: 
llindaflor1@gmail.com

PROCURAM-SE
Emprego de acom-
panhante de idoso no 
período noturno. Tel 
9742-1510
Marceneiro, para fazer 
guarda-roupas em resi-
dência.  Tel 3648-8395 
ou 9790-7954
Professora domici-
liar de reforço (1º ao 
5ºano) sou  pedagoga. 
Aceito também traba-
lhar como baba em ho-
rário comercial. Tratar 
magdaeracide@hot-
mail.com 
Serviço de jardineiro 
e serviços gerais. Tel 
9147-9819

DIVERSOS
Aluguel de mesas e ca-
deiras para festa e even-
to em geral. Tel 9155-9317 
/ 8879-7135 / 3645-2571
Alugo mesa estilo 
Provençal/Clean, para 
festas, chá de bebe, 
chá de cozinha even-
tos em geral. Tel  (12) 
9182-9717 e 3641-
1137 após às 17h 
Antena Celular Rural, 
seminova, Cabo Desci-
da 7 mts + Adaptador, 
R$200. Tel. 3022-0553
Ar condicionado Sprin-
ger 12500, controle. Tel 
9600-3200
Barraca feira, 1.00 x 
1.20 mt, tampo madei-
ra, toldo azul, comple-
ta, sem uso, R$500. 
Tel. 3022-0553
Bicicleta, furadeira, apa-
relho DVD, celulares, 
camas, morsa, botijão 
de gás, macaco jacaré, 
geladeira, balcões, vasi-
lhames. Tel. 8213-3965.
Cabo de aço, 80 m,  
1/2 polegada; 12 blo-
cos de vidro, 20 x 20, 
novos. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, por-
ta de madeira 80 cm, 
pia de cozinha grande. 
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, tubu-
lar, R$ 70. Tel 8839-7211
Carrinho de caldo de 
cana. Tel 3637-6210
Carrinho berço Love, 
azul e cinza, seminovo, 
R$ 150. Tel 9757-6730 
Climatizador, Consul, 
novo, R$ 399 vendo 
por R$ 250. Tel 3522-
9582 ou 9114-3566
Colchão de mola casal, 
R$ 100. Tel 9105-0366
Conjunto de máqui-
nas e ferramentas 
para retíficas, broque-
adora de cilindro, man-
driladora de carcaças 
do motor VW, com bo-
lacha completa e cava-
lete. Tel 3642-2524 ou 
8179-6967
Computador, tela led, 
mesinha e cadeira esto-
fada, cam, microfone, R$ 
500. Tel 9105-0366
Computador, Proces-
sador AMD Phenom 
X4, placa mãe Asus, 2 
Gb memória, HD 500 
Gb. Tel 9104-4537
Data-show, aluga-
-se  e telão p/ festas e 
eventos. Tel 3522-5171 

Fornos a gás de 0,66 
x 0,52, R$ 400 e de  
0,90 x 0,90, R$ 700, 
ambos com pedra; Sa-
lamandra-forno elétrico 
para gratinar - 0,45 x 
0,45,R$ 450; Freezer 
horizontal, R$ 400; Fre-
ezer Vertical, R$ 300; 
fritaderia água e óleo in-
dustrial, R$ 300. Motivo: 
fechamento de restau-
rante. Tel. 8158-7448 
Fogão, novo, inox, 4 
bocas, electolux, Tel 
8839-7211 
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, R$ 
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 
300. Tel 8814-6514
Jogos de sofá  e 3 lu-
gares, usado, R$ 250 
e geladeira Eletrolux, 
usada, R$ 250. Tel 
8143-7798
Máquina de costura 
industrial Yamata, zi-
que-zaque, seminova, 
R$ 1 mil. Tel 3645-3119  
Máquina de datilogra-
fia, Olivetti. Tel 3637-
3591 ou 9760-9908
Máquina fotográfica 
digital, Sony Cyber 
Shoty, completa, nova, 
R$ 220; Notebook Sa-
msung, hd 500Gb, 3G 
Ram, um ano de uso, 
R$ 730. Tel 3642-6240 
ou 9610-8362
Máquina de lavar 
roupas Brastemp, R$ 
270. Tel 3522-5824 
Mesa para computador, 
R$ 80. Tel 9176-4886 
Mobiliário para salão 
de beleza, alugo ou 
vendo. Tel 9610-2288
Notebock Samsung, 
3Gb, HD 500Gb, R$ 
680, c/ garantia de fá-
brica. Tel 3642-6240
Pia de 2m; cama de 
solteiro; folha de porta , 
80cm. Tem 8213-5392
Porta de aço de 3 x 
3m, bom estado de 
conservação, R$ 600. 
Tel 9115-9942
Refrigerador, Consul, 
degelo seco,  branco, 
R$ 400; pia + gabinete, 
R$150; mesa + 4 luga-
res, R$120; impressora 
fiscal térmica, Daruma 
FS700 c/ serrilha pre-
ta, R$ 1.100. Tel 8877-
4220 ou 9110-6706
Tablet Bak, c/ teclado, 
17”, manual de instru-
ções, verde, R$ 290. 
Tel 8201-5175 
Teclado Mod PSR 
510, Yamaha, efeito 
Ecohotronic Staner. Tel 
3642-2427
Tela plana de com-
putador, R$ 150. Tel 
9156-4167
Trailler para lanches, 
completo, medida 4 
x 2 x 2,5m de altu-
ra,   2 jogos de mesas, 
toldo,baleiro, geladeira 
e tv. Tel 3648-3858 / 
8828-7924 / 9795-3566

COMPRA-SE 
Motor para hidromas-
sagem, vasilhames em 
geral. Tel 8213-3965

TROCA-SE 
Geladeira 160L, consul 
por uma bike de alumi-
nium tratar 3522-4589

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Brasília 79, R$ 3 mil. 
Tel. 3642-2481

Celta 1.0, 2004, azul ma-
rinho, vidro e trava. Tel 
3522-4589 ou 9167-8783
Celta Energy 1.4, 2004, 
preto, completo, alarme 
e som DVD. Tel  9799-
6565 ou 9193-2001
Citroen C4 Hatch, 
2010, GLX 1.6, flex, 
completo. Tel 9115-
3855 ou 7813-6288
Chevete, 92, azul, R$ 
4 mil. Tel 9118-0715 ou 
8161-6324
Corsa Sedan 2008,  
Classic  Life , R$ 1.000 
abaixo da tabela, único 
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan, 2000, 
vidro e trava elétrica, 
precisa fazer o motor, 
R$ 8 mil. Tel 3637-
5918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0,  
2000/ 2001, branco, 4 
portas. Tel 3643-2714
Del Rey 1.6 , 86, álcool, 
vinho. Tel 3637-6210
D20, 92, com carroce-
ria de madeira, tabela. 
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238
Escort Hobby 1.0, 94, 
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho, 
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pi-
ckup, preta, R$ 6,5 mil. 
Tel 9134-4771 
Fiorino 2001, pneus 
novos. Tel 8207-6468
Ford KA, 2009, com-
pleto, prata,  R$ 18 mil. 
Tel 3642-3740
Fox 2008, 4 portas, 
cinza, vidro, trava ele-
trica, R$ 24 mil. Tel 
3641-1172
Fusca 79, 1300, R$ 
3.000.  Tel 3643-4173 
ou 8119-4264
Gol GL 1988, mar-
ron, motor novo, valor 
abaixo tabela.  Tel (12) 
3622-5575 / 9169-0946 
GOL CLI 1.6, 1995/1995, 
bom estado de conser-
ção, doc em dia. Tel.  
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano 
1995, Branco, comple-
to, rodas liga leve.  Acei-
to troca por carro mais 
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco. 
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétri-
ca, alerme e som. Tel 
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod. 
97,  Branco, rodas de 
liga leve, limpador tra-
seiro,  R$ 11.300. Tel 
9171-8055
Gol 1.0, 2003, pra-
ta, R$ 13.500,00. Tel 
3642-9027 
Gol G III 1.0 flex, 2005, 
4 portas, preto, abaixo 
da tabela. Tel 8818-8757 
Honda Civic, ano 
2007, completo, au-
tomático + couro. Tel 
8146-4313
Monza SL/E, comple-
to, 91, vinho, c/ kit gás. 
Tel 9136-1500 
Palio Fire 2007, bran-
co, R$ 18.000. Tel 
3648-3000 / 9191-6767
Pálio Fire 1.0, em bom 
estado de conservação 
ou troca-se por veícu-
lo mais novo 2008 em 
diante. Tel 9115-9942
Pálio Weekend Tre-

eking 2010, cinza, com-
pletissima. Tel 9782-1158 
Perua Kombi 97, 
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, 2007, 
flex 1.6, completo, pre-
to, R$ 26 mil. Tel 8818-
8757 ou 9181-1286
Peugeot 206, 1.4, 
2008,  4 portas, trava 
elétrica. Tel 3642-8165
Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da tabela. 
Tel 9781-0235
Prisma Joy, 1.4 Fex, 
vermelho, vidro e trava 
eletricos, ar cond. alar-
me e som. R$ 18 mil. 
Tel 3522-5171
Renault Clio 2003/ 
2004, prata, 4 portas, 2 
airbag, por R$ 13.900.  
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch, 
4ª geração,  vid. tra-
va elét., film, cd-mp3, 
calefação, abaixo da 
tabela ou troco por ve-
ículo chevrolet (maior 
valor). Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elé-
tricos, dir hidr, alarme,  
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V, 
2001, trav vidr elétr., 
dir hidr, R$ 13.800. Tel 
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV, 
diesel, com carreta bas-
culante, R$ 15 mil. Tel 
3642-2268
Uno Mille 1997, 4 portas, 
verde, vidro e travas elé-
tricas, som e alarme. R$ 
9.000 mil. Tel 3645-7335 
Uno Mille 1.0, 2000, 
todo original, prata. Tel 
9173-0682 / 9709-1715
Uno Mille, ano 95/4 
portas, vinho, R$ 5 mil. 
Tel 9212-2263 

TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP, 
92, por Uno 98/99, de 
R$ 8.000. Tel 3645-8776

MOTOS
CG Titan 150 KS,2005, 
preta, R$ 3.200,00. Tel 
9125-9793
CBR 450 SR, 92, azul, 
abaixo da tabela 
8818-8757 / 9181-1286
Green Safari 150 (Ga-
rini), ano 2008.  TEl 
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005, 
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, pre-
ta, alarme, completa. 
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta, 
abaixo da tabela, moto. 
Tel 9120-8138
Shaara 350, 1999. Tel 
9786-7488
Suzuki Intruder 2007, 
seminova, 6500 km. 
Tel 8115-5196
Twister CBX 250 , 
2002, R$ 4.600,00
Titan 150, 2008, preta, 
R$ 4mil. Tel 8164-7238 
ou 9731-6395
Yamaha Factor 2010,  
preta, R$ 4.800,00. 
Contato: camilarose.
santos@gmail.com 
YBR ED 2007/08, com-
pleta, vermelha, R$ 
3.000 ou troca-se. Tel  
9226-9424

IMÓVEIS 
VENDEM-SE

CASAS
Bela Vista, 2 dorm, e 
dem. dep, 300m², R$ 
128 mil. Tel 9707-1591
Boa Vista, sobrado, 
a/c 209m², 4 dorm, na 

dep, com ponto co-
mercial inacabado, R$ 
80.000 . Tel 3642-3027 
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 1 dorm, dem 
dep, gar, R$ 38.000. 
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 3 dorm, dem dep, 
gar, Tel 9173-0682
Moreira César, próximo 
à praça São João, so-
brado, 2 dorm., sendo 1 
suite, e dem dep., com 
ponto comercial, R$ 140 
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 2 dorm, dem 
dep, a/t 250m², R$ 120 
mil. Tel 3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes, 
2 dorm, dem dep, pon-
to comercial. aceita-se 
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jardim 
de inverno, coz ame-
ricana, gar  2 carros, 
quintal e cerca elétri-
ca, A/T 200 m² -  A/C 
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos, 
sobrado, 3 dorm e 
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo 
e gar, rua Cap Vitório 
Basso, R$ 250.000. Tel 
3522-4589
Pq. São Domingos,  4 
dorm e dem dep, Edi-
cula, R$ 280 mil ou tro-
ca-se casa de menor 
valor. Tel 3643-4242
Próximo ao Pão de  
Açúcar, Ed. Juliana, 
apartamento (72 m²) 
2 quartos, sala, coz, 
ban, uma vaga, c/ mó-
veis plan Italinea, R$ 
135.000, condomínio 
R$ 75,00. Tel 9184-
7669  
Real Ville, ou aluga-se, 
3 dorm.,2 suites, com 
hidromassagem,pla-
-car solar, banheiro 
social, lavabo, sala de 
estar, sala de TV, co-
zinha, despensa, área 
de lazer, 2 sacadas, 
var, qun, canil, gar co-
berta para 2 carros. Tel 
3642-3740
Residencial Vila Ver-
de, 2 dorm, 1 suite, e 
dem. dep, garagem 
coberta para 2 car-
ros, edícula no fundo, 
próximo à Faculdade  
Anhanguera ou tro-
co por outra casa. Tel 
3522-2597 Santa Lu-
zia, 2 dorm, 1 suite, e 
dem. dep, R$ 180 mil. 
Tel 3643-4242 Santa-
na, 2 quartos e demais 
dependências, R$ 80 
mil. Tel 9114-0847
Santa Cecília, 3 dorm., 
sendo 1 suite, contru-
ção nova com piscina, 
R$ 290 mil. Contato: 
deboraonoschang@
hotmail.com 
Santa Cecília, 2 dorm, 
e  dem. dep, terreno 
de 125m², R$ 145 mil. 
Aceita financiamento. 
Tel 8111-9118
Taubaté, sobrado, 2 
suítes + 2 dorm. e dem 
dep., A/T 290m² e A/C 
208m². Aceita imovel 
como parte do paga-
nento. Tel 8146-4313
Terra dos Ipês, 2 
dorm, dem dep, ponto 
comercial, R$ 80 mil. 
Tel 9117-1439

Ubatuba, Chalé de 
30m², R$ 40 mil. Tel 
9768-5533
Vila Rica, 2 dorm., 
dem dep., R$ 150 mil. 
Tel 3642-9454 ou
Vila Rica, 3 dorn., sen-
do 1 suite,  300m², a/t 
130m², excelente lo-
calização, R$ 190 mil. 
Contato: deboraonos-
chang@hotmail.com
Vila São Benedito, 2 
casas construídas no 
mesmo terreno, toda 
de laje piso frio, área 
de serviço e gar, bem 
localizadas, totalmente 
independentes, inclu-
sive água e luz.  Cel. 
9154-0918
Vila São João,  suite, 
quarto, banheiro social, 
coz, sala, R$150 mil.  
Tel 9114-0847

ALUGAM-SE 
Apartamento, 3 dorm, 
1 suite, garagem co-
berta. Tel 8146-4313
Centro, aluga-se 4 
salas comerciais; 2 
pontos  comerciais 230 
metros quadrados. Tel. 
9746-6193  
Centro, kitinet mobi-
liada, R$650.Tel 8881-
5240
Rua João Gama, cen-
tro, apartamento com 
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,  
mobiliada, a 100 me-
tros da praia, reservas 
com antecedência. Tel. 
3642-3740 ou 9736-
7019
Ubatuba, casa para 
o feriado do final de 
ano, R$ 1.000,00 para 
4 dias. Contato: raquel-
-pinda@hotmail.com

TROCA-SE
São José dos Cam-
pos, casa, centro por 
casa em Pinda, na re-
gião central  ou vendo 
R$ 170 mil.Tel 8141-
3359

COMERCIAL
Acesse: www.

thiagoderrico.com.br 
E VEJA FOTOS DAS 

CASAS MAIS LINDAS 
DE VÁRIOS 

CONDOMÍNIOS
VENDA - COMPRA - 
TROCA. Ligue (12) 
8144-3004
KITNETES, centro, 
mobiliadas ou sem mo-
bílias (rua Gustavo de 
Godoy, 141 e 147). Tel 
3642-1538 ou 9782-
3639 - Darci
TENDAS para casa-
mentos, aniversários e 
festas. Tel 7898-7828 
-  Marcelo 
Bar/Restaurante, ven-
de-se, montado a 50 m 
do portão de entrada da 
Basílica Nova - Apareci-
da. Tel (12)8140-9890.
Galpão, Araretama , 
R$ 180 mil, próximo ao 
trevo, ou troco c/imó-
vel de menor valor Tel 
3642-3027
Kitnete, nova, gar. Tel 
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1 
vaga na garagem. Tel 
9746-6193
Loja de roupas, arti-
gos de couros e aces-
sórios. Tel 3527-1203

Ponto comercial, 
Bonsucesso,  R$ 60 
mil. Tel. 9771-2414
Quartos para moças, 
individual, com banhei-
ro em São José dos 
Campos, R$ 200. Tel 
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, cen-
tro, 44m². Tel 9707-
1591

