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Marcos Cuba

Nadador vence
desaﬁos e se
torna exemplo

Executivo
recebe saldo
do duodécimo

Prefeitura e Sabesp ﬁrmam
parceria para implantação de
tratamento de água e esgoto
Daniela Gonçalves

O atleta de Pindamonhangaba Vanderson Ângelo Dias
Xavier é um exemplo para o
esporte. Vítima de um acidente há 12 anos, quando teve sequelas como a esquizofrenia,
ele tem superado as dificuldades e se tornado um exemplo
de vida.
Esportes 16

Caminhão
roubado em
Guarulhos é
encontrado
em Pinda

Morador do
Pasin comenta
sobre desaﬁos
O presidente da Associação de Moradores do Pasin,
Jorge Luiz Santos Gonçalves,
em entrevista exclusiva para
a Tribuna do Norte, comentou
sobre as dificuldades enfrentadas em sua gestão, bem
como as conquistas, e sobre
os 33 anos do bairro, comemorados no último final de
semana.
Página 14

Bairro do
Pinga promove
Festa de São
Sebastião
O bairro do Pinga realiza
domingo (20), a Festa de São
Sebastião. A comissão organizadora convida toda a população a participar.
Página 2

Liga de Futebol
deﬁne detalhes
da eleição
A Liga de Futebol de Pindamonhangaba definiu nessa
quinta-feira (17), os detalhes
para a próxima eleição da presidência - que acontece dia 3
de fevereiro. As chapas dos
candidatos serão representadas por números.
Esportes 16

previsão
do tempo
SEXTA-FEIRA - 18/1
Nublado e pancadas
de chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
28ºC

SÁBADO - 19/1
Nublado e
possibilidade de
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
28ºC

A Prefeitura de Pindamonhangaba e a Sabesp realizaram uma reunião na quinta-feira (17), para firmar uma parceria para implantação de estações de tratamento de água e esgoto em alguns bairros da cidade que ainda não contam com este serviço.
O encontro contou com o prefeito Vito Ardito, o gerente de Divisão da Sabesp – Pindamonhangaba, José Fonseca Marcondes
Junior, o técnico da Sabesp Sérgio Rogério da Silva Santos, o secretário de Planejamento Jorge Samahá e o secretário de Obras
Kennedy Flores.
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‘Circuito Folia’ será nova
atração no Carnaval de Pinda
Uma das atrações do Carnaval 2013 – Caia na Folia –
será o Circuito Folia, que a
Prefeitura de Pindamonhangaba está preparando para
os foliões de todas as idades. Em reunião realizada
no último dia 14, no Departamento de Turismo, entre
representantes da Comissão de Carnaval e dos blocos, ficou definido o trajeto
do Circuito Folia, que será
na avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso, saindo de
frente do prédio da Prefeitura com destino ao Espaço
Folia, na Avenida do Samba.
Além disso, o Distrito de
Moreira César também contará com o evento.

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
27ºC

SEGUNDA-FEIRA - 21/1
Nublado, muitas
nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
25ºC

Célia Lima

Divulgação

Pinda inicia
disputa da
Taça Vanguarda
de futsal
feminino
Esportes 15

Secretaria
de Saúde
vai ganhar
ouvidoria

Projeto da
Gerdau
beneﬁcia
21 mil
pessoas

Subprefeitura reconstroi ponte em Moreira César
A Prefeitura de Pindamonhangaba está reconstruindo
a ponte da rua José Teberga,
que liga o Vale das Acácias a
Moreira César. As chuvas das
últimas semanas causaram infiltração no solo e danificaram
a grade lateral.
Segundo caderno

Um caminhão frigorífico
de uma empresa da cidade
de Guarulhos foi encontrado
pela Polícia Militar no bairro
da Água Preta, no último dia
14. O veículo continha 2.640
kg de carne, que estavam em
estado de decomposição, pois
os bandidos haviam desligado
o sistema de refrigeração.
Polícia 5

A Secretaria de Saúde e
Assistência Social contará
com serviço de uma ouvidoria
específica para o setor. A
intenção da ouvidoria será
auxiliar na definição de
melhorias, instalação de
projetos de saúde no município
e fazer uma triagem mais
detalhada das necessidades
da população.
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Cultura e Lazer 8

DOMINGO - 20/1
Variação de
nebulosidade

A Prefeitura de Pindamonhangaba recebeu, na última
quarta-feira (16), a quantia
de R$ 589.869,31 referente ao
saldo do duodécimo da Câmara Municipal, do exercício de
2012. Anualmente, a Casa de
Leis recebe da administração
municipal um montante estipulado pela Lei Orçamentária
e realiza a devolução da verba
excedente.
A intenção é que a verba
seja destinada ao Corpo de
Bombeiros, para a aquisição
de viatura e equipamentos de
resgate para a Corporação.
Segundo caderno

A Gerdau, por meio da
unidade de Pindamonhangaba
beneficiou 21 mil pessoas
de escolas e instituições
assistenciais do município,
com 15 programas sociais.
Os trabalhos são feitos
em todas ás áreas, mas o setor educacional é o que tem
possibilitado as maiores conquistas, despertando o espírito empreendedor nos jovens,
estimulando o seu desenvolvimento pessoal e proporcionando uma visão clara do
mundo dos negócios.
Segundo caderno

Crônicas de
uma ‘cidade
princesa’
História 11
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 18 de janeiro de 2013

Editorial

Ferroviária realiza baile “Uma Noite na
Sapucaí” com muito samba neste sábado

Basta à linha de pipa
que mata pessoas
É preciso dar um “basta” deﬁnitivo às linhas de empinar
pipas com cerol. Endurecidas com uma massa feita de pó
de vidro e cola, é uma arma terrível que já matou diversos
motociclistas. Temos visto pela televisão e grande imprensa
as gravíssimas consequências causadas às vítimas dessa
“brincadeira” insensata.
Na região do Vale do Paraíba e até em Pindamonhangaba já houve registro de vítimas. Não somente motociclistas,
mas também ciclistas e pedestres se machucam quando alguma linha é cortada e se enrosca nas pessoas.
Os incidentes com o cerol vêm aumentando. Utilizar esse
artifício virou moda, isto porque as crianças competem para
ver quem corta mais pipas, o que só é possível com o vidro;
este uso desenfreado da substância tem feito muitas vítimas,
em sua maioria motoqueiros e ciclistas.
E depois desses acidentes os culpados desaparecem,
não aparece ninguém, nem os empinadores, nem os pais
que deixam seus ﬁlhos usarem a arma letal.
Em Pindamonhangaba existe, há vários anos, uma lei
municipal que proíbe o uso e comercialização do cerol e impõe penalidade – pequena multa - aos infratores, mas como
ocorre com muitas leis, nem sempre é obedecida. Lei semelhante existe também no âmbito do governo estadual.
Os motociclistas e a comunidade em geral devem ﬁcar
alertas. Se virem crianças (ou marmanjos) empinando pipa
utilizando linha com cerol, deve ser conversado com eles,
orientado sobre o perigo que representa, e havendo resistência, o fato pode ser comunicado à polícia, Câmara ou Departamento de Fiscalização da Prefeitura.
Uma dica de segurança é o uso das antenas nas motos e
bicicletas, embora a legislação de trânsito não faça essa exigência. As lojas de motos poderiam se engajar à campanha
e divulgar em larga escala que existe a antena (ou gancho),
que colocado no guidon das motos, protege o pescoço do
motociclista. E principalmente os pais, que ﬁquem ainda mais
atentos. Se o ﬁlho causar ferimentos ou a morte de alguém
com a linha assassina, e for descoberto, os responsáveis
pelo menor podem ser processados e ser punidos. Digam
“não” à linha com cerol, ela faz parte de uma brincadeira perigosa que já matou inúmeras pessoas!
Existe um site que publica notícias e fotos sobre acidentes causados pelo cerol em todas as partes do Brasil. Policial
morto, motociclista com pescoço cortado, crianças mutiladas
e até aves atingidas pela linha mortal, são alguns destaques.
O site realiza campanha nacional visando exterminar essa
prática criminosa, e as imagens que publica são chocantes,
impróprias para quem tem estômago fraco.
Mas infelizmente não são cenas de nenhum ﬁlme de ﬁcção, espelham a triste realidade de algo que antigamente não
passava de uma brincadeira inocente, mas nos dias atuais
é uma arma mortal. Veja todas as informações do site no
endereço: www.cerol.com.br

Acontece neste sábado (19),
com início às 23 horas, na Ferroviária, o evento “Uma Noite na Sapucaí”, no deck da Piscina, com toda
estrutura de bar, segurança, iluminação e som.
A animação será realizada pela
banda Batuke Geral com o melhor do samba e pagode. Outra
atração será a apresentação da
Bateria de Escola de Samba e a
presença do puxador Luís Camilo
(que por muito anos foi o puxador oficial da Escola de Samba

Divulgação

Estácio de Sá – RJ). No início do
evento e no intervalo das atrações, DJ animará o ambiente com
o melhor dos ritmos.
Ingressos e mesas estão à venda na Tesouraria do Clube e na loja
Neto Jeans. Ingresso promocional,
1º lote com desconto, a R$ 20, para
não-sócios. Associados em dia não
pagam ingresso e podem reservar
a mesa (com 4 lugares) a R$ 20.
Mesa para não-sócios custam R$
20, mais o preço dos ingressos
individuais.

Governo deve anunciar reajuste no
preço da gasolina na próxima semana
O Governo Federal deve
anunciar na próxima semana o
aumento no preço da gasolina no
país, devendo variar entre 7% e
9%. O óleo diesel também sofrerá aumento entre 4 e 5% e será

o primeiro aumento nos pontos
em quase dez anos. A decisão
foi tomada pelo Ministério da Fazenda, com o apoio do Palácio
do Planalto. O aumento do preço
do combustível está abaixo do

que foi pedido pela Petrobras, a
empresa queria uma elevação
de 15%, mas o governo se preocupou com o impacto que isso
poderia trazer para os índices de
preços.

Salário mínimo do estado de São Paulo será
de R$ 755 a partir do mês de fevereiro
O governador de São Paulo
Geraldo Alckmin sancionou, na última segunda-feira (14), a lei que
aumenta a primeira faixa do piso
salário mínimo estadual, que passa de R$ 690 para R$ 755, com
aumento de 9,42% em relação a
2012. As outras duas faixas, atualmente R$ 700 e R$ 710, sobem
para R$ 765 e R$ 775, respectivamente - nestes casos, os aumentos
foram de 9,28% e 9,15%. Uma novidade é a antecipação da entrada
em vigor dos novos valores. Em
2011 ele passou a vigorar a partir
de 1º de março. Neste ano, vigora
a partir de 1º de fevereiro. A medida beneﬁcia os trabalhadores da
iniciativa privada que não possuem
piso salarial deﬁnido por Lei Federal, convenção ou acordo coletivo
de trabalho.

Está acontecendo no bairro do
Pinga, começou quinta-feira (17),
e vai até domingo (20), o tríduo
preparatório à tradicional festa em
louvor a São Sebastião. A comissão
organizadora convida toda a população a participar. A programação é
a seguinte:
Sexta-feira (18) – 19h30 – celebrante: padre José Batista da Rosa;
Liturgia com animação de Joãozinho e Ermínia.
Sábado (19) – 19h30 – celebrante: frei Diogo M. Bastos; Liturgia com animação do coral Miltinho.
Domingo (20), dia da festa:
10h30 - procissão – celebrante: cônego Francisco Carlos Euzébio; liturgia com animação do Grupo Romão.
Em seguida haverá almoço e, a partir
das 15 horas, leilão de prendas.
Diariamente, a partir das 18h30,
haverá atendimento às pessoas
que quiserem confessar. Todos os
dias terá bingo e os responsáveis
pela coordenação solicitam a doação de prendas.
A comunidade de São Sebastião é vinculada à Paróquia Nossa
Senhora do Rosário de Fátima,
Diocese de Taubaté.

Falecimentos
Divulgação

Salário dos servidores
estaduais
Outro projeto de lei sancionado
pelo governador Geraldo Alckmin
diz respeito ao piso salarial para o

Festa de
São Sebastião
no “Pinga”

funcionalismo paulista. “Para servidores do Governo do Estado, o
piso mínimo é de R$ 785. Vale para
o pessoal da ativa, aposentados e
pensionistas”, disse.

17/1 - Luiz de Oliveira de
Machado, 60 anos, morador
do Laerte Assumpção,
Moreira César.
17/1 - Selmo Gomes de
Senne, 51 anos, morador da
Boa Vista.
16/1 - Francisco de Assis,
65 anos, morador de Moreira
César.
16/1 - Paulo Nicolini.
14/1 - José Laércio Ferreira,
72 anos, morador do bairro
das Oliveiras.
14/1 - Gonçalo Alves
Ferreira, 68 anos, morador
do Villa Verde.
13/1 - Ana Lucia Machado
César Franco, 47 anos,
moradora do Vila Prado.

Concurso de Marchinhas de Quiririm está com inscrições abertas

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram hoje e nos próximos dias:
18/1 – Dia Internacional do Riso
19/1 – Dia de São Canuto
20/1 – Dia Nacional do Fusca, Dia de São Sebastião e Dia do Farmacêutico
21/1 – Dia do Senado

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

Estão abertas as inscrições
para o 7º Concurso de Marchinhas de Quiririm, que neste ano
será realizado nos dias 7 e 8 de
fevereiro, às 20 horas, no palco
de eventos do distrito. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º
de fevereiro, das 9 às 12 e das
14 às 17 horas, na Secretaria de

Ontem e hoje

Turismo e Cultura que fica na rodoviária nova.
A pessoa responsável pela
inscrição deverá ser o autor ou
um dos autores da música, que
deverá levar, além da cópia autenticada dos documentos, a letra
da música em seis cópias, com
título, nome dos autores e a letra

da canção na íntegra, idêntica
ao material gravado no CD, que
também deve ser levado e identificado somente com o nome da
música.
A música deverá ser inédita, e
a identificação de plágio desclassificará a composição no ato da
seleção via CD.

A premiação será de R$ 2.000
para o primeiro lugar, R$ 1.500
para o segundo e R$ 1.000 para
o terceiro, além de troféu para os
primeiros dez colocados.
Inscrições - Secretaria de Turismo e Cultura. Rua Benedito Silveira de Moraes, s/n – Jardim Ana
Emília (dentro da rodoviária nova)

Publicamos nesta edição mais duas fotos de um ponto conhecido de Pindamonhangaba, como era no
passado e como está atualmente, conﬁra:

João Paulo Ouverney

Agustin San Martim

2012 – Um ano quente
A NASA e a Administração
Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês)
divulgaram, em conjunto, dois
relatórios sobre as temperaturas da terra em 2012. A NASA
apontou o ano passado como o
mais quente desde o início dos
registros, em 1.880, enquanto
que a NOAA avaliou-o como o
décimo mais quente.
A temperatura da superfície
global em 2012, incluindo terra
e água, foi 0,56º C superior à
média registrada entre 1951 e

1980. Isso foi suﬁciente para
causar um aumento nas máximas extremas do ano passado.
2012 foi também o trigésimo
sexto ano consecutivo com
temperaturas superiores à média do século 20 no planeta.
Apesar do apontamento
deste estudo, muitos estudiosos insistem que o aquecimento global é um fenômeno natural e há quem questione se as
temperaturas realmente estão
subindo.
Fonte: Uol Ciência

Ontem... Praça do Cruzeiro, com o busto do Dr. Francisco Romeiro. Ao fundo, a casa onde morava o homenageado, também chamado
de Dr. Francisquinho (irmão do Dr. João Romeiro, fundador do jornal
Tribuna do Norte), atualmente uma das entradas do Centro Comercial
10 de Julho.

Hoje... A mesma praça com moderno edifício
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Pindamonhangaba terá
Ouvidoria da Saúde

O prefeito concedeu entrevistas nas emissoras de rádio e pôde conversar mais proximamente com a população

Prefeito visita rádios e
esclarece a população
Desde que assumiu o Executivo, há menos de 20 dias,
o prefeito Vito Ardito tem se
preocupado em esclarecer a
população em relação a vários questionamentos. Para
isso, visitou nos últimos dias
três rádios da cidade, respondendo as perguntas dos ouvintes. “A população através
dos veículos de comunicação

se torna um fiscal do nosso
trabalho”, afirmou o prefeito.
Durante as entrevistas, a
população fez inúmeras perguntas ao prefeito sobre os
mais variados temas, desde o
questionamento das condições
que se encontram os prédios
da Prefeitura, ou como quitar
dívidas com o Executivo, reclamações de uma forma ge-

ral, até as novas diretrizes da
área esportiva. “Mais do que
responder todas as perguntas,
estamos dispostos a mostrar
com clareza a situação em
que estamos encontrando as
inúmeras áreas da Prefeitura,
o que justifica as decisões que
estamos tomando”, esclareceu.
O prefeito salientou que o
objetivo de sua administração

é - a partir desse levantamento -, sanar qualquer irregularidade que possa existir e dar
prosseguimento ao seu plano
de governo. “Vamos cumprir
nossas metas com eficiência e
clareza, respeitando o dinheiro
de cada munícipe, e criar projetos que venham de encontro
às necessidades de toda a população”, garantiu o prefeito.

Sabesp e Prefeitura firmam parceria para
implantação de tratamento de água e esgoto

O Prefeito Vito Ardito
esteve com representantes
da Sabesp - Cia Saneamento Básico Estado São Paulo,
para firmar uma parceria para
implantação de estações de

tratamento de água e esgoto
em alguns bairros da cidade
que ainda não contam com
este serviço.
Para tanto, o prefeito se
reuniu na tarde dessa quinta-

-feira (17), com o gerente de
Divisão da Sabesp – Pindamonhangaba, José Fonseca
Marcondes Junior; com o
técnico da Sabesp, Sérgio
Rogério da Silva Santos; o
Daniela Gonçalves

Representantes da Sabesp e secretários municipais se reuniram com o prefeito

secretário de PlanejamentoJorge Samahá, e o secretário
de Obras Kennedy Flores.
Os bairros: Ribeirão Grande, Bom Sucesso, Shangri-lá,
Lago Azul, Chácaras Reunidas, Vale do Sol e Goiabal
contarão com tratamento de
água e esgoto.
“Parcerias assim são de
grande valia, pois a distribuição de água e coleta de esgoto fazem parte das necessidades básicas de todo cidadão.
Em outras gestões colaborei
para que este serviço fosse
implantado em vários bairros. Atualmente temos 98%
de esgoto coletado e 100%
tratado. A meta desta minha
quarta gestão é atingir 100 %
dos tratamentos”, afirmou o
prefeito.
O projeto das estações de
tratamento já será encaminhado para a Secretaria de
Planejamento da Prefeitura
e deverá ser implantado nos
próximos meses.

