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Trabalho social
diminui número
de moradores
de rua
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria
de Saúde e Assistência Social,
realiza o trabalho de abordagem
social, que tem contribuído para
a diminuição da concentração de
moradores de rua. As praças e
pontos de ônibus são locais onde
as pessoas nesta situação permanecem com mais frequência e
concentração, utilizando bebidas
alcoólicas.

Ano 131 - Nº 8186 - R$ 1,00

Prefeito vistoria pontos de
acúmulo de águas das chuvas
André Nascimento

Segundo Caderno

Liga de Futebol
terá eleição
de presidente
A Liga Pindamonhangabense
de Futebol vai promover uma
reunião na quinta-feira (17), às
19 horas, em sua sede (Ginásio de Esportes Manoel César
Ribeiro – Quadra Coberta) com
os quatro candidatos inscritos à
presidência da instituição.
Esportes 10

Polícia Militar
apreende joias
e receptadores
são indiciados
Em operação na tarde dessa segunda-feira (14), policiais
militares apreenderam diversas
joias em poder de dois homens,
que foram indiciados pelo crime
de receptação.
Polícia 9

Centro
comunitário
do Vale das
Acácias recebe
melhorias

A rodovia SP-62, trecho Amador Bueno da Veiga - estrada velha que liga as cidades de
Pindamonhangaba e Taubaté - foi interditada, como medida de segurança, pela polícia, devido à alta no rio Una - que chegou a cobrir boa parte da pista. O prefeito Vito Ardito visitou o
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local e conversou com representantes do DER, na segunda-feira (14).

Presidente Dilma Roussef
premia estudante de Pinda
Divulgação

O centro comunitário do Vale
das Acácias está recebendo
obras de melhorias. De acordo
com a Subprefeitura de Moreira César, o primeiro serviço é a
substituição do atual alambrado
por um novo - garantindo mais
segurança ao prédio e às pessoas que o utilizam.

TERÇA-FEIRA - 15/1
Nublado e pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
27ºC

QUARTA-FEIRA - 16/1
Nublado e pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
27ºC

QUINTA-FEIRA - 17/1
Nublado e pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
27ºC

SEXTA-FEIRA - 18/1
Pancadas
de chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
26ºC

A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando uma
grande operação para deixar
as tampas de postos de esgoto
no mesmo nível do asfalto nas
áreas recapeadas na cidade.

De acordo com a Secretaria de
Obras, o serviço deixará as vias
em perfeitas condições para o
tráfego de veículos, principalmente de motocicletas - que
eram as mais prejudicadas
Segundo Caderno

Célia Lima
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Segundo Caderno

previsão
do tempo

A presidente Dilma Roussef
premiou o jovem Wilson Ribeiro
do Prado Júnior, 13 anos, de
Pindamonhangaba, por ter sido
o campeão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas em 2012. Durante
evento realizado no Rio de Janeiro, Dilma Roussef destacou
que Wilson Júnior é um exemplo
de dedicação e aprendizagem
para todo país.
O jovem estudante já havia
conquistado medalhas em 2010
e 2011.

Prefeitura nivela
tampas de esgoto

Deﬁnida agenda do Carnaval 2013
Maria Fernanda Munhoz

A Prefeitura de Pindamonhangaba está preparando
uma grande festa para o
Carnaval 2013 - Caia na Folia. Serão nove dias de programação, incluindo atrações para todos os públicos.
Página 2

Acip sorteia
prêmios da
Campanha
de Natal
No último sábado (12), a
Acip - Associação Comercial
e Industrial de Pinda realizou o sorteio dos seis caminhões de prêmios.
Página 3

Bairro
do Pasin
comemora
33 anos

Os moradores do Pasin,
no Distrito de Moreira César, realizaram uma grande
festa para comemorar os 33
anos do bairro, no último sábado (12).
O evento contou com várias atrações, como música,
gincanas, recreação, e muitas homenagens a pessoas
que sempre estiveram envolvidas com atividades do
Pasin, desde sua fundação.
Embora a chuva tenha
adiado o passeio ciclístico,
para os moradores o que valeu foi a diversão.
Página 3
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Editorial

Prefeitura divulga programação do Carnaval ‘Caia na Folia’

Pinda inscreveu seu nome
na história da Onu
A ONU - Organização das Nações Unidas é uma
entidade de caráter mundial, destinada a buscar
solução para conﬂitos entre nações, prestar ajuda
humanitária a vítimas internacionais de catástrofes,
acidentes e o pior de todos os horrores, causada
pelo próprio homem: a guerra. Infelizmente, em
pleno século XXI, o mundo continua sendo vilipendiado por conﬂitos bélicos em diversos países,
atentados terroristas que em nome de uma suposta
“liberdade” matam civis de todas as idades, atos
ditatoriais de governos ainda parados no tempo.
Mas, apesar dos desrespeitos aos direitos humanos ainda existentes, a verdade é que a ONU foi
criada em abril de 1945, justamente após o término
da 2ª Guerra Mundial, já com o objetivo de socorrer
o mundo, semidestruído pela loucura de um ditador
sanguinário chamado Adolph Hitlher. E para orgulho dos pindamonhangabenses que amam sua terra, o nome de nossa cidade ﬁcou inscrito para sempre na história da organização mundial. Morreram
no conﬂito mundial, 457 soldados brasileiros nas
forças terrestres, oito aviadores e mais de 1.000
civis, passageiros dos navios afundados por supostos submarinos alemães nas costas brasileiras.
Findo o conﬂito, que deixou mais de 40 milhões
de mortos, foi instituída a 1ª conferência da ONU,
em abril de 1945. E o chefe da delegação que elaborou a Carta da ONU, proclamando oﬁcialmente
sua existência, foi o diplomata pindamonhangabense Dr. Pedro Leão Veloso. Coube ao Brasil esta
honraria pelo fato de ter sido o único país latino-americano a participar da guerra, lutando ao lado
das forças aliadas, e por isso um brasileiro reconhecido mundialmente por suas qualidades, foi
convidado para o evento solene de implantação da
entidade.
E como Pindamonhangaba sempre disse “presente” nos momentos mais importantes da história do país e também do mundo, lá estava o Dr.
Pedro Leão Veloso, na implantação de uma das
instituições mais importantes do planeta. A partir
de então, nestes 55 anos de existência da entidade, toda assembléia anual é instituída por um
embaixador brasileiro, conforme ficou estabelecido nas diretrizes da entidade. Provavelmente
os próprios diplomatas que participam da solenidade desconheçam este fato, o porquê de lá
estarem e principalmente que lá se encontram
graças à semente plantada por um cidadão de
Pindamonhangaba. E deixando de lado os Hitlers e homens-bombas, que a vida se encarrega
de amassar e atirar nos cestos de lixo da história, a
ONU continua viva, cada vez mais forte e corajosa,
levando vida onde plantam morte, e ostentando em
sua bandeira o nome do pindamonhangabense Dr.
Pedro Leão Veloso.

Ontem e hoje

A Prefeitura de Pindamonhangaba está divulgando a programação oficial do Carnaval 2013 “Caia
na Folia”. No total, serão nove
dias de muita alegria e diversão
nas ruas da cidade, para os mais
variados públicos. Todas as atrações serão gratuitas.
A programação começa com o
Festival de Marchinhas, dias 25,
26 e 27 de janeiro, no Largo do
Quartel, iniciando o clima carnavalesco em Pindamonhangaba. A
partir desta data, haverá atrações
em todos os finais de semana até
o carnaval.
De acordo com o prefeito
Vito Ardito, o carnaval deste ano
será realizado com um orçamento enxuto, mas ainda assim com
grande qualidade. Ao fazer a programação, a intenção da comissão de carnaval foi priorizar os
músicos de Pindamonhangaba,
mantendo as tradições carnavalescas que já caíram no gosto da
população.
Pré-Carnaval
O Pré-Carnaval, que já é uma
tradição em nossa cidade, será
realizado no dia 3 de fevereiro, no
Vale das Acácias, com a Banda
Siriloco, de Pindamonhangaba, e
em seguida o show de Preto Joia,
que se destaca como intérprete
de sambas enredo e foi um dos
autores do samba “Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós”,
que hoje é tema de abertura de
novela.
Show Gospel
A sexta-feira de carnaval, dia
8 de fevereiro, terá uma atração
inovadora: o show gospel com
Mara Maravilha e Banda, contemplando também o público evangélico. O evento será realizado
às 20 horas, no Espaço Folia,
localizado na Avenida do Samba
(Avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso). Abrindo o show, o grupo de dança e teatro Incendiart,
de Pindamonhangaba, realizará
uma apresentação.
Sábado de Carnaval
As atrações do sábado de carnaval, dia 9, começam logo cedo,
com o tradicional desfile das Dondocas pelas ruas do centro da
cidade. Em seguida, o Juca Teles
e Banda Estrambelhados agita os
foliões de toda a cidade, a partir
das 16 horas, com saída da Praça
do Quartel e chegada na Avenida do Samba, que estará super
animada, tendo no palco a Banda Bala e em, seguida, a Banda
Frente de Varanda. A Folia segue
até a meia-noite.
Matinês e Circuito Folia
Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval serão dias de
matinê na Praça do Quartel. As
bandas Charles Anjo 45 e João
By Law ficarão responsáveis por
animar as tardes, que serão encerradas com o Circuito Folia.
No Circuito Folia, os blocos de

Maria Fernanda Munhoz

Reunião na segunda-feira (14) deﬁniu a programação ﬁnal do Carnaval 2013

PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2013
DIAS 25,26 e 27 janeiro
FESTIVAL DE MARCHINHAS
19h - Praça do Quartel
3 fevereiro (domingo)
PRÉ CARNAVAL NO VALE DAS ACÁCIAS
18h às 21h - BANDA SIRILOCO
21h às 23h - BANDA PRETO JOIA
8 fevereiro (sexta)
APRESENTAÇÃO DE TEATRO E DANÇA COM
INCENDIART
18h – Local: Espaço Folia (Avenida do Samba)
SHOW MUSICAL GOSPEL COM
MARA MARAVILHA E BANDA
20h – Local: Espaço Folia (Avenida do Samba)
9 fevereiro (sábado)
10h - DESFILE DAS DONDOCAS - Centro
16h - BLOCO JUCA TELES e BANDA ESTRAMBELHADOS
Saída da Praça do Quartel, destino Espaço
Folia na Avenida do Samba
ESPAÇO FOLIA NA AVENIDA DO SAMBA
19 às 22h – BANDA BALA
22 às 24h – BANDA FRENTE DE VARANDA
10 fevereiro (domingo)
MATINÊ NA PRAÇA DO QUARTEL
15h30 às 18h – CHARLES ANJO 45
18 às 21h - CIRCUITO FOLIA – DE FRENTE DA
PREFEITURA ATÉ O ESPAÇO
FOLIA NA AVENIDA DO SAMBA
19h às 22h - BANDA GAROTOS DO VALE -

abadá se concentram em frente
ao prédio da Prefeitura, seguindo
o trio elétrico até o Espaço Folia,