CHÁCARA  
VENDEM-SE

Borba, 5000m², mina 
d’água, asfalto a 300m, 
sem benfeitorias, 
R$170 mil. Aceita-se 
imóvel de menor valor 
como parte do paga-
mento. Tel 9155-0511
Lago Azul, 2.145m²,  
sem casa, na avenida 
com asfalto, R$240 mil.
Contato: deboraonos-
chang@hotmail.com
Lagoinha, Santa Rita, 
6 alqueires, formado 
por branquearia, R$ 
120 mil. Tel 9724-4154 
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 7 alqueires, 7 km 
da cidade R$190.000 
Tel 3645-5896
Macuco, 5 alqueires, 
(27 km do centro), casa 
sede e casa de casei-
ro, nascente, R$300 
mil. Aceita casa ou 
carro de menor valor. 
Tel8111-9118
Mandú, 6 alqueires, 
casas, R$ 300 mil. 
Aceita carro ou casa 
menor valor. Estrada 
Pinda/Piracuama. Tel 
8141-5899
Moreira César, centro, 
2.500 m², casa com 5 
dorm, 3 salas, R$ 280 
mil. Ou troco por casa 
em Pinda. Tel 3637-
1843
Mandú, 20.000 m², 
rancho, churrasquei-
ra, tanque de peixe, 
R$ 250 mil. Tel 9114-
0847
Shangri-lá, 2 .100m² . 
Tel 3643-1745

TERRENOS
Araretama,  com escri-
tura, na rua nº 50. Tel 
9204-6611
Bom Sucesso, ótima 
localização. Tel 9734-
2869
Centro, Próximo ao 
INSS,  386m²,  R$ 450 
mil reformada recente-
mente. Aceita propos-
ta. Tel 3643-4242
Cidade nova,  640m²,  
R$110mil. Tel 9771-
2414
Cunha, 12.000m² c/ 
mata, R$ 36 mil. Tratar 
na rua Aracajú, 100 - 
Terra dos Ipês.
Ipê II, com escritura. 
Tel 3637-1494
Morumbi, 9m X 5.000, 
em frente a KTL, R$ 
150 mil.  Tel 3643-3138
Parque das Palmei-
ras, plano, R$50 mil. 
Tel 3642-3027
Santa Cecília, 312m², 
R$ 75 mil. Tel 8111-
9118
Shangrí-lá, 700m². R$ 
25mil, aceita caminho-
nete ou pik-up como 
parte de pagamento. 
8119-4264
Ubatuba, Praia Uba-
tumirim, 1440m², R$ 
55 mil. Tel 3643-4242

rua José Alves Paloma, 
67. Tel 8112-4379
Bosque, 2 casas inde-
pendentes, R$ 130 mil,  
Tel (13) 9115-8107
Casa,  2 dorm. (1 suíte)
e dem. dep, garagem co-
berta para 2 carros, R$ 
180mil. Tel. 9164-0182
Campo  Belo, aparta-
mentos, novo, 2 dorm, 
sendo 1 suite, dem 
dep, gar, R$ 170 mil. 
Tel 3642-3740
Campo Alegre, 2 
dorm., e dem. dep., gar 
coberta ou troco por ter-
reno, aceito financ. Tel 
3643-1770  /  9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250 mil Tel 8839-7465 / 
8803-4573
Centro, kitnete, mobi-
liada, R$ 650. Tel  3522-
5227 ou 8881-5240
Centro, apartamento 
de cobertura,Edifício 
Monte Verde, largo do 
Quartel,  2 suites + 1 
dorm, aquecimento 
solar e moveis pla-
nejados, 2 vagas gar. 
Tel 7850-8810
Centro, apartamento, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro gar. R$ 
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com sa-
lão comercial, esquina, 
R$ 220 mil. 3642-3027
Crispim, 3 quartos, 
edícula e dem. dep, R$ 
190 mil. Tel 8839-7211
Crispim, 240 m², 2 
quartos, dem dep, gar, 
lav, quarto e banh nos 
fundos.Tel 3642-2470
Delta, 2 dorm, e dem. 
dep., proximo  de esco-
la, mercadinho e posto 
de saúde. Tel 3522-
9834 ou 9707-7974
Jardim Aurora, divisa 
com o Campo Belo, 
nova, 2 dorm. (1 suíte), 
dem. dep., gar, Acei-
ta financiamento. Tel 
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Imperial, apar-
tamento, 2 dorm. e de-
mais  dependências, 
garagem coberta. Tel 
9174-0951 /82 16-6194
Jardim Mariana, 3 
dorm, e dem dep., gar 
para 3 carros, R$ 260 
mil. Tel 3642-9454 ou 
9629-5480
Jardim Regina, 2 
dorm, e dem. dep, an-
tiga rua 12 nº 14 A, 
terreno 10 x 30m. Tel 
3637-6210
Jardim  Rezende,  so-
brado, 93m², novo, 2 
dorm,  e dem dep, 2 
banh, gar, R$ 135.000. 
Tel 3648-5776 
Maria Aurea, a/t150m²,   
a/c 80m², 2 dorm, e 
dem. dep, gar 2 carros, 
Tel 9221-2431 
Mombaça, apartamen-
to, 2 dorm. e dem. dep, 
R$ 106 mil. Tel 3642-
9454 ou 9175-6913
Mombaça, 3 cômodos, 
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, apartamen-
to, 2 dorm e dem dep, 
R$150 mil. Tel 3643-
1783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2 
dorm e dem. dep, R$ 
130 mil. Tel 3643-1783 
/ 9119-1656
Moreira César, Terra 
dos Ipes, 2 dorm, dem 

Os anúncios são publicados gratuitamente como uma prestação de serviços à comunidade.  O jornal se reserva o direito de não publicar os anúncios que caracterizem atividade profissional, empresarial ou 
comercial, ou que contrarie sua postura editorial.  O classificado será redigido dentro de padrões e modelos a critério da redação. O número de anúncio por pessoa é limitado pelo espaço disponível em cada edição.  
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CONFIRA  AS VAGAS DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
Para   cadastro  acesse   o  site:  maisemprego.mte.gov.br  ou comparecer ao  PAT: av. Albuquerque Lins, 138 - São Benedito, Pindamonhangaba ou av. José Augusto Mesquita, 170 - Sub-
prefeitura de Moreira César, segunda a sexta das 8 às 16h30 horas, munido de carteira de trabalho, RG e CPF.  As vagas podem sofrer alteração ou encerramento até o final do expediente.

AJUDANTE DE SERRALHEIRO
BALCONISTA DE DEPOSITO DE BEBIDA
CABELEIREIRO
CARREGADOR E DESCARREGADOR DE CAMINHÕES
CARPINTEIRO DE OBRAS
CASEIRO (vaga para o casal, mas somente a esposa vai 
trabalhar)
CORRETOR DE IMÓVEIS

COSTUREIRA (com experiência em maquina reta, overloque e 
galoneira)
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE
MANIPULADOR EM LABORATÓRIO DE  FARMACIA
MARCENEIRO DE MOVEIS PLANEJADOS
MECANICO DE AUTOMÓVEL
MECANICO DE EMPILHADEIRA

PEDREIRO
PORTEIRO
SERRALHEIRO INDUSTRIAL
SERVENTE DE PEDREIRO
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR EXTERNO
VIGILANTE
VIGILANTE ( vaga para morador de Roseira)
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Dicas  de  Segurança

Visando maior proteção à comunidade, a Secretaria de 
Segurança do Estado de São Paulo dá a seguinte dica:

No dia do pagamento 
Lembre-se: um alvo fácil é sempre mais procurado.
Não comente sobre seu salário com pessoas de pouco 
convívio.
Evite a conversa com pessoas estranhas dentro ou fora 
do banco.
Nos dias de pagamento, adote medidas de segurança 
mais severas.
Observe se alguém está seguindo-o.
Se precisar transportar muito dinheiro, não ande sozinho, 
peça a companhia de parentes, amigos ou seguranças.
Se notar algo suspeito no interior do banco, comunique 
imediatamente ao serviço de segurança da agência.

Denúncias de violação 
a direitos dos idosos 
triplicam em 2012

As denúncias de violação 
de direitos humanos contra 
idosos registradas pelo Dis-
que 100 entre janeiro e no-
vembro de 2012 aumentaram 
199%, na comparação com 
o mesmo período de 2011. 
A informação é do balanço 
divulgado segunda-feira (7), 
pela SDH - Secretaria de Di-
reitos Humanos da Presidên-
cia da República, segundo a 
qual esses casos saltaram de 
7.160 no ano passado para 
21.404 em 2012.

A ministra da SDH, Ma-
ria do Rosário, disse que a 
triplicação dos casos pode 
ser explicada, em parte, pela 
introdução recente desse 
tipo de registro no sistema. 

Somente a partir de 2011 é 
que o Disque 100 passou a 
contabilizar as denúncias de 
violação de direitos huma-
nos especificamente contra 
idosos. De acordo com a mi-
nistra, a situação dos idosos 
no País exige uma atenção 
especial porque, diferen-
temente do que ocorre em 
relação às crianças, que têm 
o apoio dos conselhos tute-
lares, os idosos não possuem 
uma rede especializada de 
assistência.

Ao todo, o Disque 100 re-
cebeu, de janeiro  a novem-
bro do ano passado, 155.336 
denúncias - 77% a mais do 
que no mesmo período de 
2011 (87.764).

PM de SP não deverá mais socorrer 
vítimas de crimes e confrontos

Assaltantes encapuzados 
roubam moto em Moreira César

 Acidente na estrada do 
Ribeirão Grande faz vítima fatal

Uma criança morreu e 
dois adultos ficaram feridos 
em um acidente ocorrido 
nessa quarta-feira (9), por 
volta das 15h15, no bairro 
Colmeia.  Segundo o Corpo 
de bombeiros, houve uma co-
lisão frontal entre dois carros 
de passeio na estrada munici-
pal Jesus Antônio de Miran-
da, conhecida como estrada 
do Ribeirão Grande. 

Os bombeiros disseram 
também que a vítima fatal 
foi uma criança de 10 anos 
que estava em um Fusca jun-
to com a mãe. No outro car-
ro, um Montana, estava um 
rapaz. A mulher – mãe da 
vítima fatal - e o rapaz, com 
ferimentos, foram encami-
nhados ao Pronto Socorro da 
cidade.

Na hora do acidente 
chovia muito, o que pode 

ter prejudicado a visibili-
dade dos condutores.

Os veículos são  um fus-
ca cor prata, placas BVY de 

Pindamonhangaba, e uma 
Montana também cor prata, 
placas EKX de São José dos 
Campos. Ambos os carros, 

com a frente totalmente des-
truída, foram recolhidos ao 
pátio do Auto Socorro São 
Sebastião (Chico Urutu).

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

Bondinho é retirado 
do local do acidente 
após dois meses 

Nessa quarta-feira (9), 
foi retirado o bondinho 
que se acidentou em Santo 
Antonio do Pinhal. O aci-
dente aconteceu no último 
dia 3 de novembro quando 
o bonde turístico seguia 
de Campos do Jordão para 
Pindamonhangaba. A au-

tomotriz saiu dos trilhos e 
bateu contra um barranco 
na altura de Santo Antônio 
do Pinhal. Entre as vítimas 
fatais, estava uma mulher 
grávida. Quarenta e uma 
pessoas ficaram feridas e 
cinco faleceram na noite do 
acidente.

Portal R3

Estelionatário aplica 
golpe em cliente no 
caixa eletrônico

L.S.R.B.S., cliente de um 
banco local, disse ter sido víti-
ma de estelionatários junto aos 
terminais eletrônicos, no ultimo 
fim de semana. Segundo ela, co-
locou o cartão no local indicado 
e digitou a senha, mas não con-
seguiu concretizar a transação. 
Nisso um homem se aproximou 
e disse que o terminal estava 
com defeito e ela foi para outro, 

onde verificou que não havia 
mais saldo em sua conta. Outro 
homem foi para o caixa onde ela 
estava e disse que ali era só para 
depósito. Algum tempo depois 
foi que ela descobriu que ha-
viam realizado um saque de R$ 
1.000,00 em sua conta. O fato 
foi comunicado à gerência do 
banco e à Polícia Civil, que está 
trbalhando no caso

Polícia Florestal apreende 

pássaros silvestres em gaiola
A Polícia Florestal aprendeu no último fim de semana duas gaio-
las com pássaros silvestres, além de rede, cartuchos e uma 
espingarda calibre 36. O fato ocorreu na estrada do bairro dos 
Oliveiras. O acusado do crime ambiental não foi encontrado em 
sua casa, mas todos os objetos foram encaminhados à Delegacia 
de Polícia Civil. Caçar pássaros e outros animais é considerado 
crime ambiental.

Vítimas de crimes ou pes-
soas envolvidas em confron-
to com a polícia não deverão 
mais ser socorridas pela Polí-
cia Militar. A decisão foi di-
vulgada  terça-feira (8), após 
a publicação de uma resolu-
ção da SSP - Secretaria da 
Segurança Pública  no Diá-
rio Oficial do Estado de São 

Paulo. Somente os serviços 
médicos e paramédicos de 
emergência, como o Samu, 
deverão socorrer essas víti-
mas. A medida foi assinada 
por Fernando Grella Vieira, 
secretário de Segurança Pú-
blica. A SSP informou que a 
decisão é um avanço para as 
vítimas que poderão ter aces-

so a serviços de socorro espe-
cializados, “o que já aconte-
ce nos casos de acidentes no 
trânsito”.

Registro de ocorrências
Além das mudanças no 

atendimento, a resolução al-
tera também o registro de 
ocorrências derivadas de 
confronto com a polícia. A 
partir de agora, os boletins de 
ocorrência não mais terão os 

termos “resistência seguida 
de morte” ou “auto de resis-
tência”.

A partir da recomendação 
da resolução nº 8 do Conse-
lho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana, as ocor-
rências deverão ser registra-
das como “morte decorrente 
de intervenção policial” ou 
“lesão corporal decorrente 
de intervenção policial”.Casal acorda à noite 

e ladrões fogem 
apressadamente

Um casal residente no bair-
ro do Borba acordou domin-
go, às 23h55, com um barulho 
na parte de baixo da casa, eles 
levantaram e flagraram dois 
homens tentando furtar diver-
sos objetos da casa. Ao serem 

surpreendidos, eles fugiram 
apressadamente levando bol-
sas, documentos pessoais, te-
lefone celular e R$ 190, em 
dinheiro. Eles penetraram na 
residência depois de arromba-
rem a porta do balcão.   

Assalto frustrado a posto 
de combustível

Um posto de combustível 
no bairro Cidade Nova esca-
pou de ser vítima de roubo no 
último dia 6. Por volta das 22 
horas, entrou um homem anun-

ciando o assalto, mas o proprie-
tário gritou  pedindo socorro, o 
ladrão se assustou e fugiu a pé, 
abandonando no local a bicicle-
ta na qual chegou ao local.

Dois homens armados 
e cobrindo os rostos com 
capuz roubaram uma moto 
Suzuki preta modelo EM 
125 Yes, placa DYU-1723 de 
Pindamonhangaba. O roubo 

ocorreu às 0h40 do último 
dia 7, na estrada Pinda-Mo-
reira César, altura do número 
56.300. A vítima é L.P.L., re-
sidente do loteamento Terra 
dos Ipês II.        

O Fusca teve a frente totalmente destruida

A Montana, de São José dos Campos, também sofreu grande danos 

O bonde em foto tirada na noite do acidente
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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 Professor eric

Fale com o vereador:
Gabinete Tels. (12) 3644 2263 ou 3644 2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Vereador Magrão e o subPrefeito de Moreira césar, Mané da subPrefeitura

Diretoria De ComuniCação/CVP

Trajetória do Vereador 
Professor Eric

Morador do Distrito de 
Moreira César, o Professor 
Eric (PR) sensibil izou-
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”, 
m a i s  c o n h e c i d a  c o m o 
Instituto. 

Com sua garra e dedi-
cação,  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 
t écn icos  g ra tu i tos  que 

estão em funcionamento 
desde julho de 2010 na 
Escola “Rubens Zamith”, 
localizada no bairro Vale 
das Acácias.  Os cursos 
são:  “Técnico em Lo-
gística” e “Técnico em 
Adminis tração”,  ambos 
gratuitos. 

Com o sucesso da pri-
meira campanha, o Profes-
sor 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 gra-
tuitos em Moreira César, 
a l ém de  l evá - los  pa ra 
Região Leste e Araretama.

Vereador Magrão inicia 
seus trabalhos visitando 
subprefeitura de Moreira Portalr3.Com.br

Felipe César – FC - 
Experência em prol
da população

Vereador feliPe césar

Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Felipe César - FC 
(PMDB), com larga experiência no 
Legislativo de Pindamonhangaba, 
é um dos vereadores mais atuantes 
junto à Comunidade Rural de Pin-
damonhangaba, além de apresentar 
dezenas de projetos que foram 
transformados em Leis que hoje 
beneficiam toda a população de 
Pindamonhangaba. Nas próximas 
edições estaremos abordando estas 
leis apresentadas pelo vereador 
Felipe César – FC.