Representantes do Turismo da região
se reúnem em São Bento do Sapucaí
Divulgação

Os representantes das
secretarias e departamentos
municipais de Turismo da região do Circuito Mantiqueira
se reuniram na quarta-feira
(16), em São Bento do Sapucaí, para definir as atividades
que serão realizadas em conjunto durante este ano. Pindamonhangaba foi representada
pela equipe do Departamento
de Turismo da Prefeitura.
O foco da reunião foi a
criação de uma Associação
do Circuito Mantiqueira.
Também foram definidas
algumas ações ao longo do
ano, como o lançamento de
um novo catálogo turístico
englobando as cidades componentes do circuito – previsto para abril -; a realização

Grupo participante da primeira reunião do Circuito
Mantiqueira em 2013

de viagens técnicas de troca
de conhecimento com outras
cidades turísticas; palestras

e ações de capacitação em
parceria com o Sebrae, entre
outros temas. Novas reuniões

serão realizadas em breve,
sendo cada uma em uma das
cidades integrantes do circuito.
O Circuito Mantiqueira é
a união de sete cidades próximas que possuem segmentos
turísticos em comum e trabalham em conjunto para o
desenvolvimento do turismo
da região. Fazem parte do
Circuito: Pindamonhangaba,
Campos do Jordão, Santo
Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Francisco Xavier (Distrito de São
José dos Campos), Piquete e
Monteiro Lobato. O Circuito
tem o apoio do Sebrae e existe há cerca de dez anos, com
o apoio das Prefeituras e Governo do Estado.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde e Assistência
Social, atendeu a solicitação
do prefeito Vito Ardito e apresentou ao chefe do Executivo
o projeto de implantação de
uma Ouvidoria da Saúde.
Para o prefeito, a Ouvidoria auxiliará na definição
de melhorias, instalação de
projetos de saúde no município e fará uma triagem mais
detalhada das necessidades
da população. “Ouvir a população é a principal ponte
para uma boa administração.
Quando detectamos logo

onde estão os problemas é
mais fácil solucioná-los”,
afirmou Ardito.
A Ouvidoria da Saúde estará disponível para a população a partir das próximas
semanas.
De acordo com informações do Secretário de Saúde
e Assistência Social, Edson
Lopes Mergulhão, a Ouvidoria da Saúde detectará minunciosamente as necessidades da população e também
detalhará os relatórios de distribuição de remédios e atendimentos desenvolvidos pela
Secretaria.

Prefeitura constroi
Academia da Melhor
Idade na Vila São José
Os moradores da Vila São
José, no Distrito de Moreira
César, vão ganhar uma AMI Academia da Melhor Idade –
que está sendo construída ao
lado da quadra de esportes do
bairro. O subprefeito de Moreira César, Manoel Pereira
dos Santos, o Mané, disse
que a intenção da Prefeitura
é concluir a obra e instalar os
equipamentos até o início de
fevereiro. “Queríamos terminar antes, mas o tempo chuvoso atrasa o serviço. Ainda
assim, acredito que até no

início do próximo mês o prefeito Vito Ardito possa entregar esta obra aos moradores”.
Mané disse que a Academia é uma reivindicação da
população que foi prontamente atendida. “O objetivo
da Prefeitura, no nosso caso
da Subprefeitura, é trabalhar
para a população, corrigindo
as falhas, melhorando todos
os serviços de infraestrutura e ainda buscar ações que
ofereçam mais opções de
esporte e lazer a todos”, comentou.
Divulgação

A área ao lado da quadra de esportes do bairro está
sendo preparada para receber a Academia

Estrada do Quilombo
sofre danos com as chuvas
A estrada rural do Quilombo – no Distrito de Moreira César – está sendo castigada pelas fortes chuvas dos
últimos dias. No início da
semana, a estrada sofreu com
a queda de barreiras e árvores em vários pontos de sua
extensão.
A equipe da Subprefeitura recebeu o chamado e foi
prontamente atender dezenas
de moradores que ficaram
ilhados. Ao chegar ao local,
funcionários da Prefeitura
utilizaram tratores para remover os barrancos que haviam caído e outros que apresentavam riscos de novos
desabamentos.

O local ainda contou com
a retirada de árvores e vários
galhos que estavam obstruindo a pista.
O subprefeito de Moreira César, Manoel Pereira
dos Santos, o Mané, afirmou
que a área rural será uma das
prioridades nos próximos
anos.
“O prefeito Vito Ardito pediu para trabalharmos
muito nos períodos de seca
– oferecendo obras de infraestrutura necessárias para
cada estrada – e intensificar nossas ações em épocas
de chuva, onde os estragos
sempre acabam sendo piores”, avaliou.
Arquivo TN

Via receberá melhorias no piso e limpeza
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comercial, ou que contrarie sua postura editorial. O classificado será redigido dentro de padrões e modelos a critério da redação. O número de anúncio por pessoa é limitado pelo espaço disponível em cada edição.
O jornal não se responsabiliza pela veracidade dos anúncios.

SERVIÇOS
PRECISAM-SE
Consultoras de vendas, para recarga de
celular. Os interessados
em contato pelo email:
llindaflor1@gmail.com
PROCURAM-SE
Emprego de acompanhante de idoso no
período noturno. Tel
9742-1510
Professora domiciliar
de reforço (1º ao 5ºano)
sou pedagoga. Aceito
também trabalhar como
baba em horário comercial. Tratar magdaeracide@hotmail.com
Serviço de jardineiro
e serviços gerais. Tel
9147-9819
DIVERSOS
Aluguel de mesas e cadeiras para festa e evento em geral. Tel 9155-9317
/ 8879-7135 / 3645-2571
Alugo mesa estilo
Provençal/Clean, para
festas, chá de bebe,
chá de cozinha eventos em geral. Tel (12)
9182-9717 e 36411137 após às 17h
Antena Celular Rural,
seminova, Cabo Descida 7 mts + Adaptador,
R$200. Tel. 3022-0553
Ar condicionado Springer 12500, controle. Tel
9600-3200
Barraca feira, 1.00 x
1.20 mt, tampo madeira, toldo azul, completa, sem uso, R$500.
Tel. 3022-0553
Bicicleta, furadeira, aparelho DVD, celulares,
camas, morsa, botijão
de gás, macaco jacaré,
geladeira, balcões, vasilhames. enxadas, picaretas, rodas de alumínio.
Tel. 8264-8277
Cabo de aço, 80 m,
1/2 polegada; 12 blocos de vidro, 20 x 20,
novos. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, porta de madeira 80 cm,
pia de cozinha grande.
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, tubular, R$ 70. Tel 8839-7211
Carrinho de caldo de
cana. Tel 3637-6210
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730
Climatizador, Consul,
novo, R$ 399 vendo
por R$ 250. Tel 35229582 ou 9114-3566
Colchão de mola casal,
R$ 100. Tel 9105-0366
Conjunto de máquinas
e ferramentas para retíficas, broqueadora de
cilindro, mandriladora de
carcaças do motor VW,
com bolacha completa e
cavalete. Tel 3642-2524
ou 8179-6967
Computador, tela led,
mesinha e cadeira estofada, cam, microfone, R$
500. Tel 9105-0366
Computador, Processador AMD Phenom
X4, placa mãe Asus, 2
Gb memória, HD 500
Gb. Tel 9104-4537
Data-show,
aluga-se e telão p/ festas e
eventos. Tel 3522-5171
Fornos a gás de 0,66
x 0,52, R$ 400 e de
0,90 x 0,90, R$ 700,
ambos com pedra; Sa-

lamandra-forno elétrico
para gratinar - 0,45 x
0,45,R$ 450; Freezer
horizontal, R$ 400; Freezer Vertical, R$ 300;
fritaderia água e óleo industrial, R$ 300. Motivo:
fechamento de restaurante. Tel. 8158-7448
Fogão, novo, inox, 4
bocas, electolux, Tel
8839-7211
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas,
R$
300. Tel 8814-6514
Jogos de sofá e 3 lugares, usado, R$ 250
e geladeira Eletrolux,
usada, R$ 250. Tel
8143-7798
Máquina de costura
industrial Yamata, zique-zaque, seminova,
R$ 1 mil. Tel 3645-3119
Máquina de datilografia, Olivetti. Tel 36373591 ou 9760-9908
Máquina fotográfica
digital, Sony Cyber
Shoty, completa, nova,
R$ 220; Notebook Samsung, hd 500Gb, 3G
Ram, um ano de uso,
R$ 730. Tel 3642-6240
ou 9610-8362
Máquina de lavar
roupas Brastemp, R$
270. Tel 3522-5824
Mesa para computador,
R$ 80. Tel 9176-4886
Mobiliário para salão
de beleza, alugo ou
vendo. Tel 9610-2288
Notebock Samsung,
3Gb, HD 500Gb, R$
680, c/ garantia de fábrica. Tel 3642-6240
Pia de 2m; cama de
solteiro; folha de porta ,
80cm. Tem 8213-5392
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Porta 80 cm; cama de
solteiro; pia, 2m, usada. Tel 3643-2064
Refrigerador, Consul,
degelo seco, branco,
R$ 400; pia + gabinete,
R$150; mesa + 4 lugares, R$120; impressora
fiscal térmica, Daruma
FS700 c/ serrilha preta, R$ 1.100. Tel 88774220 ou 9110-6706
Tablet Bak, c/ teclado,
17”, manual de instruções, verde, R$ 290.
Tel 8201-5175
Teclado Mod PSR
510, Yamaha, efeito
Ecohotronic Staner. Tel
3642-2427
Tela plana de computador, R$ 150. Tel
9156-4167
COMPRA-SE
Motor para hidromassagem, máquina de
solda, vasilhames em
geral. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Brasília 79, R$ 3 mil.
Tel. 3642-2481
Celta 1.0, 2004, azul marinho, vidro e trava. Tel
3522-4589 ou 9167-8783
Celta Energy 1.4, 2004,
preto, completo, alarme
e som DVD. Tel 97996565 ou 9193-2001

Citroen C4 Hatch,
2010, GLX 1.6, flex,
completo. Tel 91153855 ou 7813-6288
Chevete, 92, azul, R$
4 mil. Tel 9118-0715 ou
8161-6324
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan, 2000,
vidro e trava elétrica,
precisa fazer o motor,
R$ 8 mil. Tel 36375918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0,
2000/ 2001, branco, 4
portas. Tel 3643-2714
Del Rey 1.6 , 86, álcool,
vinho. Tel 3637-6210
D20, 92, com carroceria de madeira, tabela.
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho,
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pickup, preta, R$ 6,5 mil.
Tel 9134-4771
Fiorino 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
Ford KA, 2009, completo, prata, R$ 18 mil.
Tel 3642-3740
Fox 2008, 4 portas,
cinza, vidro, trava eletrica, R$ 24 mil. Tel
3641-1172
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173
ou 8119-4264
Fusca 81, verde metálico. Tel 9190-1158 ou
3522-3147
Gol GL 1988, marron, motor novo, valor
abaixo tabela. Tel (12)
3622-5575 / 9169-0946
GOL CLI 1.6, 1995/1995,
bom estado de conserção, doc em dia. Tel.
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano
1995, Branco, completo, rodas liga leve. Aceito troca por carro mais
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco.
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod. 97,
Branco, rodas de liga
leve, limp. traseiro, R$
11.300. Tel 9171-8055
Gol 1.0, 2003, prata, R$ 13.500,00. Tel
3642-9027
Gol G III 1.0 flex, 2005,
4 portas, preto, abaixo
da tabela. Tel 8818-8757
Honda Civic, ano 2007,
completo, automático +
couro. Tel 8146-4313
Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, R$ 18.000. Tel
3648-3000 / 9191-6767
Pálio Fire 1.0, em bom
estado de conservação
ou troca-se por veículo mais novo 2008 em
diante. Tel 9115-9942
Pálio Weekend Treeking 2010, cinza, completissima. Tel 9782-1158
Perua
Kombi
97,
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, 2007,
flex 1.6, completo, pre-

to, R$ 26 mil. Tel 88188757 ou 9181-1286
Peugeot 206, 1.4,
2008, 4 portas, trava
elétrica. Tel 3642-8165
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela.
Tel 9781-0235
Prisma Joy, 1.4 Fex,
vermelho, vidro e trava
eletricos, ar cond. alarme e som. R$ 18 mil.
Tel 3522-5171
Renault Clio 2003/
2004, prata, 4 portas, 2
airbag, por R$ 13.900.
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch,
4ª geração, vid. trava elét., film, cd-mp3,
calefação, abaixo da
tabela ou troco por veículo chevrolet (maior
valor). Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elétricos, dir hidr, alarme,
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800. Tel
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV,
diesel, com carreta basculante, R$ 15 mil. Tel
3642-2268
Uno Mille 1997, 4 portas,
verde, vidro e travas elétricas, som e alarme. R$
9.000 mil. Tel 3645-7335
Uno Mille 1.0, 2000,
todo original, prata. Tel
9173-0682 / 9709-1715
Uno Mille, ano 95, 4
portas, vinho, R$ 5 mil.
Tel 9212-2263
Fiat Uno EP, vinho, vidros elétrico, motor revisado, suspensão nova,
abaixo da tabela, divida
de R$ 800,00. Tel 35223147 ou 9190-1158
TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP,
92, por Uno 98/99, de
R$ 8.000. Tel 3645-8776
MOTOS
CG Titan 150 KS,2005,
preta, R$ 3.200,00. Tel
9125-9793
CBR 450 SR, 92, azul,
abaixo da tabela
8818-8757 / 9181-1286
Green Safari 150 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta,
abaixo da tabela, moto.
Tel 9120-8138
Shaara 350, 1999. Tel
9786-7488
Suzuki Intruder 2007,
seminova, 6500 km.
Tel 8115-5196
Twister CBX 250 ,
2002, R$ 4.600,00
Titan 150, 2008, preta,
R$ 4mil. Tel 8164-7238
ou 9731-6395
Yamaha Factor 2010,
preta, R$ 4.800,00.
Contato: camilarose.
santos@gmail.com
YBR ED 2007/08, completa, vermelha, R$
3.000 ou troca-se. Tel
9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Bela Vista, 2 dorm, e
dem. dep, 300m², R$
128 mil. Tel 9707-1591
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm, na

rua José Alves Paloma,
67. Tel 8112-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130 mil,
Tel (13) 9115-8107
Casa, 2 dorm. (1 suíte)
e dem. dep, garagem coberta para 2 carros, R$
180mil. Tel. 9164-0182
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm,
sendo 1 suite, dem
dep, gar, R$ 170 mil.
Tel 3642-3740
Campo
Alegre,
2
dorm., e dem. dep., gar
coberta ou troco por terreno, aceito financ. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250 mil Tel 8839-7465 /
8803-4573
Centro, kitnete, mobiliada, R$ 650. Tel 35225227 ou 8881-5240
Centro, apartamento
de cobertura,Edifício
Monte Verde, largo do
Quartel, 2 suites + 1
dorm,
aquecimento
solar e moveis planejados, 2 vagas gar.
Tel 7850-8810
Centro, apartamento,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro gar. R$
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com salão comercial, esquina,
R$ 220 mil. 3642-3027
Crispim, 3 quartos,
edícula e dem. dep, R$
190 mil. Tel 8839-7211
Crispim, 240 m², 2
quartos, dem dep, gar,
lav, quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Delta, 2 dorm, e dem.
dep., proximo de escola, mercadinho e posto
de saúde. Tel 35229834 ou 9707-7974
Jardim Aurora, divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita financiamento. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Imperial, apartamento, 2 dorm. e demais
dependências,
garagem coberta. Tel
9174-0951 /82 16-6194
Jardim Mariana, 3
dorm, e dem dep., gar
para 3 carros, R$ 260
mil. Tel 3642-9454 ou
9629-5480
Jardim Regina, 2
dorm, e dem. dep, antiga rua 12 nº 14 A,
terreno 10 x 30m. Tel
3637-6210
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2
dorm, e dem dep, 2
banh, gar, R$ 135.000.
Tel 3648-5776
Maria Aurea, a/t150m²,
a/c 80m², 2 dorm, e
dem. dep, gar 2 carros,
Tel 9221-2431
Mombaça, apartamento, 2 dorm. e dem. dep,
R$ 106 mil. Tel 36429454 ou 9175-6913
Mombaça, 3 cômodos,
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, apartamento, 2 dorm e dem dep,
R$150 mil. Tel 36431783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2
dorm e dem. dep, R$
130 mil. Tel 3643-1783
/ 9119-1656
Moreira César, Terra
dos Ipes, 2 dorm, dem

dep, com ponto comercial inacabado, R$
80.000 . Tel 3642-3027
Moreira César, CDHU
Ipê II, 1 dorm, dem
dep, gar, R$ 38.000.
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem dep,
gar, Tel 9173-0682
Moreira César, próximo
à praça São João, sobrado, 2 dorm., sendo 1
suite, e dem dep., com
ponto comercial, R$ 140
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 2 dorm, dem
dep, a/t 250m², R$ 120
mil. Tel 3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes,
2 dorm, dem dep, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000. Tel
3522-4589
Pq. São Domingos, 4
dorm e dem dep, Edicula, R$ 280 mil ou troca-se casa de menor
valor. Tel 3643-4242
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)
2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/ móveis plan Italinea, R$
135.000, condomínio
R$ 75,00. Tel 91847669
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car solar, banheiro
social, lavabo, sala de
estar, sala de TV, cozinha, despensa, área
de lazer, 2 sacadas,
var, qun, canil, gar coberta para 2 carros. Tel
3642-3740
Residencial Vila Verde, 2 dorm, 1 suite, e
dem. dep, garagem
coberta para 2 carros, edícula no fundo,
próximo à Faculdade
Anhanguera ou troco por outra casa. Tel
3522-2597
Santa Luzia, 2 dorm, 1
suite, e dem. dep, R$
180 mil. Tel 3643-4242
Santana, 2 quartos e
demais dep., R$ 80 mil.
Tel 9114-0847
Santa Cecília, 3 dorm.,
sendo 1 suite, contrução nova com piscina,
R$ 290 mil. Contato:
deboraonoschang@
hotmail.com
Santa Cecília, 2 dorm,
e dem. dep, terreno de
125m², R$ 145 mil. Aceita financ. Tel 8111-9118
Taubaté, sobrado, 2
suítes + 2 dorm. e dem
dep., A/T 290m² e A/C
208m². Aceita imovel
como parte do paganento. Tel 8146-4313
Terra dos Ipês, 2
dorm, dem dep, ponto
comercial, R$ 80 mil.
Tel 9117-1439
Ubatuba, Chalé de

