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Siderúrgica deve gerar mais de
700 empregos diretos em Pinda
O prefeito Vito Ardito recebeu em seu gabinete, na quinta-feira (17), empresários da GV
do Brasil – Indústria e Comércio
Aço Ltda. que, em poucos meses, estará operando em Pindamonhangaba. O encontro com
o chefe do Executivo reuniu o
gerente de Processos da GV do

Daniela Gonçalves

Brasil, Eduardo Duarte; o gerente de Controle, Enrique Flores
González; o diretor geral do grupo Simec do México, Luiz Garcia
Limón; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rubens
Fernandes, e o secretário de
Planejamento Jorge Samahá.
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Maior segurança nas
estradas do Ribeirão
Grande e Piracuama
Célia Lima

Prefeito e secretários conversaram sobre vários assuntos ligados à instalação da Siderúrgica

O cruzamento entre a rodovia Caio Gomes Figueiredo
(centro/Piracuama) e a estrada
Jesus Antonio de Miranda (Ribeirão Grande) está ganhando
um dispositivo de acesso similar
a uma rotatória e uma área de
espera. Com o serviço, a tra-

vessia de uma via para outra se
tornará segura para milhares de
pessoas que passam pelo local
diariamente. A obra é executada pelo Governo do Estado, por
meio do DER- Departamento de
Estradas de Rodagem.
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Mais de 200 jovens participam
de movimento religioso na cidade
Célia Lima

Copa Moreira César
de Futsal estreia
com muitos gols
Célia Lima

Mais de 200 jovens evangélicos vindos de 35 cidades
de 10 estados brasileiros
CE “Zito” ficou lotado durante os jogos

previsão
do tempo
TERÇA-FEIRA - 22/1
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
26ºC

QUARTA-FEIRA - 23/1
Nublado e pancadas
de chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
27ºC

QUINTA-FEIRA - 24/1
Nublado e pancadas
de chuva á tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
30ºC

SEXTA-FEIRA - 25/1
Pancadas de
chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
31ºC

estão em Pindamonhangaba
desde o último dia 9, promovendo o movimento "Acenda

a Luz". No último dia 18, eles
estiveram em ação na praça
Monsenhor Marcondes. No dia

19, pela manhã, estava programado para irem aos bairros Castolira e Araretama.
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Esportes 12

Polícia apreende grande
quantidade de drogas
A Polícia Militar apreendeu sábado (19), em operação no Maricá, armas
de fogo, celulares, grande

quantidade de drogas, produtos químicos, balança e
dinheiro. Dois homens foram
Polícia 11
presos.

Carnaval 2013 "Caia na Folia"
terá atrações para todos

Arquivo TN

Ganhadora do carro de
O Lojão é do Araretama
O estabelecimento comercial O Lojão Magazine
realizou domingo (20,) o
sorteio da promoção de Na-

tal "Esse é meu", e o vencedor ganhou um carro Nissan
March avaliado em R$ 29 mil.
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Rua do Campo Alegre
recebe várias melhorias
Página 5

Desfile das Dondocas mobiliza centenas de pessoas pelas ruas
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Editorial

Paineiras Country Club realiza Baile do Hawaii no sábado

Não ao cigarro, causador
de muitos danos à saúde
Muito se fala em poluição do meio ambiente, que pode
causar (ou já estaria causando) mudanças no clima e no
modo de vida em todo o planeta Terra. Constantemente
são realizados seminários e eventos diversos alertando a
população sobre o os males que o homem está causando
à natureza.
Existe, porém, outra forma de poluição talvez muito
pior, porque causa danos diretamente às pessoas: o cigarro. O polêmico e discutido cigarro, defendido pelos fumantes, atacado pelos não fumantes. Mas reconhecido por
médicos, cientistas e pela Organização Mundial de Saúde
como um grande mal, causador de câncer e responsável
por milhares de mortes diariamente.
Por meio das tragadas, a pessoa injeta nos pulmões
e em todo seu organismo, grande quantidade de gases
tóxicos, que aos poucos vão imprimindo suas marcas,
corroendo os órgãos internos e forjando futuras doenças
graves. E muita gente que não fumava pagava pelos fumantes, porque tinha que receber as baforadas e “fumar
passivamente”, com consequências ainda maiores.
Felizmente, nos últimos anos, os governantes passaram a tomar consciência de que algo deveria ser feito
para defender os direitos dos não fumantes. Em 2009, a
Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto do
ex-governador José Serra (PSDB), que proíbe o fumo em
lugares fechados, públicos ou privados, no Estado de SP.
E recentemente, em dezembro de 2012, a presidente
Dilma Rousseff sancionou a lei que proíbe o fumo em locais
fechados em todo o país, sejam públicos ou privados. O texto prevê proibição do fumo em recintos fechados. Antes, a lei
brasileira permitia o fumo desde que houvesse fumódromos.
Algumas leis estaduais já haviam proibido essa prática. Agora, a restrição vale para todo o território nacional.
Considera-se recinto coletivo público ou privado “local
fechado, de acesso público, destinado a permanente utilização simultânea por várias pessoas”. Entram nessa regra, por exemplo, os shoppings. Os infratores poderão ser
convidados pela polícia a se retirarem do local. Bares, restaurantes e hotéis que não cumprirem com medida poderão receber multa de até R$ 3 milhões e ainda ter o registro
cassado. Pela lei, ficam proibidos os fumódromos e as
áreas separadas para fumantes em bares e restaurantes.
E se existem leis federais e estaduais que garantem o
direito dos não fumantes, Pindamonhangaba se adiantou
neste setor, tendo sua legislação própria. A Lei nº 1.582
proíbe a propaganda de fumo e bebidas alcoólicas nos
transportes coletivos municipais. Outra lei, a de nº 1.641,
proíbe o uso de fumo em veículos de transportes coletivos,
supermercados, elevadores de passageiros e salas de espetáculos. Em seguida veio a Lei nº 2.097, proibindo fumar
em hospitais, áreas de saúde, lojas, garagens públicas,
museus, escolas e táxis. E finalmente foi criada a Lei nº
2.195, estabelecendo a proibição do fumo em repartições
públicas municipais.