Casas Populares na
Zona Rural
O vereador Felipe César – FC 

quer que a administração mu-
nicipal estude a implantação de 
casas populares na zona rural de 
Pindamonhangaba. De acordo 
com o vereador, nas administra-
ções passadas já foram realizadas 
diversas desapropriações, que 
podem atender a este projeto, que 
é uma maneira de fixar o homem 
no campo, porém até o momento, 

é apenas projeto ainda não saiu do 
papel. “Precisamos encontrar um 
meio de fixar o homem no cam-
po, dando condições dignas para 
sua moradia, com água, esgotos e 
todos os benefícios encontrados na 
cidade”, destaca o vereador.

Rede Coletora de
Esgotos no Bom Sucesso
O vereador Felipe César - FC, 

conseguiu levar a rede coletora 
de esgotos até o bairro da Cruz 
Pequena. Agora, Felipe inicia sua 
luta para levar a rede coletora de 
esgotos também para o bairro do 
Bom Sucesso. “Temos que oferecer 
condições para que o homem do 
campo, o trabalhador rural, tenha 
todos os benefícios da cidade, com 
uma rede de água, esgoto e energia 
elétrica. A maioria dos bairros rurais 
já contam com a energia elétrica e 
água, agora queremos o esgoto para 
que tenham melhores condições de 
vida”, enfatiza o vereador Felipe 
César – FC.

O vereador Magrão (PPS), 
esteve nesta quinta-feira visi-
tando a subprefeitura de Mo-
reira César, parabenizando o 
subprefeito Manoel Pereira 
Santos, o Mané da Subpre-
feitura, pela sua indicação, 
já que são 26 anos de expe-
riência e dedicação pela da 
população de Moreira César. 
O vereador agradece a aten-
ção dedicada a ele, onde pôde 
também apresentar algumas 
sugestões e solicitações e 
aproveita para dizer a todos 
os moradores do Distrito, que 
a subprefeitura está em boas 
mãos, já que o popular “Mané 
da subprefeitura” conhece a 
fundo todos os problemas 
do Distrito. “Também não 
sou diferente, já que resido 
há 30 anos no Residencial 
Pasin, em Moreira César e 
acredito na parceria entre este 
vereador Magrão e a subpre-
feitura, para que juntos pos-
samos resolver os problemas 
dos bairros do Distrito, bem 
como apresentar sugestões 

de melhorias para os nossos 
bairros”, destaca Magrão.

Aniversário do Pasin
O vereador Magrão, jun-

tamente com a Associação 
de Moradores do Residencial 
Pasin, através do seu pre-
sidente, Jorge Luiz Santos 
Gonçalves, o Jorge Carioca, 
convida toda a população 
para as comemorações do 
33º aniversário do Residen-
cial Pasin, a ser comemo-
rado neste final de semana 
no Centro Comunitário do 
bairro. A partir das 19h desta 
sexta-feira inicia a festa com 
música, salgados e sorteio de 
brindes. No sábado a partir 
das 8h30 haverá queima de 
fogos e passeio ciclístico 
com sorteio de uma bike, 
com a participação da Banda 
Euterpe. À tarde, brinquedos 
para as crianças se divertirem 
com distribuição de pipoca, 
algodão doce e refrigerante, 
além de homenagens  aos 
colaboradores que se destaca-
ram ao longo do ano de 2012.

Ricardo Piorino 
continua atento ao 
Transporte Público

Diretoria De ComuniCação/CVP

Preocupado com as reite-
radas reclamações que ocorre-
ram na administração anterior, 
o Presidente da Câmara de 
Vereadores, Ricardo Piorino 
(PDT) está atento aos acon-
tecimentos noticiados nas 
últimas semanas, dando conta 
de que haverá abertura de 
processo licitatório para tratar 
do assunto. 

“Queremos o melhor para 
os usuários, razão pela qual 
acompanharemos todo o pro-
cesso, inclusive a situação do 
Transporte Complementar, 
que precisa ser tratado com 
maior respeito, revendo di-
versas situações”, ponderou 
o vereador.

Rua Rodrigo Romeiro
Atendendo solicitação 

dos moradores, o vereador 
pleiteou a colocação de lom-
badas no local para solucionar 
o tráfego rápido e intenso, 
como forma de proteção aos 
moradores e pedestres.

Residencial Andrade
Durante esta semana, Pio-

rino foi procurado por mo-
radores da Avenida Sargento 
José Joaquim dos Santos 
Sobrinho, localizada próximo 
ao córrego, que solicitaram 
as providências necessárias 
para recolhimento de animais 
soltos no local. O vereador já 
encaminhou solicitação ao 
departamento competente.

Vereador ricardo Piorino

“Haverá uma nova licitação e estaremos 
acompanHando todo o processo”

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) já iniciou seu mandato 
com muito dinamismo. Mesmo 
com a Câmara em recesso, o 
vereador tem participado de 
diversas reuniões através de con-
vites da comunidade, onde tem 
recebido uma série de sugestões 
e solicitações de melhorias, em 
que o vereador anota e serão 
apresentadas na primeira Sessão 
Ordinária, no próximo dia 28 de 
janeiro.

De acordo com o vereador 
Roderley Miotto, tem pedidos 
que não há a necessidade de apro-
vação pela edilidade e o mesmo 
tem feito os contatos diretamente 
com a administração municipal. 
“O prefeito Vito Ardito tem feito 
todo o possível pela nossa popu-
lação, nossa participação junto 
às comunidades contribui para 
que ele possa ter uma radiografia 
mais real do estado em que se en-
contram os bairros, desta forma, 

atuar junto aos problemas mais 
urgentes de cada bairro de nossa 
cidade”, explica o vereador.

Roderley Miotto aproveita 
este espaço para informar à po-
pulação que já esta recebendo 
pedidos e reclamações em seu 
gabinete na Câmara Municipal, 
onde seus assessores estão a 
disposição da população, além 
dos telefones para contatos: 3644 
2261 ou 3644 2262.

“As solicitações que tenho 
recebido já estão sendo enca-
minhadas para a Ouvidoria da 
Prefeitura, e estamos aguardando 
a primeira sessão, que será no dia 
28 de janeiro, onde estaremos 
apresentando as reivindicações 
dos munícipes”, destaca o ve-
reador.

Fale também com o Vereador 
Roderley Miotto através do seu 
facebook: roderleymiotto, ou 
pelo e-mail: roderleymiotto@
camarapinda.sp.gov.br.

Roderley Miotto participa 
de reuniões e recebe 
pedidos da população

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador roderley Miotto

Toninho da Farmácia 
agradece por
obras atendidas

O Vereador Toninho 
da Farmácia (PDT) junto 
com os moradores do 
Residencial São Paulo 
agradecem a construção 
do Centro Comunitário 
no bairro.  “A obra, teve 
início na administração 
passada, temos certeza 
que continuará nesta atual 
administração. Este é um 
sonho dos moradores que esta se tornando realidade”, enfatiza o vereador.

Mandú
O vereador Toninho da 

Farmácia também teve um 
pedido de sua autoria aprovado 
pela Concessionária Bandei-

rante Energia, no mês 
de dezembro passado, 
que é a implantação de 
iluminação pública na 
Estrada Municipal Ma-
noel Alves de Moraes, 
no bairro do Mandú. 
“Esperamos com muita 

ansiedade por esta iluminação, 
que sem dúvida nenhuma trará 
mais segurança aos moradores 
que utilizam desta estrada”, disse 
Toninho.

Crispim
Toninho da Farmácia 

agradece a construção de 
quatro bocas de lobo, na 
Rua Sargento Névio Bara-
cho dos Santos, no bairro 
do Crispim. A colocação 
destas bocas de lobo foram 

entregues no final do ano e já estão fazendo a diferença durante as 
fortes chuvas que tem ocorrido nesta época.

Chacrinha
O vereador Toninho da 

Farmácia espera que neste ano 
de 2013, os moradores da Cha-
crinha, zona rural do Bosque, 
possam ter água encanada em 
suas residências. “Vou continuar 
cobrando esta necessidade bá-
sica de todo cidadão, que é o direito de ter água encanada”, destacou.

Bosque
O vereador Toninho da Farmácia também solicita a cobertura da 

quadra de esportes do bairro do Bosque, para que a população possa 
também usufruir das instalações com mais conforto.

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP
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Cal agradece votos e 
assume compromissos 
com a população
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Eleito em 2012 com 1.696 
votos pelo PMDB, Osvaldo 
Macedo Negrão – professor 
Osvaldo assume seu primeiro 
mandato na Câmara de Pinda-
monhangaba na 16ª Legislatura 
(2013-2016). 

Formado em Filosofia e Li-
cenciado em História, Sociolo-
gia e Psicologia pela Faculdade 
Salesiana de Lorena. Professor 
Osvaldo também é pós-gradu-
ado 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 Pindamonhan-

Professor Osvaldo: 
educação e cidadania a 
serviço da comunidade

gaba), e também na Faculdade 
Anhanguera com a aulas de 
Teoria Geral da Administração 
(TGA). Na Escola Estadual 
Mário Bulcão Giúdice (Pin-
damonhangaba) além das 
aulas também foi coordenador 
Pedagógico.

Além da qualificação aca-
dêmica, professor Osvaldo 
também participou de diversos 
cursos, entre os quais se desta-
cam o de “Liderança e Tomada 
de Decisão”, da Secretaria Es-
tadual de Educação; “A TV na 
Escola e os Desafios de Hoje”, 
da UNESP e “Gestão do Pro-
jeto 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.

Vereador Professor osValdo

Martim Cesar, nascido em Pin-
damonhangaba em 07 de julho de 
1956, formou-se em  Engenharia 
Civil em 1984 pela UNITAU, e em 
2000 em Engenharia de Segurança 
do Trabalho pela UNESP. É casado 
com Roseli e tem duas filhas, Juliana 
e Tamires. 

Trabalhou na Prefeitura de Pin-
damonhangaba, na função de enge-
nheiro, atuando nos departamentos 
de Planejamento, Obras e Finanças. 
Também trabalhou na Prefeitura de 
Roseira como engenheiro civil. 

De perfil dinâmico e participa-
tivo, Martim Cesar, vem atuando 
como Membro de diversas Comissões 
(Finança, Justiça, Obras, Meio Am-
biente 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 pro-
longamento 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 regularizan-
do entidades religiosas perante aos 
órgãos públicos.

Foi Presidente da Associação 
dos Profissionais de Engenharia e 

Vereador dr. Marco aurélio Villardi

Diretoria De ComuniCação/CVP

Conheça o vereador 
Martim Cesar

Arquitetura de Pindamonhangaba, 
para o biênio 1992 - 1993, sendo 
reeleito para o biênio 1994 - 1995, 
onde teve a felicidade de inaugurar 
em maio de 1995 a sede própria da 
entidade.

Foi Conselheiro Estadual do 
CREA-SP, para o biênio 1998 – 
2000, sendo reeleito para o biênio 
2001 – 2003.

Foi eleito Conselheiro do Sindi-
cato 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 Câ-
mara 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.

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

Vereador MartiM cesar

Diretoria De ComuniCação/CVP

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

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

Vereador cal

O vereador José Carlos Go-
mes – 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 to-
dos 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 legisla-
tura e à população pelos votos 
recebidos.

Aos nobres colegas, verea-
dores 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 administra-
ção 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 responsabi-
lidade por seu trabalho.

O Prefeito eleito, Dr. Vito 
Ardito Lerário tem a oportu-
nidade de reescrever a sua his-
tória 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 Pinda-
monhangaba signifique um 
novo tempo de emprego, saú-
de, 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 humani-
zada, com a certeza do dever 
cumprido e aprovação da 
população que nos elegeu.

Boa sorte, bom ano à todos 
e que Deus nos ilumine!”

Dr. Marcos Aurélio tem 
como meta em 2013 a 
separação do PS Infantil

O vereador Dr. Marco Au-
rélio 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 es-
tar dos munícipes, Dr. Marcos 
Aurélio vem lutando incansa-
velmente por uma área de aten-
dimento específico para nossas 
crianças, pois é essencialmente 
importante e evitaria que elas 
presenciassem momentos cho-
cantes de pacientes terminais ou 
com ferimentos graves. “Essa 
separação ajudaria na recupera-
ção 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 fun-
cionamento, em 1993, quando 
então foi Diretor de Saúde e 
criou o Pronto Socorro Mu-
nicipal, a capacidade era para 
200 atendimentos diários, o 
que possibilitava uma melhor 
atenção aos enfermos.

Segundo Dr. Marcos Auré-
lio, a possibilidade da implanta-
ção de um PS Infantil depende 
das negociações da Santa Casa 
de Misericórdia com a Prefei-
tura. Sabendo da necessidade 
de decentralização de atendi-
mentos, o vereador Dr. Marcos 
Aurélio destaca que em 2013 
esta será sua principal meta. 
“Precisamos urgentemente 
fazer a separação do PS Infan-
til, assim haverá melhoras na 
qualidade de atendimento para 
nossas crianças e um ambiente 
mais saudável e agradável para 
todos que precisam de atendi-
mento de urgência. Quando o 
assunto é saúde sempre temos 
que agir com prioridade”, enfa-
tiza o vereador.
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Vereador Janio lerario

Janio Lerario: 24 anos 
representando a população 
de Pindamonhangaba

O Vereador  Janio Ardito 
Lerario (PSDB) está há 24 
anos representando a popu-
lação pindamonhangabense, 
iniciando seu sétimo man-
dato, que ao final deverão 
contar mais quatro anos, 
perfazendo um total de 28 
anos de trabalho por Pinda-
monhangaba. É o mais antigo 
vereador em atuação e um 
dos mais antigos do Vale do 
Paraíba.

No último dia 1º. de ja-
neiro, foi novamente eleito 
por unanimidade como 1º 
Secretário da Casa,  dando 
assim continuidade ao seu 
trabalho exercido na última 
Legislatura, agora para o 
biênio 2013 – 2014.  Na opor-
tunidade foram eleitos os ve-

readores para compor a Mesa 
Diretora e os integrantes das 
Comissões Permanentes.

O vereador Janio agra-
deceu a confiança dos com-
panheiros e parabenizou a 
toda a composição da Mesa 
Diretora e das Comissões. 
“Somos nós, os responsáveis 
pelo bom andamento dos tra-
balhos desta Casa de Leis; ela 
depende do nosso trabalho 
em união, na luta e na defesa 
dos interesses do povo que 
nos elegeu; o momento agora 
é deixarmos de lado as ques-
tões partidárias e fixar nosso 
trabalho e nosso pensamento 
no bem comum de toda nossa 
querida Pindamonhangaba”, 
finalizou o vereador Janio 
Ardito Lerario.

Ricardo Piorino é eleito 
Presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba

Além dA novA mesA diretorA pArA o biênio 
2013-2014, pArlAmentAres tAmbém elegerAm
os integrAntes dAs 7 Comissões permAnentes

Vereadores Janio lerario, MartiM cesar, ricardo Piorino, roderley Miotto e 
Professor eric

Após a sessão solene de posse dos eleitos, os vereadores 
realizaram a 1ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba para a definição dos membros da Mesa 
Diretora e das Comissões Temáticas da Casa. E, por 11 votos 
a zero, o vereador Ricardo Piorino (PDT) foi eleito presidente 
da Casa. A sessão também foi presidida pelo vereador Antonio 
Alves da Silva – Toninho da Farmácia (PDT), vereador mais 
votado no pleito de 2012, com 2.627 votos.

A Mesa Diretora ficou assim constituída: Presidente – 
Ricardo Piorino (PDT); 1º Vice-Presidente – Martim César 
(DEM); 2º Vice-Presidente – Roderley Miotto (PSDB); 1º 
Secretário – Janio Lerario (PSDB) e 2º Secretário –  Pro-
fessor Eric (PR)

Com a eleição, Ricardo Piorino irá comandar o Poder 
Legislativo de Pindamonhangaba pela segunda vez. Ele foi 
o presidente da Casa no biênio 2011 – 2012.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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Os ingressos para o even-
to “Uma Noite na Sapucaí” já 
estão à venda na Ferroviária. 
A atração acontecerá 19 (sá-
bado), a partir das 23 horas, 
no deck da Piscina, com toda 
estrutura de bar, segurança, 
iluminação e som.

A animação será realizada 
pela banda Batuke Geral com 
o melhor do samba e pagode. 
Outra atração será a apresen-
tação da Bateria de Escola de 
Samba e a presença do pu-
xador Luis Camilo (que por 
muito anos foi o puxador ofi-
cial da Escola de Samba Está-
cio de Sá – RJ). No início do 
evento e no intervalo das atra-
ções, DJ animará o ambiente 
com o melhor dos ritmos.

Ingressos e mesas estão à 
venda na Tesouraria do Clube 
e na loja Neto Jeans. Ingresso 
promocional 1º lote com des-
conto a R$ 20, para não-sócios. 
Associados em dia não pagam 
ingresso e podem reservar a 
mesa (com 4 lugares) a  R$ 20. 
Mesa para não-sócios custam 
R$ 20,  mais o preço dos in-
gressos individuais.