Sertanejo Universitário
22h às 24h – MULTI BAND SHOW – Axé
11 fevereiro (segunda)
MATINÊ NA PRAÇA DO QUARTEL
15 às 18h – JOÃO BY LAW
10 às 20h30- CIRCUITO FOLIA – DE FRENTE
DA PREFEITURA ATÉ O ESPAÇO FOLIA
NA AVENIDA DO SAMBA
19h às 22h - BANDA FRENTE DE VARANDA
22h às 24h - MULTI BAND SHOW - Axé
12 fevereiro (terça)
MATINÊ NA PRAÇA DO QUARTEL
15h às 19h – CHARLES ANJO 45
ESPAÇO FOLIA NA AVENIDA DO SAMBA
18h às 21h – BANDA GAROTOS DO VALE
21h às 24h – BANDA BALA - Axé (Encerramento)

na Avenida do Samba. Chegando
lá, encontrarão shows das Bandas Garotos do Vale, Multi Band

Falecimentos

Pagamento do IPVA
A primeira parcela do IPVA –
Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores referente a
2013 começou a ser paga no último
dia 11. Começou a vencer também
o prazo para quem optar por pagar o imposto em uma cota, com
direito a desconto no valor total.
O pagamento pode ser efetuado
em qualquer agência bancária
credenciada ou pelos serviços
de atendimento oferecidos pelo
banco, o que inclui a internet. A
data dos vencimentos das parce-

Show, Banda Bala e Frente de
Varanda, de acordo com a programação do dia.

las variam de acordo com o final
da placa do automóvel. 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 vezes, entre os meses
de janeiro e março. O seguro obrigatório (DPVAT) também pode ser
parcelado este ano.
Consulte quanto você vai pagar
de IPVA e imprima a guia para pagamento no site do Detran: http://
www3.fazenda.sp.gov.br/ipvanet.

José Laércio Ferreira, 72 anos,
morador das Oliveiras – 14/2.
Gonçalo Alves Ferreira, 68 anos,
morador do Villa Verde – 14/2.
Ana Lúcia Machado César,
47 anos - 13/1.
Maria de Lurdes Gomes,
71 anos, moradora do bairro
Cidade Jardim – 11/1.

Nesta seção, mostramos o prédio na esquina das ruas Bicudo Leme e Deputado Claro César, veja
como era no passado e como é atualmente:

Augustin San Martim

João Paulo Ouverney

Apostador de Lages leva R$ 13 mi do
concurso 1.459 da Mega-Sena
Uma aposta de Lages (SC), levou o prêmio de R$ 13 milhões do
concurso 1.459 da Mega-Sena, sorteado na noite de domingo (12),
em Penedo/AL. Segundo estimativas da Caixa Ecônimica Federal, o
prêmio do concurso de 1.460 será também de R$ 13 milhões.
Outras 147 pessoas acertaram cinco dezenas e levaram cada uma
o prêmio de R$ 17.821,85. A quadra saiu para 11.563 apostadores,
que ganharam R$ 323,66. Para o próximo concurso, na quarta-feira, o
prêmio estimado é de R$ 13 milhões.
O valor do prêmio é de R$ 13.246.202,00.
Veja os números do concurso 1.459:

Ontem... neste local funcionou o Banco Mercantil
de São Paulo

Hoje... atualmente é a loja Marina Calçados
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André Nascimento

Fortes chuvas mantêm
Defesa Civil em alerta
Preocupado com o intenso período de chuvas nestes
últimos dias, o prefeito de
Pindamonhangaba Vito Ardito esteve na tarde desta
segunda-feira (14), com representante do DER – Departamento de Estradas e
Rodagens na SP-62, estrada
que liga os municípios de
Taubaté e Pindamonhangaba, conhecida como Estrada
Velha.
Devido às fortes chuvas,
o local apresentou nesta tarde alguns pontos de alagamento. O DER orienta para
que os motoristas trafeguem
com cautela neste local.
O prefeito estudará junto
ao Departamento possibilidades de melhorias, para
que fatos como estes não se
repitam.
A Defesa Civil de Pindamonhangaba também orienta os munícipes para que
evitem jogar lixo e entulho
nas ruas ou terrenos baldios.
Estes materiais em excesso

podem causar enchentes,
pois entopem as “bocas de
lobo“ impedindo o escoamento das chuvas.
“Este período de chuvas
é muito delicado, temos que

ficar atentos às enchentes. A
Defesa Civil está sempre
em alerta e segue fazendo o
trabalho de orientação aos
munícipes”, afirmou o prefeito.
André Nascimento

Prefeito Vito Ardito em vistoria na estrada SP- 62,
após enchente que encobriu a via

Acip sorteia
6 caminhões
de prêmios

Estradas Municipais
A Defesa Civil de Pindamonhangaba registrou, na
tarde desta segunda-feira
(14), quatro quedas de barreiras, causadas pelas fortes
chuvas dos últimos dias. As
ocorrências foram na estrada
do Guaramirim no Ribeirão Grande, Bicas, bairro
dos Oliveiras – estrada do
Pau-d’Alho e na estrada do
Monte Tabor, já no bairro do
Monjolinho houve dano em
uma ponte.
De acordo com Fernando Marcondes, responsável
pela Defesa Civil de Pindamonhangaba, as providências foram tomadas e os
locais já não estão mais interditados. “Houve o deslocamento de equipes com retroescavadeiras, caminhões
e outros equipamentos para
regularizar o acesso a estas
estradas. Está tudo sob controle, estamos trabalhando
atentos para evitar grandes
transtornos”.

Sala de arquivos de prontuários médicos do P.A.

Prefeito visita P.A. de Moreira
César e promete melhorias
O prefeito Vito Ardito esteve na madrugada do último sábado (12), fiscalizando o funcionamento da unidade de Pronto
Atendimento 24 horas, localizada no Distrito de Moreira César.
Durante a visita, foram constatados alguns problemas de deterioração do prédio e também
foi encontrada precariedade em
alguns equipamentos utilizados
nos atendimentos.
Mesmo com os problemas
lá encontrados, o prefeito se viu
muito contente com a disposição dos funcionários que, naquela madrugada, aproveitaram a
queda de atendimentos no horário em questão para fazer outras
atividades, como a limpeza de alguns setores da unidade.
“Com saúde não se brinca,
temos que ter um trato diferente com a saúde, pois se a saúde

Pasin, em Moreira César, comemorou
aniversário com várias atividades
Passeio ciclístico foi adiado devido à chuva no período da manhã
João Paulo Ouverney

Associação Comercial realiza
sorteio de seis caminhões
de prêmios referentes à
Campanha de Natal
Divulgação

Momento do sorteio na praça Monsenhor Marcondes

No último sábado (12), a
Acip - Associação Comercial
e Industrial de Pindamonhangaba realizou o sorteio dos 6
caminhões de prêmios referente à Campanha de Natal.
O sorteio contou com a participação do presidente da
Acip, Jorge Ricardo Baruki
Samahá; da gerente da Acip,
Helena Barros; de diretores
da Associação e imprensa local. Foram distribuídos mais
de 1 milhão de cupons. O sorteio aconteceu às 12 horas, na
praça Monsenhor Marcondes.
Os ganhadores foram: Carla
K.F Oliveira, Maria Helena
da Silva, Luiz Felipe Quintão
Custódio, Ester Antunes Kurotaki, Suellen Amaral Fabre
e Nair Monteiro Silva.
Cada sorteado receberá
um caminhão contendo os
seguintes produtos: uma TV
21,5” LED LG, um MP4
Philips; um liquidificador 2
vel. Mondial; uma batedeira
4 vel. Mondial; 1 aparelho

da cidade vai mal, outros setores
são afetados. Vamos tratar com
muito carinho da saúde, pois esta pasta é a prioridade um do meu
governo”, exclamou o prefeito.
Nestas primeiras semanas
de início de governo, o prefeito visitará todos os departamentos da Prefeitura, para verificar
o que precisa ser reestruturado
e também ampliado.
Diariamente são feitos cerca de 300 atendimentos no local. Com a expansão do distrito
cerca de 800 famílias se instalaram em Moreira César, com
isso a demanda de atendimentos aumentou, e para suprir este
acréscimo foi feita uma ampliação do quadro médico. Durante
o dia dois clínicos gerais e também dois pediatras cumprem
a jornada de atendimentos na
Unidade de Saúde 24 horas.

telefônico KIT sf ID 1.9G
Intelbras TS40C;uma lavadora de roupas Tanquinho
2,7k Colormaq New Pioner;
um forno de micro-ondas 18l
Eletrolux MEF28; um fogão
4 bocas Dako Delta BC; um
refrigerador 262l Eletrolux
RDE30; um rack Artely Peg
Leve Canadá; um conjunto
de estofado Ideal 2 e 3 lugares; um mini forno Britânia
10l; um aspirador 1000W
Britânia ASP1380; um ferro
V/SRP Britânia FB167; um
ventilador 30 cm Mondial
Ultra; um grill Dellar Chef
DGR163; um DVD Tectoy
c 100 cr;um armário 6 portas
4 gavetas Aramóveis Viena bco/ptos); uma cama p/
col138/128 Gabrielli Munique; uma cômoda 4 gavetas
TV/DVD Divisão Taissa; um
criado mudo 1 gaveta Bartira
Safari br/pto; um conjunto de
cozinha Luana e um conjunto
de mesa 70x70 Vitoria c/ 4
cadeiras.

Diretoria da Associação com autoridades e convidados

O aniversário de 33 anos
do residencial Pasin, no
Distrito de Moreira César,
foi comemorado com atividades variadas sábado (12),
apesar da chuva que caiu
praticamente o dia inteiro.
Somente o passeio ciclístico foi adiado para uma data
ainda a ser definida (será divulgada nos próximos dias),
porque choveu bastante pela
manhã.