30m², R$ 40 mil. Tel
9768-5533
Vila Rica, 2 dorm.,
dem dep., R$ 150 mil.
Tel 3642-9454 ou
Vila Rica, 3 dorn., sendo 1 suite, 300m², a/t
130m², excelente localização, R$ 190 mil.
Contato: deboraonoschang@hotmail.com
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e gar, bem
localizadas, totalmente
independentes, inclusive água e luz. Cel.
9154-0918
Vila São João, suite,
quarto, banheiro social,
coz, sala, R$150 mil.
Tel 9114-0847
ALUGAM-SE
Apartamento, 3 dorm,
1 suite, garagem coberta. Tel 8146-4313
Centro, aluga-se 4
salas comerciais; 2
pontos comerciais 230
metros quadrados. Tel.
9746-6193
Centro, kitinet mobiliada, R$650.Tel 88815240
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
mobiliada, a 100 metros da praia, reservas
com antecedência. Tel.
3642-3740 ou 97367019
Ubatuba, casa para
o feriado do final de
ano, R$ 1.000,00 para
4 dias. Contato: raquel-pinda@hotmail.com
Ubatuba, apartamento, acomodação para
8 pessoas, a 500 mts
da Praia do Pereque
Açu.Tel 9165.2657 ou
psergiorezende@uol.
com.br
TROCA-SE
São José dos Campos,
casa, centro por casa
em Pinda, na região
central ou vendo R$ 170
mil.Tel 8141-3359
COMERCIAL
Acesse: www.
thiagoderrico.com.br
E VEJA FOTOS DAS
CASAS MAIS LINDAS
DE VÁRIOS
CONDOMÍNIOS
VENDA - COMPRA TROCA. Ligue (12)
8144-3004
KITNETES,
centro,
mobiliadas ou sem mobílias (rua Gustavo de
Godoy, 141 e 147). Tel
3642-1538 ou 97823639 - Darci
TENDAS para casamentos, aniversários e
festas. Tel 7898-7828
- Marcelo
Bar/Restaurante, vende-se, montado a 50 m
do portão de entrada da
Basílica Nova - Aparecida. Tel (12)8140-9890.
Kitnete, nova, gar. Tel
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Loja de roupas, artigos de couros e acessórios. Tel 3527-1203

Ponto
comercial,
Bonsucesso, R$ 60
mil. Tel. 9771-2414
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro, 44m². Tel 97071591
CHÁCARA
VENDEM-SE
Borba, 5000m², mina
d’água, asfalto a 300m,
sem
benfeitorias,
R$170 mil. Aceita-se
imóvel de menor valor
como parte do pagamento. Tel 9155-0511
Lago Azul, 2.145m²,
sem casa, na avenida
com asfalto, R$240 mil.
Contato: deboraonoschang@hotmail.com
Lagoinha, Santa Rita,
6 alqueires, formado
por branquearia, R$
120 mil. Tel 9724-4154
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Macuco, 5 alqueires,
(27 km do centro), casa
sede e casa de caseiro, nascente, R$300
mil. Aceita casa ou
carro de menor valor.
Tel8111-9118
Mandú, 6 alqueires,
casas, R$ 300 mil.
Aceita carro ou casa
menor valor. Estrada
Pinda/Piracuama. Tel
8141-5899
Moreira César, centro,
2.500 m², casa com 5
dorm, 3 salas, R$ 280
mil. Ou troco por casa
em Pinda. Tel 36371843
Mandú, 20.000 m²,
rancho, churrasqueira, tanque de peixe,
R$ 250 mil. Tel 91140847
Shangri-lá, 2 .100m² .
Tel 3643-1745
TERRENOS
Araretama, com escritura, na rua nº 50. Tel
9204-6611
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Centro, Próximo ao
INSS, 386m², R$ 450
mil reformada recentemente. Aceita proposta. Tel 3643-4242
Cidade nova, 640m²,
R$110mil. Tel 9771-2414
Cunha, 12.000m² c/
mata, R$ 36 mil. Tratar
na rua Aracajú, 100 Terra dos Ipês.
Ipê II, com escritura.
Tel 3637-1494
Lessa, 675m², R$200
mil. Tel 3642-3027
Morumbi, 9m X 5.000,
em frente a KTL, R$
150 mil. Tel 3643-3138
Parque das Palmeiras, plano, R$50 mil.
Tel 3642-3027
Santa Cecília, 312m²,
R$ 75 mil. Tel 8111-9118
Shangrí-lá, 700m². R$
25mil, aceita caminhonete ou pik-up como
parte de pagamento.
8119-4264
Ubatuba, Praia Ubatumirim, 1440m², R$
55 mil. Tel 3643-4242

CONFIRA AS VAGAS DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
Para cadastro acesse o site: maisemprego.mte.gov.br ou comparecer ao PAT: av. Albuquerque Lins, 138 - São Benedito, Pindamonhangaba ou av. José Augusto Mesquita, 170 - Subprefeitura de Moreira César, segunda a sexta das 8 às 16h30 horas, munido de carteira de trabalho, RG e CPF. As vagas podem sofrer alteração ou encerramento até o final do expediente.
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA
AUXILIAR DE LAVANDERIA
BALCONISTA DE FARMÁCIA
CORRETOR DE IMÓVEIS
COSTUREIRA (com experiência em maquina reta,
overloque e galoneira)
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE
FARMACÊUTICO

FRESADOR CNC
IMPRESSOR GRÁFICO
MARCENEIRO DE MÓVEIS PLANEJADOS
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
MECANICO DE EMPILHADEIRA
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA
MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA
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Polícia

Assaltantes levam
carro, dinheiro e
documentos da vítima

Caminhão roubado transportando
carne é recuperado pela PM de Pinda

O veículo Gol vermelho,
de Tremembé, foi roubado
no bairro Cidade Jardim,
às 19h40 do último dia 11.
A vítima, H.S.N., aﬁrmou
que tinha acabado de tirar
o carro da garagem quan-

João Paulo Ouverney

Caminhão foi roubado em Guarulhos dois dias antes

Um caminhão frigoríﬁco
contendo 2.640 kg de carne
foi encontrado pela Polícia

Militar, abandonado, no pátio
de um posto de combustíveis
no bairro Água Preta. O fato

ocorreu quarta-feira (16), às
18h16. Policiais militares patrulhavam pelo local, abordaram o veículo e constataram
que ele tinha sido roubado na
cidade de Guarulhos, no dia
14. A chave estava no contato e somente um estepe havia desaparecido. Devido ao
sistema de refrigeração ter
ﬁcado desligado, a carne começava a se deteriorar.
O caminhão Mercedes
Benz vermelho, placas EUG2511, de Guarulhos, foi conduzido ao pátio da Neide.
O delegado do 1º DP, Dr.
Vicente Lagioto, disse que
“essa é uma tática dos ladrões de carga, deixam o veículo parado por algum tempo
para verem se não está sendo
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rastreado, se ninguém procurar, mais tarde eles levam
embora”.
O Serviço de Vigilância Sanitária da Prefeitura
de Pindamonhangaba foi
responsável pelo serviço
de remoção e destinação ﬁnal da carne já em início do
processo de decomposição.
Segundo informações da Vigilância Sanitária local, esse
é o procedimento padrão determinado, com o objetivo
de resguardar a saúde pública. Com o apoio da Guarda
Municipal, a carga foi removida para o aterro sanitário
da empresa permissionária
Pioneira, que realizou o
serviço de compactação e
aterro.

Homem morre afogado em lago
Polícia Civil
Policia Civil

do uma Parati de cor cinza
se aproximou, um homem
aparentando em torno de
25 anos de idade desceu e,
mediante ameaça de um revólver, o obrigou a entregar
o veículo.

Homem é vítima de
assalto à mão armada
dentro de padaria
Um homem de 58 anos foi
assaltado terça-feira (15), às
22 horas, no interior de uma
padaria no bairro Santa Cecília. A vítima, C.J.R., disse
aos policiais que três homens
armados de revólver o obrigaram a entregar a carteira

contendo R$ 20, cartões de
três bancos e documentos
pessoais (CPF e RG). Em
seguida, os ladrões entraram
em um carro não identiﬁcado
e fugiram. Investigadores do
SIG estão trabalhando para
encontrar o assaltante.

Ladrões de carro agem
no bairro das Campinas
Um automóvel Corsa verde, placas GSA-0950 de Pindamonhangaba, foi roubado
às 17h30 de domingo (13),
no bairro das Campinas. O
proprietário, A.A.S., disse à
polícia que estava saindo de
casa quando foi abordado por
dois homens que chegaram
em uma Parati verde modelo

“bolinha”. Um deles, armado
de revólver, o obrigou a entregar o veículo. Os ladrões
fugiram nos dois carros no
sentido bairro-via Dutra. O
roubo foi registrado na delegacia da cidade e os investigadores do SIG - Setor de
Investigações Gerais estão
trabalhando no caso.

Motociclista bate
em ciclista e é preso
por embriaguez
Terça-feira (15), às 23h53,
um jovem motociclista de
20 anos, segundo consta em
BO na delegacia, bateu na
traseira de uma bicicleta, no
bairro Feital. A bicicleta era
conduzida por P.C.P., de 52
anos, que caiu e teve que ser
conduzido ao Pronto-Socorro pela viatura de resgate do
Corpo de Bombeiros. Os policiais militares que atenderam

Lago onde o homem pulou e se afogou à margem da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro

A.P.S., 45 anos, morreu
afogado em um lago na rodovia Floriano Rodrigues
Pinheiro (Taubaté-Campos
do Jordão), 800 metros após
o túnel, km 33. O incidente

ocorreu no início da noite de
segunda-feira (14), quando
chovia e fazia bastante frio.
Ele morava em Campos do
Jordão e trabalhava para uma
empresa que presta serviços

na rodovia. Uma testemunha disse ao delegado do
1ºDP, Dr. Vicente Lagioto,
que “após o dia de trabalho,
A.P.S. disse que ia tomar banho no lago e pulou, voltan-

do à tona uma vez e depois
sumindo”. Os bombeiros foram chamados e tentaram encontrar o corpo, sem sucesso,
o que só aconteceu na manhã
de terça-feira.

Tentativas de fraude contra
consumidor batem recorde em 2012
A Serasa Experian registrou 2,14 milhões de tentativas de fraudes contra o
consumidor em 2012, maior
número desde 2010, quando
a começou a medição, informou a companhia de análise de crédito. Segundo a
empresa, o resultado do ano
passado mostra que a cada
14,8 segundos um consumidor brasileiro foi vítima de
tentativa de roubo de identidade, em que criminosos
usam dados pessoais de outras pessoas para aplicarem
golpes na emissão de cartões
de crédito, abertura de contas
correntes e compra de bens.
Em 2011, a Serasa detec-

tou 1,96 milhão de tentativas
de fraude e em 2010, foram
1,87 milhão. O setor de telefonia assumiu a liderança em
2012 com 749.213 casos de
tentativas de fraude, 35 % dos
registros, enquanto o de serviços, que lideravam antes,
fecharam o ano com 746.318
casos.
Houve queda nas tentativas de fraude nos bancos,
para 18% em 2012 ante 26%
em 2011, “por conta da retração na procura por crédito e
crescimento em telefonia e
serviços”. “É comum as pessoas fornecerem seus dados
pessoais em cadastros na Internet sem veriﬁcar a idonei-

dade e a segurança dos sites”,
aﬁrmou a Serasa em comunicado, acrescentando que “a
popularização da Internet e
das mídias sociais é apontada
como um fator impulsionador desse tipo de ação criminosa”.
Segundo a empresa, os
golpistas costumam comprar
telefone para ter um endereço e comprovar residência,
por meio de correspondência. A partir daí abrem contas
em bancos para terem talões
de cheque, cartões de crédito
e acesso a empréstimos em
nome de outras pessoas.
“Estão mais suscetíveis
às fraudes os consumidores

que tiveram seus documentos
roubados. Com apenas uma
carteira de identidade ou um
CPF nas mãos de golpistas,
dobra a probabilidade de ser
vítima de uma fraude.”
Conﬁra as principais tentativas de golpe apontadas
pelo indicador:
1 - Emissão de cartões de
crédito
2 - Financiamento de eletrônicos
3- Compra de celulares
com documentos falsos ou
roubados
4- Abertura de conta com
documentos falsos
5 - Compra de automóveis
com identiﬁcação roubada

Carro é furtado no centro da cidade
O automóvel Parati cor
prata, placas DNU-3971 de
Taubaté, foi furtado na rua

Mateus Romeiro, centro de
Pindamonhangaba, na quarta-feira (16). A proprietá-

ria, M.A.G., residente em
Taubaté, disse à polícia que
o carro ﬁcou estacionado no

local entre 12h25 e 20 horas,
quando foi procurá-lo, havia
desaparecido.

a ocorrência aplicaram o teste
do bafômetro no motociclista e o resultado foi 1,11 mg/l,
quase o dobro do limite regulamentado pela lei. Foi dada
voz de prisão ao rapaz e ele foi
conduzido à delegacia, onde o
delegado de plantão estabeleceu a ﬁança de R$ 600, paga
pelo infrator. A moto e a bicicleta foram apreendidas para
perícia.

Procurado pela justiça
é preso no Alvarenga
A Polícia Militar deteve
na quarta-feira (16), A.F.S.,
33 anos, quando transitava
de moto no bairro Alvarenga. Ao ser consultado o Pro-

desp, foi constatado que ele
é condenado em processo de
execução criminal à pena de
prisão em regime aberto, e
foi conduzido ao 1º DP.

Adolescente acusado
de assaltar loja dispara
arma de fogo em balada
Um adolescente de 17 anos
foi apreendido pela Polícia Militar no último dia 11, no bairro Alto do Cardoso, acusado
de haver efetuado disparo de
arma de fogo no interior de um
clube. Ele e mais três pessoas
teriam fugido em um carro
Monza em direção a Taubaté.

Policiais militares conseguiram
chegar ao quarteto, liberaram
os três maiores por terem “ﬁcha
limpa” e conduziram o adolescente à delegacia de Polícia por
ser suspeito de haver assaltado
uma loja de roupas no dia anterior. Com ele foi apreendido
um revólver.

Dicas de Segurança
Atente para essas dicas da Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo:

No ônibus

Ao pagar, procure levar o dinheiro trocado ou utilizar o
vale transporte.
Cuidado com objetos alvo dos punguistas como bolsas,
carteiras, correntes, pulseiras, entre outros.
Evite ﬁcar junto à porta de embarque e de desembarque, pois é o local propício para a prática de punguistas.
Mantenha a bolsa ou capanga na frente do corpo.
Não carregue muito dinheiro, nem deixe a carteira no
bolso de trás.
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Martim Cesar pede
Melhorias para
Praça da Liberdade

Diretoria de Comunicação/CVP

Ricardo Piorino
Professor Osvaldo
visita projeto voluntário preocupado com estragos
provocados pelas chuvas
esportivo no Maricá
Diretoria de Comunicação/CVP

“Percorremos os bairros mais castigados
e constatamos a gravidade”

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Ricardo Piorino

Vereador Martim Cesar

O vereador Martim Cesar
(DEM) preocupado com a segurança dos munícipes solicita ao
Poder Executivo, providências e
estudos para que seja feito o piso
da feira livre, na Praça da Liberdade. “Foi realizada obra para
colocação da nova cobertura e o
piso não foi recomposto ficando
vários pontos altos e baixos e
algunsburacos,causandodesconforto aos transeuntes e feirantes
do local”, comenta o vereador.
Mandú
Martim Cesar, solicita ao Poder Executivo, melhorias no leito
carroçável na Estrada Municipal
Professor Moacir de Almeida,
no bairro do Mandú, pois com

Vereador Martim Cesar

as constantes chuvas, aumentam
os buracos na estrada causando
transtorno e colocando em risco
a segurança dos moradores e dos
veículos que por ali trafegam.
Ponto de ônibus
O vereador Martim Cesar
solicita à empresa Viva Pinda,
que faz o transporte urbano de
nossa cidade, a construção de
um abrigo no ponto de ônibus
da avenida Dr. Francisco Lessa
Júnior (Via Expressa). “Nesse
ponto há grande número de
munícipes que ficam à espera do
transporte coletivo, em situações
de exposição ao sol e às chuvas,
muito frequentes nesta época do
ano”, falou Martim Cesar.

pede construção de abrigo no ponto de ônibus da

Via Expressa

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

Vereador Professor Osvaldo

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
esteve no último sábado, dia
12, atendendo convite do preparador físico Luiz Eduardo
Ambrósio, no campo de futebol
do Esporte Clube Maricá, para
conhecer o projeto voluntário
do esporte, onde foi recebido
pelo presidente do clube, Edenilson, conhecido Tó, o vice
-presidente Rômulo, além dos
treinadores Cleber, Fernando e
Dreyserson (Paraná) e o próprio
Ambrósio
Este projeto, conta em média entre 80 e 100 jovens de 8 a
17 anos, que atuam como atletas
de futebol nos times do bairro
do Maricá e região.
O vereador Professor Osvaldo enalteceu o trabalho
voluntário realizado por esta
equipe no bairro do Maricá,

destacando que se todos os
bairros de Pindamonhangaba
tiverem um trabalho como esse,
muitos problemas da nossa sociedade estariam minimizados,
como a violência, as drogras,
entre outros.
“É muito louvável esta atitude, de forma voluntária, eles
realizam um trabalho de formiguinha, mas que no final, faz
muita diferença no futuro destes
jovens, pois ali mesmo pode ser
revelado um atleta que certamente vai brilhar nos campos
de todo o Brasil, levando não só
o nome de Pindamonhangaba,
mas também destes homens
que dão sua contribuição para
um futuro melhor de nossa
juventude. Parabéns a todos,
continuem sua luta e conte
com nosso apoio”, destaca o
vereador Professor Osvaldo.

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

ouviu atentamente a população

Preocupado com o intenso período de chuvas nesses
últimos dias, o vereador
Ricardo Piorino (PDT) durante essa semana percorreu
diversos bairros da cidade,
para, pessoalmente constatar
os prejuízos sofridos e repassar para a Administração
com a finalidade de controlar
os problemas.