Cadastro de 
ambulantes 
para o 
carnaval já 
teve início

Ferroviária 
já vende 
ingressos 
do baile de 
Carnaval

Os interessados em traba-
lhar com barracas de alimen-
tação e bebidas durante o Car-
naval 2013 “Caia na Folia”, 
poderão procurar a Prefeitura, 
no setor de Protocolo, até o dia 
31 de janeiro, das 8 às 17 ho-
ras. O cadastro deverá ser feito 
pelo vendedor ambulante e é 
necessário que o interessado 
resida no município. 

É preciso apresentar com-
provante de endereço, cópias 
do RG e CPF no ato da ins-
crição. As taxas variam entre 
R$ 34 e R$ 68. A entrega dos 
alvarás ocorrerá entre os dias 
6 e 8 de fevereiro.

No caso de comercializa-
ção de bebidas, está autoriza-
da a venda de água, refrige-
rantes e sucos. 

Produtos como spray de 
espuma e serpentinas metali-
zadas estão proibidos.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba fica na avenida 
Nossa Senhora do Bom Su-
cesso, 1.400, Alto Cardoso.

Balé Buterfly inicia temporada de 2013
O Balé Buterfly já iniciou a 

temporada de 2013 a todo o va-
por. “Desde o dia 8 estamos com 
nossas aulas na Academia Oxy, 
localizada bem no centro de Pin-
damonhangaba, para facilitar a 
todas nossas alunas”, diz a pro-
fessora Ana Paula de Oliveira.

As aulas acontecem de se-
gunda a quinta-feira, nos perío-
dos da manhã, tarde e noite, para 
alunas a partir de dois anos de 
idade.

Academia Oxy
A Academia Oxy fica na rua 

Dr. Monteiro César, 175, centro, 
telefones (12) 3522-1080. Além 
do balé e jazz que estão sendo 
implantados agora, a Oxy com-
pletou  em 2011 dois anos de 
atividades oferecendo diversas 
atividades.

Balé Buterfly
A professora Ana Paula  mi-

nistra aulas de balé e sapateado 
para crianças da região há vários 
anos. O Balé Buterfly também 
conta com um grupo para apre-
sentação e participação em festi-
vais e competições. Equipe de alunas do Balé Buterfly que encerrou a temporada de 2012

Divulgação

Prefeitura de Pindamo-
nhangaba já iniciou os pre-
parativos para o Carnaval 
2013, que tem como slogan 
“Caia na Folia”. As primei-
ras reuniões começaram as 
ser realizadas na última se-
mana, entre as Secretarias de 
Educação e de Relações Ins-
titucionais, os departamentos 
de Turismo e de Cultura e a 
Coordenadoria de Eventos, 
para planejamento de infra-
estrutura e atrações artísticas.

Na segunda-feira (14), se-
rão realizadas duas reuniões. 
A primeira, com os represen-
tantes de toda a Prefeitura, 
das secretarias e departamen-
tos envolvidos com o carna-
val. Em seguida, às 18 horas, 
será realizada uma reunião 
no Departamento de Turis-
mo com os representantes 
dos blocos carnavalescos que 
desejem participar da pro-
gramação do carnaval deste 
ano. Os interessados devem 

 As festividades de Momo terão 
início em Pindamonhangaba no dia 
23 de janeiro, com o VI Festival de 
Marchinhas “Zé Sambinha”. O even-
to será realizado entre os dias 23 e 27 
de janeiro, na praça Padre João de  Fa-
ria Fialho, Largo do Quartel.

Nos dias 23 e 24, os candidatos 
irão ensaiar. As apresentações ocor-

rem nos dias 25 e 26, a partir das 20 
horas.

O Festival de Marchinhas premia-
rá os destaques com troféu e premia-
ção em dinheiro. Os vencedores serão 
escolhidos por uma comissão julga-
dora formada por sete membros, entre 
júri técnico e júri artístico.

De acordo com informações do 

Departamento de Cultura da Prefei-
tura, que está organizando o evento, 
o candidato que conquistar o 1º lugar 
será agraciado com o troféu “Alarico 
Corrêa Leite”, o 2º receberá o troféu 
“Zé Sambinha” – José de Assis Alva-
renga, o 3º levará o troféu Celso Gui-
marães e o 4º, o trófeu Maestro Arthur 
dos Santos.

As obras selecionadas para este 
evento são de compositores de Pin-
damonhangaba, Taubaté e Ubatuba. 
Quem passar pela praça poderá confe-
rir canções como “Rainha Nhá Nhá”, 
“Jogo de Azar”, “Marcha da Escada”, 
“Marcha do Zé Sambinha”, “Cabeça 
Virada”, entre outras, e brincar de car-
naval até o “Fim do Mundo”.

Prefeitura de Pindamonhangaba 
prepara Carnaval “Caia na Folia”
Próximas reuniões serão na segunda-feira (14), com os representantes dos blocos

entrar em contato com De-
partamento de Turismo, pelo 
telefone 3643-1761.

Festa para todos
De acordo com o prefeito 

Vito Ardito, a intenção é re-
alizar uma festa popular que 
agrade as pessoas de todas 
as idades. “Teremos, para o 
Carnaval 2013, uma progra-
mação variada, com eventos 
no município e no distrito, 
voltados para a família, os 
jovens, as crianças e os ido-
sos. O carnaval é uma festa 
do povo e por isso deve ter 
atrações para todas as pesso-
as, com segurança e alegria”, 
adiantou.

Entre as atrações do car-
naval deste ano, a Prefeitura 
pretende realizar uma grande 
festa, com shows, matinês e 
trio elétrico acompanhando 
os blocos de camiseta pelas 
ruas da cidade.

A programação será di-
vulgada em breve.

Festival de Marchinhas abre Carnaval 2013

Foliões “curtem” Festival de Marchinhas

Arquivo TN

ENSAIO 23/1 - APRESENTAÇÃO 25/1
MARCHINHA   AUTOR    CIDADE

AdivinhA Quem É  RAul henRiQue S. SAntoS tAubAtÉ
bAndo de loucoS  JoSÉ Antonio   PindAmonhAngAbA
declARAção de um PieRRô guilheRme RibeiRo Filho PindAmonhAngAbA
dente de Juizo   viniciuS AnÉAS RodRigueS PindAmonhAngAbA
Jogo de AzAR   cARloS RobeRto de mAcedo PindAmonhAngAbA
mARchA dA eScAdA  JoRge luiz cÉSAR RibeiRo PindAmonhAngAbA
PRocuRAndo AmeliA  RogÉRio J de Azevedo e PedRo PindAmonhAngAbA
RAinhA nhá nhá   geRSon leme   PindAmonhAngAbA
tá -  todo mundo louco  AnA clAúdiA SouzA  tAubAtÉ
vem bRincAR de SeR io io mARiA JoSÉ de bARRoS  tAubAtÉ
 

ENSAIO 24/1 - APRESENTAÇÃO 2601
MARCHINHA   AUTOR    CIDADE

cAbeçA viRAdA   AlcideS moReiRA dA S Filho PindAmonhAngAbA
Fim do mundo   oSvAlte bAtiStA dA coStA JR PindAmonhAngAbA
mARchA do cARRetinho  benedito RochA dA SilvA  ubAtubA
mARchA do FuSQuinhA  PAulo Felix/RoSeli de F. S tAubAtÉ
mARchA do zÉ SAmbinhA  guilheRme RibeiRo Filho PindAmonhAngAbA
me chAmA   FeRnAndA tAvAReS bonini PindAmonhAngAbA
meu tRio É eletRico  biAncA SAntoS   tAubAtÉ
minhA SogRA e o lobiSomem eduARdo QueiRoz  ubAtubA
timão 2013   AlvARo luiS mAchAdo  PindAmonhAngAbA
tRibuto Ao zÉ SAmbinhA  AdilSon PAlmA de AvARengA PindAmonhAngAbA



Segundo Caderno
Pindamonhangaba, sexta-feira, 11 de janeiro de 2013

O residencial Pasin, em 
Moreira César, comemora 
seus 33 anos de criação nes-
te sábado (12), com vários 
eventos. O primeiro deles 
será um passeio ciclístico 
com início às 8h30, aberto à 
participação de todos. Basta 
o ciclista comparecer e ain-

da participará de um sorteio 
de uma bicicleta no final do 
passeio.

No período da tarde, às 
13h30, haverá recreação 
para crianças, com brinca-
deiras e distribuição de pi-
poca e refrigerantes. A partir 
das 14 horas a diretoria da 

Associação de Moradores 
do Bairro, presidida por Jor-
ge Luiz Gonçalves, prestará 
homenagens a diversos cola-
boradores que se destacaram 
no ano de 2012. O local das 
homenagens será o espaço 
entre a quadra esportiva e a 
igreja de São José.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Sub-
prefeitura de Moreira César, 
realizou serviços de poda de 
árvores na praça do Cisas - 
Centro Integrado de Saúde e 
Assistência Social e no can-
teiro central da avenida Nova 
Pinda, entre o Ipê I e o Ipê II.

De acordo com o sub-
prefeito de Moreira César, 
Manoel Pereira dos Santos, 
o Mané, as ações foram im-
portantes para que as árvores 
ficassem uniformes, princi-
palmente na avenida Nova 
Pinda. “A copa de algumas 
árvores estava muito grande 
e isso prejudicava a visibili-
dade das pessoas, principal-
mente dos motoristas. Com 
a poda, todos podem trafegar 
pela avenida com mais segu-
rança, assim como andar na 
praça do Cisas”, explicou.

Mané afirmou que a Sub-
prefeitura vai continuar per-
correndo áreas públicas do 
distrito para efetuar podas em 
árvores. “Há dois aspectos. O 
primeiro deles é a segurança 
da população; o outro é a har-
monia que este serviço gera”, 
disse.

Subprefeitura faz poda de árvores na 
praça do Cisas e na avenida Nova Pinda

Com podas nas árvores, praça do Cisas teve ganho na luminosidade, o que gera mais segurança às pessoas

Residencial Pasin festeja 
33 anos com  passeio 
ciclístico e homenagens

Passeio ciclístico será uma das atrações na festa do aniversário do Pasin

Desde o início da 
semana, os morado-
res de Moreira César 
estão utilizando os 
serviços de limpeza. 
A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
meio da Subprefeitura, 
oferece os trabalhos 
de coleta de materiais 
inservíveis, o “Cata-
-treco”. É preciso ficar 
atento e colocar os ob-
jetos à frente das resi-
dências de acordo com 
a programação, evi-
tando deixa-los muito 
próximos aos muros, 
árvores e postes.

Até esta sexta-
-feira (11), os bairros 
atendidos serão Vila 
São Benedito e Vila 
São João. A partir de 
segunda-feira (14), os 
moradores da Vila São 
José e do Pasin é que 
poderão limpar os seus 
quintais.

O subprefeito de 
Moreira César, Ma-
noel Pereira dos San-
tos “Mané”, pede para 
que os moradores res-
peitem a programação, 
pois caso coloquem os 
materiais fora do pe-
ríodo estipulado  po-
derão ser multados.

De acordo com o 
subprefeito, nos bair-
ros do Distrito os mo-
radores colocam os 
objetos em uma sema-
na e na subsequente a 
equipe faz a coleta.

Mais informações 
poderão ser obtidas 
pelo telefone 3641-
2060.

Ord COLOCAÇÃO BAirrO

1ª 7  a 11/1  Vila São João / Vila São Benedito
2ª 14  a 18/1 Vila São José / Pasin
3ª 21  a 25/1 Mantiqueira
4ª 28/1  a 1/2 
5ª 4  a 8/2 Terra dos Ipês I / Jardim Carlota
6ª 18  a 22/2 Terra dos Ipês II
7ª 25/2  a 1//3 Liberdade / CDHU
8ª 4  a 8/3 
9ª 11  a 15/3 Vale das Acácias
10ª 18  a 22/3 Laerte Assumpção
11ª 25  a 29/3 Karina / Ramos / São Vicente
12ª 1  a 5/4 
13ª 8 a 12/4 Moreira Cesar / Padre Rodolfo
14ª 15 a 19/4 Azeredo / Marieta Azeredo
15ª 22 a 26/4 Feital
16ª 29/4 a 3/5 
17ª 6 a 10/5 Vista Alegre
18ª 13 a 17/5 Jardim Regina
19ª 20 a 24/5 
20ª 27 a 31/5 Vila São João / Vila São Benedito
21ª 3 a 7/6 Vila São José / Pasin
22ª 10 a 14/6 Mantiqueira
23ª 17 a  21/6 
24ª 24 a 28/6 Terra dos Ipês I / Jardim Carlota
25ª 1 a 5/7 Terra dos Ipês II
26ª 8 a 12/7 Liberdade / CDHU
27ª 15 a 19/7 
28ª 22 a 26/7 Vale das Acácias
29ª 29/7 a 2/8 Laerte Assumpção
30ª 5/7 a 9/8 Karina / Ramos / São Vicente
31ª 12 a 16/8 
32ª 19 a 23/8 Moreira Cesar / Padre Rodolfo
33ª 26 a 30/8 Azeredo / Marieta Azeredo
34ª 2 a  6/9 Feital
35ª 09 a 13/9 
36ª 16 a 20/9 Vista Alegre
37ª 23 a 27/9 Jardim Regina
38ª 30/9 a 04/10 
39ª 7 a11/10 Vila São João / Vila São Benedito
40ª 14 a 18/10 Vila São José / Pasin
41ª 21 a 25/10 Mantiqueira
42ª 28/10 a 1/11 
43ª 4 a 08/11 Terra dos Ipês I / Jardim Carlota
44ª 11 a 14/11 Terra dos Ipês II
45ª 18 a 22/11 Liberdade / CDHU
46ª 25 a 29/11 
47ª 2 a 6/12 Vale das Acácias
48ª 9 a 13/12 Laerte Assumpção
 

Serviços de limpeza serão 
oferecidos em Moreira César

iNFOrMAÇÕES PELO TELEFONE (12) 3641 2060

retirada de entulho fora da data 
deste cronograma resultará 

em cobrança conforme tabela

Cronograma Anual Cata-Treco 2013

Ilustração

Célia Lima



          

(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa 
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandode-
trova.com.br  -  (o mais completo portal de trovas na Internet)

________________________________________

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

 1 -  “UM HOMEM não está velho até que comece a las-
timar em vez de sonhar”. - John Barrymore.. 2 - Deus dá a 
cada ave sua comida, mas não a lança no ninho”. - Josiah G. 
Holland

- Mamãe, o Zé me bateu!
- Pensei que estava viajando!
- Foi aí que “galho” deu,
estava eu também pensando!

PRESIDENTE da Assembleia Nacional da Venezuela se cha-
ma Diosdaldo Cabello, e o vice-presidente é o Nicólas Madu-
ro. E a capital do país se chama “Caracas”...

DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS: 1 - Hímem - aquilo que gru-
da na porta da geladeira pra chamar a pizza ou o gás. 2 -  IPVA 
- Impossível Possuir Veículo Assim. 3 - CPI - Começão de Pizza 
Interminável.

CURSO DE PORTUGUÊS: O feminino de “sentadão no sofá 
vendo televisão” é  “depézona na pia lavando louça...” 

A vingança cultivada
impede que a paz floresça,
e é arma sempre encostada
em nossa própria cabeça!

PENSE BEM NISSO: Mulher que reclama da dor do parto, 
é porque nunca jogou futebol, ficou na barreira e levou uma 
bolada no meio das duas “bolas”... 

TIPOS DE CORNOS: 1 - Corno importado: Aquele que  o 
amante da mulher é de outro país. 2 - Corno duplo: Leva 
chifre da mulher e da amante. 3 - Corno 120:  Vê a mulher 
fazendo um 69 e vai ao bar tomar uma 51...

O MÉDICO PERGUNTA ao paciente moribundo:- Mas o se-
nhor não é marinheiro, por quer ser sepultado no mar? E ele 
diz:- É porque minha sogra jurou várias vezes que vai dançar 
sobre meu túmulo! 

Que sufoco a caronista
passou dentro do carrão,
ao mandá-la, o motorista,
pegar no “freio de mão”...

CURSO DE INGLÊS: 1 - To much - Tá mucho! 2 - To bee 
champion - Ser bicampeão. 3 - I go tomorrow - O gato 
morreu...

SABE O QUE OS FILHOS de alguns políticos do Brasil  usam 
quando são bebês? “Fraudes” descartáveis...

MÉDICO: Profissional que garante que vai ver o paciente 
no dia seguinte, mas não pode garantir se o paciente vai 
vê-lo... 

A paz que o mundo, a buscar
vive,  equivocadamente,
antes se deve implantar
no “front” dentro da gente... 

PESQUISADORA AMERICANA afirma que os gordos vivem 
melhor, e sabe qual é o nome dela? Linda Bacon...

O “PAU D’ÁGUA” volta para casa as quatro da manhã, 
bêbado de dar dó, começa a bater na porta, mas a esposa 
não quer abrir.-Ei! Bam! Bam! Bam! Abre a porta! Deixa eu 
entrar! Eu trouxe uma linda flor para a mulher mais bela do 
mundo! – fica gritando. Tocada pelo romantismo, a esposa 
decide abrir a porta. O bêbado entra e passa direto por ela. 
-Mas, cadê a flor? – pergunta a esposa.- E cadê a mulher mais 
bela do mundo?