No período da tarde, foi
realizada recreação para
crianças do residencial, com
participação de monitores
da Secretaria de Esportes
da Prefeitura, distribuição
de refrigerantes e guloseimas, e também a diretoria
da Associação de Amigos
do Bairro fez homenagens
a algumas pessoas que colaboraram com a entidade o
ano passado.
Divulgação

Polícia Militar recebeu homenagem

Participaram do evento:
presidente da Associação,
Jorge Luiz Santos Gonçalves e outros diretores;
subprefeito Manoel Pereira
Santos; vereadores Cal e
Roderley Mioto, outras autoridades e diversos moradores do local.
Jorge Luiz Gonçalves
disse que já foram feitas várias melhorias para o bairro
desde que ele e sua direto-

ria assumiram, em 28 de
março de 2011, inclusive a
recuperação do terreno em
frente à igreja São José até a
quadra esportiva. “Agradecemos a todos que ajudam
não somente no aniversário
do Pasin, mas também no
dia a dia; principalmente
à administração municipal
por meio da Subprefeitura, e
à Polícia Militar”, concluiu
Jorge Luiz.
Divulgação

Crianças participando da atividade de recreação
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Jovem de Pinda vence Olimpíada
de Matemática e recebe prêmio
da presidente Dilma Roussef
João Paulo Ouverney
Wilson Ribeiro do Prado
Júnior, de 13 anos, foi vencedor da Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas
Públicas em 2012. Ele recebeu
o prêmio das mãos da presidente Dilma Roussef. A premiação foi no Rio de Janeiro,
em agosto de 2012, no Teatro
Municipal da “Cidade Maravilhosa”, com a presença também do ministro da Educação
e outras autoridades.
Wilson é filho de Wilson
Ribeiro do Prado e Jaqueline
dos Santos Nunes. Tem duas
irmãs, Larissa e Michele, que
também são boas estudantes,
mas em matemática, não tanto como ele. Signo de aquários, torcedor do Corinthians,
como lazer gosta de ler e informática e está aprendendo,
sozinho, a fazer programas
de computador. A família o
incentiva bastante, o pai também gosta muito de matemática.
Ele diz que se sai bem em
todas as matérias, além da
matemática. É judoca, seu
professor e técnico é Felipe
Figueiredo, praticando há
nove anos sempre na Ferroviária, mas treina também em
ginásios da Prefeitura (Luiz
Calói e Araretama) em equipes de competição.

João Paulo Ouverney

Wilson Júnior venceu a
Olímpiada Brasileira de
Matemática das Escolas
Públicas em 2012

A primeira e segunda fase
da Olimpíada de Matemática
tiveram a participação de diversos alunos de escolas de
Pindamonhangaba. Na primeira fase, foram aplicados
testes de múltipla escolha; a
segunda, foi dissertativa. A
competição aconteceu nas
escolas e os 5% com maior
número de acertos passaram
para a segunda fase. Aí, a segunda fase foi na Etec João
Gomes de Araújo. Quem
acertou todas – no caso, Wilson - ganhou medalha de
ouro, os demais classificados

ficaram com medalha de prata, bronze e menção honrosa.
O jovem já havia participado antes e conquistado medalhas em 2010 e 2011. Na
7ª série (em 2012) ganhou a
medalha de ouro. Agora vai
para a 8ª série, no Anglo.
Ganhou uma bolsa para esta
escola por haver vencido a
Olimpíada.
Wilson Júnior conta que
começou a descobrir que
gostava da matemática desde as primeiras séries, mas
começou a estudar mais profundamente quando estava
na quinta série, visando participar das Olimpíadas.
“Tenho vontade de ser
engenheiro aeronáutico, pretendo ingressar no ITA e
conhecer bem matemática é
um bom passo para atingir
esse objetivo.”, conta o estudante.
Concluindo, o jovem afirma: “Geometria, aritmética e
combinatória caem nas provas, mas o principal é usar
a lógica para responder as
questões, não basta necessariamente estudar a matéria
em si, mas olhando o problema já sei onde ir para chegar
ao resultado. Havia questões
que nunca havia estudado,
mas eu já sabia resolver espontaneamente”.

Divulgação

O estudante de Pindamonhangaba é premiado pela presidente Dilma Roussef

Festival de Marchinhas terá júri artístico e técnico
Cia. Cênica Mônica Alvarenga festejou cinco
anos de atividades estreando espetáculo
A Cia Cênica de
Dança Mônica Alvarenga
comemorou 5 anos em
estreia de espetáculo
no dia 17 de dezembro,
no Teatro Metrópole em
Taubaté. O espetáculo
“O Princípio” contou de
forma lúdica toda a trajetória da dança perante
os conflitos e situações
da humanidade desde os
primórdios até os dias
atuais. Foram apresentadas coreografias de
danças rituais, ballet
clássico, contemporâneo,
dança de salão, sapateado etc.
No palco, mais de
40 bailarinos em cena
mostrando seus talentos
e aptidões artísticas. O
dançarino Guilherme
Colvara esteve presente
como convidado dançando e mostrando a dança
de salão na coreografia
“Dança a Dois”, e no
final todos contaram
com uma surpresa, o
músico e também ator,
Wesley Silva, tocou ao
vivo um carron enquanto
os bailarinos mostravam
a “dança primitiva”. A
história era mostrada em
vídeo no telão do teatro
e, em seguida, entravam
em cena as coreografias. Além dos vídeos do
espetáculo propriamente
ditos, também houve,
durante o espetáculo,

Divulgação

Mônica Alvarenga (ao centro) lidera a companhia que estreou “O Princípio”
apresentações de vídeos especiais da trajetória da cia
nestes 5 anos.
No final, houve uma
surpresa para todos os
bailarinos da Cia, um vídeo
especial em homenagem
aos cinco anos, “como
nosso espetáculo contou
a história da dança, e
nós fazemos parte dela,
nada mais justo que como
presente em dia de festa,
uma singela homenagem
aos que fazem desse meu
sonho realidade: meus
alunos!!”, acrescenta Mônica. E complementa: “esse
espetáculo só aconteceu
graças aos nossos patrocinadores, pois tivemos
que nos apresentarmos em
Taubaté, e para nós estava

muito difícil, por isso,
ressalto a importância que
esses empresários tiveram
na nossa apresentação,
pois graças a eles este
espetáculo foi um show!
Quero muito agradecer ao
Salada Mista, restaurante
Vegetariano Jay Prassada,
Grupo Ghechi Gg, Leal Higienização e prestação de
serviços, Charlotte Festas
e Fantasias, Central Dance
e Gráfica fênix. Também
à presidente do centro
comunitário onde leciono
há cinco anos e onde tudo
começou, Nanci Borges,
uma pessoa maravilhosa
que sempre nos apoiou
e nos ajudou, sou muito
grata a ela. E aos pais pela
paciência, a minha família

que sempre me apoia,
a toda equipe técnica e
de apoio que trabalha
comigo todo ano e, claro, a Deus por mais um
oportunidade”.
Mônica agora se
prepara para mais um
ano com muitos projetos pela frente e com o
Espetáculo Giselle que
recentemente participou
do Feste, onde já tem
apresentações agendadas para 2013. “ O
‘Giselle’ será difícil parar,
até porque temos muitas
pretensões com ele, pois
foi graças ao mesmo
que nossa cia hoje é
reconhecida em outros
estados inclusive no sul
do país”, finaliza.

A VI edição do Festival
de Músicas Carnavalescas de
Pindamonhangaba – Marchinhas – “Zé Sambinha” contará
com uma bancada de jurados
técnicos e artísticos. Eles irão
avaliar as composições e apresentações dos 20 concorrentes.
O evento acontecerá entre os dias 23 e 27 de janeiro
na praça Padre João de Faria
Fialho, Largo do Quartel, a
partir das 20 horas. Nos dias
23 e 24, os participantes farão os ensaios. Nos dias 25
e 26 ocorrem as seletivas. A
grande final será realizada no
dia 27, também às 20 horas.
O corpo de júri será formado por Alarico Correa
Leite Filho, Bilson Duran,
Elisabete Nogueira da Silva
Guimarães, Pedro Ivo Luis
Sales e Rute Eliana dos Santos. Todos trazem em sua
carreira profissional o envolvimento com a arte.
Alarico Filho foi radialista esportivo, colunista do
jornal Tribuna do Norte, é artista plástico, premiado num
dos carnavais de Pindamonhangaba pela escultura da
Taça Jules Rimet.
Bilson Duran é produtor
cultural e carnavalesco.
Elisabete Guimarães é
professora, escritora, poeta,
membro da Academia Pindamonhangabense de Letras
e especialista em técnicas de
redação, gramática aplicada
ao texto e literatura.
Pedro Ivo Sales é professor, cantor, compositor, in-

tegrante da banda Dedos e
Línguas. Também é membro
da Academia Pindamonhangabense de Letras.
Finalizando o júri, Rute
Eliana é professora de artes,
sócia fundadora do bloco
carnavalesco USPP - Unidos
Sambamos por Pindamonhangaba, e cantora de samba enredo e marchinhas.
O Festival de Marchinhas
é a primeira atração do Carnaval 2013 “Caia na Folia”,
que tem uma programação
voltada às pessoas de todas
as idades.
O Festival de Marchinhas
é organizado pelo Departamento de Cultura, da Prefeitura de Pindamonhangaba. A
entrada é gratuita.
Arquivo TN

Um dos vencedores
mirins do Festival
de Marchinhas

Segundo Caderno

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 15 de janeiro de 2013

Número de moradores de rua diminui
com trabalho social da Prefeitura
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Saúde e Assistência
Social, realiza o trabalho de
abordagem social, que tem
contribuído para a diminuição da concentração de moradores de rua. As praças e
pontos de ônibus são locais
onde as pessoas em situação de rua permanecem com
mais frequência e concentração, utilizando bebidas alcoólicas e drogas ilícitas.
O ponto de ônibus na região central, situado na praça
Barão Homem de Mello, teve
uma redução no número de
pessoas em situação de rua,
sendo que podem ocorrer variações. No mês de dezembro
havia cerca de 15 moradores
de rua no local e atualmente
permanecem, de forma flutuante, apenas cinco.
A equipe de abordagem
social é formada por um assistente social, um educador
e um motorista, realizando
diariamente ações como: encaminhamento para o Pronto
Socorro; encaminhamentos
para albergues/abrigos; repasse de vale transporte para
migrantes;
possibilidades
para mercado de trabalho;
elaboração de currículos; re-

Assistente social da Prefeitura faz abordagem com pessoas na praça Barão Homem de Mello, no centro

tirada de declaração de antecedentes criminais; encaminhamento para clínicas de
recuperação; retirada de do-

cumentação; encaminhamento para grupos de autoajuda
NA, AA, Amor Exigente;
atendimento social qualifica-

do com escuta, acolhimento e
orientações.
“Acreditamos que é possível mudar de vida, mesmo
Célia Lima
Célia Lima

Novo alambrado garantirá mais segurança para centro comunitário e comunidade em suas atividades

quando se está em uma das
piores condições, como por
exemplo, viver nas ruas. Muitas das pessoas abordadas re-

cusam atendimento e apoio,
pois têm uma falsa ideia de liberdade e controle sobre suas
atitudes, porém sabemos que
são dependentes geralmente
de algum vício. O perfil está
sendo estudado e atualmente
são aproximadamente 30 pessoas em situação de rua, sendo a maioria munícipes com
residência ‘fixa’ e família em
Pindamonhangaba”, destaca
o assistente social Maurício
Faria.
De acordo com Faria, cerca de 90% são homens, com
idade entre 20 e 60 anos,
dependentes químicos de
drogas lícitas e ilícitas, com
os vínculos rompidos com a
família e sem perspectivas
de vida. “O serviço é fundamental para as demandas
desses usuários devido às
dificuldades das pessoas que
utilizam as ruas como moradia”, acrescenta ele.
A abordagem funciona 6
horas por dia de forma alternada e os contatos para informar sobre pessoas em situação de rua são o 9615-6050
ou através do Cias - Centro
Integrado de Assistência Social - 3643-1607, que fica na
rua Euclides de Figueiredo,
nº 92, Alto do Cardoso.