Rotatória

As

de acesso ao viaduto do

“Percebemos que a situação é realmente preocupante
e exige uma atenção redobrada de todos nós”. “Há
locais que apresentam casas
inundadas, bem como a ocorrência de enormes crateras
em avenidas, colocando em
risco a vida das pessoas, em
especial, dos motoqueiros”,
afirmou Piorino.

Jardim Regina

águas invadiram as residências

Roderley Miotto
Toninho da Farmácia
Vereador Magrão
participa de reunião no
cobra água encanada em comemora com moradores
Morumbi e no Araretama bairros da Zona Rural
Aniversário do bairro Pasin
O vereador Roderley Miotto
(PSDB), esteve na última segunda-feira, dia 14, em reunião com
moradores do bairro do Morumbi, com a presença de um grande
número de munícipes.
Entre os diversos assuntos
abordados, a maior reclamação
e preocupação da população é a
falta de escola para as crianças.

Vereador Roderley Miotto

ao lado de moradores do

Araretama
O vereador Roderley Miotto
também esteve na quarta-feira,
dia 16, no bairro do Araretama,
reunido com vários moradores,
que aproveitaram para fazer suas
reivindicações e solicitações para
melhorias no bairro.
O vereador Roderley anotou
os pedidos que serão apresentados em forma de requerimentos e indicações para serem
apreciados na primeira Sessão
Ordinária, no próximo dia 28,
para posterior encaminhamento

Jardim Morumbi

a Prefeitura para as possíveis soluções dos problemas indicados
pelos moradores do Araretama.
O vereador Roderley Miotto
fez questão de ressaltar, que
mesmo em recesso, seu gabinete
está à disposição da população.
“Neste começo de mandato quero cumprir minha promessa de
visitar os bairros de nossa cidade
para ver de perto os problemas
e assim encaminhar os pedidos
para órgãos competentes”, enfatiza o vereador Roderley Miotto.
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Roderley Miotto

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Roderley Miotto disse que, logo na primeira
Sessão Ordinária estará formalizando esta reivindicação
através de uma indicação para
que a Administração, através
do departamento competente,
realize estudos e providências
para a construção de uma escola
municipal no bairro.

ladeado de moradores do

Jardim Araretama

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

Mandu
O vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicita que seja implantada uma rede de água encanada na Estrada Particular Paulo
do Livramento no bairro do Mandu. “Já fazem dois anos que venho
lutando por este beneficio para os moradores desta estrada. Espero
que a nova administração municipal na pessoa do prefeito Vito
Ardito resolva estes problemas como por exemplo a falta da água
tratada nos lares destes moradores”, disse Toninho da Farmácia.

Cerâmica
O vereador Toninho da Farmácia também aguarda a implantação da iluminação pública ao longo da estrada municipal da
Cerâmica Engelaura - Manoel Alves de Moraes, no bairro do
Mandu, que sem dúvida nenhuma vai dar mais segurança aos
moradores e também aos estudantes que utilizam esta estrada
durante a noite.
Agenda
Neste próximo domingo o vereador Toninho da Farmácia
estará reunido com os moradores da Vila São Benedito as 10h,
Liberdade as 11h e Residencial Vila São Paulo as 12h.

Quem mata animais com
Chumbinho é covarde.
Quem vende este

produto é mais covarde
ainda.

DENUNCIE:
3645-7626

O vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS), morador do
Pasin há mais de 30 anos, participou juntamente com os moradores do
bairro e a Associação de Moradores do Residencial Pasin, das comemorações do 33º aniversário do Residencial Pasin, realizado no último
final de semana no Centro Comunitário do bairro. A festa contou com a
participação de toda a comunidade, convidados e autoridades. “Foi uma
festa muito bonita, os moradores estão de parabéns. Fico honrado em
morar neste bairro e ser o seu representante direto, na Câmara de Vereadores. Estarei sempre lutando por melhorias, não só para o nosso bairro,
o Pasin, mas por toda Pindamonhangaba”, enfatiza o vereador Magrão.
APEOESP

O vereador Magrão esteve por melhorias na área da educação
visitando aregional daAPEOESP de nossa cidade, principalmente
de Pindamonhangaba, sendo paranossosprofessores,commais
recebido pelo seu diretor local, condições de trabalho, qualificaprofessor Gerson Jório, que ex- ção e por um Plano de Carreiras
planou ao vereador, os problemas mais justo para o Magistério, além
da cidade na área da Educação, de solicitar a construção de mais
principalmente a demanda por creches na cidade, principalmente
falta de creches. “Estaremos ao nosbairrosmaiscarentes”,destaca
longo do meu mandato, lutando o vereador Magrão.
Vereador Magrão Informa
Você que é consumidor da Bandeirante Energia, fique atento pois
a partir de fevereiro, a conta de luz ficará mais barata, com redução de
até 16,2%, fruto de uma decisão do Governo Federal.
Fale com o vereador:
Gabinete Tels. (12) 3644 2263 ou 3644 2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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Professor Eric quer uma Felipe César – FC Moreira César, Araretama Experiência aprovada
e Região Leste melhor

Diretoria de Comunicação/CVP

PortalR3.com.br

Vereador Professor Eric

O vereador Professor Eric
(PR) quer lutar pelo Distrito de
Moreira César, Araretama e Região Leste, buscando melhorias e
principalmente, qualidade de vida
para nossa população. Sua principal meta de trabalho se concentra
nos cursos profissionalizantes
gratuitos que são essenciais na
hora de se conseguir um bom
emprego. O mercado de trabalho,
a cada dia que passa, exige maior
qualificação profissional, fato que
leva muitas pessoas a encontrar
dificuldades em conseguir um
bom emprego. “Pretendemos,
ao longo do nosso mandato,
trabalhar para levar cursos profissionalizantes gratuitos para o
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Vereador Janio está
preocupado com as
enchentes do rio Una

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Felipe César

Araretama e a Região Leste, além
de ampliar os que já funcionam
no distrito de Moreira César”,
destaca o vereador.
Em outra frente, ouvindo
os munícipes, o Professor Eric,
está trabalhando pelo retorno
do EJA - Ensino de Jovens e
Adultos, popularmente chamado de supletivo, nos bairros de
Moreira César e implantá-los
também no Feital. “Durante
minha campanha eleitoral, este
foi um dos principais pedidos da
população e não medirei esforços
para facilitar o acesso à educação
gratuita para todos os munícipes
interessados”, enfatiza o vereador
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.

Vereador Cal participa
do aniversário do
Residencial Pasin

O vereador Felipe César –
FC (PMDB) apresenta algumas
das diversas Leis apresentadas
que beneficiaram a população de
Pindamonhangaba, ao longo se
seus mandatos anteriores:
- Foi o único vereador que
lutou e conseguiu investimentos
na ordem de R$ 16 milhões e
participação mensal nos lucros,
quando o município renovou
contrato com a SABESP.
- Foi o autor do Projeto de
iluminação pública na Praça do
Quartel e posterior implantação
da Academia da melhor Idade.
- Incentivou, lutou e conseguiu
a implantação de Faculdades com
vários cursos para os universitários
de Pindamonhangaba.
- Sempre defendeu os interesses dos produtores rurais de
Pindamonhangaba.
- Apresentou diversos projetos para a construção de Escolas
Municipais em vários bairros de

nossa cidade.
- É autor do Projeto que legalizou todos os condomínios da
cidade como: Village Paineiras,
Real Ville, Colonial Village,
Village Splendore, entre outros
e autoriza a construção de novos
empreendimentos.
- Lutou pela construção de
calçadas e a reforma das existentes danificadas, trazendo mais
segurança para os pedestres e
portadores de necessidades especiais, e vai solicitar ao prefeito
a reforma das calçadas das ruas
centrais da cidade.
- Lutou e conseguiu a tão sonhada cobertura do Mercado Municipal.
- Trabalhou pela implantação
de tratamento de saúde nas áreas
deAcupuntura e Homeopatia junto
ao Conselho Municipal de Saúde.
- Lutou e conseguiu o transporte escolar de alunos da zona rural
em toda a rede municipal através
de ônibus e vans.

Dr. Marcos Aurélio pede
reforma no vestiário do
campo Walter Guimarães
Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Janio Lerario

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) tem manifestado sua preocupação com as
constantes cheias ocasionadas
ao longo da bacia do rio Una, que
faz divisa entre os municípios
de Pindamonhangaba, Taubaté
e Tremembé.
O vereador disse que sua
preocupação é constante, pois
com a época das chuvas, principalmente na região de São Luiz
e Lagoinha, os afluentes do rio
Una enchem e transbordam,
inundando toda a região compreendida entre estas três cidades,
ocasionando perdas irreparáveis
na agricultura, inclusive acarretando problemas no trânsito da
Via Dutra e da rodovia Pinda
-Taubaté – estrada velha.
O vereador Janio tem mantido contatos com o Depar-

tamento de Águas e Energia
Elétrica – DAEE, regional do
Vale do Paraíba, sobre as obras
de desassoreamento do rio Una
no trecho de Pindamonhangaba,
que podem minimizar o problema na região.
“O importante é que todos
nós estamos preocupados para
junto com a prefeitura de nossa
cidade, as prefeituras das cidades vizinhas e com os órgãos
governamentais do Estado.
Precisamos fazer alguma coisa
antes que o rio Una venha a causar problemas e consequências
mais drásticas para os moradores
e as plantações, além destas que
atualmente estamos presenciando. Todo ano é a mesma coisa. É
necessário uma solução urgente
para este caso”, conclui o vereador Janio Lerario.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
1ª Sessão Ordinária de
2013 acontece no dia 28
Com o

término do recesso parlamentar,
as atividades do Poder Legislativo
voltam ao normal

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Cal

ao lado de moradores e diretores da

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) agradece e cumprimenta a AMORPAS - Associação dos Moradores do Pasin, em nome
do seu presidente Jorge,
pela homenagem recebida
durante a 1º comemoração
de aniversário do Pasin, que
completou 33 anos.
A festa foi comemorada
na sexta-feira, dia 11, com
um encontro dançante no
Centro Comunitário do
Pasin, onde os moradores
puderam se divertir e aumentar os laços de amizade
e o amor pela terra em que
vivem.
No sábado dia 12, teve
refrigerante, pipoca, algodão doce, brinquedos para
a criançada e entrega de
um belíssimo troféu para as
pessoas que se destacaram
ajudando o Pasin no ano
de 2012.
Os ganhadores desses
troféus foram a Professora
Rute, seu marido Alessan-

Associação

de

Moradores

do

Pasin

dro o Jornalista e Advogado
Cataldi, Capitão Cavalheiro
e o Vereador Cal.
No final da Festa foi
cantado o tradicional parabéns a você ( Pasin)
enquanto o Presidente da
Associação, Jorge Luiz
dos Santos Gonçalves
cortava o enorme e gostoso bolo para servir a
Comunidade presente.
Estiveram presentes os
Vereadores Magrão, Roderley, os Assessores do
Vereador Erick e o Subprefeito Mané, onde todos se
comprometeram a lutar
pelas causas do Pasin, juntamente com o Vereador Cal
e a Associação.
“Ao Jorge e a toda a sua
comissão da Associação,
parabéns e muito obrigado
e vamos em frente, para
as nossas reivindicações,
pois temos certeza que
contaremos com o apoio do
Prefeito Vitão”, destacou o
vereador Cal.

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

Vereador Dr. Marco Aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) vai solicitar a Prefeitura Municipal
junto ao seu departamento
competente, estudos e providências para a manutenção
e reforma do vestiário do
campo de futebol Walter
Guimarães, localizado nas
proximidades do anel viário,
no bairro Campo Alegre. Em
sua ultima visita ao campo,
os moradores do bairro Jardim Cristina solicitaram ao
vereador Dr. Marcos Aurélio
que fosse realizado através
de requerimento, um pedido
para que o Executivo tomasse providencias e medidas
cabíveis para a reforma e a
manutenção necessária para
o vestiário do campo Walter
Guimarães. “Em uma região
que conta com uma pratica de
esporte ativa e possui três times de futebol, sempre temos
que dar condições e incentivo
para a pratica de atividades
físicas”, enfatizou o vereador
Dr. Marcos Aurélio”.

Academia da
Melhor Idade
O vereador Dr. Marco Aurélio pede ao prefeito, para que
se estude a possibilidade de
instalação de uma Academia da
Melhor Idade – AMI, no bairro
da Quadra Coberta, atendendo
pedido dos moradores da região.
De acordo com o vereador,
esta solicitação se faz necessária, visando o bem estar e a
qualidade de vida da população,
principalmente os moradores
da região, que serão os grandes
beneficiados com esta iniciativa.
“Tendo em vista toda minha
experiência na área médica
ambulatorial em nossa cidade,
creio que a prática de exercícios
físicos, contribui muito para
uma melhor qualidade de vida
de nossa população, principalmente as que se exercitam
regularmente. A instalação
desta academia, virá de encontro
aos nossos propósitos de mais
qualidade de vida e bem estar
da nossa população”, conclui
o vereador Dr. Marcos Aurélio.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba inicia neste
ano a 16ª Legislatura, 2013-2016. Atuarão nessa Casa de Leis
os 11 vereadores eleitos democraticamente pela população
nas eleições de 2012: Toninho da Farmácia, Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS), Eric Fabiano Sartorato de Oliveira
– Professor Eric (PR), Felipe César (PMDB), Janio Ardito
Lerario (PSDB), José Carlos Gomes – Cal (PTB), Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), Martim César (DEM), Osvaldo Macedo
Negrão – Professor Osvaldo (PMDB), Ricardo Piorino (PDT)
e Roderley Miotto Rodrigues (PSDB).
Com o término do recesso parlamentar no dia 24
de janeiro, as atividades do Poder Legislativo voltam ao
normal, e já no dia 28 será realizada a 1ª Sessão Ordinária
que acontece a partir das 18h, no Plenário Dr. Francisco
Romano de Oliveira, sito na rua Alcides Ramos Nogueira,
860, Loteamento Real Ville – Mombaça. É importante que a
população compareça e acompanhe os trabalhos desta Casa de
Leis. Apesar do recesso, a Câmara de Vereadores permanece
aberta para receber os munícipes, de 2ª à 6ª-feira, das 8h às
12h e das 13h30 às 17h30.
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

8 CULTURA & LAZER

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 18 de janeiro de 2013

CARNAVAL 2013

Reunião com representantes
dos blocos deﬁne Circuito Folia
O Circuito Folia é uma
das novidades do Carnaval
2013 “Caia na Folia”, que a
Prefeitura de Pindamonhangaba está preparando para os
foliões de todas as idades. No
circuito, os blocos carnavalescos de abadás sairão pelas
ruas da cidade com seus animados foliões e também com
o pessoal da “pipoca”, como
são conhecidas as pessoas
que não fazem parte do bloco
mas que também participam
da folia.
Em reunião realizada
no último dia 14, no Departamento de Turismo
da Prefeitura, entre representantes da Comissão de
Carnaval e dos blocos, ficou definido o trajeto do
Circuito Folia, que será na
avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, saindo de
frente do prédio da Prefeitura com destino ao Espaço
Folia, na Avenida do Sam-

Célia Lima

PROGRAMAÇÃO
CIRCUITO FOLIA 2013
DIA 3 – DOMINGO
Saída do centro comunitário
do CDHU
17h30 – Bloco Galera Do
Boteco e Bloco do Cupim

ba. Na reunião, também foi
definida a adesão dos blocos e o horário de saída de
cada um.
Moreira César
O Circuito Folia também
será realizado no Distrito de
Moreira César, no dia do Pré-Carnaval, em 3 de fevereiro.
A saída do circuito será às
17h30, do centro comunitário do CDHU, seguindo para
a praça Santa Rita, no Vale
das Acácias, onde haverá os
shows de Siriloko – banda
de Pindamonhangaba – e,
em seguida, a apresentação

DIA 10 - DOMINGO
Saída em frente ao prédio
da Prefeitura
18h – Bloco Chique Chitas
18h30 – Bloco HLera
19h – Bloco Arteduvale
19h30 – Bloco Esquenta
20h – Bloco Império do
Colibri
20h30 – Bloco Império da
Banana de Ouro
21h – Bloco Pirados

Durante a reunião, os representantes dos blocos deﬁniram o trajeto do trio elétrico

de Preto Joia e Banda. Participam do Circuito Folia
em Moreira César os blocos
Galera do Boteco e Bloco do
Cupim.

Blocos presentes à reunião
Arteduvale, Amigos do
Chacrinha, Bar do Baiano,
Chique Chitas, H´Lera, Império da Banana Ouro, Mi-

Pinda participa do “Revelando
São Paulo” em Atibaia
Pindamonhangaba esteve
representada no “Revelando São Paulo”, realizado em
Atibaia, na última semana,
com seu artesanato, culinária, moçambique e congada.
O evento abriu o calendário
2013, reunindo os mestres,
artistas, artesãos e culinaristas que exercem sua arte na
região entre Serras e Águas.
Os representantes de Pindamonhangaba foram Ana
Maria Barros do Nascimento
e Carmem Lúcia do Nascimento, no artesanato; e Mari
Marta de Souza Bissoli, Luiz
Evandro Bissoli, Luiz Laerte Bissoli, Sérgio Callipo,
Eunice Aparecida Callipo e
Waldo Monteiro, na culinária. Além disso, nossa cidade
também apresentou os grupos de moçambique, que têm
como responsável Francisco
Moreira de Lima e a congada, conduzida por Geraldo
Donizete de Carvalho.
O diretor de Cultura da
Prefeitura, Afonso Celso
Silva de Oliveira, esteve
prestigiando o evento no dia
13, juntamente com dois re-

Divulgação

A equipe da Prefeitura foi até Atibaia prestigiar os representantes de Pinda no evento

presentantes de sua equipe,
Paula Rodrigues e Neto de
Castro.
“Fiquei
impressionado
com o projeto ‘Revelando
São Paulo’, que traz o ganho
de agregar e uniﬁcar em uma
convivência
harmoniosa,
através da cultura de Paz, as
diversas manifestações artísticas e religiosas da nossa

região enaltecendo as manifestações populares mais
genuínas. Por meio de projetos desse porte que pretendo
resgatar, na atual administração, nossos artistas, grupos
folclóricos e a gastronomia
regional”, concluiu o diretor.
Há 16 anos, o “Revelando
São Paulo” estimula moradores do interior e da capital

Casa Transitória promove
palestra de Carlos Abranches
A I Jornada de Evangelização “Meimei” será realizada na Casa Transitória
“Fabiano de Cristo”, em Pindamonhangaba, nos dias 25,
26 e 27 de janeiro (sexta,
sábado e domingo).
O evento será composto
por conteúdos teóricos e oﬁcinas práticas, direcionados
a pessoas que desejam se
capacitar à luz da Doutrina
Espírita para atuarem junto a

crianças e adolescentes. Recomendado tanto para a formação de novos evangelizadores quanto para enriquecer
o trabalho de quem já atua
na evangelização infanto-juvenil.
No último ﬁnal de semana de janeiro acontecerá, na
Transitória, a I Jornada de
Evangelização
“Meimei”.
No dia 25, Carlos Abranches
será o palestrante.