Velhice, eu posso afirmar,
é  o anoitecer da idade,
só pra quem não se enxergar
no espelho da eternidade....

“O BRASILEIRO COLOCA O DEVER acima de tudo: por isso 
deve pra todo mundo!” 

DICIONÁRIO: 1 - Futebol - É com quem toda mulher se 
casa sem saber. 2 - Advogado - Profissional que escreve um 
documento de 10 mil palavras e o chama de “sumário”. 3 - 
Economista - Expert que saberá amanhã porque o que predis-
se ontem não aconteceu hoje...

 VOCÊ SABE QUAL a diferença entre o burro e a paca? Não 
sabe, você é burro pacas! É que o burro empaca, mas a paca 
não emburra...

 Na vida, grande ironia
- isso eu afirmo e até turro - 
é um sujeito, quem diria,
chamar “Eu...gênio” e ser burro!
EM CAMPINAS tem um médico proctologista (especialista 

em exames de próstata) chamado Dr. Dédalo. É mole? 
A PROFESSORA DE MÚSICA pergunta ao garotinho na escola 

do prezinho:- O que é batuta? E o menino responde:- É aquela 
varinha que os maestros usam para ameaçar os músicos casos 
eles toquem errado... 

O GENRO VAI ATÉ A POLÍCIA e fala ao policial que o aten-
de: - Vim dar queixa do desaparecimento da minha sogra. O 
policial pergunta: -Há quanto tempo ela sumiu? Mais que 48 
horas? -Faz duas semanas, doutor - responde o genro. -E por 
que você demorou tanto tempo para prestar queixa? -É que 
eu não conseguia acreditar que eu tivesse dado tanta sorte!

 TROVA DO ALÉM 
Ventura que não faz mossa 
é roseiral que se alteia, 
cuja raiz, sendo nossa, 

        Floresce na terra alheia! 
- Toninho Bittencourt - do livro Trovadores do Além, de es-
píritos diversos, psicografado pelos mediuns Waldo Vieira e 
Francisco Cândido Xavier. 

FALANDO SÉRIO
Começa nesta sexta-feira, dia 11, o pagamento do IPVA – 

Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Mas muita 
gente (principalmente quem tem carro novo), ao conferir o 
elevado valor a pagar, pode pensar que o significado da sigla 
seria: Impossível Possuir Veículo Assim...

SEM SEGREDOS...
Quatro amigas se reúnem e uma delas diz: - Somos amigas 

há tanto tempo e acho que está na hora de cada uma contar 
seu segredo! A primeira falou:- Bem... eu gosto de mulher, 
mas nunca vou dar em cima de vocês! A segunda disse: - Eu sou 
ninfomaníaca, mas jamais darei em cima dos seus maridos. A 
terceira comentou: Eu gosto de 
furtar coisas, mas nunca levei 
nada daqui. A quarta levantou-
-se, pegou o telefone, começou 
a discar e contou: - Sabem qual o 
meu segredo? É que não sei guar-
dar nenhum segredo...

“DARIA PRA ESCREVER UM LIVRO se eu fosse contar tudo que passei 
antes de te encontrar, pego sua mão e peço pra me escutar seu olhar me diz 
que você quer me acompanhar...” – Rua de Outono (Ana Carolina)

ATENÇÃO – Divulgue gratuitamente sua programação, envie pelo e-
-mail: joao.ouverney@terra.com.br

ADC NOVELIS Pinda – 02/02 – Baile do Hawaii.Batuque Geral. Bateria 
show. Intérpete Luizinho Andanças, da Mocidade Independente de Padre 
Miguel (RJ)

ARENA 101 TAUBATÉ – 12/01 (sábado) – Zé Henrique & Gabriel. Estra-
da Municipal Antonio Marçon, 4.900, ou  Rod. Pres. Dutra, km 10.  www.
areana101.com.br 

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará – QUINTA-FEIRA – 17/01 – 
Musical Art. 24/01 – Banda American Express. DOMINGO -  12/01 – Jorginho 
e Trio. 19/01 – Banda Cheiro da Terra (baile tropical). Tel (12) 3122-3812

BAR DO SANTISTA Pinda -  Som ao vivo com ótimos artistas todo do-
mingo a partir das 18h.   Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura 
Brasil). Funciona de terça e domingo a partir das 17h. Música ao vivo (20h) 
todo domingo e véspera de feriado

CARNAVAL DO BAR DO SANTISTA – 08/02 (sexta 21h) – Grito de Carna-
val. 09 a 13/02 (sábado a terça das 21 às 2h) – Carnaval com as melhores 
músicas do gênero

BOTECO DO GOL Taubaté – Grupos Nosso Samba e H’.Lera e top Djs.  
Tel (12) 3411-6956 / 3641-6957 / 7815-1645. Av. Santa Luiza de Marilac, 
1.661, Vila São José

CERVEJARIA DO GORDO Lorena –  12/01 – Aloha. 26/01 – Festa à Fanta-
sia. 16/02 – Gurma do Pagode. www.cervejariadogordo.com.br. Via Dutra, 
km 57. Tel(s): (12) 3157-6200. www.cervejariadogordo.com.br 

CHIK NA ROÇA Taubaté – 20/01 (domingo)– Grupo Rhaas. Informações 
com Vanessa Loira no Facebook. Tel (12) 9204-1126. Estrada do Barreiro, 
5.300. www.casaraosertanejo.com.br 

CLUBE DA VILA  SÃO BENEDITO Pinda  - 13/01 (domingo) – Três Gera-
ções. 20/01 – Banda Gold. 27/01 – Alpha Valle. R$ 7 eles. R$ 5 elas, R$ 12 
casal. Tel. (12) 3642-2087

CLUBE DO LAZER Taubaté -    QUARTA-FEIRA –  16/01 –– Pedro Romano 
– Piquete. 23 –– Anjinho do Vale. DOMINGO – 13/01–Cinco Estrelas – SP. 20 - 
Tropicaliente . Traje esporte fino. Tel. 3633-5389/3011-0400 

CLUBE DO VAQUEIRO Roseira – Baile forró e funk todo sábado 23h. 
Homem R$ 15,00 e mulher R$ 8,00. Estrada Roseira-Aparecida, antes de 
chegar no viaduto. 

CONEXÃO FUNK Aparecida –  Domingo,  23 horas -  Bailão funk. Homem 
R$ 15,00 e mulher free até 1h. Tel (12) 8153-7870 e 7820-1568. Av. Itaguas-
su, 4.285 

CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  -   12/01 (sábado) – Banda Gold. 
19/01 (sábado) – Banda Musical Express. Tel 3674-2413.  R$ 14,00 e 7,00 com 
convite A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) 
toda sexta-feira, 22h, com canja gratuita à 1h

CROZARIOL Tremembé – 11/01 (sexta)  Band Rodeio. Sexta universitá-
ria. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br. Rodovia Tremembé/Campos 
do Jordão, km 03

CUNHA - /versão  2013 – 10/01 a 03/02 -  Exposições, esportes radicais, 
shows, 4º Fusquinha. Veja a programação completa no site da Prefeitura:  
www.cunha.sp.gov.br

DOMINGUEIRA DO PORTO Aparecida – 20/01/2013 – Grupo Batuque Ge-
ral, MC DaLeste e Fjs Pingo e Batata. Churrascaria Porto. Avenida Itaguassu

ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava – 11/01 (sexta) – Roger & Ro-
gério. 12/01 (sábado) – Rony César & Rafael. 18/01 (sexta) – Luan Santana. 
Tel. 3955-9420. www.estancianativasertaneja.com.br

FERROVIÁRIA Pindamonhangaba – 11/01 (sexta 21h30) – Grupo Sedu-
samba na lanchonete da piscina. Somente para associados. 19/01/2013 -  
(sábado) – Uma Noite na Sapucaí. Luiz Camilo, puxador de samba da Estácio 
de Sá (RJ). Grupo Batuque Geral. Bateria de escola de samba. Djs, ilumi-
nação e telão. No deck da piscina. Tel (12)2126-4444. www.aaferroviaria.
com.br

FESTIVAL DE MARCHINHAS Pinda – 25 e 26/01/2013, final 27/01 – Praça 
do Quartel. 

MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, início às 22h,o melhor forró da 
região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026

ÓBVIO CHOPERIA Pinda  -  11/01 (sexta) – Banda Herzog. 12/01 (sába-
do) – Alice Coper Cover Oficial. 13/01 (sábado) – Sunday Light. 19/01 (sá-
bado) – Legião Urbana Cover. Banda 7 Cidades e The Smiths Cover (Banda 
Panic). Tel (12) 3648-4913.    www.cervejariaobvio.com.br

PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – 19/01 (sábado 21h) – O melhor do 
samba, pagode e outros ritmos. Charles Anjo 45 e convidados. Não sócio R$ 
10,00, mesa grátis 

PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – 26/01 (sábado) – Uma Noite no Ha-
waii. Banda Gostoso Veneno, mircareta com a Banda Siriloko e Dj Marcelo 
Boto (marchinhas e frevo). Tel (12) 3642-8599 / 3522-5356

PINDABAR Pindamonhangaba - Conexão Sertaneja - 11/01 (sexta-feira 
20h) - Banda Arena. Pagodão dos Amigos: Sábado – 12/01 (21h) – 12/01 – Sou 
Muleke, abertura Nota Samba. R$ 20,00 homem e R$ 15,00 mulher. Domingo 
– 13/01 (21h) – Grupo Batuque Geral. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  
Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126.www.pindabar.com

RANCHO SANTA FÉ Aparecida –  11/01 (sexta) – Banda Espora. 18/01 
(sexta) – Banda Rodeio.  .Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. www.ranchos-
tafe.com.br

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – Baile com bandas ao vivo 
toda quinta e sábado. Início às 21h. Tel.  (12) 3648-4036 e 9775-0389

RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Delicioso almoço em fogão de lenha 
diariamente. Pizza em forno de lenha nos eventos. Agora em novo ambiente 
moderno e mais aconchegante. Tel. 3642-2120. www.restaurantecolmeia.
com.br

SABAP Guará – SEXTA-FEIRA – Toda sexta-feira, baile com as melhores 
bandas ao vivo. Tel (12) 3125-2162 / 3125-2888. Site www.clubesabap.com.br

SÃO LUIZ DO PARAITINGA – 18/01 A 26/01 (19h) – Festival de Marchi-
nhas. Tel (12) 3671-7000. Site   www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

SÍTIO DO GUEDINHO Tremembé – 13/01 (domingo 18h) – Banda Espora. 
Estacionamento grátis. Tel (12) 3652-4942 / 9783-6080. Caçapava Velha. 
www.sitiodoguedinho.com.br

UBATUBA Verão – 11/01)sexta) – Luan Santana. 12/01 (sábasdo) – NX 
Zero / Detonautas. 17/01 – Pixote. 18/01 – Alexandre Peixe / Jammil. 19/01 
– Jorge & Matheus. Local – Arena de Shows

VIA VALE SHOW Pinda – Funk ao vivo toda sexta e sábado a partir das 
22h. Homem R$ 5,000 e mulher free até 1h. 30/12 (domingo) – MC Brega. 
Elas vip a noite toda. Tel (12) 8805-9557.  Av. N. Sra. do Bom Sucesso, em 
frente à Faculdade Anhanguera

VILLA SERTANEJA São José - SEXTA-FEIRA – Banda 11/01  Banda 8 Segun-
dos. Beba uma lata de cerveja em 8 segundos e ganhe oito.18/01 – Banda 
Sacode a Poeira. 25/01 – Noite da Tequila. Elas vip até 0h. SÁBADO – 12/01 – 
Duelo Léo da Baixada x Japa MC Funkycia. 19/01 – MC K9 Tel (12) 3033-1010 

VINIL CLUB PINDA – Agenda não divulgada.  Tel(s): (12) 3643-2300 / 3648-
5898. Sob nova direção. www.vinilrockbar.com.br e vinilrock@hotmail.com

DESTAQUE DA SEMANA
O Bloco Esquenta (de camisetas) está se preparando para animar o 

Carnaval de Pinda este ano. Interessados em participar podem procurar o 
presidente da agremiação, Jorge “Pelé”, no Castolira. Informações pelos 
telefones (12) 3643-1814 e 9147-4539.

TEMPOS MODERNOS...
Com o advento da Internet, todos tendemos a dei-

xar aflorar o nosso “talento” para escrever. Impressiona 
o número de poetas e escritores que invadem a telinha, 
despreocupados se reúnem, ou não, as condições mínimas 
necessárias.  Alguns, mais arrojados, criam seus blogs e 
procuram aumentar, tanto quanto possível, o exército de 
“amigos virtuais”, com o firme intuito de enviar-lhes os 
famosos emails coletivos, com suas mais novas “obras de 
arte”.  Outros (a maioria), mais acomodados, ficam en-
viando a todos os donos de blogs, ou sites, seus escritos, 
para que sejam divulgados em todos os quadrantes, sem, 
antes, consultar o bom senso.

 Enquanto isso, os “verdadeiros intelectuais”, os Poe-
tas e Escritores, com P e E maiúsculos, muitas vezes pas-
sam despercebidos da grande maioria porque – pasmem! 
– as pessoas querem ser lidas mas não se preocupam em 
ler. Principalmente os bons autores.

E o grande combustível para esse derrame de falsos 
literatos são os milhões de comentários (também falsos) 
infladores de ego, que se abrigam abaixo das pseudo-obras 
de arte.  Sim, porque os “escritores e poetas de araque” 
não se contentam apenas em ser lidos.  Pedem – imploram, 
até – para que você deixe um comentário (leia-se “elogio”) 
abaixo de cada texto.  Caso você se atreva a dizer a verda-
de sobre o que leu, será considerado “persona non grata” e 
sumariamente deletado. Onde se viu? Ao invés de incenti-
var um novo talento, você o espinafra!...  “Quanta falta de 
sensibilidade!  Quem é você?”

E, dependendo do número de amigos virtuais que 
aquele “autor” possua, você corre o risco de ter seus tra-
balhos marginalizados na Internet.  Pelo “crime” de haver 
constatado que certo “soneto” nunca foi soneto, ou que 
determinadas “trovas”, com versos de até doze sílabas, 
foram por você criticadas.

 Tempos modernos...
................. 0O0...................

        E para que não se diga que estou de mau humor (rsrsr-
srsrs), eis algumas trovas engraçadinhas, para animar nosso 
fim de semana.. As composições abaixo foram as três melhor 
classificadas em Nova Friburgo, no ano de 1979.

1º lugar: VASQUES FILHO - Fortaleza
- Nunca vi almas! - diz, rindo.
E um cara, na sua frente,
foi sumindo, foi sumindo,
transparente, transparente...

2º lugar: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA COSTA - Juiz  
     de Fora

Deu-lhe a sogra uma “gravata”...
e a sua emoção foi tanta,
que casou antes da data,
sentindo um ‘nó” na garganta.

3º lugar: LUIZ PIZZOTTI FRAZÃO - Niterói
Ao ver que iam ser defuntos,
o porco disse à mulher:
- quem sabe nos deixam juntos
numa linguiça qualquer... 

Pelé presidente do Bloco Esquenta

João Paulo Ouverney
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Agora com as reminiscências de Balthazar - 7 )

Lembranças    

    
Literárias:

Continuando as lem-
branças de Balthazar de 
Godoy Moreira (1898/1969), 
conforme série de crônicas 
escritas por ele em 1963 nes-
te jornal.

 Conta Balthazar que não 
fora sem mágoa e tristeza que 
a família teve que deixar o 
velho sobrado. A crise da la-
voura com a desvalorização 
do café e o 1encilhamento 
foram as razões para que seu 
pai vendesse a antiga residên-
cia e se mudasse para uma 
casa na rua Monteiro Cesar, 
esquina da atual avenida Fer-
nando Prestes. “Nesse tempo 
chamávamos a rua Monteiro 
Cesar de rua do Tijuco. Seria 
em vista da lama que havia 
sempre ali?”, indaga o colu-
nista, explicando que antiga-
mente as ruas tinham, além 
dos nomes, apelidos popu-
lares. No entanto, enquanto 
os nomes ficavam nas placas 
era pelos apelidos que o povo 
identificava os logradouros e 
vias públicas.

Segundo Balthazar, eram 
denominações pitorescas: rua 
do Tanque, rua do Tabaú, rua 
do Porto, rua dos Ferreiros, 
rua da Estalagem etc. Para 
ele, esse tipo de identificação 
deveria ter sido conservado 
por que “dariam mais perso-
nalidade no local e como que 
retratando a firmeza de caráter 
dos seus habitantes”. Tais de-
nominações tinham a ver com 
alguma coisa que realmente 
identificava determinado lugar 
ou uma atividade ali exercida.

Ao retornar suas lembran-
ças à casa grande, o articulista 
recorda que “...a avenida Fer-
nando Prestes chegava  então 
só até a rua dos Andradas. 
Aí estreitava numa casa bai-
xa de beiral, com rótulas nas 
quatro janelas; era uma das 
casas mais típicas  da cida-
de, no começo do século 
passado (referia-se ao sécu-
lo XIX). Ali nascera o  2Dr. 
Costa Manso, um os mais 
insignes magistrados do Bra-
sil. A avenida  estreitava-se 
continuando em meia ladeira 
até a rua Prudente de Moraes 
com o nome de rua  Rodrigo 
Lobato. Uma via acanhada, 
augusta, com muros de terra 
socada e prédios antigos. Foi 
depois alargada – não sei de 
quem foi a extravagante ideia 
– permanecendo o nome de 
Fernando Prestes”.