Obras vão evitar
enchentes no ‘Cícero
Prado’ e ‘Liberdade’
Os moradores do loteamento Liberdade e do CDHU
Cícero Prado, no Distrito de
Moreira César, elogiaram os
trabalhos da Prefeitura no
bairro. A construção de dois
sarjetões no Cícero Prado e
outro no Liberdade vai evitar
o acúmulo de água nos cruzamentos, proporcionando facilidades para pedestres, ciclistas e motoristas.

O subprefeito de Moreira
César, Manoel Pereira dos
Santos, o Mané, afirmou que
os serviços ligados ao escoamento de água vão continuar.
“Prosseguiremos com obras
como sarjetões e também
galerias de águas pluviais.
A intenção é deixar todos os
pontos de Moreira César em
perfeitas condições aos moradores”, finalizou.
Célia Lima

Centro comunitário do Vale das
Acácias recebe novo alambrado
O centro comunitário do Vale
das Acácias está recebendo novo
alambrado. Esta semana, a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Subprefeitura de Moreira César,
removeu as antigas telas e mourões

do local para a instalação de novos
produtos.
O subprefeito de Moreira César,
Manoel Pereira dos Santos, o Mané,
acredita que a substituição deve ser
finalizada até o final de janeiro. “É

um processo simples e necessário
para a segurança do centro comunitário e da comunidade, que o utiliza
para diversas atividades. Devemos
até acelerar esta ação, mas isso vai
depender das condições climáticas”.
Obra vai escoar água no loteamento Liberdade
Célia Lima

Nível das tampas de esgoto
é corrigido nas ruas
A Prefeitura de Pindamonhangaba está regularizando o nível das tampas de
dezenas de postos de esgoto em toda a cidade. De acordo com o secretário de
Obras, Kennedy Flores Campos, a ação visa evitar acidentes e danos aos veículos. “Estamos corrigindo o nível das tampas de esgoto para deixar tudo na
mesma altura do asfalto. É um serviço que estamos fazendo em vários pontos do
município e vai deixar as vias públicas em melhores condições de tráfego para
os veículos, principalmente para as motocicletas – que eram as mais prejudicadas com a tampa abaixo da linha do asfalto”, explicou o secretário. Ele lembrou
que neste início de ano, alguns serviços podem ter um período maior para serem
executados. “A chuva tem atrapalhado as obras, mas estamos fazendo o possível
para que tudo seja feito com agilidade e, principalmente, qualidade”, concluiu.
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Professor Osvaldo:
Ricardo Piorino
Trabalho, Responsabilidade continua atento ao
e Transparência
Transporte Público
Diretoria de Comunicação/CVP

Roderley Miotto resolve
problema de moradora
da Vila São João

“Haverá uma nova licitação e estaremos
acompanhando todo o processo”
Diretoria de Comunicação/CVP

Dona Luzia

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) recebeu reclamação da
senhora Luzia Freitas de Faria,
moradora da Vila São João, no
Distrito de Moreira César, sobre
um acidente ocorrido na casa dela,
no ano passado.
De acordo com a munícipe,
em junho do ano passado, o

Vereador Professor Osvaldo

Atuando na área da educação há mais de 21 anos, nos
ensinos fundamental, médio e
superior, o vereador Professor
Osvaldo (PMDB) é formado
em História e Filosofia, e tem
especialização em Administração Escolar.
Durante sua trajetória
escolar, além de professor, o
vereador acumula ainda experiência como Coordenador
Pedagógico, posição que lhe
despertou um olhar voltado
à problemática social vivida
pela juventude.
Uma proposta de mandato, é um documento de
suma importância, pois firma um compromisso com a
população. Nesse sentido, o
vereador Professor Osvaldo
quer expor e priorizar suas
propostas como ações dentro

da Câmara, embora saliente
que a todo momento ocorrem
mudanças significativas na
realidade social.
Nesse sentido, a partir
desta edição, o vereador Professor Osvaldo vai apresentar
suas propostas de modo a ser
transparente em suas ações e
ao mesmo tempo, conciliar
suas propostas com as reivindicações e os anseios da
população, de forma a possibilitar mais qualidade de vida
aos munícipes, e, ao mesmo
tempo fiscalizar os gastos
orçamentais do Executivo,
para os quais representa uma
grande parcela da população
pindamonhangabense. Nas
próximas edições estaremos
discorrendo sobre as propostas do vereador Professor
Osvaldo.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Toninho da Farmácia
agradece por
obras atendidas

mostra calçada danificada

cata treco bateu no muro de sua
residência, danificando o mesmo,
vindo também a quebrar a calçada. Após várias reclamações, o
muro foi consertado, porém sua
calçada não.
Ao relatar seu problema ao
vereador Roderley Miotto, este
em contato com a subprefeitura,
conseguiu que fosse atendida a
reivindicação da moradora, sendo
que está programado para esta
semana o conserto da calçada. O
vereador Roderley agradece aos
funcionários da subprefeitura de
Moreira César, pelo pronto atendimento de sua reivindicação, em
especial ao Mané da Subprefeitura, que está dinamizando todo o
Distrito de Moreira César.
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Ricardo Piorino

Preocupado com as reiteradas reclamações que ocorreram na administração anterior,
o Presidente da Câmara de
Vereadores, Ricardo Piorino
(PDT) está atento aos acontecimentos 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 processo, inclusive a situação do
Transporte Complementar,
que precisa ser tratado com
maior respeito, revendo diversas situações”, ponderou
o vereador.

Rua Rodrigo Romeiro
Atendendo solicitação
dos moradores, o vereador
pleiteou a colocação de lombadas no local para solucionar
o tráfego rápido e intenso,
como forma de proteção aos
moradores e pedestres.
Residencial Andrade
Durante esta semana, Piorino foi procurado por moradores 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 Roderley Miotto, ladeado por diretores
da entidade, Jorge Luiz Santos Gonçalves.

da

AMORPAS,

entre eles o presidente

Aniversário do Pasin
O vereador Roderley Miotto esteve no último sábado participando das comemorações do 33º aniversário do Residencial Pasin, em
Moreira César. O vereador marcou sua presença, juntamente com
outros vereadores e o Subprefeito de Moreira César. “Queremos parabenizar todos os moradores do Pasin, por esta data e pela bela festa,
principalmente a Associação de Moradores do Pasin – AMORPAS,
na pessoa de seu presidente, Jorge Luiz Santos Gonçalves, que tem
realizado um bom trabalho frente a entidade”, destaca o vereador.
Roderley Miotto frisou ainda que está a disposição de toda a
população, bem como seu gabinete estará sempre aberto para receber
as reivindicação da comunidade.
Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley Miotto
Twitter: @roderleymiotto

Vereador Magrão
Professor Eric parabeniza
participa do aniversário do Moreira César que elegeu
Poupatempo de Taubaté
três vereadores
PortalR3.com.br

Diretoria de Comunicação/CVP

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

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
sonhodosmoradoresqueestasetornandorealidade”,enfatizaovereador.

rante Energia, no mês
de dezembro passado,
que é a implantação de
iluminação pública na
Estrada Municipal Manoel Alves de Moraes,
no bairro do Mandú.
“Esperamos com muita
Mandú
O vereador Toninho da
Farmácia também teve um
pedido de sua autoria aprovado
pela Concessionária Bandei-

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 Baracho 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 Chacrinha, zona rural do Bosque,
possam ter água encanada em
suasresidências.“Voucontinuar
cobrando esta necessidade básica 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.

Vereador Magrão

e o

Deputado Davi Zaia,

O vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão
(PPS), compareceu as festividades do terceiro aniversário do Poupatempo de
Taubaté, no último dia 11 de
janeiro e manteve contato
com o Secretário de Gestão
Pública do Governo de São
Paulo, Deputado Davi Zaia,
que também é Presidente do
PPS Estadual.
Durante as festividades,
o vereador Magrão, em
conversa reservada com o
Secretário e sua Assessoria,
valeu-se da oportunidade para reivindicar uma
unidade do Poupatempo
para Pindamonhangaba.
O Secretário Davi Zaia
aquiesceu a solicitação e
ficou de iniciar estudos
aprofundados para viabilizar a tão sonhada presença
do Governo Estadual em
Pindamonhangaba, com um
Poupatempo.
O Poupatempo é um
instrumento Público que
facilita a vida das pessoas
em relação as suas neces-

com funcionária do

Poupatempo

de

Taubaté

sidades, principalmente
de documentação, agora,
aperfeiçoando-se com o
serviço de agendamento,
minimizando o tempo do
cidadão na área do atendimento.
O vereador Magrão finalizou dizendo que “O que é
bom para as pessoas é bom
para Pindamonhangaba”.
Diga-se de passagem o
atendimento ao público é
uma das características do
Vereador Magrão, pois, na
Prefeitura Municipal, foi o
responsável e referência no
atendimento a população.
Vereador Magrão
Informa:
Vence no final do mês a
renovação da liberação da
isenção do pedágio municipal da Estrada do Atanázio
para os proprietários de veículos com placas de outras
cidades que moram ou trabalham em Pindamonhangaba.
Todos tem que fazer o
recadastramento até o dia
31, levando todos os documentos necessários.

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

Vereador Professor Eric

O vereador Professor Eric
(PR), parabeniza os moradores
do Distrito de Moreira César,
que votaram e escolheram seus
representantes no Legislativo,
o que possibilitou a eleição de
três vereadores do Distrito, neste
último pleito.
O professor Eric participou
de três eleições, onde em 2004
recebeu 583 votos; em 2008 sua
votação quase dobrou, com 1.033
votos, ficando como suplente; e
agora, em 2012 também dobrando sua votação, perfazendo um
total de 2.080 votos, sendo um
dos vereadores mais votados na
história de Moreira César. “Como
vereador, pretendo lutar por um
Distrito de Moreira César cada
vez melhor, buscando melhorias
e principalmente, mais qualidade

de vida para nossa população”,
ressalta o vereador Professor Eric.
Cursos
Profissionalizantes
Uma de suas principais metas,
o ensino profissionalizante, faz
muita falta na hora de se conseguir um emprego. As empresas
atualmente exigem qualificação
profissional, e muitas pessoas tem
dificuldades ementrarnomercado
de trabalho. “Pretendemos, ao
longo de nosso mandato, trabalhar
paralevarmaiscursosprofissionalizantes gratuitos, principalmente
para oAraretama e a Região Leste,
além de ampliar os oferecidos em
MoreiraCésar,implantandonovos
cursos, possibilitando melhor
qualificação profissional a todos
os nossos trabalhadores”, destaca
Professor Eric.