Divulgação

Carlos Abranches

a conhecerem sua própria
história, contada por suas
tradições. Nesta grande festa popular, a pluralidade da
mesa paulista, assim como o
artesanato, o folclore, a música e as danças tradicionais
de várias regiões reúnem-se
no mesmo espaço, em uma
celebração multicultural que
envolve 200 municípios.

neirinho, Nego Loko, Os
Pirados, Bom a Beça com Jesus, Los Beudo, Xirê Alemoju, Bloco Esquenta, Império
do Colibri e Bloco do Cupim.

DIA 11 – SEGUNDA-FEIRA
Saída em frente ao prédio
da Prefeitura
18h – Bloco Bom a Beça
com Jesus
18h30 – Bloco
Independentes
19h – Bloco do Baiano
19h30 – Bloco do Cupim
20h – Bloco do Nego Loko
20h30 – Bloco do Chacrinha

Festival de Marchinhas
homenageia “Zé Sambinha”
O VI Festival de Marchinhas, que será realizado pela
Prefeitura de Pindamonhangaba nos dias 25, 26 e 27 de
janeiro, homenageia, neste
ano, o saudoso músico “Zé
Sambinha”.
José de Assis Alvarenga
(1928 –2012) era um autodidata: ainda pequeno, aprendeu sozinho a tocar vários
instrumentos musicais. Nasceu e sempre morou em Pindamonhangaba.
Na adolescência, com
amigos, montou a banda Blue
Star. A paixão pela música lhe
rendeu o apelido de Zé Sambinha e fez com que parte da
família seguisse seus passos.
Além da mulher, Maria Trindade, que o acompanhava nas
rodas de samba, nos bailes
da cidade e nas composições
musicais, três ﬁlhos e um neto
tornaram-se percussionistas.
Era o mais antigo componente da centenária Banda
Euterpe, fundada em 1825 e
para a qual entrou ainda solteiro, antes dos 20 anos.
Há cerca de cinco anos,
Zé Sambinha criou uma fanfarra na Apae local. Ensinava
crianças e adolescentes especiais a tocar diversos instrumentos musicais.

João Paulo Ouverney

Zé Sambinha

Morreu aos 84 anos, deixando cinco ﬁlhos, 13 netos e
13 bisnetos.
Festival
O Departamento de Cultura da Prefeitura está organizando dois dias de ensaio
para os participantes do VI
Festival de Marchinhas. Os
inscritos foram separados em
dois grupos e os ensaios serão dias 23 e 24 de janeiro,
na praça Padre João de Faria Fialho – Largo do Quartel, onde serão realizadas as
apresentações, sempre a partir das 20 horas.
Nos dias 25 e 26 de janeiro os inscritos se apresentarão para o júri artístico e técnico e a grande ﬁnal será no
dia 27. A entrada é gratuita
e toda a população está convidada a prestigiar o evento,
que inicia o clima carnavalesco na cidade.

Teatro Mágico é atração na
Ferroviária dia 2 de fevereiro
A Ferroviária será palco de outra
grande atração. Acontecerá no ginásio
do clube, dia 2 de fevereiro, a partir das
22 horas, a apresentação de O Teatro
Mágico. A atração é uma realização de
WM Eventos e a censura será 16 anos.
Menores de 16 anos, somente acompanhados do pai, mãe ou responsável
legal.
Os ingressos estão à venda nas lojas
Diniz Disco (Pinda e Guará), Posto BR
Pinda, Neto Jeans, Tesouraria da Ferro-

viária, Academia do Chopp, CNA Pinda e
Long Time Taubaté. O primeiro lote tem
preço promocional: R$ 25 (estudante –
obrigatória apresentação carteirinha),
R$ 30 (valor promocional para quem
levar 1 kg de alimento) e R$ 50(ingresso inteiro). O clube informa que os
ingressos já estão se esgotando. Após
esses primeiros ingressos os valores serão reajustados para R$ 30, R$ 35 e R$
60, respectivamente. Informações com
Wagner Magno 7811-1827.

Segundo Caderno
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Chuva causa estragos na ponte que
liga Moreira César ao Vale das Acácias
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura, vai reconstruir a
cabeceira e realizar obras na
estrutura da ponte na rua José
Teberga – que liga Moreira
César ao Vale das Acácias.
As fortes e constantes
chuvas dos últimos dias danificaram a ponte, causando
queda na grade de sustentação, infiltração no solo e cratera na cabeceira. De acordo
com o subprefeito de Moreira César, Manoel Pereira dos
Santos, o Mané, os trabalhos
no local já começaram. “Isolamos a área, fizemos uma
vistoria na parte estrutural
e detectamos que a área necessita de diversos serviços.
Colocamos, imediatamente,
nossos funcionários e maquinário para fazerem tudo que
for necessário e para que a

passagem volte a ficar segura
aos seus usuários”.
O subprefeito lembrou
que parte da pista está interditada durante a execução da

Divulgação

obra. “Temos que proporcionar segurança para os funcionários e para as pessoas que
passam pela José Teberga”,
concluiu.
Divulgação

Fortes chuvas causaram o desmoronamento na lateral da ponte, pois o volume de água infiltrou o solo e prejudicou a estrutura da construção

Novo asfalto vai corrigir falhas
na alameda das Grevíleas
A alameda das Grevíleas – via que
liga o Ipê a Moreira César – está recebendo obras de recapeamento. Os
serviços visam deixar o local em boas
condições para centenas de moradores.
Antes do recapeamento, o asfalto
estava precário, pois as chuvas dos

últimos dias deixaram várias falhas e
buracos na alameda das Grevíleas.
Para o subprefeito de Moreira
César, Manoel Pereira dos Santos, o
Mané, a intenção é concluir o recapeamento no bairro nos próximos dias.
“A obra tem que ser feita com bastante cautela, pois o tempo chuvoso pode

causar novos estragos ao asfalto. Assim, vamos fazer o serviço com muita
prudência e, obviamente, respeitando
as questões técnicas – como o levantamento das tampas de bueiro – o que
vai evitar ‘socos’ nos carros e motos
e, consequentemente, acidentes”, explicou o subprefeito.

Divulgação

Divulgação

Prefeitura recebe
saldo do duodécimo
do Legislativo
A Prefeitura de Pindamonhangaba recebeu, na última
quarta-feira (16), o saldo do
duodécimo da Câmara Municipal, recebido no exercício
de 2012, correspondente à
R$ 589.869,31. Anualmente a Casa de Leis recebe da
administração municipal um
montante estipulado pela Lei
Orçamentária e realiza a devolução da verba excedente.
O presidente da Câmara,

Ricardo Piorino, e o vereador
José Carlos Gomes “Cal”, estiveram no prédio da Prefeitura para protocolar, junto ao
prefeito Vito Ardito, o documento que certifica a devolução do saldo recebido no ano
passado.
A intenção é que a verba
seja destinada ao Corpo de
Bombeiros, para a aquisição
de viatura e equipamentos de
resgate para a Corporação.
Divulgação

Nova pavimentação vai deixar área em perfeito estado para tráfego de veículos em Moreira César
Verba comprará viatura para Corpo de Bombeiros

Ações sociais da Gerdau beneficiam mais de 20 mil pessoas em Pinda
A Gerdau, por meio da
unidade de Pindamonhangaba, implementou 15 projetos
sociais ao longo de 2012,
beneficiando 21 mil pessoas de escolas e instituições
assistenciais do município.
O número total de atendidos
representa um crescimento
de 5% em comparação com
2011.
Para conduzir as ações
sociais, a unidade contou
com o envolvimento de 289
colaboradores
voluntários
durante todo o ano. Direcionados pelo Instituto Gerdau,
responsável pelas políticas e
diretrizes de responsabilidade social da companhia, os
projetos tiveram como foco

as áreas da educação, qualidade em gestão e mobilização solidária.
Na área educacional, as
iniciativas contribuíram para
a melhoria na gestão das
instituições de ensino público e para a capacitação dos
educadores. Os projetos de
mobilização solidária atenderam necessidades pontuais
das entidades, envolvendo
os voluntários da empresa e
demais agentes da sociedade.
As ações voltadas para a educação profissional despertaram o espírito empreendedor
nos jovens, estimulando o
seu desenvolvimento pessoal
e proporcionando uma visão
clara do mundo dos negócios.

Divulgação

Sobre a Gerdau

Ação social da Gerdau promovida no Natal em escola do loteamento Castolira

A Gerdau é líder no segmento de
aços longos nas Américas e uma
das principais fornecedoras de
aços longos especiais do mundo.
Com mais de 45 mil colaboradores, possui operações industriais
em 14 países – nas Américas,
na Europa e na Ásia –, as quais
somam uma capacidade instalada superior a 25 milhões de
toneladas por ano. É a maior
recicladora da América Latina e,
no mundo, transforma, anualmente, milhões de toneladas de
sucata em aço, reforçando seu
compromisso com o desenvolvimento sustentável das regiões
onde atua. Com mais de 140
mil acionistas, a Gerdau está
listada nas bolsas de valores de
São Paulo, Nova Iorque e Madri.
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ADEMAR NOS DEIXOU MACEDO...
A Poesia do Rio Grande do Norte
está terrivelmente órfã. No espaço de
nove meses e vinte e sete dias perdeu
dois irmãos-trovadores e poetas em
todas as acepções.
Costumamos, nas lides da União
Brasileira de Trovadores, utilizar reciprocamente o tratamento de “irmão-trovador”. Ocorre que, neste caso,
ambos são realmente irmãos, unidos
pelo mesmo sangue: FRANCISCO NEVES MACEDO, falecido a 18 de março
de 2012 e, agora, o queridíssimo ADEMAR MACEDO, conhecido como “Poeta
Ademar” ou “O Poeta do Alvorecer”.
Por duas razões muito justas. 1ª) por
ser casado com a Dona Dalva, a quem ele chamava de “minha estrela
Dalva”, e, 2ª) porque o Brasil poético acostumou-se a receber, todas as
manhãs, entre cinco e seis horas da manhã, uma página criada por ele,
sob o título de “Mensagens Poéticas”, sempre variando autores de todos
os quadrantes, vivos e falecidos, numa agradável mistura de trovas, soneto, poema livre, sextilha e tudo o mais. Um trabalho feito há alguns
anos, tendo ele o cuidado de evitar repetição de poesias ou trovas.
Um labor verdadeiramente “franciscano”, ou, para não dizerem
que fiz trocadilho com o nome do irmão dele, eu diria que... um labor
verdadeiramente “ademariano”.
Ademar Macedo era fuzileiro naval aposentado; perdera uma
perna em cumprimento de suas funções e, há alguns anos também já
houvera sido submetido a delicadíssimo tratamento; fora desenganado
pelos médicos mas, milagrosamente sobreviveu. Não só sobreviveu como
criou as suas “Mensagens Poéticas”, além de um informativo periódico
chamado “O Trovadoresco”. Agora, porém, com tumores malignos na
cabeça e no peito, após meses esperando pelo início de um tratamento
que não vinha, quando enfim recebeu a notícia de que começaria a ser
cuidado neste 17 de janeiro, não resistindo à terrível moléstia, veio a
sucumbir dois dias antes do prazo estipulado. Em Natal, onde residia.
Acho até que Deus cuidou de amenizar sua dor.
Faleceu aos 61 anos mas, até o último momento, conservou seu espírito brincalhão, fazendo piada até com a própria doença e com o fato
de ter uma perna só. Ele dizia, por exemplo, que, de muletas, seria
difícil galgar os degraus da escada do Céu. E a nós, seus amigos, costumava pedir: “só fiquem tristes por mim quando souberem que eu afinal
entristeci”.
E ele “entristeceu” (e entristeceu-nos demais) neste 15 de janeiro
de 2013. Uma figura inesquecível. Um paizão. Um “irmãozão”. Um moleque travesso e muito querido, capaz de fazer trovas assim:
Tem cão que mora no morro,
outro morando em mansão;
porque nem todo cachorro
leva uma vida de cão.
Meretriz... se faz cativa
da sua própria matéria,
retalhando carne viva
nos açougues da miséria!...
Deus a nada nos obriga,
são livres os passos meus;
porque Deus jamais castiga,
se castigasse... Meu Deus!!!
Visita pra meter medo,
que nem vassoura adianta,
é aquela que chega cedo
e só sai depois que janta!
No dia dos namorados,
quero, num desejo nosso,
correr os dois abraçados,
mas de muletas… Não posso!…
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br - (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

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

1 – “A DURAÇÃO DA PAIXÃO é proporcional à resistência original
da mulher”. - Honoré de Balzac. 1- “paixão é uma infinidade de
ilusões que serve de analgésico para a alma.” - Walyson Garrett
VOCÊ ESTÁ FICANDO VELHO se... 1
– Já tomou Groselha. 2 – Usou fralda de
pano e calça plástica, não descartáveis.
3 – Assistiu a novela “O Direito de Nascer”
na TV Tupi.
TEXTOS ESCRITOS por candidatos em vestibulares por esse país
afora: 1 – O petróleo surgiu há muitos séculos, quando os peixes se
afogavam dentro d’água. 2 – A Previdência Social assegura o direito
à enfermidade coletiva. 3 – No começo os índios eram muito atrasados, mas com o tempo foram se sifilizando...
MÚSICA DO PÃO DURO: “Amanhã de manhã, vou pedir UM café
pra nós dois...” – Roberto Carlos (esse é o cara)
Mulher que vive, querida,
passando de mão em mão,
começa a ser conhecida
é por “alça de caixão”...
O CASAMENTO.. – Antes: Ela adora como eu controlo a situação.
Depois – Ela diz que sou um manipulador egoísta. Antes – Ontem
transamos no sofá. Depois – Ontem dormi no sofá...
O QUE DISSE O LIVRO de Matemática para o livro de História?
- Não me venhas com histórias porque já estou cheio de problemas!
ADESIVOS COLADOS EM CARROS- “Como estou dirigindo? Mal?
Dane-se, o carro é meu!”. “99% da beleza feminina sai com água e
sabão!”. “Bobo é assim mesmo... tudo que vê, lê!”
“É de minha natureza”,
diz o sujeitinho à-toa...
- injusta indelicadeza
à Natureza tão boa!
DOIS LOUCOS queriam fugir do hospício e um deles apresentou um plano:- Vamos escapar pelo buraco da fechadura! Ele tomou
distância, correu em direção à porta e se esborrachou. Furioso e
sentindo a dor da pancada, reclamou:- Droga! Deixaram a chave na
fechadura...
UM BÊBADO VOLTA PARA CASA depois de uma noite passada com
os amigos, quando se ouve um estrondo. A mulher acorda e pergunta: - O que é que caiu? - O meu casaco! – O teu casaco fez tanto
barulho? E ele: - É que eu estava dentro dele...
PENSAMENTO FEMINISTA: Homem é igual caixa de isopor, é só
encher de cerveja que você leva pra qualquer lugar...
- Com a sogra até me espanto,
chata igual eu nunca vi,
resmunguei... e lá no canto
retruca um grilo:- Cri...cri...
CHARADINHAS: Qual o doce preferido do átomo? Pés-de-moléculas. Por que a vaca foi pro espaço? Foi procurar o vácuo. Como o
elétron atende ao telefone? Próton...
O MENDIGO BATE À PORTA de uma dona de casa e pede uma
esmola. - Puxa, mas o senhor me parece tão forte e sadio, por que
será que achar trabalho? - Sei não, madame! Acho que é pura sorte!
DICIONÁRIO: 1 - Barganhar: Receber um boteco de herança. 2 Cretino – Indivíduo que nasceu na ilha grega de Creta. 3 - Amazonas
– Pessoa que adora “casa da luz vermelha”.
Quem que saudade não sente
dos sacis, com elegância,
saltitando alegremente
nos sonhos de nossa infância?
CURSINHO DE INGLÊS: 1 - Mickey – Queimadura. Exemplo: Pus a
mão no fogo e mickeymei! 2 – Do well – Verbo doer. Exemplo:- Bati a
canela e do well pra burro...
DIFERENÇAS: Rico traído é adultério, pobre traído é corno. Rico
de terno é empresário, pobre de terno é defunto. Rico na loja é “eu
compro”, pobre na loja é “eu tô só olhando
Sei que o pé deve ganhar
bem, se for pago algum dia,
pois vive sempre a pisar
em tudo que é porcaria!
VOCÊ SABE qual a diferença entre a esposa e a amante? Mais ou
menos uns trinta quilos a mais...
PORQUE O PORTUGUÊS toma banho com o chuveiro desligado?
Por que ele comprou um xampu para cabelos secos...
MENTIRAS HISTÓRICAS: 1 – É verdade que para não engordar
devemos comer só verduras? Não, os elefantes só comem verduras.
2 – Comer só frutos do mar e peixes não deixa engordar? Mentira, as
baleias só comem peixes...
Refúgio melhor do mundo
mais seguro e acolhedor,
se encontra, belo e profundo,
no lar onde existe amor!
AO INICIAR A CONSULTA, o médico pergunta ao paciente:- Então, seu Manuel, o que foi que o trouxe ao meu consultório? Ele
responde:- Ora, o táxi, pois pois...
O HOMEM É UM SER TÃO dependente que até pra ser corno e
viúvo precisa da ajuda da mulher...
ADIVINHAÇÕES: 1 – Porque a salsicha espirra? Porque ela não é
sadia. 2 – Qual a diferença entre o vinagre e o viagra? O vinagre é pra
verdura, e o viagra é pra ver duro! 3 – Sabe que existe um ótimo chá
para carecas? É o chá... péu!
TROVA DO ALÉM
Das grandes dores resumo
a função desconhecida:
Quem não chora perde o rumo,
quem não sofre perde a vida! Sebastião Rios – Do livro “Trovadores do Além”, psicografado pemédiuns Waldo Vieira e Francisco Cândido Xavier
los
O JAPONÊS CHEGA ATRASADO no serviço e justifica: - Japon
atrasou porque gerador morreu, né? - Como assim? Você quer dizer
que o gerador enguiçou? - Non... non... gerador morreu mesmo. Era
o gerador, o funxonaro, que tomava conta do meu prédio!
FALANDO SÉRIO
Motorista que vai a Aparecida, cuidado: a avenida que contorna a Basílica (começa e termina na Via Dutra) tem limite máximo
de velocidade de 30 km por hora, com radar, e diversas pessoas
estão recebendo multa gravíssima e tendo a CNH suspensa. É uma
rodovia federal (BR-488), a menor do Brasil,com 7, 9 KM.
TARDA MAS VEM...
O delegado daquela cidade do interior tenta resolver mais um
caso de briga entre um casal de caipiras. – Dona Carminha, então a
senhora bateu com a mão de pilão na cabeça do seu marido porque
ele a chamou de hipopótamo o ano passado? Por que só fez isso agora? E ela explica: - Seu dotô, é que só ontem fui pela primeira veiz
ao tar de zoológico e fiquei sabeno como que é um hipopóta, sô!