Sobre esse fato, comen-
tado por Balthazar com cer-
to descontentamento, arti-
go de Newton de Lacerda 
Cesar (Tribuna do Norte, 
29/4/1979), refere ao tempo 
em que a Fernando Prestes 
era duas em uma só. Lacer-
da conta que até 1936 o tre-
cho compreendido entre a 
estação e a rua dos Andradas 

chamava-se rua Dr. João Pes-
soa. E que o trecho entre a 
dos Andradas até a Prudente 
de Moraes foi até o ano de 
1869 denominado de rua dos 
Toneleiros (fabricantes ou 
consertadores de tonéis, pi-
pas, cuba, barris, tinas etc.). 
Depois passou a rua Senador 
(ou Padre) Feijó (até 1924) e, 
em seguida, rua Dr. Rodrigo 
Lobato (até 1931). A deno-
minação  Coronel Fernando 
Prestes se deu pelo decreto 
113, de 6/3/1946.

Considerado dos mais 
estudiosos da história de 
Pinda, Ângelo Paz da Sil-
va (1928/1992) cita no livro 
Nossa Ruas (Scortecci Edito-
ra, 1993, SP) a polêmica que 
gerou o vereador Manuel Ig-
nácio Romeiro quando, “em 
1921, apresentou à Câmara 
um projeto propondo que se  
mudasse a denominação da 
rua que ia da Prudente de Mo-
raes à dos Andradas de Sena-
dor  Feijó pra rua Dr. Rodrigo 
Lobato”. O projeto provocou 
discussões porque a comissão 
de Justiça da época deu pare-
cer contrário. O autor não se 
abateu, argumentou e teve a 
seu favor o prefeito e o presi-
dente da Câmara. Mas, segun-
do Ângelo, somente “depois 
de alguns anos a rua Senador 
Feijó passou a ser chamada de 
Dr. Rodrigo Lobato”.

(Continua)

Um Anúncio do Passado

Tribuna do Norte,  1963...

História

“...a avenida Fernando Prestes chegava  então só até a rua dos Andradas. Aí estreitava numa casa baixa de 
beiral, com rótulas nas quatro janelas; era uma das casas mais típicas  da cidade...” 

Bico de pena de  J. Renato G. San-Martin

  Teus olhos terníssimos, tão vagos...
  dois sóis lassos morrendo lá distante,
  são mais doces que os beijos, que os afagos,
  da lua argêntea, pelos céus errante...

 Esses teus olhos são dois mudos lagos,
 onde percebo entre o esplendor vibrante,
 uns longes de tristeza em seus divagos,
 um céu de amor em sonhos, delirante!

    São cristais burilados, esplendentes!
    são gotinhas de orvalho lá da serra,
    a brilhar, a brilhar entre os viventes!

 
 Mas que mistério nesse olhar tão lindo!
 Pois que, entre o terno e o vago que ele encerra
 Teus olhos – tristemente -  estão sorrindo!...

T
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s
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o
s Benjamin Bueno Junior, jornal 7 Dias, 31/1/1954

gzilvia.wordpress.com olhar mar

1Encilhamento foi a forma como ficou conhecida a crise financeira ocorrida no Brasil a partir de 1890 decorrente da política econômica do governo provisório do Mare-
chal Deodoro da Fonseca. Essa política, conduzida pelo Ministro da Fazenda Rui Barbosa, tinha por objetivo o incentivo à industrialização e se baseou na liberação de cré-
ditos bancários garantida pelas emissões de moeda destinadas ao financiamento de projetos industriais. O fracasso do projeto governamental deveu-se ao boicote promovido 
por especuladores ligados aos latifundiários, importadores e investidores estrangeiros que, por meio de empresas-fantasmas inundaram o mercado financeiro com ações sem 
lastro de capital. As consequências como inflação dos preços, falências e a desconfiança nas instituições financeiras se arrastaram por anos configurando a crise do Encilha-
mento. (guiadoestudante.abril.com.br – professor Marcus Batista). Explicando o porquê da denominação “...o nome é devido ao grande movimento especulativo que eclodiu 
na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, chamado assim por conta do encilhamento dos cavalos antes do páreo no Hipódromo, quando a agitação da atividade dos apostadores 
fica frenética, (atualmente seria o efeito manada na bolsa, que faz todos venderem ou comprarem, enlouquecendo os índices)”. (www.genealogia.historia.com.br - Aníbal de 
Almeida Fernandes).

2Manoel da Costa Manso , pindamonhangabense nascido em 23 de agosto de 1876; nomeado para o STF - Supremo Tribunal Federal em 2 de agosto de 1933, com posse 
em 28 do mesmo mês e ano. Aposentou-se do STF em 3 de maio de 1939 e faleceu em São Paulo no dia 28 de maio de 1957 (www.stf.jus.br › Sobre o STF ). Foi homenageado 
com denominação do Fórum de Pindamonhangaba (prédio antigo localizado na praça Desembargador  Eduardo Campos Maia), conforme decreto assinado pelo governador 
Carvalho Pinto em 20 de janeiro de 1960. (Página de História da Tribuna do Norte, edição de 1º/7/2005).
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O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PINDAMONHANGABA, com base no 
município de PINDAMONHANGABA informa a todas as empresas integrantes da catego-
ria 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

Ata da 1.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 02.01.2013.

Às dez horas do dia dois de janeiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Primeira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando 
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 50.ª Sessão Ordinária, realizada em 
28.12.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0257/12 
Paulo Sérgio Grisi. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: INDEFERIDO, por votação 
unânime: Recurso 1-0286/12 Rogerio Mariano de Carvalho. III– RELATOR: Sr. Adelson 
Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0271/12 
Alexandre Bezerra Martins.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavran-
do-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente 
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 02 de Janeiro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
          Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 1.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 04.01.2013.

Às dez horas do dia quatro de janeiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fer-
nando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 1.ª Sessão Ordinária, realizada em 
02.01.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0260/12 
Raquel Rosa de Oliveira.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavran-
do-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente 
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 04 de Janeiro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
          Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 50.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 28.12.2012.

Às dez horas do dia vinte e oito de dezembro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pin-
damonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Qüinquagésima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presi-
dência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 48.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 20.12.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RE-
LATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 
1-0287/12 Fabio Oliveira Ribeiro. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: 
INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0261/12 Luiza Helena De Souza Melo. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavran-
do-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente 
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 28 de dezembro de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
          Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 48.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.12.2012.

Às dez horas do dia vinte de dezembro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Quadragésima Oitava Sessão Extraordinária do corrente ano, sob 
a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da 
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 49.ª Sessão Ordinária, realizada em 
18.12.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0254/12 
Oswaldo Ribeiro. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: INDEFERIDO, por votação 
unânime: Recurso 1-0280/12 Jose Roberto de Oliveira. III– RELATOR: Sr. Adelson Ca-
valcante de Souza Filho: DEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0243/12 Mônica 
Silva Teixeira. IV – CETRAN: Recebimento do Recurso: 1-0079/12 Francelina de Ávila 
Ferreira julgado em 2ª instância. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavran-
do-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente 
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 20 de Dezembro de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
          Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 49.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 18.12.2012.

Às dez horas do dia dezoito de dezembro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Quadragésima Nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Pre-
sidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, 
membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 47.ª Sessão Extraordinária, realiza-
da em 13.12.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: DEFERIDO, por votação unânime: Recurso 
1-0248/12 Willie dos Santos Machado. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: INDE-
FERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0277/12 Sivaldo Antonio dos Santos. III– RE-
LATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0255/12 Nina Maria Zanin de Andrade. IV – EXPEDIENTE: Ofício 060/12 – 
JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavran-
do-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente 
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 18 de Dezembro de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
          Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

LICENÇA DA CETESB
NOBRECEL S.A. CELULOSE E PAPEL, torna público que recebeu da CETESB a Re-
novação da Licença de Operação N° 3003953, válida até 28/12/2014, para Celulose de 
todos os tipos, fabricação de, sito à ROD VEREADOR ABEL FABRÍCIO DIAS, S/Nº, KM 
155, MOREIRA CÉSAR, PINDAMONHANGABA/SP.  

Abertura das inscrições para Vendedor 
Ambulante para trabalhar no Carnaval/2013 

Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.

Período das Inscrições:

INÍCIO: 10/01/2013

TÉRMINO: 31/01/2013

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO:

Xerox do RG, CPF e Comprovante de Endereço que resida no 
município de Pindamonhangaba.

OBS.: A entrega do Alvará será no período de 06 à 08/02/2013.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação

PREFEITURA    MUNICIPAL   DE    PINDAMONHANGABA
     DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

       FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Edital de Notificação
Controle 002/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Srª. ANDREA CRISTINA DOS S. 
MENDES, responsável pelo imóvel situado a Rua Jossei Toda, Residencial Mantiqueira, 
inscrito no município sob a sigla NE35.12.03.018.000, Quadra 23, Lote 770, para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publica-
ção. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretora do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Edital de Notificação
Controle 001/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. AILTON BRAS PEREIRA, res-
ponsável pelo imóvel situado a Rua Joaquim Nabuco, Vila Prado, inscrito no município 
sob a sigla SE11.15.10.024.000, Quadra G, Lote 149, para que efetue a limpeza do 
referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretora do Departamento de Arrecadação.

LICENÇA DA CETESB
SOURCETECH QUIMICA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação Nº 3003932, válida até 08/01/2015, para fabricação de Produtos 
Farmoquimicos, à Rua SUIÇA, 3430, AGUA PRETA, PINDAMONHANGA - SP.

LICENÇA DA CETESB
COMERCIAL JR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME torna público que recebeu 
da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3003885, válida até 08/01/2017, 
para Artefatos de concreto, cimento,fibrocimento, gesso e estuque; fabricaç à AV DOU-
TOR ANTONIO PINHEIRO JUNIOR, 2013, CAMPO ALEGRE, PINDAMONHANGABA

LICENÇA DA CETESB
SOURCETECH QUIMICA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a  Licença Pré-
via Nº 3001363 e requereu a Licença de Instalação para fabricação   de Produtos farmo-
químicos, à Rua SUIÇA, 3430, AGUA PRETA, PINDAMONHANGA - SP.

LEI Nº 5.497, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012.
Denomina uma via pública do Município, no Loteamento Real Ville- Fase 2, de Dr. AN-
TONIO ASMAR KOBBAZ.
(Projeto de Lei nº 180/2012, de autoria do Vereador Martim Cesar e do Vereador Marcos 
Aurélio Villardi)
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1º. Fica denominada de Dr. ANTONIO ASMAR KOBBAZ, a Rua 18 do Loteamento 
Real Ville- Fase 2.
Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 26 de dezembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
/cba/Processo Interno nº 34.079/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

LEI Nº 5.498, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012.
Denomina uma via pública do Município, no Loteamento Real Ville- Fase 2, de LOUREN-
ÇO PROLUNGATTI.
(Projeto de Lei nº 181/2012, de autoria do Vereador Martim Cesar)
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1º. Fica denominada de LOURENÇO PROLUNGATTI, a Rua 19 do Loteamento Real 
Ville- Fase 2.
Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 26 de dezembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
/cba/Processo Interno nº 34.080/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

LEI Nº 5.499, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012.
Denomina uma via pública do Município, no Loteamento Real Ville- Fase 2, de Prof. Dr. 
PAULO SCHMIDT GOFFI.
(Projeto de Lei nº 182/2012, de autoria do Vereador Martim Cesar e do Vereador Marcos 
Aurélio Villardi)
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1º. Fica denominada de Prof. Dr. PAULO SCHMIDT, a Rua 20 do Loteamento Real 
Ville- Fase 2.
Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 26 de dezembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
/cba/Processo Interno nº 34.081/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

LEI Nº 5.496, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012.
Denomina o Centro Comunitário do Vale das Acácias de CENTRO EDUCACIONAL MU-
NICIPAL RITA BELO BORGES (Dona Ritinha).
(Projeto de Lei nº 143/2012, de autoria do Vereador José Carlos Gomes- Cal)
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1º. Fica denominado de CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RITA BELO BORGES 
(Dona Ritinha) o Centro Comunitário do Vale das Acácias.
Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de dezembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
/cba/Processo Interno nº 34.078/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
ALEXANDRE  ALVES  FERREIRA,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão ajudante geral, estado civil solteiro, de 25 anos  de  idade,  
nascido em São Luiz do Paraitinga, Estado de São Paulo, no dia 28 
de julho  de 1987, residente e domiciliado Avenida Pau Brasil nº 4, 
Goiabal,  nesta cidade, filho de BENEDITO ALVES FERREIRA  e  MA-
RIA  HELENA  ALVES  DOS SANTOS FERREIRA.                                                
LUCIANA CRISTINA DE MOURA, de nacionalidade brasileira,  profis-
são  do lar, estado  civil  divorciada,  de  24  anos  de  idade,  nascida  
em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 7 de agosto de 1988, resi-
dente  e domiciliada Avenida Pau Brasil nº 4, Goiabal, nesta cidade,  
filha  de NELSON DE MOURA e  OLIVIA  DA  CONCEIÇÃO  DE  
MOURA.  Apresentaram  os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525,  do  
Código  Civil.  Se  alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei.                
Pindamonhangaba,  8 de janeiro de 2013. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:            
LEANDRO DOS SANTOS ELOI ROSA, de nacionalidade  brasilei-
ra,  profissão funcionário público municipal, estado civil solteiro, de  
23  anos  de idade, nascido em Aparecida, Estado de São Paulo, no 
dia 30  de  março de 1989, residente e  domiciliado  na  Cerâmica  
São  Geraldo  nº  20, Mandú, nesta cidade, filho de JOSÉ REIS ELOI 
ROSA e MARIA JOANA  D’ARC DOS SANTOS.                                                            
BRUNA CRISTINA   FRANCISCA   ALVES,   de   nacionalidade   brasi-
leira, profissão do lar, estado civil solteira, de 18 anos de idade,  nas-
cida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,  no  dia  1  de  de-
zembro  de 1994, residente e domiciliada na Cerâmica São Geraldo  
nº  20,  Mandú, nesta cidade, filha de MARCOS APARECIDO ALVES 
e  MARCIA  FRANCISCA  DE SOUZA. 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,  9 de janeiro de 2013.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:             
ELI DE JESUS, de nacionalidade brasileira,  profissão  eletricista  de 
autos, estado  civil  solteiro,  de  30  anos  de  idade,  nascido  em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 8 de  novembro  de  
1982, residente e domiciliado Rua Maria José de Moraes  nº  263,  
Araretama, nesta cidade, filho de MILTON DE JESUS e ALICE LEITE 
LUCIANO.     
AMANDA KELLY QUEIROZ SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão empregada doméstica, estado civil divorciada, de  32  anos  
de  idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia  28  de  
fevereiro  de 1980, residente e  domiciliada  Rua  Maria  José  de  Mo-
raes  nº  263, Araretama, nesta cidade, filha de AMADEU DA SILVA e 
ANESIA DE  QUEIROZ DA SILVA. Apresentaram os documentos 1, 3, 
4 e 5, do  Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  de  algum  
impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.                                                   
Pindamonhangaba,  10 de janeiro de 2013.                
                                                                         
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
ELTHON LUIZ DE SOUZA ROCHA,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão balconista de medicamentos, estado  civil  solteiro,  de  24  
anos  de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
no dia  20  de fevereiro de 1988, residente e domiciliado na Travessa  
Josué  nº  61, Parque das Nações, nesta cidade, filho de  LUIZ  OR-
LANDO  DA  ROCHA  e ANGELA MARIA DE SOUZA ROCHA.                                      
JESSICA APARECIDA DA SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão balconista de medicamentos, estado  civil  solteira,  de  21  
anos  de idade, nascida em  Lagoinha,  Estado  de  São  Paulo,  no  
dia  21  de fevereiro de 1991, residente e domiciliada na Travessa  
Josué  nº  61, Parque das Nações, nesta cidade, filha de  JOSÉ  VI-
CENTE  DA  SILVA  e MARIA ANGELA DA CÓSTA SILVA. Apresen-
taram 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,  9 de janeiro de 2013.                  
                                                              
Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Código Civil Brasileiro:                           
ADONIAS MOREIRA DOS SANTOS, natural de Pindamonhangaba,  
Estado  de São Paulo, solteiro, nascido em 07 de junho de 1988,  de  
profissão ajudante geral, residente na  Rua  Francisco  Joaquim  de  
Oliveira Filho nº 233, Residencial Mombaça, nesta  cidade,  filho  de  
PEDRO MOREIRA DOS SANTOS (70 anos) e de  ANA  MARIA  CAR-
LOS  MOREIRA  DOS SANTOS.                                                         
VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA, natural de  Pindamonhanga-
ba,  Estado de São Paulo, solteira, nascida em  27  de  setembro  de  
1982,  de profissão operadora de caixa, residente na Rua Osvaldo de  
Oliveira Cornetti nº 167, em Moreira César,  Pindamonhangaba  SP,  
filha  de JOSÉ  PORFIRIO  DE  OLIVEIRA  e  de  MARIA  APARECIDA  
FERREIRA  DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV do 
Art. 1.525,  do Código Civil Brasileiro. Se alguém  souber  de  algum  
impedimento,oponha-o na forma da Lei. 
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2013.               
                