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.
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Janio Lerario: 24 anos
Felipe César – FC Cal sugere a mudança
Experiência comprovada representando a população do pedágio municipal da
de Pindamonhangaba
Água Preta
Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Trecho

do pedágio municipal, na

Água Preta,

que está com asfalto danificado, prejudicando o
tráfego e causando problemas aos motoristas.

No

Vereador Janio Lerario
Vereador Felipe César

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) estará apresentando a partir desta edição, um
resumo de seu trabalho realizado em prol da população de
Pindamonhangaba, ao longo
se seus mandatos anteriores:
- Foi autor do Projeto de
Lei que obriga os bancos a
colocarem a disposição dos
clientes, banheiros (masculino
e feminino) e bebedouros.
- Autor da Lei que criou o
Centro de Eventos de Moreira
César, praça com 15 mil m²,
asfaltado, dotado de um amplo
palco e camarim, além de toda
infraestrutura .
- Autor da lei que criou o
Programa de Saúde Auditiva.
- Exame da Orelhinha para
recém-nascidos.

- É de sua autoria o pedido
de instalação da rede coletora
de esgotos no bairro da Cruz
Pequena, e agora inicia sua
luta para levar a rede coletora
de esgotos até o bairro do Bom
Sucesso.
- Foi o autor do projeto
de implantação da Farmácia
Popular no município.
- Foi o autor da Lei que
criou o Banco de Leite Materno
- Lutou pela reforma do
Posto de Saúde da Cruz Grande
- Batalhou pela Duplicação
do Viaduto do Araretama
- Teve grande participação
na implantação da FATEC
- Também participou da
implantação da Faculdade de
Pindamonhangaba – FAPI

O Vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) está há 24
anos representando a população pindamonhangabense,
iniciando seu sétimo mandato, que ao final deverão
contar mais quatro anos,
perfazendo um total de 28
anos de trabalho por Pindamonhangaba. É o mais antigo
vereador em atuação e um
dos mais antigos do Vale do
Paraíba.
No último dia 1º. de janeiro, 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 oportunidade foram eleitos os ve-

readores para compor a Mesa
Diretora e os integrantes das
Comissões Permanentes.
O vereador Janio agradeceu a confiança dos companheiros e parabenizou a
toda a composição da Mesa
Diretora e das Comissões.
“Somos nós, os responsáveis
pelo bom andamento dos trabalhos 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 questões partidárias e fixar nosso
trabalho e nosso pensamento
no bem comum de toda nossa
querida Pindamonhangaba”,
finalizou o vereador Janio
Ardito Lerario.

Dr. Marcos Aurélio tem Martim Cesar pede
como meta em 2013 a
reparo em calçada da
separação do PS Infantil Escola Dr. Rodrigo Romeiro
Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

destaque o vereador

O vereador José Carlos Gomes - Cal (PTB) está preocupado
com a situação do pedágio da
Água Preta. Já foram feitos
vários reparos no asfalto e o trecho continua dando problemas.
Segundo Cal, após a empresa
executar o serviço, o asfalto
novamente ficou cheio de ondulações e a situação ficou pior do
que estava antes da obra, e agora
com as chuvas acabam surgindo
buracos que se transformam em
grandes crateras causando perigo
e problemas aos usuários da
rodovia. “Solicitamos ao DER
(Departamento de Estradas e Rodagem) que fiscalize a execução
das obras e que a Prefeitura cobre
as providências necessárias para
deixar o trecho em boas condições de tráfego, afinal, esse é um
trecho onde o trânsito é intenso”,
enfatiza Cal.
Cal sugere ainda que seja
realizado estudo visando a mu-

Cal

dança de local do pedágio, onde
o trecho seja mais firme, pois está
perto do córrego da Água Preta,
próximo ao lençol de água, e
devido ao peso dos veículos que
ali transitam, causa problemas
no asfalto, com constantes ondulações e buracos.
Recapeamento no
Distrito
O vereador Cal está solicitando a nova administração
municipal e a subprefeitura de
Moreira César, que seja feito o
recapeamento do asfalto desde
a Igreja Matriz de São Vicente
de Paulo, na rua José Aquiles
Machado Ribas (Kika), até o
viaduto de Moreira César; e do
viaduto, na avenida Dr. José
Monteiro César, até a entrada
da rua Vicente Punzi, pois nestes
dois trechos já foram feitas as
raspagens no asfalto antigo, para
receber o novo recapeamento, só
que está demorando.

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
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
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Martim Cesar

Vereador Dr. Marco Aurélio Villardi

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

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

O vereador Martim Cesar
(DEM) encaminhou pedido ao
Poder Executivo, solicitando
providências e estudos para que
seja feito o reparo na calçada da
Escola Dr. Rodrigo Romeiro,
mais precisamente na esquina
da rua Coronel José Francisco
com a rua Prof. Carlos Ferreira
Cesar. “Foi realizada uma obra
na quadra da escola e o passeio
não foi recomposto ficando
buracos e entulhos causando
desconforto aos transeuntes e
moradores do local”, comenta
o vereador.
Estacionamento
O vereador Martim Cesar
apresentou, indicações ao Executivo pedindo maior atenção a
pontos críticos do município no
que diz respeito à permissão de
estacionamento.
Na Rua do Cardoso, no bairro
Alto do Cardoso, “a referida via
pública é muito estreita e não
apresenta acostamento, tornando

inviável estacionar em qualquer
um dos lados. Mas, as pessoas
insistem em estacionar ali, às
vezes até em ambos os lados,
impossibilitando totalmente o
trânsito local”, explica Martim.
“É necessário que se proíba definitivamente o estacionamento
em ambos os lados dessa rua
ou, pelo menos, que se restrinja
a apenas um sentido”, sugere.
Na Quadra Coberta (Chácara da Galega), o problema
ocorre em maior gravidade em
dois pontos: nas esquinas da
rua Manoel Cembranelli e da
rua Professor Demétrio Bouéri,
ambas próximas ao Centro
Espírita. “Ocorre que, nos referidos locais, os veículos têm
estacionado muito próximos às
esquinas, dificultando o trânsito e
colocando em risco, em especial,
os motociclistas que dobram as
citadas esquinas, já tendo ocorrido acidentes”, afirma o vereador,
que pede providências.

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

Vereadores Janio Lerario, Martim Cesar, Ricardo Piorino, Roderley Miotto
Professor Eric

e

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 – Professor Eric (PR)
Com a eleição, Ricardo Piorino irá comandar o Poder
Legislativo de Pindamonhangaba pela segunda vez. Ele foi
o presidente da Casa no biênio 2011 – 2012.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 15 de janeiro de 2013

LITERATURA CATALÃ

APL: Primeira sessão
solene será dia 31
Arquivo TN

Reuniões da APL no museu têm atraído bom público
Marcada para 31 de janeiro, será numa quinta-feira, a primeira sessão plenária solene da APL- Academia Pindamonhangabense de Letras. A diretoria da APL agradece à atual secretária
municipal de Educação e Cultura, professora Beth Cursino, que
autorizou que a reunião fosse realizada no Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina. O horário também
será o de sempre, às 20 horas. Na programação do evento, a passagem da acadêmica, poetisa, escritora e historiadora, professora Juraci de Faria Condé para o quadro de membros titulares.
Para o quadro acadêmicos honorários tomarão posse a poetisa e
contista, Carmen da Silva Medeiros Galvão, e o editor do jornal
O Lince (Aparecida-SP), Benedicto Lourenço Barbosa. Também
haverá o lançamento do livro de Carmen da Silva, sobre o qual
daremos mais dados posteriormente.
Abaixo o leitor confere trabalhos poéticos de Juraci e Carmen:

Até o último raio de luz!

Juraci de Faria Condé

Eu te amo, homem, como jamais
imaginei amar al
guém assim.
Arquivo TN
Amo esse seu silêncio monástico
-e essa sua calma que só sua
alma contempla.
Amo o seu jeito manso de
caminhar pisando bem de leve
as minhas manhãs.
Amo os seus lábios nos dois lados
de minha face, pois você se
nega a conceder-me ape nas um
beijo ou apenas a metade desse
amor que transborda do seu olhar,
do toque de suas mãos, do acon
Juraci de Faria
chego do seu abraço.
Amo caminhar ao seu lado pelo seu jardim:
confesso segredos que só meu coração guarda.
Amo os rabiscos que sua mão vai colorindo no papel da minha
vida e, sem que eu perceba, lá estou eu, sob todos os ângulos,
única personagem do seu desenho:
- moça de chapéu, de vestido rendado, à porta da varanda da
sua sala de estar.
Amo vê-lo acender o fogo, colocar água na chaleira e esperar
o apito do ponto de ebulição, tão fremente, como o sangue
que corre em minhas veias, a mercê do adorável aroma de chá
de capim cidreira e hortelã.
Eu te amo, homem, como jamais imaginei amar alguém assim.
Amo esse seu silêncio monástico e essa sua calma que só sua
alma contempla.
Amo o seu jeito manso de caminhar pisando bem de leve as
minhas manhãs.
Amo os seus lábios nos dois lados de minha face, pois você se
nega a conceder-me apenas um beijo ou apenas a metade desse
amor que transborda do seu olhar, do toque de suas mãos,
do aconchego do seu abraço.
Amo caminhar ao seu lado pelo seu jardim:
confesso segredos que só meu coração guarda.
Amo os rabiscos que sua mão vai colorindo no papel da minha
vida e, sem que eu perceba, lá estou eu, sob todos os ângulos,
única personagem do seu desenho:
- moça de chapéu, de vestido rendado, à porta da varanda
da sua sala de estar.
Amo vê-lo acender o fogo, colocar água na chaleira e esperar
o apito do ponto de ebulição, tão fremente, como o sangue
que corre em minhas veias,
a mercê do adorável aroma de chá de capim cidreira e hortelã.
Amo servi-lo.
Amo contemplar a delicadeza de seus lábios na borda da xícara
de porcelana herdada de seus antepassados. Beijo-os.
Também beijo seus pais, seus avós, seus bisavós e todos os
homens e mulheres que se amaram para trazê-lo a mim.
Amo esperar a tarde cair e o céu estrelado chegar, deitada
sobre a grama, no tapete voador dos nossos sonhos. Ao seu lado,
eles disparam.
Amo seguir o seu dedo indicando-me as constelações de Áquila
e Pégasus, o compasso e o esquadro de Circinus e Norma
e tantas outras estrelas reunidas para nos encantar.
Amo circunscrever no céu a lua cheia só para balançar bem alto
na corda inferior do traçado e jogar a outra ponta do balanço ao
alcance de seus braços.
Amo tê-lo nas alturas e vislumbrar tudo o que há de belo nesse
mundo!
Amo contemplar a noite que se despe e o sol que se veste
de aurora para nos saudar!
E quando o dia amanhece e o sono nos dá a mão, descemos até
o chão e, sem que se pronuncie uma só palavra, sabemos que o
amor se faz presente, à espera do toque dos ponteiros das horas
do nosso coração.
E quando Eros soa o sino, encosto meu ouvido no seu peito,
beijo o seu coração formoso
- o lado de dentro e o de fora – a sua face direita e a esquerda,
e faço um único pedido:
que esse amor perdure por todos os dias que durarem nossos dias,
até o nosso último pôr do sol, até o último raio de luz!