“QUANDO ACORDAR DE MANHÃ e tomar seu café sozinha, pergunte pra sua tristeza se ela também é minha...” - (Zezé Di Camargo & Luciano)
ATENÇÃO – Divulgue gratuitamente sua programação pelo e-mail: joao.ouverney@terra.com.br
ADC NOVELIS Pinda – 02/02 – Baile do Hawaii.Batuque Geral. Bateria show. Intérpete Luizinho Andanças, da Mocidade Independente
de Padre Miguel (RJ)
ARENA 101 TAUBATÉ – 19/01 (sábado) - Banda Dallas, e Diego & Juan. 01/02 (sexta) – Pré-Carnaval de São Luiz do Paraitinga.
Estrambelhados, Jucas Teles, Bloco do Barbosa e BandAbala. 02/01
(sábado) – Marlon & Marcelo, e Red Fox. Estrada Municipal Antonio
Marçon, 4.900, ou Rod. Pres. Dutra, km 101. www.areana101.com.
br. Lista Vip pelos telefones 9171-8990 e 7811-9776 (Luciano)
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará – QUINTA-FEIRA –
24/01 – Banda American Express. DOMINGO - 19/01 – Banda Cheiro
da Terra (baile tropical). Ingressos: R$ 15,00 (único). Tel (12) 31223812
BAR DO SANTISTA Pinda - Som ao vivo com ótimos artistas todo
domingo a partir das 18h. Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil). Funciona de terça e domingo a partir das 17h.
Música ao vivo (20h) todo domingo e véspera de feriado
CARNAVAL DO BAR DO SANTISTA – 08/02 (sexta 21h) – Grito de
Carnaval. 09 a 13/02 (sábado a terça das 21 às 2h) – Carnaval com as
melhores músicas do gênero
CERVEJARIA DO GORDO Lorena – 19/01 (sábado) – Tihuana.
16/02 (sábado) – Turma do Pagode . www.cervejariadogordo.com.br.
Tel(s): (12) 3157-6200
CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO Pinda - 13/01 (domingo) – Três
Gerações. 20/01
– Banda Gold. 27/01 – Alpha Valle. R$ 7 eles. R$ 5 elas, R$ 12
casal. Tel. (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté - QUARTA-FEIRA – 16/01 –– Pedro Romano – Piquete. 23 –– Anjinho do Vale. DOMINGO – 13/01–Cinco Estrelas – SP. 20 - Tropicaliente . Traje esporte fino. Tel. 3633-5389/30110400
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira – Baile forró e funk todo sábado
23h. Homem R$ 15,00 e mulher R$ 8,00. Estrada Roseira-Aparecida
CONEXÃO FUNK Aparecida – Domingo, 23 horas - Bailão funk.
Homem R$ 15,00 e mulher free até 1h. Tel (12) 8153-7870 e 78201568. Av. Itaguassu, 4.285 (antiga Eletro Funk)
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé - 19/01 (sábado) – Banda Musical Expres. Tel 3674-2413. Ingressos: R$ 14,00 e 7,00 com convite A
direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda
sexta-feira, 22h, com canja gratuita à 1h
CUNHA – 10/01 a 03/02 – Verão 2013. Shows, filmes, folclore,
exposição de Fuscas e muito mais, na praça principal. Veja programação completa no site www.cunha.sp.gov.br
CROZARIOL Tremembé – 18/01 (sexta). Sexta universitária. Tel.
(12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
DOMINGUEIRA DO PORTO Aparecida – 20/01/2013 – Grupo Batuque Geral, MC DaLestee Fjs Pingo e Batata. Churrascaria Porto.
Avenida Itaguçú
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava – 18/01 (sexta) – Luan
Santana. 19/01 (sábado) – Rodrigo Santafé e Banda Brete. Mulher vip
até 0h30. Tel (12) 3955-9420. www.estancianativasertaneja.com.br
FERROVIÁRIA Pinda - 19/01(sábado 23h) - “Uma Noite na Sapucaí. Luiz Camilo, puxador de samba da Estácio de Sá (RJ) e bateria
da escola, e Grupo Batuque Geral. Djs, iluminação e telão. Venda
de mesa e ingressos na Tesouraria do clube e Netto Jeans. Associado
em dia não paga, ingresso promocional 1º lote com desconto a R$
20,00 e a mesa com 4 lugares a R$ 20,00. Informações: Tel (12)21264444. www.aaferroviaria.com.br
FESTIVAL DE MARCHINHAS Pinda – 25 e 26/01/2013, final 27/01
– Praça do Quartel
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, início às 22h,o melhor
forró da região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
ÓBVIO CHOPERIA Pinda - 18/01 (sexta) – Banda Herzog. 19/01
(sábado) – Legião Urbana Cover. Banda 7 Cidades e The Smiths Cover
(Banda Panic). Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – 19/01 (sábado 21h) – O melhor do samba, pagode e outros ritmos. Charles Anjo 45 e convidados. Não sócio R$ 10,00
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – 26/01 (sábado) – Uma Noite
no Hawaii. Banda Gostoso Veneno, mircareta com a Banda Siriloko
e Dj Marcelo Boto (marchinhas e frevo). Tel (12) 3642-8599 / 35225356. www.paineirasclube.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba - 18/01 (sexta-feira 20h) – Banda
Dallas.
Pagodão dos Amigos: Sábado – 19/01 (21h) – Nota Samba.
02/01 – Yara Rocha. Domingo – 19/01 (21h) – Grupo Novo Skma.
27/01 – Grupo Intimidade. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher. Tel
(12) 3527-0510, 7814-4029 e 9749-8126.www.pindabar.com
RANCHO SANTA FÉ Aparecida – 18/01 (sexta) – Banda Rodeio.
25/01 – Banda 8 Segundos e Grupo Na Pegada. 01/02 – Zé Ricardo &
Thiago. Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – Baile com bandas
ao vivo toda quinta e sábado. Início às 21h. Tel. (12) 3648-4036 e
9775-0389. Dirigido pelo músico Wilson
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Delicioso almoço em fogão de
lenha diariamente. Pizza em forno de lenha nos eventos. Tel. 36422120. www.restaurantecolmeia.com.br
SÃO LUIZ DO PARAITINGA – 18/01 A 26/01 (19h) – Festival de
Marchinhas. Tel (12) 3671-7000. Site
www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br
SÍTIO DO GUEDINHO Caçapava – 20/01 (domingueira 18h) – Banda Chapéu Brasil. 27/01 – Banda Pegada Sertaneja. Tel (12) 36524942 / 9783-6080. www.sitiodoguedinho.com.br
UBATUBA Verão – 18/01 – Alexandre Peixe / Jammil. 19/01 – Jorge & Matheus. Local – Arena de Shows
VIA VALLE SHOW Pinda – 17/01 (quinta) – Grupo Toke de Samba.
Sexta e sábado - Funk a partir das 22h. Homem R$ 5,000 e mulher
free até 1h. Elas vip a noite toda. Tel (12) 8805-9557. Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, em frente à Faculdade Anhanguera
VILLA SERTANEJA São José - SEXTA-FEIRA – 18/01 – Banda Sacode
a Poeira. 25/01 – Noite da Tequila. Mateus Minas & Leandro, e Rodrigo & Santafé. Elas vip até 0h. SÁBADO – 19/01 – MC K9. Tel (12)
3033-1010
VINIL CLUB Pinda – 20/01 (domingo 19h) – MC Daleste e Djs Eduardo Coutinho e Clayton Alvez. 25/01 (sexta 23h) – MC Muleke &
Menor, MC Bola e Dj Batata. Convite para um show: Pista R$ 30 e vip
R$ 50. Para os dois shows: Pista R$ 50 e vip R$ 70. À venda em Neto
Jeans. www.vinilclub.com.br
Celso Corrêa

DESTAQUE DA SEMANA
Vem aí o concurso Rainha
Tropeiros do Vale 2013, para
garotas de 16 a 30 anos. As
interessadas devem enviar
foto, nome completo, data de
nascimento e telefone para o
e-mail: crel75@hotmail.com
e aguardar contato da organizadora, Célia Lima. Na foto,
Luana, uma das finalistas o ano
passado.

Luana, princesa
em 2011
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
Continuando as lembranças de Balthazar de Godoy
Moreira (1898/1969), conforme série de crônicas escritas
por ele em 1963 neste jornal.
Prosseguindo suas lembranças referentes à rua Fernando Prestes de outrora, Balthazar revela que até 1930 essa rua
conservava ainda a velha aparência de “rua de burgo antigo,
austera, comedida, conventual;
os prédios de severas fachadas,
sem jardins; beirais largos com
telhas coloniais pingando fios
de água no meio das calçadas
de pedras rústicas, mal ajustadas, com a grama que crescia
nas frinchas transformando as
em alpondras”.
E lembrava que somente na
casa da esquina, em frente à sua,
“as calçadas eram feitas de lages
grandes, de um meto quadrado,
lages que os pés dos transeuntes
já haviam desgastados”.
Recorda que era enorme a
sua residência e descreve: “...a
porta e cinco janelas para a rua
do Tijuco e mais um portão largo; abria outras tantas janelas
para a rua Rodrigo Lobato, seguindo-se um pedaço de muro
e o outro portão que dava para
cocheira e noutros tempos para o alojamento dos escravos”.
Sua descrição da ‘casa
grande’ passamos a descrever
na íntegra para que não corramos o risco de omitir nenhuma
poética pincelada de seu reminiscente quadro...
“Era um casarão despretensioso, porém, o corredor de
frente ladrilhado com aqueles tijolos quadrados que nunca mais vi, com a cancela ao
meio; a sala de jantar com o piso de tábuas largas e escuras –
canela preta – o forro em plano
oblíquo, seguindo o telhado, as
tábuas pintadas em várias cores berrantes alternadas em sequência, verde amarelo, azul,
branco e outra vez verde, amarelo etc... como as portas das tinturarias mais tarde. Era a coqueluche da época. Pintor que se
prezava não fazia diferente. As
paredes caiadas em cores claras
com uma barra escura, a óleo,
imitando a mármore. Muito mal
mas muito em volga.
“As fresta da sala davam
para o jardim; jardim intramuros para o deleite privativo da
família, herança dos mouros,
através dos ciumentos lusos,
nossos ancestrais . Intramuros
bem a salvo dos olhares indiscretos, dos estanhos como os
claustros, nos recolhimentos.
“Eram assim as casas de
Pinda. E algumas de certo existem ainda, desse estilo (referia-se aos anos sessentas). Um jardim à frente da residência era
absurdo, era como expô-la nua
ao público.
“O jardim era um reduto reservado, afeto aos cuidados da

(Agora com as reminiscências de Balthazar - 8 )
Bico de pena de J. Renato G. San-Martin

“...a avenida Fernando Prestes chegava então só até a rua dos Andradas. Aí estreitava numa casa baixa de beiral, com rótulas nas quatro janelas...”

dona da casa, os canteiros em figuras geométricas regulares ou
em forma de coração, cercados
de grama verde ou clara, periquitos amarelos ou vermelhos,
ou orelhas de lebres acinzentadas (Obs: periquitos e orelhas de
lebre são uma espécie de planta ornamental). Com o periquito
às vezes faziam inscrições. Um
ou outro jardim tinha o seu tanque ou uma grutazinha de pe-

dras artificiais, como a cascata
da praça. Andava na moda arremedar a natureza com cousas de
cimento como na Quinta da Boa
Vista, no Rio.
“As plantas acumulavam-se nos canteiros em promíscua compatibilidade, sem preconceito algum da família,
espécie ou da cor de suas flores. Dependia das ‘mudas de
flor’ que sinhá fosse conse-

Um Anúncio do Passado
Publicava-se em 1930, no jornal local
Folha do Norte (extinto)

guindo, sinhá ou outros da casa. Cada um vinha com alguma, achava sempre um lugar
no canteiro onde a enfiar.”
Sobre os jardins das casa antigas é interessante a recordação
de outro ilustre literato pindamonhangabense, o Jannart Moutinho Ribeiro, cujas reminiscências também foram publicadas
na Tribuna (outubro de 1970),
sucedendo a Balthazar em

nossas Crônicas de uma ‘cidade princesa’.
Jannart Moutinho também
contou as lembranças do casarão onde vivera, no então denominado Largo do Rosário,
atual Praça Francisco Romeiro
(Largo do Cruzeiro). Observe
que as descrições quanto aos
jardins se assemelham:
“O jardim era desses de antigamente, intramuros, onde se

			

ficava à vontade e se gozava
de um doce repouso, sem perturbações de passantes, jardins
como diz Lobato do de Dona
Benta, hoje fora de moda, com
esporinhas, cristas de galo, cravos – que era a flor preferida de
minha mãe - maravilhas, rosinhas, dessas de trepadeira, modestinhas, damas-entre verdes,
alecrins, guinés, arruda....”
(Continua)
mundoemfoco.viajeblog.com.br

Lembranças
Literárias:
Comparação
Lindas garças delicadas,
muito alvas, sossegadas,
vieram na várzea pousar.
O campo de verde-escuro,
tornou-se um branco puro,
límpido como o luar.

Eis que chega de repente
O caçador inclemente,
que as vem afugentar.
E o bando atingindo a altura,
num voo lento procura
onde possa descansar.

Em nossa alma (que igualdade!)
se a pureza e a bondade,
pousa feliz a cantar,
surge o inimigo também,
Irado, perverso, vem			
querendo o bem afastar...
M.R.P., Tribuna do Norte, 23/10/1960
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CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
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Exercício de 2012

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

Controle de Execuçao Orçamentaria
BALANCETE SINTÉTICO
Dezembro de 2012
Controle de Execuçao Orçamentaria
BALANCETE SINTÉTICO

RECEITAS
Conta

Descrição

Anterior

Período

Acumulado

Conta

Recebimento de Duodécimo do Exercício

Conta

7.315.000,00

665.000,00

7.980.000,00

7.315.000,00

665.000,00

7.980.000,00

RECEITAS

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Descrição

Anterior

Anterior

Dezembro
de 2012
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
611000.001

DESPESAS

Descrição

01

Legislativa

Acumulado

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Conta

Acumulado

6.458.082,69

662.410,84

7.120.493,53

6.458.082,69

662.410,84

7.120.493,53

DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Período

Período

Descrição

Anterior

Período

A

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

722110.001
722110.002

INSS - TERCEIROS
INSS - SERVIDORES

42.840,17
244.184,21

7.528,99
21.792,14

50.369,16
265.976,35

722110.003

INSS - VEREADORES

42.784,90

3.877,02

46.661,92

722130.001
722200.001

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

13.486,09
28.736,83

1.112,81
2.320,34

14.598,90
31.057,17

721200.001

722310.001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

302.949,89

27.912,56

330.862,45

722110.001

INSS - TERCEIROS

722330.001

CONSIGNAÇAO PASEP/PIS

710,17

136,25

846,42

722110.002

722420.001

RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

16.820,74

1.854,74

18.675,48

722520.001
722520.002

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.

58.251,11
111,87

5.672,64
0,00

63.923,75
111,87

722520.003

CONTRIBUIÇAO SINDICAL

722540.003
722540.004

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A

722599.001

VALE TRANSPORTE

7.283,79

722599.002

CREDITO DE TERCEIROS

22.281,45

724530.001

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA

31.013,79
1.093.096,15

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

621000.001

Devolução de Duodécimo do Exercicio Anterior

1.325.038,87
1.325.038,87

0,00
0,00

1.325.038,87
1.325.038,87

179.180,97

43,60

179.224,57

40.119,62

7.528,99

47.648,61

INSS - SERVIDORES

228.376,43

40.688,24

269.064,67

722110.003

INSS - VEREADORES

42.562,69

3.877,02

46.439,71

722130.001
722200.001

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

13.486,09
29.355,26

1.112,81
2.320,34

14.598,90
31.675,60

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
31 de dezembro
de 2012
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2011

5.975,71

9,33

5.985,04

722310.001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

286.546,67

44.846,79

331.393,46

140.614,63
135.050,80

14.670,17
8.529,18

155.284,80
143.579,98

722330.001
722420.001

CONSIGNAÇAO PASEP/PIS
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

716,20
15.645,70

130,22
1.830,74

846,42
17.476,44

663,38

7.947,17

722520.001

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN

58.251,11

5.672,64

63.923,75

2.301,40

24.582,85

722520.002

MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.