PORTARIA GERAL  N.º 3.958, DE 08 DE JANEIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

R  E  S  O  L  V  E:
1- CONSTITUIR a Comissão de Recebimento de Materiais
2- A Comissão será integrada pelos senhores:-

MEMBROS:
-  ELIZABETE DE OLIVEIRA DUARTE LEAL – Chefe de Serviço - Departamento de 
Licitações e Compras – Secretaria de Finanças
-    GUSTAVO FELIPE COTTA TOTARO – Coordenador Geral do Almoxarifado –Depar-
tamento de Licitações e Compras – Secretaria de Finanças
- LUIZ HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA – Almoxarife - Departamento de Licita-
ções e Compras – Secretaria de Finanças 
- MABEL FRANCO DE ASSIS DE SOUZA – Oficial de Administração Pleno - Departa-
mento de Licitações e Compras – Secretaria de Finanças
3 - O prazo de investidura dos membros da Comissão será de 01 (um) ano.
4 – A Comissão deverá atuar com no mínimo 3 (três) membros, sendo que os servidores 
qualificados são pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba
5 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 1º de janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, de 08 de janeiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

 Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de janeiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Memo nº 18/2013-SEF/DLC

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
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Beto Gonçalves “Betão do Ipê” é um grande 
batalhador pelo futebol de Moreira César. 
Na foto, ele e esposa Virgínia prestigiando o  
Encontro de Grupos Folclóricos

Comemorou aniversário no dia 6 de 
janeiro a advogada Drª. Shyntea de 
Telles de Castro Schmidt, secretária 
de Assuntos Jurídicos  da Prefeitura 
de Pindamonhangaba. Parabéns,  
felicidade e muito sucesso em sua nova 
jornada profissional!

Cumprimentos a Rafael Carlucci 
Basso, que completa seu 1º ano de 
vida dia 12 de janeiro, para alegria 
de seus pais Fabíola e Eduardo 
Basso. Os avós Regina, Rose e Celso 
também ajudarão a apagar a 
velinha.

Alex Sandro comemorou aniversário no dia 6 
de janeiro com amigos e o grupo de pagode 
Suprema Cor. Parabéns!

Paulo Ilário, familiares e amigos prestigiando o Bar do 
Santista domingo (6).

Bete, ex-Rainha do Carnaval taubateano, e o 
marido Batista Jr. curtindo o PindaBar no domingo (6)

Cabeleireira e dançarina Olga curtindo o Bar do 
Santista com amigos

jovens foram ao PindaBar domingo (6), prestigiar 
o Pagodão dos Amigos.

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

Arquivo pessoal
João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney João Paulo Ouverney

Arquivo pessoal

Célia Lima

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

Tudo de ótimo 
para José 
Sebastião 
Berthoud, que 
completou mais 
uma primavera 
dia 10 de 
janeiro. Esposa 
e os filhos 
Nilma, Elaine, 
Gilsa e Roni lhe 
agradecem por 
ser uma pessoa 
muito especial.

Rosângela, proprietária do Restaurante Colméia, 
muito mais acolhedor e bonito após a total reforma 
pela qual passou;

Grupo Charles Anjo 45, que anima o baile Sábado 
Especial no Paineiras Country Club, dia 19 de janeiro

Bar do Zé Santista recebendo amigos e famílias, 
principalmente aos domingos, com som ao vivo

PINDAMONHANGABA 

Colônia de Férias Paineiras Country Club - 14 
a 19 de janeiro - Faixa etária: 4 a 12 anos - 
Informações: (12) 3642-8599 / 3522-5356

Aeroclube de Pindamonhangaba
Paraquedismo - Sábados e Domingos – a partir 
9 horas - Informações: (12) 9793-8798 - e-mail: 
marcaopq@hotmail.com

Museu Histórico e Pedagógico 
D. Pedro I e Dona Leopoldina
 Palacete Visconde da Palmeira - Rua Marechal 
Deodoro nº 260 – Centro
 Horário  de visitação: 8 ás 17 horas – de terça-
feira a sábado. Entrada Franca
 Tel  (12) 3648-1779

Parque Reino das Águas Claras
Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, km 17 
– Piracuama. Aberto diariamente das 9 às 
17 horas. Entrada paga. Tel (12) 3643-1477 . 
Agendamento de visitas monitoradas: (12) 3644-
7408 / 3644-7409 – ramal 7433.

Agenda 
de Eventos

Em solenidade realizada na manhã dessa quinta-
feira (10), o major Orlando de Oliveira Marin, assumiu 
o comando da 11ª Companhia de Engenharia de 
Combate Leve, unidade do Exército Brasileiro com 
sede em Pindamonhangaba. Seja bem-vindo!
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 PORTARIA INTERNA Nº  9.236, DE  27 DE DEZEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo Se-
cretário de Administração, Resolve designar a Comissão constituída através da Portaria 
Interna nº 9.163, de 12 de julho de 2012, para dar continuidade à apuração do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 007/2012, para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 
20/12/2012, sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos termos dos Memorando nº 
1497/12-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 27 de dezembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

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

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo Interno nº 13160/2012
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PORTARIA GERAL  N.º 3.957, DE 08 DE JANEIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, e em conformidade com o art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações,

R  E  S  O  L  V  E:
1- CONSTITUIR a Comissão Especial para análise da inscrição em Registro Cadastral 
(CRC).
2- A Comissão será integrada pelos senhores:
- ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA JUNIOR – Oficial de Administração - Departa-
mento de Licitações e Compras – Secretaria de Finanças
- DANIELLA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA – Assistente de Secretaria - Departamento 
de Licitações e Compras – Secretaria de Finanças
- EDINÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARCONDES DE SOUZA – Assessor de Servi-
ços Técnico – Departamento de Licitações e Compras – Secretaria de Finanças
- HUMBERTO PAIM DE MACEDO – Diretor do Departamento de Licitações e Compras 
- Secretaria de Finanças
- MARISA DE FÁTIMA CHARLEAUX – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e 
Compras – Secretaria de Finanças 
- REGIANE FERREIRA DE CARVALHO LUCIO – Escriturária – Departamento de Licita-
ções e Compras – Secretaria de Finanças
3-  O prazo de investidura dos membros da Comissão será de 01 (um) ano.
4 – Esta portaria entra na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro 
de 2013.
Pindamonhangaba, de 08 de janeiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de janeiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Memo nº 18/2013-SEF/DLC

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

PORTARIA GERAL Nº 3.954, DE 08 DE JANEIRO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções, Resolve NOMEAR os Senhores abaixo relacionados, para os empregos de provi-
mento em comissão, a partir de 1º de janeiro de 2013:
    
 -  Sidervan Luiz Alves
        Diretor do Departamento de Finanças
 -  Humberto Paim de Macedo
               Diretor do Departamento de Licitações e Compras
 - João Carlos Muniz
    Diretor do Departamento de Arrecadação
 - João Henrique Ferrari Gontijo
    Diretor do Departamento de Administração
 - Levi Ribeiro de Freitas
   Diretor do Departamento de Informática
 - Elisa Arai Sato
         Diretora do Departamento de Planejamento
 - José Francisco Fernandes
   Diretora do Departamento de Ações Fundiárias
 - Sandra Nogueira Mathias
   Diretor do Departamento de Licenciamento
 - José Ricardo Pereira de Morais
          Diretor do Departamento de Projetos e Obras Públicas
 - Maristela Luiza
 Diretora do Departamento de Assistência a Saúde
 - Daniel Vilela Ribeiro
   Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
 - Judson Souza Frank
   Diretor do Departamento Administrativo da Saúde e Assistência Social
 - Neide Maria Pereira de Andrade
     Diretora do Departamento de Gestão Educacional
 - Andrea Freitas Pinto de França
    Diretora do Departamento de Administração da Educação
 - Afonso Celso Silva de Oliveira
     Diretor do Departamento de Cultura
 - Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
     Diretora do Departamento de Assuntos Jurídicos
 - Luiz Fernando Salgado Marcondes 
     Diretor do Departamento de Serviços Municipais
 - Gustavo Felipe Cotta Totaro
     Coordenador Geral do Almoxarifado
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de 
janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de janeiro de 
2013. 
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de janeiro de 
2013. 

Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app
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PORTARIA GERAL Nº 3.951, DE 27 DE DEZEM BRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com a Lei nº 3199, de 16.04.1996, artigo 3º, incisos 
I e II, 

R E S O L V E :-
1- Alterar a Portaria Geral nº 3.813, de 05 de março de 2012, que constitui o CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e nomeia as Senhoras a saber:
- ASSOCIAÇÃO MORADORES DE BAIRRO:
Titular: José Donizeti Azevedo
Suplente: Felisberto Menezes Junior
- ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES COM DEFICIÊNCIA:
Titular: Giselle do Amaral Calino
Suplente: Cláudia Gonçalves Pinto
-CONSELHO DE CLASSE:
Titular: Sonia Rejane de Campos
Suplente: Benedito Sérgio Irineu
- PROFISSIONAIS DA ÁREA:
Titular: Ana Carolina Lezzo
Suplente: Áurea Aparecida da Silva Forgati
- REPRESENTANTES DAS INSTIUÇÕES DE ATENDIMENTO À FAMILIA:
Titular: Carmem Silvia de Paula Alves
Suplente: Fernando Antunes Lima
- REPRESENTANTES DAS INSTIUIÇÕES DE ATENDIMENTO A IDOSOS:
Titular: Adilson Lima da Silva
Suplente: Franceline Aparecida Prolungati de Oliveira
- REPRESENTANTES DAS INSTIUIÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLES-
CENTE
Titular: Maria Conceição Bispo
Suplente: Demetrio Cabral Junior
2- Permanecem inalterados os demais dispositivos da Portaria Geral nº 3.813, de 05 de 
março de 2012.
3-A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de dezembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro              
Prefeito Municipal         
Ana Emília Gaspar

Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de dezembro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/CBA/ Processo nº 34.882/2012
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LICENÇA DA CETESB
NOBRECEL S.A. CELULOSE E PAPEL, torna público que recebeu da CETESB a Re-
novação da Licença de Operação N° 3003952, válida até 28/12/2014, para Celulose de 
todos os tipos, fabricação de, sito à ROD VEREADOR ABEL FABRÍCIO DIAS, S/Nº, KM 
155, MOREIRA CÉSAR, PINDAMONHANGABA/SP. 

Prefeitura intensifica limpeza em vários pontos da cidade
 
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba está intensifican-
do os trabalhos de limpeza 
e capina em diversos pontos 
da cidade no início de 2013. 
Com o período de chuvas, 
em várias praças e canteiros 
centrais fica difícil conter o 
crescimento da grama e ou-
tras plantas. Para isso, a equi-
pe do DSM -  Departamento 

de Serviços Municipais está 
atuando em muitos bairros.

No último dia 5, o Cata-
treco fez limpeza no Cas-
tolira – retirando materiais 
indesejados e outros itens. 
Esta semana está sendo feita 
a limpeza na rotatória do Ma-
zzaropi e também no trecho 
que a liga, pelo anel viário, 
até a rotatória do João do 

Pulo (na avenida Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso).

O DSM informou que 
o cronograma de limpeza em 
execução ainda inclui a praça do 
bairro da Santana; uma praça na 
extensão da rua Capitão Vitório 
Basso – próximo a uma droga-
ria; região em volta do campo 
do Estrela (Crispim) e no campo 
do Parentes (Campos Maia).

De acordo com o depar-
tamento, também há serviços 
na avenida Manoel César 
Ribeiro – nas proximidades 
com a 2ª Companhia da Polí-
cia Militar, e há previsão para 
a região na SP-62 (Trecho 
Pinda-Moreira César – ve-
reador Abel Fabrício Dias), 
nas proximidades e entrada 
do bairro do Morumbi.

Cláudia  Turatti e João Victor – De Moreira 
César para o mundo da beleza nacional

João Paulo Ouverney
Claudia Turatti era uma 

jovem sonhadora que no iní-
cio da década de 90 começou 
a montar agência de mode-
los em Pindamonhangaba, 
ensinar meninas a desfilar e 
promover inúmeros concur-
sos de beleza, entre eles o de 
Garota Expovap, até o ano de 
2004. A direção do jornal Tri-
buna do Norte,  vendo gran-
de potencial naquela menina, 
passou a divulgar e ser par-
ceiro em todos seus eventos.

Havia uma dupla chama-
da Os Mineiros (João Victor 
e Ivan), que animava bailes 
nos clubes da região, festas, 
bares e outros eventos. Os 
amigos insistiam com a Cláu-
dia: - Você precisa conhecer 
os meninos da dupla, são óti-
mos, onde se apresentam o 
público dança com vontade 
e os aplaudem bastante. Ela 
dizia um dia eu vou, um dia 
eu vou.

Até que uma noite de 
sexta-feira do final do ano 
de 1996, ela foi  ao famoso 
e saudoso baile do Recinto 
São Vito, de Moreira César, 
que fazia o maior sucesso 
na época. Quem se apresen-
tava lá era justamente a du-
pla Os Mineiros. Cláudia foi 
apresentada ao João Victor e 
vice-versa. Conversaram, de-
pois ele foi tocar e cantar, ela 
sentou-se na frente do palco e 
passou o resto da noite olhan-
do para ele.

Nasceu ali um grande 
amor que seria para sem-
pre. Algum tempo depois 
começaram a namorar e se 
casaram, tiveram dois filhos 
lindos e mudaram-se para 
Taubaté. Ele continuou a 
cantar e ela a organizar con-
cursos de beleza. Até que um 
dia o “Joãozinho” teve um 
problema cardíaco e eles se 
mudaram para Monte Car-
melo – Minas Gerais – onde 
morava sua família. Lá ele 
passou por um cirurgia, ficou 
bom, e a família vive nessa 
cidade mineira até hoje.

Cláudia continuou fazen-
do o que sempre fez com ca-
rinho: oferecer oportunidade 
às meninas que desejavam 
ser modelos. O trabalho pro-
duziu bons frutos, foi muito 
bem acolhido pelos mineiros 
e atualmente repercute em 
todo o Brasil.

Cláudia e o marido se 
formaram em nível univer-
sitário. Hoje ela é graduada 
no Curso Normal Superior 
Unipac, pós-graduada na 
UGF em Supervisão e Inspe-
ção Escolar, pós-graduada na 
UFU em Educação Especial e 
Atendimento Especializado, 
pós-graduada em Especiali-
zação em EaD, Membro do 
Conselho Fiscal da Associa-
ção Cultura Minas, tutora do 
Centro Universitário Uniseb 
COC do Curso de Pedagogia 
e  professora do Colégio Al-
pha COC de Monte Carmelo.

Claudia continuou orga-
nizando concursos de bele-
za, e de lá até hoje já for-
mou centenas de modelos, 
muitas delas brilhando em 
todo o Brasil e até em ou-
tros países. É coordenadora 
do Miss Minas Gerais In-
fanto Juvenil há quatro anos 
e de diversos concursos de 
beleza pelo Brasil, e scou-
ter de modelos nacionais e 
internacionais há 15 anos.  
Também é diretora do jor-
nal Tá Na Mídia, de Monte 
Carmelo-MG.

Seu marido, João vittor 
Barbosa, é coordenador da 
Casa da Cultura de Mon-
te Carmelo-MG, graduado 
no Curso de Gestão Públi-
ca Unipac MBA em Gestão 
Empresarial Fucamp, diretor 
do jornal Tá na Mídia, mú-
sico profissional da dupla 
João Vittor e Louhrã e dire-
tor e coordenador estadual 
de finanças do Miss Minas 
Gerais. 

O ano passados eles orga-
nizaram também o concurso 
Miss e Mister Minas Gerais 
Infanto-Juvenil, vejam maio-
res detalhes e fotos no site: 
http://www.missemisterm-
ginfantojuvenil.com/

Hoje a família feliz é 
formada por Cláudia Tu-
ratti, João Batista Barbosa 
e os filhos: Fernando Alex 

Turatti das Virgens, Fernan-
da Beatriz Turatti Barbosa, 
João Otávio Turatti Barbosa.  
Beatriz canta com o pai João 
Victor e ambos ajudam os 
pais em todos os eventos que 
realizam. 

Os pais de Cláudia – So-
nia Maria Turatti de Lima e 
Nelson Fernando de Araújo 
Lima,  Fernando e Sônia – 
ainda residem no Vale das 
Acácias, Distrito de Moreira 
César, e se orgulham mui-
to das filhas, do genro e dos 
netos, apesar da grande dis-

tância e de só se verem uma 
vez por ano. Os irmãos de 
Cláudia, Carla (casada com 
o músico parceiro de João, 
Lourhã) e Gerson Turatti 
Carlo, também residem em 
Monte Carmelo e trabalham 
com ela. 