(3º lugar no Festipoema de 2012)

*VALDEZ DE CASTRO MOURA
O Catalão é uma língua românica como o português,
ambas derivadas do latim vulgar. Falado por mais de 9
milhões de pessoas é a língua oficial de Andorra e, em especial da Catalunha (Comunidade Autônoma localizada a
nordeste da Espanha), Comunidade Autônoma de Valência
e Ilhas Baleares, Catalunha do Norte (França), Faixa de
Aragão e Algueiro ( Itália). É a vigésima segunda língua,
segundo dados da Unesco, mais traduzida para outra língua no mundo. Exemplo de expressôes do Catalão: bon dia
(bom- dia), bona tarde (boa-tarde), bona nuit (boa-noite),
moltes gracias (muito obrigado), a reveure (até breve),
e, por essa amostra, já podemos perceber a influência de
outras línguas como o espanhol e o francês. É importante ressaltar que durante a malfadada e fraticida Ditadura
Franco (1939-1975) várias línguas regionais na Espanha foram banidas, como o basco, o galego e o catalão.
A Literatura Catalã é muito rica. Em 2007 foi homenageada na Feira Internacional de Frankfurt, na Alemanha.
Tornou-se mais conhecida no Brasil graças aos esforços do
poeta e diplomata João Cabral de Melo Neto. No ano de
2007 a Lumme Editora publicou uma bela “Antologia de
12 Poetas Catalães” na qual figuravam vários escritores,
entre eles: Mercé Marçal, Adreu Vidal, Jordi Cornudella,
Narcis Comandura, Salvador Osia, Pere Gimferrer e Charles Camps Mundó. O maior tradutor da literatura brasileira
na Catalunha é o escritor Joseph Domenech Ponsati e o
brasileiro Ronaldo Polito é um mineiro que se dedica à
tradução de autores catalães.
Entre os poetas populares mais conhecidos estão Miguel Marti Poli (1929-2003) e Joan Margarit. Particularmente, aprecio muito a Poesia de Margarit. Nasceu em
1938, em Sanauja, tendo se consagrado como um dos
grandes nomes contemporâneos da literatura catalã contemporânea. Suas poesias foram traduzidas para o inglês,
russo, alemão, hebreu e português. Poeta e arquiteto colaborou para a remodelação do Estádio Olímpico de Barcelona para a Olimpíada de 1992, que se realizou naquela
bela e cativante cidade. Publicou várias obras: ”Poesia
Amorosa Completa-1980 a 2000” (em 2001), ”Barcelona,
amor final”(2007), ”La Dona del Navegant”( 1987) e, em
2007, o mais premiado deles: ”Casa de Misericórdia“, com
o qual ganhou importantes prêmios: Prêmio Nacional de
Poesia (2008) e o disputado Prêmio Nacional de Cultura
em Literatura da Catalunha (2008).Trata-se de um poeta
multifacetado, preocupado com as raízes, com o real, sem
se ligar com as flores da retórica. Seu lirismo irrompe em
poemas com este , de forte impacto social:

Ser vell (Ser velho)
Ser vell és una mena de postguerra.
(Ser velho é uma espécie de pós-guerra).
Asseguts a la taula de la cucina
(Sentados à mesa da cozinha)
En vespres de braser triant llenties,
(Em tardes de braseiro escolhendo lentilhas)
Veig els qui m´estimaven
(Vejo os que me amavam)
Tan pobres que al final d´aquella guerra
(Tão pobres que no final daquela guerra
Es van haver de vendre el miserable
(Tiveram de vender o miserável)
Tros de vinya i el gelid casalot.
(Pedaços de vinha e o gélido casarão).
Ser vell és que la guerra s´ha acabat
(Ser velho é que a guerra se acabou)
Saber on són els refugis,ora inutills!”.
(Saber onde estão os refúgios, ora inúteis!).
W*O autor é médico, prof. universitário, mestre e doutor pela USP. Pertence a várias Instituições científicas e
culturais do Brasil e do Exterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 2.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 08.01.2013.
Às dez horas do dia oito de janeiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 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 Segunda 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 1.ª Sessão Extraordinária, realizada
em 04.01.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0264/12 Rubens Ribeiro de Melo. II – EXPEDIENTE: Ofício 001/13 – JARI
encaminhado ao Responsável pelo Departamento de Trânsito encaminhando as Atas da
JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 08 de Janeiro de 2013.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO SÉRGIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
pedreiro, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Taubaté,
Estado de São Paulo, no dia 10 de setembro de 1979, residente e
domiciliado Rua Luiz Carlos Magalhães nº 42, bairro das Campinas, nesta
cidade, filho de BENEDITO DA SILVA e MARIA DELURDES DE SOUZA
SILVA.
SUZE MARA ESTEVAM, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 20 de março de 1986, residente
e domiciliada Rua Luiz Carlos Magalhães nº 42, bairro das Campinas,
nesta cidade, filha de AMADO JOAQUIM ESTEVAM e MARIA LUCIA DA
SILVA ESTEVAM. 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, 11 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
consultor comercial, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 7 de janeiro de 1989,
residente e domiciliado na Rua Teodoro José de Almeida nº 243, Santa
Cecília, nesta cidade, filho de DIRCEU FERREIRA DE SOUZA e NANCI
OLIVEIRA DE SOUZA.
RAFAELA SILVA BORGES, de nacionalidade brasileira, profissão
estudante, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Franco
da Rocha, Estado de São Paulo, no dia 6 de janeiro de 1991, residente
e domiciliada na Rua Suécia nº 457, Pasin, Moreira César, nesta cidade, filha de ELONILTON APÓSTOLO BORGES e SIMONE MORAES
SILVA BORGES. 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, 11 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MICHEL DE ANDRADE LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, profissão líder de transporte, estado civil solteiro, de 27 anos de idade,
nascido em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 23 de outubro de
1985, residente e domiciliado na Rua Francisco Alves nº 182, Jardim Bela
Vista, nesta cidade, filho de GILBERTO LOURENÇO e MARIA DAS
GRAÇAS DE ANDRADE.
THAMIRES SANTOS FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente de RH, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 2 de agosto de 1988,
residente e domiciliada na Rua Engenheiro José Nicola Mutarelli nº 215,
Jardim Bela Vista, nesta cidade, filha de JOSÉ CESAR DA SILVA FONSECA e CLEONICE SANTOS FONSECA. 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, 12 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário público, estado civil solteiro, de 41 anos de idade,
nascido em Itaquéra, Estado de São Paulo, no dia 5 de abril de 1971,
residente e domiciliado na Rua Padre Faustino Bellotti nº 39, Bosque,
nesta cidade, filho de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA e NELISE ALVES DE
OLIVEIRA.
VANESSA APARECIDA FORASTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativo, estado civil solteira, de 33 anos de
idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 22
de setembro de 1979, residente e domiciliada na Rua Padre Faustino
Bellotti nº 39, Bosque, nesta cidade, filha de RUBENS FORASTEIRO e
SONIA MARIA FORASTEIRO. 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, 12 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEANDRO PIRES DE GODOY, de nacionalidade brasileira, profissão
operador de máquinas, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido
em Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, no dia 20 de julho de 1985,
residente e domiciliado na Rua Engenheiro Durival de Carvalho nº 168,
Campo Belo, nesta cidade, filho de APARECIDA PIRES DE GODOY.
DANIELA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
telemarketing, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 5 de janeiro de 1989,
residente e domiciliada na Rua José Roberto Ferreira de Carvalho nº 129,
Campo Belo, nesta cidade, filha de CARLOS PEREIRA e MARCIA DE
FATIMA MOREIRA PEREIRA. 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, 12 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO LENON DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão montador,
estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Roseira, Estado
de São Paulo, no dia 24 de março de 1991, residente e domiciliado
na Rua José Dias Sobrinho nº 55, Castolira, nesta cidade, filho de JOANA
DA SILVA.
SILVANA DE MELO FIRMINO, de nacionalidade brasileira, profissão
estudante, estado civil solteira, de 17 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 1 de agosto de 1995, residente e domiciliada na Rua José Dias Sobrinho nº 55, Castolira, nesta cidade,
filha de JORGE FIRMINO e ESMERALDA DE MELO. Apresentaram
os documentos 1, 2, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 12 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedor, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 29 de abril de 1992, residente e domiciliado na Rua Tomisaburo Yamamoto nº 56, Jardim Cerejeiras, Aruja SP,
filho de MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA e DORALICE DOS SANTOS.
TAYNARA SUELLEN BRAGA MARIANO, de nacionalidade brasileira,
profissão estudante, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 23 de outubro
de 1994, residente e domiciliada na Rua Massame Yonemoto nº 91, São
Benedito, nesta cidade, filha de EDSON ALVES MARIANO e ROMILDA
RIBEIRO BRAGA MARIANO. 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, 12 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TIAGO SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em São Paulo,
Estado de São Paulo, no dia 6 de fevereiro de 1992, residente e domiciliado Rua Major Antonio Ramalho dos Santos nº 69, Jardim Resende,
nesta cidade, filho de JOSÉ COSTA SANTOS e MARIA NEIDE
MOREIRA DA SILVA.
MICHELE CINACHI DO PRADO, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 5 de dezembro de 1988,
residente e domiciliada Rua Major Antonio Ramalho dos Santos nº 69,
Jardim Resende, nesta cidade, filha de ROBERTO DA SILVA DO PRADO
e ANDRESA CINACHI DO PRADO. 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, 14 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 2.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 10.01.2013.
Às dez horas do dia dez de janeiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 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 Segunda Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência 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 2.ª Sessão Ordinária, realizada em
08.01.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: DEFERIDO, pela maioria: Recurso 1-0263/12 Matheus Rodrigues Azevedo. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO,
por votação unânime: Recurso 1-0219/12 Sergio Roberto da Silva Santos.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 10 de Janeiro de 2013.