2.429,53

33.443,32

722520.003

CONTRIBUIÇAO SINDICAL

100.810,48

1.193.906,63

722540.003
722540.004

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A

722599.001
722599.002

VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS

724530.001

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONIBILIDADES

111,87

0,00

111,87

5.975,71

9,33

5.985,04

135.196,78
149.226,06

15.474,05
8.321,89

150.670,83
157.547,95

7.283,79
20.990,12

663,38
1.913,66

7.947,17
22.903,78

39.182,15

3.316,46

42.498,61

1.252.207,22

137.750,16

1.389.957,38

DISPONIBILIDADES

TESOURARIA
BANCOS
COMUM
APLICAçãO

0,00
49,38
1.606.974,68

TOTAL DOS BANCOS

1.607.024,06

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

1.607.024,06

TOTAL GERAL

TESOURARIA
BANCOS
COMUM
APLICAçãO

0,00
447.679,36
497.761,55

TOTAL DOS BANCOS

945.440,91

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

10.780.930,69

945.440,91

TOTAL GERAL

10.780.930,69

31 de dezembro de 2012
RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR

RG : 15.992.893

CRA : 52015

CRC : 1SP268781/P-9

Página: 1

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA
ATENDIMENTOS A PACIENTES SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / 2012

PRONTO SOCORRO

NOVEMBRO

ACUMULADO
NO
O ANO
O

12.039

143.993

NOVEMBRO

ACUMULADO
NO
O ANO
O

1.175

12.979

NOVEMBRO

MÉDICA
É

39

CIRÚRGICA

185

PRONTO
SOCORRO
180

AMBULATÓRIO
PREFEITURA
1

31

166

84

MATERNIDADE

31

282

PEDIATRIA

16

UTI ADULTO
UTI NEONATAL
SEMI INTENSIVA
NEONATAL
SOMA

Nomeia servidores para Controle Interno.
_____________________________________________

VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE:

PROCEDÊNCIA
Ê

LEITOS
CONTRATADOS

CLÍNICAS
Í

AMBULATÓRIO DE
ORTOPEDIA

ATO Nº 003, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

OUTRAS

ACUMULADO
NO ANO

4

1.590

73

9

1.916

279

0

3

3.247

53

49

2

2

596

7

13

13

0

0

140

7

5

1

0

4

60

7

22

4

0

18

162

138

726

610

76

40

7.711

Art. 1º – Nomear os servidores FABIANO ROSA DO AMARAL e DORIVAL VICENTE
ALVES CABRAL, para responderem pelo CONTROLE INTERNO da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, atendendo Instruções do Tribunal de Contas e originariamente aos artigos 31 e 74
da Constituição Federal.
Art. 2º – O controle interno tem a finalidade de executar a verificação, acompanhamento e
providências para prevenir e corrigir atos administrativos e de gestão fiscal, observando os princípios
constitucionais da legalidade, publicidade, razoabilidade, economicidade, eficiência e da moralidade,
dando ciência de qualquer irregularidade ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2013.

VEREADOR RICARDO PIORINO
Presidente

Eng. Luiz Carlos Loberto
Provedor

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12)
3644-2250 - Pindamonhangaba - SP - Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

Bazar do SOS

Camillo Alonso Filho
Diretor Administrativo

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

ATENÇÃO, ATENÇÃO

COMUNICADO IMPORTANTE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Nesta sexta-feira e sábado (dias 18 e 19 de janeiro),
grande promoção no Bazar do SOS, localizado na Av.: Dr.
Jorge Tibiriçá, nº 414 (embaixo do Viaduto)

ATENDIMENTOS A PACIENTES SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / 2012
DEZEMBRO

ACUMULADO
NO
O ANO
O

12.219

156.212

LEITOS
CONTRATADOS

DEZEMBRO

MÉDICA
É

39

CIRÚRGICA

PRONTO SOCORRO

CLÍNICAS
Í

AMBULATÓRIO DE
ORTOPEDIA

DEZEMBRO

ACUMULADO
NO
O ANO
O

1.181

14.160

PROCEDÊNCIA
Ê

130

PRONTO
SOCORRO
128

AMBULATÓRIO
PREFEITURA
0

31

215

124

MATERNIDADE

31

333

PEDIATRIA

16

UTI ADULTO
UTI NEONATAL
SEMI INTENSIVA
NEONATAL
SOMA

OUTRAS

ACUMULADO
NO ANO

2

1.720

77

14

2.131

330

0

3

3.580

29

26

2

1

625

7

8

7

0

1

148

7

6

0

0

6

66

7

19

7

0

12

181

138

740

622

79

39

8.451

QUALQUER PEÇA POR R$ 1,00
Participem, colaborem, ajude o SOS a ajudar quem precisa.
Sem mais para o momento, agradecemos e apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

LICENÇA DA CETESB
OVERSOUND INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRO ACÚSTICO LTDA, torna publico
que recebeu da CETESB a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3003938,
válida até 28/12/2016, para fabricação de alto-falantes, sito à Avenida Félix Galvão da
Cruz Simões, 420 - Feital - Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licenças Prévia N° 3001360 e N° 3001361 e requereu as Licenças de Instalação para
produção de Derivados de petróleo; à AV TOBIAS SALGADO, 45, DISTR IND DUTRA,
PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB
Eng. Luiz Carlos Loberto
Provedor

Camillo Alonso Filho
Diretor Administrativo

CABUI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. torna publico que RECEBEU DA CETESB
A LICENÇA PREVIA E DE INSTALAÇÃO Nº 3000557 PARA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS, SITO A AVENIDA DOM JOAO VI, S/N, LOTE 15, PQ IND. SANTA
RITA - PINDAMONHANGABA/SP.
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 18 de janeiro de 2013
Assessoria/Vereador Magrão

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Divulgação

O vereador Magrão manifestou sua alegria pelo
33º aniversário do residencial Pasin, Moreira César,
marcou presença nos eventos comemorativos e
parabeniza toda a comunidade do bairro e os
organizadores dos eventos. Ele afirmou ter muito
carinho pelo bairro onde reside e tem muito amigos,
além também de todos os demais bairros do distrito.
Na foto, Magrão com as irmãs Célia e Lia e o
pequeno Francisco.
O vereador Janio
Ardito comemora
aniversário domingo,
20 de janeiro. Parabéns
dos companheiros de
trabalho na Câmara,
familiares e amigos.

Parabéns para Stefanie
Lazário, que faz
aniversário no dia 20
de janeiro. Ela recebe o
carinho do pai Ednaldo
e dos seus familiares.

Arquivo pessoal

Parabéns para
os cunhados
aniversariantes,
Júnior (dia 22) e
Tatiane (dia 15).
Eles recebem
cumprimentos
dos familiares
e amigos,
principalmente
do Luis Gustavo,
que manda
beijos e abraços
carinhosos

João Paulo Ouverney

Comemorou aniversário dia 8 de janeiro Gustavo
Olympio Ramos Mello, popular “Gugu Mello”,
recebendo cumprimentos de muitos amigos, em
seu carrinho de lanche. Ele é sobrinho-neto do Dr.
João Romeiro, fundador do jornal Tribuna do Norte.
Parabéns da equipe da TN e de sua linda família!

Felicidades para
os noivos Bruna
e Otávio, que se
casaram no dia
12 de janeiro,
no 1º Templo da
igreja Batista,
com presença de
amigos e familiares,
que desejam muita
alegria e paz na
nova etapa de
suas vidas

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns para a aniversariante
do dia 17 de janeiro, Vera Lúcia,
Recebe os parabéns do marido
Paulo Donizetti (guarda municipal
na Subprefeitura de Moreira César),
dos filhos: Ricardo, Lucilene,
Fabiano, Michele,Paulo Sérgio e de
toda a família

Aniversaria dia 20
de janeiro Claudinei
Duarte, eficiente
secretário do
delegado titular de
Polícia Dr. Prado.
Claudinei é um dos
líderes do Movimento
de Tropeiros na região
e presidente do
bloco carnavalesco
Colibri, que após três
anos afastado, volta
à avenida este ano.
Que Deus o cubra de
bênçãos e lhe dê muita
alegria e felicidade!

Arquivo pessoal

Jorge Luiz Gonçalves, presidente da Amorpas –
Associação de Moradores do Residencial Pasin –
Moreira César - com diretores, subprefeito “Mané”
e funcionários da Secretaria de Esportes, na
comemoração dos 33 anos do Pasin no dia 12 de
janeiro
João Paulo Ouverney

Arquivo pessoal

Parabéns aos irmãos Maria Luíza e
Raul Jason Modesto Coutinho, e à
titia Silvia Modesto, pelos aniversários
comemorados no dia 13 de janeiro
recebendo abraços de toda a família e
amigos.
Arquivo pessoal

Garotas (16 a 30 anos) interessadas em participar
do Concurso Rainha Tropeiros do Vale 2013, podem
obter informações pelo e-mail: crel75@hotmail.com.
Na foto, Jaqueline, Ingrid, Cléssia, Bruna e Ana Paula,
finalistas de 2011
João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

A esteticista Susi
Blaustein está
comemorando
10 anos de
atividades,
atualmente com
o atendimento
próximo à Praça
do Cruzeiro
(Travessa Marquês
do Herval, 78),
telefones (12) 36421731/9135-3503

Parabéns para Miriam Prado,
que completa mais um
aniversário no dia 19 de
janeiro. Ela recebe o carinho
especial do namorado
José Wilton (motorista do
Departamento de Turismo
da Prefeitura) e de todos os
familiares e amigos.

Amigos curtindo com muita animação o Pagodão no
PindaBar

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

Gêmeas
aniversariantes

Arquivo pessoal

- Felicidade,
saúde e alegria
para as gêmeas
Marinara e
Monalisa,
aniversariantes
do dia 18 de
janeiro. São
os votos da
mamãe, irmãos,
parentes e amigos. Papai Altair (Tribuna do Norte)
pede ao Pai Eterno que ilumine os caminhos
que irão percorrer neste
plano terreno.

Ana Cristina, simpática integrante promoter
do PindaBar, realiza seu trabalho com muita
dedicação

Dona Eloísa Helena é uma das mulheres que mais
conhece o futebol de Pinda, tendo recebido várias
homenagens, inclusive a de Madrinha do Santa
Luzia. Na foto, ela com o marido Orlando (grande
goleiro), filhos, neta e sobrinhas
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 18 de janeiro de 2013

Entrevista
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CELIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de pedreiro, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Taubaté,
Estado de São Paulo, no dia 21 de dezembro de 1977, residente e
domiciliado Rua João Bosco Camilo nº 168, Shangrilá, nesta cidade, filho
de BENEDITO DA SILVA e MARIA DELURDES DE SOUZA SILVA.
FABIANA CRISTINA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Taubaté, Estado de
São Paulo, no dia 22 de janeiro de 1985, residente e domiciliada Rua
João Bosco Camilo nº 168, Shangrilá, nesta cidade, filha de JOSÉ BENEDITO ALVES e BENEDITA IVONE ALVES. 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, 15 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO DE JESUS CONFALONE PASCHOAL, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil solteiro, de 41 anos de idade,
nascido em Moreira César - Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no
dia 12 de dezembro de 1971, residente e domiciliado Rua Tenente Coronel Alexandre Marcondes Monteiro nº 362, Bosque da Princesa, nesta
cidade, filho de ORLANDO CONFALONE PASCHOAL e EXPEDITA DOS
SANTOS CONFALONE.
BRUNA HEMPFLING D’ELBOUX, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em São José dos
Campos, Estado de São Paulo, no dia 27 de junho de 1985, residente e domiciliada Rua Tenente Coronel Alexandre Marcondes Monteiro
nº 362, Bosque da Princesa, nesta cidade, filha de ORLANDO BUENO
D’ELBOUX e RITA APARECIDA HEMPFLING D’ELBOUX. 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, 16 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUILHERME SOUZA BRITO, de nacionalidade brasileira, profissão
eletricista, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 20 de julho de 1990, residente
e domiciliado Rua Sebastião Nogueira nº 38, Alto do Cardoso, nesta
cidade, filho de MOISÉS FRANCISCO DE BRITO e MIRIAN DE CAMPOS
SOUZA BRITO.
ANDRÉIA DE ANDRADE FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em
Piraí, Estado do Rio de Janeiro, no dia 11 de julho de 1986, residente
e domiciliada Rua Sebastião Nogueira nº 38, Alto do Cardoso, nesta
cidade, filha de GERALDO FERREIRA e HELENICE VAZ DE ANDRADE
FERREIRA. 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, 17 de janeiro de 2013.

ATO Nº 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a constituição de Comissões Permanentes.
_____________________________________________

VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando:
–
–
–

a expiração do prazo de validade das Comissões Permanentes constituídas pelo Ato
nº 34/2011, alterado pelo Ato nº 19/2012;
a exoneração de servidora do quadro efetivo que integrava Comissões Permanentes;
a importância de envolver maior número de servidores, oferecendo-lhes a oportunidade para
novos conhecimentos;

RESOLVE:
Art. 1º - Constituir as Comissões Permanentes da Câmara de Pindamonhangaba, com
validade de 02 de janeiro de 2013 a 15 de janeiro de 2014, tendo em suas composições, no
mínimo três servidores.
§ 1º - Após o prazo acima mencionado, as Presidências das Comissões devem ser renovadas.

Jorge Luiz fala sobre as dificuldades e
vitórias do Pasin em seu 33º aniversário
João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney
O presidente da Amorpas
- Associação de Moradores
de Bairros do Pasin – (Distrito de Moreira César), Jorge
Luiz Santos Gonçalves, nesta
entrevista especial sobre os
33 anos do bairro, fala sobre
as dificuldades enfrentadas
e vencidas por sua diretoria
desde 28 de março do ano
anterior, quando aconteceu a
posse.
Tribuna do Norte –
Quais as principais datas comemoradas pelos moradores
do bairro?
Jorge Luiz – Realizamos
festa julina, comemoramos
o Dia das Crianças e festejamos o aniversário do Pasin (33 anos), que este ano
aconteceu no dia 12 com recreação, homenagens, baile e
outras atividades. Nosso centro comunitário sedia diversos eventos (como o Projeto
Crescer) e já tem a agenda
anual praticamente completa.
TN – Quais as principais
conquistas de sua diretoria?
Jorge Luiz – Conseguimos reaver para o bairro uma
grande área de 6.000m2 entre a igreja São José e a quadra esportiva, que já estava
loteada. Outro trabalho foi
a mudança e implantação da

Jorge Luiz (à esquerda) com moradores

nova TAC – Taxa de Abertura de Crédito pelo qual a empresa responsável pelas moradias abandonadas aqui há
vários anos se comprometeu
a entregar três casas restauradas mensalmente. Existiam
55 moradias em péssimas
condições e três delas já foram entregues em perfeito
estado.
TN – E quais outros trabalhos a Associação está realizando?
Jorge Luiz – Estamos
trabalhando em um processo

para que todas as residências
com pendências sejam legalizadas para obterem o devido
registro no Cartório de Imóveis.
TN - E os projetos futuros?
Jorge Luiz – Um deles
é a reurbanização do bairro, cujo processo já está
tramitando na Promotoria
Pública do Meio Ambiente.
Pretendemos construir um
espaço cultural, social e de

Ballet Buterfly prepara
equipe de competição

lazer (Espaço Pasin) nesse
terreno que conseguimos
em frente à igreja. Vamos
realizar um concurso para a
criação da bandeira do Pasin, com a participação dos
moradores.
TN – Como está formada a sua diretoria?
Jorge Luiz – Jorge Luiz
(presidente), João Aparecido da Silva (vice-presidente), Carlos Roberto Silva
e Dalmor de Moura Dill
(Conselho Fiscal), Paulo
Fernando da Silva, Jacob
e Sinésio (suplentes). Paulo de Sales (1º tesoureiro),
João Batista (2º tesoureiro),
Rosângela (secretária) e
Paulo Borges (conselheiro).
TN – O senhor gostaria
de citar algo mais?
Jorge Luiz – Quero
agradecer ao prefeito Vito
Ardito, subprefeito “Mané”,
vereadores, policiais militares, nossos diretores e a
todos que de alguma forma
colaboram com nosso bairro sempre que solicitados.
Nossa principal meta era
muito trabalho com total
transparência e somos gratos a Deus por estarmos
conseguindo cumprir nossas propostas.

ATO Nº 002, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

Divulgação

Dispõe sobre a constituição de Comissões Permanentes.
_____________________________________________

Art. 2º – As COMISSÕES DE LICITAÇÃO, INVENTÁRIO FÍSICO PATRIMONIAL,
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PREGÃO, SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR e GESTÃO DE CARREIRAS, ficam assim constituídas:
a) COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE:

1- MARCELO HELEODORO DA SILVA - PRESIDENTE
2- Elisângela Azevedo da Silveira - Vice-Presidente
3- João Rodrigo Moreira
4- Fabiano Rosa do Amaral
5- Cristiane de Oliveira Santos

Art. 1º – Alterar a constituição das Comissões Permanentes da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, com validade até 15 de janeiro de 2014, mantendo em suas composições,
no mínimo três servidores.
§ 1º - Após o prazo acima mencionado, as Presidências das Comissões devem ser renovadas.

b) COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO PATRIMONIAL

Art. 2º – As COMISSÕES DE LICITAÇÃO, INVENTÁRIO FÍSICO PATRIMONIAL,
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PREGÃO, SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR e GESTÃO DE CARREIRAS, ficam assim constituídas:

1- Dorival Vicente Alves Cabral - PRESIDENTE
2- Ricardo Rodrigues Augusto - Vice-Presidente
3- Aline Soares Carvalho
4- André Luis de Araujo
5- Luis Claudio Gonçalves

a) COMISSÃO DE LICITAÇÃO:
1- ELISÂNGELA AZEVEDO DA SILVEIRA - PRESIDENTE
2- Marcelo Heleodoro da Silva - Vice-Presidente
3- Fabiano Rosa do Amaral
5- Cristiane de Oliveira Santos

-1-

c) COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS:
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba
Portal: www.camarapinda.sp.gov.br
1- ROBSON LUIZ
MONTEIRO --SP
PRESIDENTE

2- Dorival Vicente Alves Cabral – Vice-Presidente
3- Natália Lugli Sper – Mestre de Cerimônias
4- Thaís Batista do Carmo
5- Luiz Carlos Pinto

Alunas participando de aula com a professora Ana Paula

EQUIPE DE APOIO:

Além de oferecer aulas
para iniciantes (crianças a
partir de dois anos), o Ballet
Buterfly já começa a preparar também sua equipe para
participar de competições
oficiais. Desde o dia 8 de janeiro a Academia Oxy está
efetivando matrículas. As
aulas acontecem de segunda
a quinta-feira, nos períodos
da manhã, tarde e noite.

1- Alex Fabiano da Silva
2- André Luis de Araujo
3- Elisete Jesus de Andrade Sousa
4- Ely Cavalcante Silva
5- Luis Claudio Gonçalves
6- Marcelo de Oliveira
7- Maria Marcelina Baptista Morais
8- Samara de Paula Lemes Apolinário
9- Sheila Carvalho Bonani
d) COMISSÃO DE PREGÃO:
PREGOEIROS :

b) COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO PATRIMONIAL

1- Marcelo Heleodoro da Silva
2- Fabiano Rosa do Amaral
3- João Rodrigo Moreira
4- Ricardo Rodrigues Augusto
5- Dorival Vicente Alves Cabral
6- Elisângela Azevedo da Silveira
7- Cristiane de Oliveira Santos

A responsável pelo curso, professora Ana Paula de
Oliveira, tem bastante experiência. Em seu currículo
constam serviços prestados a
escolas, academias e clubes
de diversas cidades do Vale
do Paraíba.
A Academia Oxy fica
na rua Dr. Monteiro César,
175, centro, telefones (12)
3522-1080.