E a equipe da “Tribuna” 
sente-se  feliz por ser um pe-
queno capítulo do lindo livro 
escrito pela vida...  um livro 
de luta, dedicação, sacrifício, 
dificuldades e vitórias, desse 
casal maravilhoso chamado 
Cláudia Turatti e João Victor.

Arquivo pessoal

Modelos de Claudia Turatti brilham por todo o país

Claudia, marido João Victor e filhos

Claudia Turatti e modelos durante concurso

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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Divulgação

15Pindamonhangaba, sexta-feira, 11 de janeiro de 2013

Convocação
O Conselho de Administração da Fundação Doutor João Romeiro, no uso de suas 
atribuições legais, convoca os membros do Conselho de Administração, para uma 
reunião ordinária, na sexta-feira, dia 18 de janeiro, às 10 horas, na sede da Fundação, 
para deliberar sobre a composição deste conselho e outros assuntos relacionados à 
administração do ano de 2013.

Tribuna do Norte 

 A estrada das Bicas rece-
beu serviços emergenciais esta 
semana. A Prefeitura de Pinda-
monhangaba enviou, via secre-

taria de Obras, uma equipe de  
funcionários e maquinário para 
remoção de uma barreira que 
havia deslizado e bloqueado 

a estrada no dia 3 de janeiro.
A secretaria de Obras in-

formou que está averiguan-
do as condições das estradas 

rurais, pois em épocas de 
chuvas, a queda de encostas 
e aparecimento de buracos é 
mais frequente.

 A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está fazendo os 
estudos para a construção 
de uma nova ponte na es-
trada rural do Monjolinho. 
Na última semana, com as 
fortes chuvas, a ponte não 
resistiu e agora precisa ser 
reconstruída. De acordo 
com a Secretaria de Obras, 
a Prefeitura está fazendo 
todo o trabalho ambiental 

para conseguir a licença e 
executar a obra o mais rá-
pido possível. A nova ponte 
será de concreto e oferecerá 
mais segurança a dezenas 
de famílias que passam pelo 
local diariamente.
Pindamonhangaba é uma das 
cidades da região com maior 
número de estradas rurais, 
compreendendo mais de 700 
km de vias.

 A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Obras, efetuou a lim-
peza na tubulação de águas 
pluviais e bocas de lobo na 
região do bairro Colmeia – às 
margens da estrada Jesus An-
tonio de Miranda (Pinda-Ri-
beirão Grande) esta semana.

Com o trabalho, não have-
rá acúmulo de água – deixando 
o local em perfeitas condições 
para a passagem de pedestres 
e tráfego de veículos.

Outro ponto do município 
que recebeu atenção em rela-
ção à tubulação foi a estrada 
do Pinhão do Borba – na altura 
da propriedade da família Zé 
Briza. Alguns tubos se rom-
peram e estavam despejando 
água dentro da casa – que fi ca 
ao lado da via. A Prefeitura 
recebeu a informação e pron-
tamente executou os serviços 
necessários para contenção da 
água e reparo nos tubos.

De acordo com o Depar-

Ponte na estrada do Monjolinho 
será reconstruída pela Prefeitura

Cidade faz reparos na região da 
Colmeia e Pinhão do Borba

Estrada das Bicas recebe melhorias

tamento de Serviços Mu-
nicipais, é possível que em 
outros pontos da cidade apa-
reçam situações semelhan-
tes, pois o volume de chuvas 

dos últimos dias está acima do 
normal para a época.

A Prefeitura pede a com-
preensão da população para 
que não jogue objetos nas 

vias públicas, pois uma sim-
ples sacola de supermercado 
pode colaborar com o entu-
pimento de uma galeria, oca-
sionando sérios danos.

Cardoso, nasceu e viveu a 
maior parte de sua vida em Pin-
damonhangaba, mas já esteve 18 
vezes nos Estados Unidos. Nesta 
entrevista, ele fala sobre as princi-
pais diferentes percebidas entre as 
duas nações.

Casado com Maria Zenaide 
Bastos Cardoso, o casal teve oito 
fi lhos:  Josemara, Daniel, Roberta, 
Fernanda (falecida), Sandra, An-
dréa, Ricardo e Waldomiro, que 
lhe deram 15 netos.

Cardoso foi gráfi co durante 40 
anos, trabalhou em várias empre-
sas do gênero e  aposentou-se na 
Gráfi ca Olavo Jorge, depois traba-
lhou com Luís Vieira de Souza, na  
Gráfi ca Vieira.

Ele foi aos Estados Unidos 
pela primeira vez logo após a Copa 
do Mundo de 1994, sua fi lha An-
dréa (casada com um brasileiro) 
morava lá, onde estudava e traba-
lhava, e o convidou para visitá-la.

No ano 2000, Cardosinho foi 
pela segunda vez,  lá fi cando du-
rante um ano, para cuidar da neta 
Luiza. Foi quando  começou a 
trabalhar  fazendo fl yer (panfl e-
tagem) para uma pizzaria ameri-
cana. Depois disso,  toda vez que 
ia visitar a fi lha trabalhava nesse 
setor. As viagens aos Estados Uni-
dos se repetiam quase todos os 
anos, somando atualmente 18 ve-
zes. Em 2006, fi cou durante seis 
meses e já está com plano de  vol-
tar este ano.

“No começo tive muita difi -
culdade em me comunicar, mas 
atualmente já dá para conversar 
um pouco em inglês. Falo melhor 
o espanhol, no Estado da Flórida, 
onde minhas duas fi lhas moram, 
tem muito hispano. Sandra é casa-
da com o americano Tony Ambri. 
O espanhol sul-americano é mais 
fácil de entender, o dos mexicanos 
é mais difícil porque eles falam 
muito rápido”, disse Cardosinho.

As principais cidades ameri-
canas onde esteve são  Washing-
ton e Nova Iorque, um mês antes 
da destruição  das torres gêmeas 
ele tinha visitado um restaurante 
que fi cava no último andar de um 
dos prédios, quando elas explodi-
ram, felizmente  já havia retorna-
do ao Brasil.

“O brasileiro é bem aceito nos 

Estados Unidos, os americanos 
têm uma certa prevenção contra 
os sul-americanos de língua espa-
nhola. A grande diferença entre o 
Brasil e os Estados Unidos é que 
lá as leis são cumpridas, o que nem 
sempre ocorre aqui”, conta ele.

 Sobre o futebol, conta que 
ainda está patinando, com exce-
ção do futebol feminino, que sem-
pre ganha competições mundiais. 
O esporte principal é o basquete e 
o rubby (futebol americano).

Com relação ao governo do 
presidente Obama, Cardoso diz: 
“não sou Dilma nem PT, mas  
ela está fazendo ao contrário dos 
americanos, está baixando os im-
postos, como o da conta da ener-
gia, enquanto  lá está aumentan-
do”. Segundo Cardoso, quem tem 
um bom seguro vive bem naquele 
país, quem não tem, passa difi cul-
dades. 

Cardoso também conta: “A 
segurança é melhor que no Brasil, 
principalmente porque lá as leis 
são aplicadas. Na placa ‘stop’ o 
motorista para mesmo. Em Orlan-
do, não se vê polícia nas ruas, mas 
se alguém invadir um cruzamento 
onde é preciso parar, logo aparece 
um policial, devido ao sistema de 
monitoramento por câmeras.  A 
fi ança mínima é de U$ 5.000. Se 
for multado, o cidadão tem um dia 
de prazo para pagar a multa ou não 
terá seu veículo liberado. No Mc 
Donald’s, apresentando a devida 
carteirinha, idosos têm desconto 
de 50% nos preços. Quanto à po-
lítica, só existem dois partidos, o 
Republicano e o Democratas. Para 
ser eleitor precisa ter fi cha limpa.  
Nas cidades o povo vota para pre-
feito, xerife, juiz  e, em alguns es-
tados, para governador.”  

 Segundo ele, na Flórida existe 
a pena de morte, já em Nova Ior-
que, não.   O comportamento do 
povo, de um modo geral, é muito 
bom.  Também existem pobres, 
moradores de ruas e, no Central 
Park, até ambulantes, semelhantes 
aos da praça da Sé, em São Paulo.

  “Em Atlanta existe o rebaixa-
mento de linha férrea em um grande 
trecho da cidade, a pessoa ouve o 
barulho do trem passando no subso-
lo. Obra semelhante deveria ser fei-
ta em Pindamonhangaba!”, conclui.

Cardosinho:
um pindense nos Estados 
Unidos da América

José Joaquim Cardoso, 77 anos, já esteve 18 
vezes nos Estados Unidos

Ponte de madeira será substituída por construção de concreto. Estrada é utilizada por dezenas de famílias

Manutenção na “Jesus Antônio de Miranda” melhora visibilidade da via

Célia Lima

Festa de São Sebastião acontece no 
bairro do Pinga de 17 a 20 de janeiro
Acontece no bairro do Pinga, de 17 a 20 de janeiro, a tradicional festa em louvor a São Sebastião, e a comissão organi-
zadora convida toda a população a participar. A programação do tríduo preparatório é a seguinte:
17/1 – Quinta-feira – 19h30. Celebrante – Padre Franciscus Voskuil. Liturgia. Animação do Grupo Capela. 
18/1 – Sexta-feira – 19h30 – Celebrante Padre José Batista da Rosa. Liturgia. Animação Joãozinho e Ermínia.
19/1 – Sábado – 19h30 – Celebrante – Frei Diogo M. Bastos. Liturgia. Animação Coral Miltinho.
20/1 – Domingo – Dia da festa – 10h30 – Procissão.  Celebrante – Cônego Francisco Carlos Euzébio. Liturgia. Anima-
ção Grupo Romão. Em seguida haverá almoço e a partir das 15 horas, leilão de prendas.
Haverá atendimento  a confi ssão diariamente a partir das 18h30. Todos os dias terá bingo e a coordenação pede doação 
de prendas.
A comunidade de São Sebastião é vinculada à Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Diocese de Taubaté.
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Esportes

1ª RODADA
19/1 – 17 horas - Palmeiras x Bragantino
19/1 – 17 horas - São Paulo x Mirassol
19/1 – 17 horas - União Barbarense x XV de Piracicaba
19/1 - 19h30     - Atlético Sorocaba xSão Caetano
19/1 - 19h30     - Penapolense x Ituano
19/1 - 19h30     - São Bernardo x Santos
20/1 – 17 horas - Paulista x Corinthians
20/1 - 19h30     - Botafogo x Oeste
20/1 - 19h30     - Linense x Guarani
20/1 - 19h30     - Ponte Preta x Mogi Mirim

O Team Funvic Pin-
damonhangaba estreou 
na temporada 2013 com 
duas grandes vitórias. 
No primeiro compro-
misso do ano, o time 
pindamonhangabense 
foi até o Rio de Janeiro, 
onde disputou na manhã 
de domingo (6), a Copa 
América de Ciclismo, 
prova que chegou a sua 
12ª edição e que abriu 
o calendário de provas 
da modalidade no país. 
Disputada no Aterro do 
Flamengo, a competição 
contou com a presença 
de várias equipes do Bra-
sil e também algumas do 
exterior. E a estreia da 
equipe na temporada não 
poderia ser melhor. Fo-
ram duas grandes vitó-
rias, uma no masculino e 
outra no feminino.

Composto pelos atle-
tas Nilceu Santos; Rober-
to Silva; Magno Nazaret; 
Alexandre Manarelli; 
Breno Sidoti; Flávio San-
tos e Ramiro Cabrera, o 
time masculino de Pinda-
monhangaba dominou de 
ponta-a-ponta nos mais 
de 110 km de prova e o 
resultado foi três atletas 
no pódio: 

Francisco Chamor-
ro, que conquistou mais 
uma vitória na prova, sa-
grando-se assim, tricam-
peão da Copa América 

- ele já havia vencido 
em 2009 e 2012 - Nilceu 
Santos, que fi cou com o 
segundo lugar e Roberto 
Silva, que cruzou a linha 
de chegada na quarta co-
locação.

No femininino, o 
quarteto de Pindamo-
nhangaba, formado por 
Luciene Ferreira, Camila 
Coelho, Fernanda Souza 
e Valquiria Pardial, fez 
bonito e colocou duas 
atletas no pódio, entre 
elas a campeã.

A prova foi disputada 
em um circuito de pou-
co mais de 12 km, onde 
o pelotão feminino deu 
três voltas. A chegada 
foi emocionante. Numa 
grande disputa entre Lu-
ciene Ferreira e Clemilda 
Fernandes, a atleta de Pin-
damonhangaba cruzou a 
linha de chegada em pri-
meiro, mas a chegada foi 
tão disputada que somen-
te no foto-fi nish, pode-se 
ver a campeã.

Com isso, a atleta de 
Pindamonhangaba chega 
a seu segundo título na 
Copa América. Ela que 
é a atual campeã brasi-
leira, já havia vencido 
esta prova em 2010. Sua 
companheira de equipe, 
Valquiria Pardial, que era 
a atual campeã da prova, 
também subiu ao pódio 
no terceiro lugar.

Pinda vence Copa América de Ciclismo

Campeonato Paulista 2013 
começa dia 19 de janeiro

COMEÇA NO DIA 19 DE JANEIRO O PAULISTÃO 2013, QUE 
TERÁ 20 CLUBES PARTICIPANTES, CONFIRA 

A PRIMEIRA RODADA:

Luiz Cláudio/Portal R3

A equipe do Sabadão do 
Grêmio Tipês, que tem como 
presidente José Roberto Gon-
çalves “Betão do Ipê”,  que 
existe há mais de 19 anos, 
vai comemorar mais  ani-
versario no próximo dia13 
de maio. É uma das equipes 
mais tracionais de Moreira 
César. Todo ano são realiza-
dos 50 jogos amistosos nas 
tardes de sábado, no bonito 
estádio Macedão.

“Para 2013, já estamos 
com a agenda fechada, serão 
também 50 jogos neste ano e 
iniciaremos nossa temporada 
sábado (12),  às 16 horas, en-
frentando a equipe do Saba-
dão do Estrela do bairro do 
Bosque”, disse Betão.

São destaques na equipe 
do Tipês os seguintes atletas: 
goleiro – Felipe; ala – Li-

geirinho; meias campistas - 
Douglas Monteiro e Bolhão, 
e os atacantes Fernando chu-
pa-cabra e Patrick.

Os slogans da equipe são: 
“Sabadão do Tipês, 19 anos 
com você” e  “Sabadão do 
Tipês, o tricolor do Distrito”.

Retrospectiva de 2012

O ano passado os núme-
ros do Sabadão do Tipês fo-
ram: 52 jogos, 23 vitórias, 15 
Empates e 14 derrotas.  Foram 
145 gols marcados e 95 sofri-
dos, saldo positivo de  50 gols.

Os cinco maiores artilhei-
ros da temporada foram: 
Daniel – 28 gols; Patrick 
– 27 gols; Isaura – 19 gols; 
Bolhão – 11 gols; Ruginho 
– 10 gols; Joédson e Chupa 
Cabra – 9 gols.

Equipe do Sabadão 
do Grêmio Tipês 
inicia atividades 

Betão, presidente do Sabadão do Tipês

Francisco Chamorro e atletas de Pindamonhangaba após a entrega da premiação

Valquíria Pardial  com equipe feminina de Pindamonhangaba que brilhou na Copa América

O Tricolor do Morumbi 
confi rmou o favoritismo no 
grupo M da Copa São Paulo 
de futebol juniores ao termi-
nar a primeira fase com 100% 
de aproveitamento. O São 
Paulo venceu os três jogos: 5 
a 0 no União Rondonópolis, 
5 a 2 no Guaicurus e 2 a 0 no 
São Carlos.

Quem também se classi-
fi cou em primeiro em seu 
grupo foi o Santos. O Peixe 
venceu o Remo por 3 a 0 na 
estréia, bateu o São Mateus 
por 1 a 0, e empatou sem 
gols com o Corinthians de 
Alagoas.

Quanto ao Palmeiras, as 
chances de classifi cação são 
grandes. O Verdão goleou a 
fraca equipe do confi ança por 
6 a 0 na estréia e depois de-
cepcionou sua torcida ao em-

patar em 0 a 0 contra o Ser-
tãozinho. Na última rodada, 
o Palestra encara o Barueri, 
sexta-feira (11), às 15h30.

O Corinthians, que empa-
tou a primeira partida em 2 a 
2 contra o XV de Novembro, 
venceu o segundo jogo por 
3 a 0 contra o Americano de 
Manaus e agora pega o União 
São João de Araras, sábado 
(12), às 19 horas. Caso o Ti-
mão, atual campeão do tor-
neio, continue apresentando 
futebol apático poderá fi car 
fora da próxima fase.

Quanto aos times da re-
gião, apenas o Taubaté pos-
sui chances de classifi cação. 
Um bom resultado contra o 
Botafogo, nesta sexta, às 16 
horas, no Joaquinzão, ga-
rante o Burro da Central na 
segunda-fase.

São Paulo confi rma 
favoritismo na copinha

São Paulo possui melhor ataque da competição

Arquivo TN
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