EDITAL de CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores sócios para a reunião de Assembléia Geral Extraordinária,
que se realizará no dia
15 de Fevereiro de 2013, na rua TREZE de MAIO, 505 no Bairro do Crispim , Pindamonhangaba SP,as
19:00 horas em primeira convocação, com a presença de no mínimo ( Dois Terços ) dos
sócios com direito a voto e em segunda convocação 1 ( uma ) hora após , com qualquer
número de sócios.
Aos interessados em inscrever suas CHAPAS , poderão fazê-lo até 1 ( uma ) hora antes
do horário marcado para ASSEMBLEIA ; no endereço acima citado.
Ordem do Dia:
Eleger nova Diretoria Executiva , Conselho Fiscal e 3 ( três ) suplentes do Conselho
Fiscal para o Triênio : 2013,2014 e 2015.
Pindamonhangaba, 14 de Janeiro de 2013
Presidente Executivo
Daniel Dias dos Santos

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 15 de janeiro de 2013

Polícia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL N.º 3.955 , DE 08 DE JANEIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso da competência
prevista no inciso II do artigo 30 da Constituição Federal, bem como das atribuições de que trata
a Lei Orgânica do Município e para cumprir o disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, com observância do disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o
Decreto Municipal nº 4.211 de 20 de setembro de 2005,

Polícia Militar apreende joias
e receptadores são indiciados
João Paulo Ouverney

Segunda-feira (14), às
13h40, equipes da Polícia Militar, atendendo a uma denúncia
anônima, conseguiram deter
dois homens suspeitos de furtos e roubos em Pindamonhangaba. Eles estavam na avenida
Fortunato Moreira quando foram surpreendidos pelos PMs,
portando um aparelho de dvd
portátil com duas caixas de
som, 11 gargantilhas e nove

anéis de ouro e prata. Foi dada
voz de prisão em flagrante a
U.D.M.S. e M.O.F. (24 e 23
anos) e conduzidos à Delegacia
de Polícia, onde foram autuados pelo delegado Dr. Vicente
Lagioto, do 1º DP. Os objetos
haviam sido furtados de uma
residência no último fim de semana, no bairro Boa Vista, segundo BO 76/13 registrado na
Delegacia.

Assaltantes armados de
revólver roubam carro
O automóvel Astra cor prata, placa HDO-6325, de Itajubá
(MG), foi roubado por volta das
2h30 de sábado (12), quando
estava estacionado próximo a
um carrinho de lanches na ave-

nida Nossa Senhora do Bom
Sucesso. As vítimas, C.R.M.,
F.R.S.L. e D.P. foram abordadas por um homem armado de
revólver que se apossou do veículo e fugiu no sentido Dutra.

Moto roubada é
recuperada pela polícia
Uma moto Honda NX de
cor laranja, placa DYL-334 de
Tremembé, que havia sido roubada no dia 4 de janeiro, foi recuperada por policiais militares
sábado (12), às 21 horas. Um

morador no Araretama informou à PM que havia uma moto
estacionada no local. Os policiais foram até lá e constaram
que a mesma havia sido roubada de V.S.D. recentemente.

Menores são detidos
portando drogas
Dois adolescentes foram
detidos no Jardim Resende, às
19h15 de sexta-feira (11), acusados de estarem portando droga. Policiais militares foram até
o local e dois menores tentaram

fugir de bicicleta. Ao serem
abordados, foram encontrados
em poder dos mesmos R$ 120,
as duas bicicletas, um celular,
17 pedras de crack e 3 porções
de maconha.

Sistema bloqueia celulares
e presos reclamam
com operadoras
Um software nacional que
bloqueia ligações de celulares
em presídios foi instalado em
sigilo no Centro de Detenção Provisória de Mogi das
Cruzes, na Grande São Paulo. Segundo informações, o
equipamento funciona desde
18 de outubro de 2012 e teve
aproveitamento de 100%. O
dispositivo não interferiu em
celulares fora da prisão - problema verificado em testes
com outros aparelhos. Os funcionários da penitenciária sabiam que o equipamento havia
entrado em operação; os pre-

sos, não. Com ligações incompletas, houve várias tentativas
de chamados para os Serviços
de Atendimento ao Cliente das
operadoras, para tentar descobrir o motivo. Somente para o
SAC da TIM, foram 23 tentativas nos três primeiros dias.
Segundo o relatório, foram
detectados nos primeiros nove
dias de testes, 1.513 chips dentro da prisão, que abriga 2.042
detentos. O número inclui os
aparelhos de 264 agentes e
funcionários, bem como das
visitas, todos bloqueados.

Dicas da Secretaria
de Segurança do Estado
Visando maior segurança à população, a Secretaria
de Segurança Pública do Estado de São Paulo dá as seguintes dicas:

Nas praias
— Nunca leve objetos de valor para a praia.
— Cuidado com vendedores ambulantes.
— Nunca deixe seus pertences sozinhos. Peça a alguém
de confiança para olhar enquanto você vai tomar banho
de mar.
— Não aceite bebida de estranhos (pode estar adulterada com algum tipo de narcótico).
— Evite tomar banho de mar em locais que você não
conhece.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Arrecadação

Objetos apreendidos pela PM segunda-feira

CONCURSO DE MARCHINHAS
Abertura das inscrições para vendedor ambulante para trabalhar no Concurso de Marchinhas,
nos dias 25, 26 e 27 de Janeiro de 2013.
Período das Inscrições:
INÍCIO : 15/JAN/2013
TÉRMINO : 18/JAN/2013

Ladrões armados
roubam carro no
bairro Cidade Jardim
Por volta das 20 horas de
domingo (13), dois bandidos
armados roubaram um veículo Gol na cor vermelha,
no bairro Cidade Jardim, em
Pindamonhangaba. Segundo informações, uma Parati
azul se aproximou da vítima
e dois indivíduos armados

*Obs.: Não poderá ser montado Barracas no local, será permitido somente venda de Pipocas,
Refrigerantes, sucos, água e Cerveja.
Documentos necessários para inscrição:
Xérox do RG, CPF e Comprovante de Endereço que resida no município de Pindamonhangaba.
A Entrega dos Alvarás será no dia 24 de Janeiro 2013
João Carlos Muniz
Diretor de Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Fiscalização de Posturas

anunciaram o assalto. Em seguida, eles fugiram levando o
veículo. Na tarde do mesmo
dia, a mesma Parati foi usada em um roubo no bairro
das Campinas. Os bandidos
fugiram, sentido via Dutra,
levando um Corsa Super da
cor verde.

Motoristas estão sendo
multados em baixa
velocidade no acesso
a Aparecida
Diversos motoristas têm
reclamado sobre multas que
tomaram na avenida que circunda a Basílica de Aparecida. “Em novembro fui a uma
balada lá e agora recebi uma
multa por excesso de velocidade e ainda vou ter a CNH
suspensa. Eu estava a 50 km
por hora quando a velocidade
máxima era de 30 km/hora,
um absurdo, isso é para alunos de autoescola. Era quase meia-noite, uma moto se
aproximou com duas pessoas,
tive medo de ser assaltado e

R E S O L V E:
1-DESIGNAR como Pregoeiros os seguintes servidores:
a) ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA JUNIOR – Oficial de Administração - Departamento
de Licitações e Compras – Secretaria de Finanças
b) ANDREZZA DE OLIVEIRA LÚCIO – Encarregada de Setor ¬– Departamento de Licitações e
Compras – Secretaria de Finanças
c) EDINÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARCONDES DE SOUZA – Assessor de Serviços Técnico – Departamento de Licitações e Compras – Secretaria de Finanças
d) HUMBERTO PAIM MACEDO – Diretor do Departamento de Licitações e Compras – Secretaria de Finanças
e) LUCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor ¬– Departamento de Licitações e
Compras – Secretaria de Finanças
f) MARCIA RODRIGUES ORTIZ – Oficial de Administração ¬– Departamento de Licitações e
Compras – Secretaria de Finanças
g) MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Compras – Secretaria de Finanças
h) MILTON MONTEIRO – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Compras – Secretaria de Finanças
i) REGIANE FERREIRA DE CARVALHO LUCIO – Escriturário – Departamento de Licitações e
Compras – Secretaria de Finanças
2- A Equipe de Apoio será composta:
2.1- Pelos servidores do Departamento de Licitação e Compras:
a) ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA JUNIOR – Oficial de Administração
b) ANDREZZA DE OLIVEIRA LUCIO – Encarregada de Setor
c) EDINÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARCONDES DE SOUZA – Assessor de Serviços Técnico
d) HUMBERTO PAIM DE MACEDO – Diretor do Departamento de Licitações e Compras
e) LÚCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor
f) MARCIA RODRIGUES ORTIZ– Oficial de Administração
g) MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço
h) MILTON MONTEIRO – Chefe de Serviço
i) REGIANE FERREIRA DE CARVALHO LUCIO– Escriturário
2.2- Pelos Diretores dos demais Departamentos da Prefeitura ou pelos servidores por eles designados.
3- Ficará a cargo do Diretor do Departamento de Licitações e Compras a convocação do Pregoeiro e Equipe de Apoio que irão atuar na sessão pública do Pregão.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 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

acelerei, mas agora vou pagar
caro por isso”, diz J.P.M. No
local existe placa limitadoras
de e diversos radares.
Na verdade, essa via
é a BR-488, recordista do
RankBrasil por ser a menor
rodovia do Brasil, com apenas 5,9 km de extensão total.
Tem início na via Dutra-SP,
passa pelo centro da cidade
de Aparecida, onde está localizado o Santuário Nacional
de Nossa Senhora Aparecida,
e termina novamente na Dutra, no bairro Itaguaçu.
Divulgação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Arrecadação
MATINÊS NO QUARTEL
Abertura das inscrições para vendedor ambulante para trabalhar no MATINÊ NO QUARTEL,
no(S) dia(S) 10, 11 e 12 de Fevereiro de 2013.
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES:
- INÍCIO : 15/JAN/2013
- TÉRMINO : 31/JAN/2013
*Obs.: NÃO Poderá ser montado Barracas e é permitido somente venda de salgados, doces,
refrigerantes, água, sucos e bebida alcoólica somente “CERVEJA”. Não poderá ter vasilhames
de vidro no local, somente em latas.
Documentos necessários para Inscrição:
Xérox do RG, CPF e Comprovante de Endereço que resida no município de Pindamonhangaba.
A Entrega dos Alvarás será no dia 06 de Fevereiro 2013
João Carlos Muniz
Diretor de Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Fiscalização de Posturas

P O R T A R I A Nº 015/2013
Dispõe sobre a alteração de emprego de Assessor Parlamentar.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE
que:
Art. 1º - O Senhor HOMERO BASTOS, Assessor Parlamentar nível II passa para o emprego
de Assessor Parlamentar nível III, do quadro de pessoal de provimento em comissão da Casa,
nos termos das Leis nºs 5.183/2011 e 5.490/12, a partir do dia 09 de janeiro de 2013, devendo
cumprir oito horas diárias de trabalho de segunda a sexta-feira.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2013
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR		
1 º Vice-Presidente 		