1- DORIVAL VICENTE ALVES CABRAL - PRESIDENTE
2- Ricardo Rodrigues Augusto - Vice-Presidente
3- Aline Soares Carvalho
4- André Luis de Araujo
5- Luis Claudio Gonçalves
c) COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS:
1- ROBSON LUIZ MONTEIRO - PRESIDENTE
2- Dorival Vicente Alves Cabral – Vice-Presidente
3- Natália Lugli Sper – Mestre de Cerimônias
4- Luiz Carlos Pinto
5- Ricardo Rodrigues Augusto
6- Thaís Batista do Carmo
EQUIPE DE APOIO:

d) COMISSÃO DE PREGÃO:
PREGOEIROS :

e) COMISSÃO
DISCIPLINAR:

DE

SINDICÂNCIA

E

PROCESSO

-1-

1- Alex Fabiano da Silva
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
2- André Luis dePindamonhangaba
Araujo
- SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br
3- Elisete Jesus de Andrade Sousa
4- Ely Cavalcante Silva
5- Fabiano Rosa do Amaral
6- Luis Claudio Gonçalves
7- Marcelo de Oliveira
8- Maria Marcelina Baptista Morais
9- Samara de Paula Lemes Apolinário
10- Sheila Carvalho Bonani

1- Marcelo Heleodoro da Silva
2- Fabiano Rosa do Amaral
3- João Rodrigo Moreira
4- Ricardo Rodrigues Augusto
5- Dorival Vicente Alves Cabral
6- Elisângela Azevedo da Silveira
7- Cristiane de Oliveira Santos

ADMINISTRATIVO

1- MARCELO HELEODORO DA SILVA - PRESIDENTE
2- Elisângela Azevedo da Silveira - Vice-Presidente
3- Rômula Maria Soares
Art. 3º – Ficam designados os servidores abaixo para responder como representantes da
CIPA :
1-Maria Marcelina Baptista Morais
2-Alexandre de Almeida Vicente
3- Mário Avelino dos Reis
4- Ailton de Carvalho
5- Aline Soares Carvalho
6- Alex Fabiano da Silva
-2-

Art. 4º - Em substituição à servidora do quadro permanente, exonerada a pedido, que atuava
da COMISSÃO
DE GESTÃO
CARREIRAS,
atuará
a servidora
RÔMULA
Rua como
AlcidesPresidente
Ramos Nogueira,
860 - Loteamento
Real VilleDE
- Mombaça
- 12400-900
- Telefax:
(12) 3644-2250
MARIA SOARES.Pindamonhangaba
Os demais membros
referida
Comissão permanecem inalterados, nos termos
- SP daPortal:
www.camarapinda.sp.gov.br
do do Ato nº 28, de 30/08/2012, vigente até setembro do corrente ano.
Art. 5º - O Ato 002, de 15/01/2010 que constituiu a BRIGADA DE INCÊNDIO permanece
em vigor com a seguinte alteração: o líder do PAVIMENTO TÉRREO passa a ser o servidor
RICARDO RODRIGUES AUGUSTO.

ENTIDADES E MOVIMENTOS CANDIDATOS À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE PINDAMONHANGABA
Titular: Willian Paulo da Silva
Suplente: José Fernandes Ribeiro
GRUPO DE ARTESANATO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Titular: Clarisse Oliveira Rodrigues Landim da Silva
Suplente: Ivanir aparecida da Silva Leite
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Titular: Andréa Campos Sales Martins
Suplente: Marcelo Esteves de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINDAMONHANGABA
Titular: Vanessa Cristina Cornetti de Lima
Suplente: Ana Karina Nunes Bondioli
GRUPO INCLUIR E APRENDER
Titular: Antonio Sergio Durand
Suplente: Luciana Wolff
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2013.
Comissão Organizadora da Eleição da Sociedade Civil
Andréa Campos Sales Martins
Carlos Alberto Gonzaga
Vanessa Cristina Cornetti de Lima
Rodrigo Martins
Rua Euclides Figueiredo, 94 – Centro 12420-060 Pindamonhangaba/SP

Art. 6º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2013.

VEREADOR RICARDO PIORINO
Presidente
Publicado no Departamento de Administração.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12)
3644-2250 - Pindamonhangaba - SP - Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO AO TRABALHO
Sra Mácia Gomes... Em Face de sua ausência injustificada e continuada ao
serviço, venho através desta, solicitar o seu comparecimento imediato ao seu local
de trabalho situado a Praça Mon Senhor Marcondes Nº 90 Centro – Pindamonhangaba – SP, para assumir suas funções. Atenciosamente, Signa Corr de Seg Gestão
e Negócios LTDA.

e) COMISSÃO
DISCIPLINAR:

DE

SINDICÂNCIA

E

PROCESSO

ADMINISTRATIVO

1- MARCELO HELEODORO DA SILVA - PRESIDENTE
2- Elisângela Azevedo da Silveira - Vice-Presidente
3- Rômula Maria Soares
Art. 3º – Ficam designados os servidores abaixo para responder como representantes da
CIPA :
1-Maria Marcelina Baptista Morais
2-Alexandre de Almeida Vicente
3- Ailton de Carvalho
4- Aline Soares Carvalho
5- Alex Fabiano da Silva
Art. 4º - Em substituição à servidora do quadro permanente, exonerada a pedido, que atuava
como Presidente da COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRAS, atuará a servidora RÔMULA
MARIA SOARES. Os demais membros da referida Comissão permanecem inalterados, nos termos
do Ato nº 28, de 30/08/2012, vigente até setembro do corrente ano.
Art. 5º - O Ato 002, de 15/01/2010 que constituiu a BRIGADA DE INCÊNDIO permanece
em vigor com a seguinte alteração: o líder do PAVIMENTO TÉRREO passa a ser o servidor
RICARDO RODRIGUES AUGUSTO.
-2Art. Ramos
6º - Este
Ato 860
entra
em vigorReal
na Ville
data- de
sua publicação,
revogadas
as disposições em
Rua Alcides
Nogueira,
- Loteamento
Mombaça
- 12400-900 - Telefax:
(12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br
contrário.
Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2013.

Dias 18, 22 e 25/1/13

VEREADOR RICARDO PIORINO

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO AO TRABALHO
Sra Gislaine da Silva ... Em Face de sua ausência injustificada e continuada ao
serviço, venho através desta, solicitar o seu comparecimento imediato ao seu local
de trabalho situado a Praça Mon Senhor Marcondes Nº 90 Centro – Pindamonhangaba – SP, para assumir suas funções. Atenciosamente, Signa Corr de Seg Gestão
e Negócios LTDA.
Dias 18, 22 e 25/1/13

Presidente
Publicado no Departamento de Administração.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12)
3644-2250 - Pindamonhangaba - SP - Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

Esportes 15

Pindamonhangaba, sexta-feira, 18 de janeiro de 2013

Secretaria de Esportes promove
reunião com equipe de professores
Marcos Cuba

A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Pindamonhangaba realizou,
na tarde da última quarta-feira (16), uma reunião
com a equipe de diretores,
coordenadores, gerentes e
gestores.
O encontro ocorreu no
auditório do Executivo e
contou com a presença de
mais de 30 proﬁssionais.
Na ocasião, o secretário
de Esportes, Leandro Galdino, apresentou a equipe
de trabalho e as diretrizes
para os próximos anos.
“Temos muito trabalho
pela frente mas as expectativas são as melhores
possíveis. Contamos com
o apoio de toda a equipe e
também da população para
realizarmos ações de desenvolvimento e incentivo
da prática esportiva nas
crianças e jovens”, declarou o secretário.

Momento da reunião,
realizada no auditório
da Prefeitura

Futsal feminino de Pinda
estreia na Taça Vanguarda
Arquivo TN

Prefeitura realiza
reparos na Secretaria
de Esportes
Marcos Cuba

A equipe da Elétrica da Prefeitura está fazendo uma nova rede para a
Secretaria de Esportes

Equipe de Pinda está preparada e espera fazer boa estreia em São Sebastião

A equipe de futsal feminino de Pindamonhangaba vai
estrear na V Taça Vanguarda
de Futsal neste sábado (19).
A competição acontece em
São Sebastião e as representantes pindenses entrarão em
quadra às 19 horas. O primeiro jogo será contra Caçapava
e Pinda aposta em uma equi-

pe formada apenas por atletas do município.
Pindamonhangaba contará com as atletas Artemiza,
Marina, Fran, Tatinha, Pelé,
Tai, Cami, Mari, Jéssica, Bia e
Nayara, comandadas pelo técnico Marcos Derrico, que conta com o assistente João Vitor.
Este será o quarto ano que

Pindamonhangaba participará deste evento. Em 2010 e
2012, as atletas garantiram o
terceiro lugar e, em 2011, a
cidade ﬁcou com o vice.
A V Taça Vanguarda de
Futsal Feminino contará com
11 equipes, na chave de Pinda
estão Caçapava, Caraguatatuba e Campos do Jordão.

A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando a manutenção
em diversas secretarias.
A equipe da Secretaria de
Obras – setor de Elétrica - deu início a diversos
trabalhos na Secretaria de
Esportes. Os proﬁssionais
iniciaram as atividades
na manhã de quinta-feira
(17).
Estes trabalhos são de
grande relevância para
o bom desempenho das

ações da equipe da Secretaria de Esportes. As instalações e os serviços de manutenção propiciam melhores
condições para o desenvolvimento das atividades.
Os eletricistas irão fazer uma nova rede para
dar suporte aos equipamentos e evitar futuros
problemas,
garantindo
também a segurança dos
funcionários.
A Secretaria de Esportes, com sede no Centro

Esportivo João Carlos de
Oliveira “João do Pulo”
também receberá novas
melhorias e, em breve, o
local contará com refeitório, ginásio de lutas e
nova sede administrativa.
Para o prefeito Vito
Ardito, propiciar aos funcionários boas condições
de trabalho, garante um
melhor desempenho dos
mesmos e consequentemente um melhor atendimento à população.

16 Esportes
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Divulgação

Torcedores escolhem
uniforme do time de
Guaratinguetá

Cédulas da eleição da Liga
conterão números dos candidatos
Arquivo TN

Divulgação

Macarrão quer apoio de
empresas privadas e melhorias
nas categorias de base

A diretoria do Guaratinguetá Futebol Ltda divulgou
o novo uniforme do Tricolor
do Vale para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista e da Série B do Campeonato Brasileiro 2013. A
primeira camisa de jogo será
vermelha com uma pequena
faixa lateral branca e o lado
esquerdo em azul. A escolha
foi feita pelos torcedores por
meio de uma enquete realizada entre a última sexta-feira
e o domingo, no site oﬁcial

do clube. Foram dadas aos
torcedores quatro opções de
uniformes (veja o uniforme
escolhido acima). Apesar da
deﬁnição, o Departamento de Marketing da Garça
ainda negocia com a Nakal,
distribuidora do uniforme,
a data em que passará a ser
comercializado para os fãs
do time. A expectativa é que
na estreia do Guará na série
A2, contra a Santacruzense,
os jogadores estreiem a roupa nova.

Veja os jogos das duas
primeiras rodadas do
Paulistão 2013
Divulgação

Lances emocionantes marcam futebol da cidade

A Liga Pindamonhangabense de Futebol realizou
uma reunião nessa quinta-feira (17), em sua sede (Ginásio de Esportes Manoel
César Ribeiro – Quadra Coberta) para tratar de detalhes
da eleição – que está marcada
para o dia 3 de fevereiro, entre 9 e 14 horas.
No encontro, resolveu
que os candidatos serão representados por chapas com
números e houve sorteio para
deﬁnição destes números:
Onofre César Junior (1); Vlamir Lucas de Souza Lima, o
Macarrão (2); Pedro Rosa da
Silva – o Ico (3); e Roberto
de Oliveira (4) – este último, que faltou à reunião,
não enviou representante e

nem justificou a ausência.
O atual presidente da
Liga, Carlos Magno da Silva
– o Carlão – disse que cada
chapa poderá contar com
um ﬁscal durante a eleição.
Carlão aﬁrmou ainda que a
apuração dos votos começará
imediatamente após o término da eleição. “Devemos iniciar a contagem às 14h15 e o
vencedor será empossado no
mesmo dia”.
Na Tribuna
A Tribuna do Norte continua sua série de entrevistas
com os candidatos a presidência. Desta vez, o jornal
entrevista Vlamir Lucas de
Souza Lima – mais conhecido como Macarrão.

O especial de entrevistas com os candidatos a
presidente da Liga de Futebol desta semana é com
Valmir Lucas de Souza
Lima – o Macarrão, que
se diz conﬁante na vitória.
“Estamos conversando todos os dias com os presidentes dos clubes de Pinda
para apresentar as propostas da nossa chapa. Acredito que esse contato direto
com os presidentes é muito
importante para a Liga”.
Segundo Macarrão, a
Liga deve buscar novos
parceiros. “A Liga e, principalmente, os clubes não
podem apenas depender
da Prefeitura. Nossa intenção é buscar o comércio
e as indústrias para fazermos competições fortes”.
Ele também promete
melhoras na base. “Vamos
abraçar o futebol menor,
olhar com mais carinho e
atenção para a base. Muitos técnicos e pais de jogadores reclamam que os
meninos jogam pouco”.
Macarrão disse que
buscará apoio do Poder
Executivo para construção

João Paulo Ouverney

Macarrão vai ouvir
presidentes dos clubes

de uma sede própria em
local central e aﬁrmou que a
Liga dará mais ‘voz’ a todos.
“Temos que deixar os membros das equipes ter uma participação maior na tomada
de decisões para os campeonatos, bem como serem mais
ouvidos nos conselhos”.
Finalizando a entrevista
com a Tribuna do Norte,
Macarrão desejou um ótimo 2013 a todos os clubes, dirigentes, técnicos e
jogadores da cidade. “Espero que seja um ano com
muito sucesso a todos nas
competições e podem conﬁar neste novo modelo de
administração que venho a
propor para todos vocês”.
Fotos: Marcos Cuba

Começa neste ﬁm de semana, sábado (19) e domingo (20), o Campeonato
Paulista de 2013. Os jogos
dos times “grandes” serão:
Palmeiras x Bragantino,

São Paulo x Mirassol, São
Bernardo x Santos e Paulista x Corinthians. Confira
a tabela das rodadas de sábado e domingo e do meio
da semana:

1ª RODADA
Sábado - 17 horas
Sábado - 17 horas
Sábado - 17 horas
Sábado - 19h30
Sábado - 19h30
Sábado - 19h30
Domingo - 17 horas
Domingo - 19h30
Domingo - 19h30
Domingo - 19h30

Palmeiras x Bragantino
São Paulo x Mirassol
União Barbarense x XV de Piracicaba
Atlético Sorocaba x São Caetano
Penapolense x Ituano
São Bernardo x Santos
Paulista x Corinthians
Botafogo x Oeste
Linense x Guarani
Ponte Preta x Mogi Mirim

2ª RODADA
Quarta-feira
Quarta-feira
Quarta-feira
Quarta-feira
A deﬁnir
Quarta-feira
Quarta-feira
Quarta-feira
Quarta-feira
Quinta-feira

-

19h30
19h30
19h30
19h30

- 19h30
- 19h30
- 19h30
- 19h30
- 19h30

Guarani x São Bernardo
Santos x Botafogo
Ituano x Atlético Sorocaba
XV de Piracicaba x Paulista
São Caetano x São Paulo
Mogi Mirim x Penapolense
Corinthians x Ponte Preta
Bragantino x Linense
Oeste x Palmeiras
Mirassol x União Barbarense

Nadador de Pinda é
exemplo de superação
“Faço o mar dentro da piscina. A doença
não me tem, porque eu a controlo”
Ele tem 42 anos e pelo
menos 30 deles com histórias
que tiveram como cenário as
piscinas e mares.
Há 12 anos representando
a cidade em diversas competições, Vanderson Ângelo
Dias Xavier é um exemplo de
superação e dá uma lição ao
preconceito. Um olhar para a
esposa e os dois ﬁlhos, seja
em casa ou em competições,
é o estímulo que precisa para
ter mais vontade de viver.
Xavier começou a nadar
em Pindamonhangaba, com
a professora Vera, e há oito
anos segue os conselhos do
professor Wilson, que, segundo o nadador, é um ser humano fantástico. Dá treinos
especíﬁcos e ajuda sempre os
atletas no que pode, inclusive entrando na piscina e ensinando os alunos. Por conta
disso, só tem a agradecer.
Os grandes desaﬁos da
carreira deste atleta, para
este ano, são os circuitos
de Águas Abertas, circuito
Caixa e Federação Paulista.
A primeira competição terá
início em março. Xavier está
treinando bastante para representar o município na categoria PCD S14 (Pessoa com Deﬁciência) nessa competição.

Vanderson Ângelo Dias Xavier ultrapassa barreiras do sucesso

Ele comenta que tem problema de esquizofrenia desde
que sofreu um acidente, há 12
anos. Faz questão de aﬁrmar
que é ele que tem a doença e
não ela que o tem, pois a controla muito bem.
O nadador está muito feliz com os resultados que a
natação tem lhe proporcionado. Quando iniciou os treinos
pesava 120 quilos e tinha depressão. “Agora a vida é só
alegria, agradeço pelo apoio
que recebo da minha família
e dos proﬁssionais da Prefeitura”, conta emocionado.

Xavier considera muito
importante a oportunidade
que a Prefeitura de Pinda
oferece aos atletas. Para ele,
esporte é vida e a natação é a
sua grande paixão.
O atleta garante que é grande a expectativa em um bom
desempenho durante os circuitos e também na prova da
Federação Paulista. Para participar das várias provas, está
nadando diariamente cerca de
4 km, fazendo musculação e
pedalando 20 km por dia.
Preconceito
O atleta revela que esbar-

ra no preconceito, mas mostra que é capaz de fazer o que
todos os demais fazem.
“Com muita coragem,
determinação e apoio da
família consigo enfrentar
o preconceito. Ele é muito grande, até parece que
você está com uma marca
na testa. Como estou consciente disso, não me preocupo mais. Para as pessoas
que sofrem qualquer tipo de
preconceito, um conselho:
aconteça o que acontecer
siga em frente com seus objetivos”, ﬁnalizou.