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário 		
Publicada no D R H

Vereador ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

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

P O R T A R I A Nº 016/2013
Nomeia Assessor Parlamentar
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º- Nomear VALERIA APARECIDA FOLLMANN MENIN para o emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL II do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos termos das Leis 5.183/2011 e 5.490/ 2012, a partir do dia 09 de janeiro de 2012,
devendo cumprir oito horas diárias de trabalho de segunda a sexta-feira.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 09 de janeiro 2013
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR		
Vereador RODERLEY MIOTTO
1 º Vice-Presidente 			
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário 			

Vereador ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 003/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INCORPORADORA PINUS S/C LTDA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Isaura Vieira da Fonseca, Parque das Palmeiras, inscrito
no município sob a sigla NE12.16.08.012.000, Quadra 15, Lote 12, para que efetue a limpeza do
referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Na BR-488 existem vários radares

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Arrecadação
PRÉ-CARNAVAL NO VALE DAS ACÁCIAS
Abertura das inscrições para vendedor ambulante para trabalhar no
PRÉ-CARNAVAL no Vale das Acácias, no dia 03 de Fevereiro de 2013.
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES:
INÍCIO : 15/JAN/2013
TÉRMINO : 25/JAN/2013
*Obs.: Poderá ser montado Barracas com tamanho no máximo 4,00 X
4,00mt, e é permitido somente venda de salgados, doces, refrigerantes,
água, sucos e bebida alcoólica somente “CERVEJA”. Não poderá ter
vasilhames de vidro no local de venda, somente em latas.
Documentos necessários para Inscrição:
Xérox do RG, CPF e Comprovante de Endereço que resida no município
de Pindamonhangaba.
A Entrega dos Alvarás será no dia 30 de Janeiro 2013
João Carlos Muniz
Diretor de Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Fiscalização de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 004/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INCORPORADORA PINUS S/C LTDA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Isaura Vieira da Fonseca, Parque das Palmeiras, inscrito
no município sob a sigla NE12.12.07.023.000, Quadra 12, Lote 32, para que efetue a limpeza do
referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 005/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIA FATIMA MAROTTI OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado a Rua Joaquim Machado, Morumbi, inscrito no município
sob a sigla NE12.08.06.004.000, Quadra 09, Lote 178, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 005/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIA FATIMA MAROTTI OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado a Rua Joaquim Machado, Morumbi, inscrito no município
sob a sigla NE12.08.06.004.000, Quadra 09, Lote 178, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 006/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. AILTON BRAS PEREIRA, responsável 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
Diretor do Departamento de Arrecadação.
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Divulgação

Liga de Futebol promove reunião
para tratar da nova presidência
Arquivo TN

Pedro Rosa aﬁrma ser candidato
a presidente da Liga de Futebol
e fala de seus projetos

Na ﬁnal do Amador do ano passado o Araretama sagrou-se campeão ao vencer o Areião

A Liga Pindamonhangabense de Futebol vai promover uma reunião na quinta-feira (17), às 19 horas, em
sua sede (Ginásio de Esportes
Manoel César Ribeiro – Quadra Coberta) com os quatro
candidatos inscritos para presidente da instituição: Pedro
Rosa da Silva – o Ico; e Vlamir Lucas de Souza Lima, o
Macarrão; além de ex-presidentes: Onofre César Junior e
Roberto de Oliveira.
O encontro vai deﬁnir se a
eleição, marcada para o dia 3
de fevereiro, entre 9 e 14 horas, conterá o nome ou núme-

ro das chapas.
De acordo com o atual
presidente, Carlos Magno da
Silva – o Carlão – será fundamental a participação dos
candidatos para a deﬁnição
deste e de outros elementos
da eleição. “Se as chapas
quiserem ser representadas
por nomes, cada uma poderá
utilizar um slogan; caso preﬁram números, haverá sorteio.
São questões simples, mas é
importante acertarmos estes
detalhes para que o processo
eleitoral seja realizado com
ampla transparência e igualdade”, explicou.

Carlão também comentou
sobre a eleição. “No dia 3
poderão votar os presidentes
dos clubes ou os vices. Em
caso de ausência dos dois cargos superiores, o voto poderá
ser dado por um representante, mas a pessoa deverá apresentar procuração”.
Pindamonhangaba possui
65 clubes de futebol, sendo
que 54 estão ativos. Destes 54, 38 estão com documentação e taxas em dia.
Para votar, o clube não
pode ter pendências com a
Liga – que concede prazo
até dia 30 de janeiro para

que as instituições acertem tudo.
Encontro com a imprensa
A Liga de Futebol vai
marcar uma data para realizar
uma coletiva com a imprensa,
onde os candidatos poderão
apresentar as idéias para a
gestão a qual se candidatam
(2013-2015).
A Tribuna do Norte trará entrevistas com os quatro
candidatos antes da eleição.
A primeira de uma série
de três, acontece nesta terça-feira (15), com o candidato
Pedro Rosa da Silva – o Ico.

Copa Moreira César de futsal
começa nesta quinta-feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Esportes, em
parceria com a “Leão Móveis”, convida a população para prestigiar uma das
grandes competições esportivas da cidade: a Copa
Moreira César de Futsal. A
abertura será na quinta-feira
(17), às 19 horas, com a presença de autoridades, que
poderão prestigiar os jogos
entre Liberdade x Ipê II, e
Vila São José, atual campeã,
contra Azeredo.
Participarão da Copa, um

total de 72 equipes, divididas
em: 32 adultas, 28 infantis e
12 veteranas, somando um
total de 1.100 atletas, que são
prestigiados por um público,
em média, de três e cinco mil
espectadores.
“É muita responsabilidade, sempre contamos com a
ajuda da Prefeitura, irei colaborar com a organização,
mas a incumbência do evento ﬁcará a cargo da Secretaria de Esportes. Em dois dias
estará tudo pronto em relação às equipes e convidamos
a torcida para comparecer no

ginásio”, aﬁrmou José Leonil de Almeida, o “Leão”.
As competições serão
realizadas no Centro Esportivo José Ely Miranda
“Zito”, de segunda a sexta-feira, a partir das 18h30.
Durante todos os dias acontecerão cinco jogos, sendo:
dois infantis, dois adultos e
um veterano, até o ﬁnal do
campeonato. A previsão de
término do evento é dia 23
de fevereiro.
O secretário de Esportes
da Prefeitura de Pindamonhangaba, Leandro Galdi-

no, comenta que esta é uma
copa tradicional e de grande
importância para a região de
Moreira César, pois envolve
mais de 30 equipes de futsal
adulto, infantil e veterano.
“Temos o maior interesse em
apoiar este tipo de atividade
junto à população. Nestes
torneios, temos a oportunidade, também, de buscar novos talentos para a modalidade, por isto estaremos juntos
com a organização, dando
total apoio e estrutura para
um grande evento”, ﬁnaliza
o secretário.

Guaratinguetá anuncia Ricardinho
e Davi Ceará para o Paulista da A2
A diretoria do Guaratinguetá anunciou na sexta-feira (11), a contratação de
dois reforços para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. Chegam ao
Ninho da Garça o atacante

Ricardinho, de 28 anos, e
o meia Davi Ceará, de 22.
O pernambucano José Ricardo dos Santos Oliveira
estreou proﬁssionalmente
em um campeonato Brasileiro, aos 16 anos de idade,

defendendo o Santa Cruz.
Ricardinho ganhou destaque
no cenário nacional quando
atuou pelo Palmeiras, em
2004, com Estevam Soares
como treinador. Já o jovem
Davi Ceará estava no Asa, e

já teve passagens por Ituano,
América-MG e do Vila Nova.
O Tricolor do Vale estreia no
Campeonato Paulista da Série
A2 no dia 23 de janeiro, quarta-feira, contra o São Carlos,
às 19 horas, fora de casa.

Pedro Rosa da Silva é
um dos candidatos a presidente da Liga Municipal
de Futebol, na eleição que
será realizada no dia 3 de
fevereiro, às 19 horas, na
sede da entidade. Ele diz
que foi o primeiro a registrar sua chapa, que tem os
seguintes integrantes: vice
Pedro, secretário Dr. Marino, tesoureiro Geraldo e
diretor de esportes Wagner.
“Nossos principais objetivos são: primeiramente
regularizar a Liga e os clubes que necessitam; realizar um campeonato forte
da 1ª Divisão, convidando os clubes tradicionais
a participarem; mudar os
jogos da 1ª e 2ª Divisão
para domingo à tarde e de
manhã ter espaço para as
outras categorias; voltar a
realizar o torneio-início e
a taça Cidade de Pindamonhangaba; buscar parceria
com empresas privadas

João Paulo Ouverney

Pedro Rosa, candidato
a presidente da Liga

para não depender só da
Prefeitura; receber por escrito propostas e sugestões
dos clubes, imprensa, entidades públicas e privadas,
e ter um Conselho Disciplinar que se reúna toda
terça-feira”.
Pedro Rosa atualmente
é presidente licenciado do
Grêmio Mombaça e conta que “lá tudo funciona
dentro das exigências legais, com um bom campo
e elogiável trabalho com as
equipes de base”.

Segunda fase da
Copa São Paulo
começa na terça-feira
A Federação Paulista de
Futebol divulgou as datas e
os horários dos 16 jogos da
segunda fase da Copa São
Paulo de Futebol Júnior
2013. Os confrontos do
mata-mata serão realizados na terça e quarta-feira,

sendo oito partidas em cada
dia. Os vencedores se classiﬁcam para as oitavas de
ﬁnal. Santos e Palmeiras
enfrentam seus adversários
terça-feira, e São Paulo e Corinthians fazem seus jogos
quarta-feira.

Conﬁra os jogos:
Terça-feira (15)
16h - Paraná x Audax-SP (São Paulo)
16h - América-MG x Ferroviária-SP (Guarulhos)
16h - Osasco-SP x São Caetano (Osasco)
16h - Santos x Náutico (Jaguariúna) - (transmissão Sportv)
16h - Atibaia-SP x Sertãozinho-SP (Atibaia)
16h - Velo Clube-SP x Internacional (Rio Claro)
18h30 - Cruzeiro x Fluminense (São José dos Campos) (transmissão Sportv)
21h - Palmeiras x Desportivo Brasil-SP (Barueri)
Quarta-feira (16)
16h - Botafogo x Fortaleza (Taubaté)
16h - São Paulo x Santa Cruz (São Carlos) - (transmissão
Sportv)
16h - Atlético-PR x Mogi Mirim-SP (Franca)
16h - América-SP x Juventude (São José do Rio Preto)
16h - Figueirense x Atlético-MG (Novo Horizonte)
16h - Grêmio x Coritiba (Marília)
18h30 - Corinthians x Bahia (Araras) - (transmissão Sportv)
21h - Vasco x Goiás (Ribeirão Preto).