O Paineiras Country Club de
Pindamonhangaba realiza seu
tradicional Baile do Hawaii neste
sábado (26), com início às 23 horas, animado pela Banda Gostoso
Veneno. Haverá bonitas dançarinas
na área da piscina, pagode, micare-

EMPREGO
Vale do Paraíba tem mais
de 800 vagas disponíveis
Quem está precisando de emprego deve ficar atento: a região
do Vale do Paraíba está com 844 vagas de emprego abertas. As
oportunidades são oferecidas pelo programa do governo estadual,
Emprega São Paulo/Mais Emprego, desenvolvido pela Sert - Secretaria de Relações do Trabalho.
Cadastro. Para saber quais as vagas disponíveis se candidatar a uma delas, basta acessar o site www.empregasaopaulo.
sp.gov.br , criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra
opção é comparecer a um PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador, com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

Empresas de telefonia celular lideram a lista
de reclamações do consumidor em 2012
Divulgação

As empresas de telefonia celular tomaram a dianteira em 2012 no
ranking de atendimentos do Sindec
- Sistema Nacional de Informações
de Defesa do Consumidor, que congrega as informações de mais de
2 milhões de atendimentos feitos
por 441 Procons do país. As informações foram divulgadas sábado
(19), pela Secretaria Nacional do
Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça.
A operadora Oi foi a líder. Durante o ano passado, o sistema
recebeu 172.119 “demandas” sobre telefonia celular - ou 9,17% do
total de atendimentos. A campeã
Oi contabilizou 120.374 demandas,
seguida por Claro e Embratel com
102.682, e Vivo Telefônica com
44.022.

Clécia Daiana, Rainha
Tropeiros do Vale de 2012

IPVA continua a ser recebido pela rede bancária
Divulgação

Veja as datas que se comemoram
hoje e nos próximos dias:
22/1 – Dia do Senado
23/1 – Dia de Santo Ildefonso
24/1 – Dia Nacional da Previdência Social e Dia do Carteiro

Veja mais um local muito conhecido de Pindamonhangaba,
como era no passado e como é na atualidade:
João Paulo Ouverney

Augistin San Martim

A primeira parcela do IPVA –
Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores referente a
2013 continua a ser recebida pela
rede bancária. Começou a vencer
também o prazo para quem optar por pagar o imposto em uma
cota, com direito a desconto. O
pagamento pode ser efetuado
em qualquer agência bancária
credenciada ou pelos serviços
de atendimento oferecidos pelo
banco, o que inclui a internet. A
data dos vencimentos das parcelas varia de acordo com o final
da placa. Quem realizar o pagamento em apenas uma cota no
mês de janeiro tem um desconto
de 3% no valor total. Outra maneira é parcelar o valor em até
três vezes, entre os meses de janeiro e março. O seguro obrigatório
(DPVAT) também pode ser parcelado este ano. Consulte o valor e
imprima a guia para pagamento no
site do Detran: http://www3.fazenda.sp.gov.br/ipvanet/

Falecimentos

Hoje...
Prédio atual do Batalhão Borba Gato, no mesmo lugar

Ontem...
Quartel do 2º Batalhão de Engenharia de Combate

Concurso
Rainha
Tropeiros do
Vale 2013
Divulgação

Datas Comemorativas

Ontem e hoje

Divulgação

ta, marchinha e frevo da Banda Siriloko e DJ Marcelo Boto, no salão
social. Sócios não pagarão ingresso. Mais informações podem ser
obtidas pelos telefones (12) 36428599 e 3522-5356 e no site www.
paineirasclube.com.br

21/1 - Francisca Sales de
Almeida, 91 anos, moradora
do centro
21/1 - Maria dos Santos
Melo, 85 anos, moradora do
bairro Santa Cecília
19/1 - Robert Willian Ribeiro dos Santos, idade: 28 anos,
morador da Cidade Nova;
Terezinha Maria de Oliveira,
idade: 66 anos, moradora do
Campo Alegre.

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.
Dicas de Saúde:
Como evitar a gripe
Lavar bem as mãos: não
há melhor maneira de evitar
a gripe do que lavar bem as
mãos. Oitenta por cento das
infecções são transmitidas por
contato com superfícies e objetos em que as pessoas tossiram ou espirraram. Quando
você toca olhos, boca e nariz,
leva o vírus para dentro do
corpo, explica Philip M. Tierno,
professor clínico de microbiologia e patologia no NYU Langone Medical Center. Por isso,
o ideal é lavar as mãos antes
de comer, beber e encostar no
rosto.

Como escrever
corretamente
Do livro “1.000 erros de
português” – Autor: Prof. Luiz
Antonio Saconni
Posso dizer que expludo
de alegria quando estou em
Salvador?
Não: a forma expludo não
existe. Quanto ao verbo explodir e demais defectivos, também não existe exploda, como
se ouve muito: “Quero que ela
exploda” . A língua, assim, explode antes...
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GV do Brasil vai gerar mais de
700 empregos diretos em Pinda
Daniela Gonçalves

A reunião com o prefeito contou com a participação dos secretários municipais e diretoria da siderúrgica

Cidade intensifica
trabalhos de combate
à dengue no verão
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da equipe de Controle de Vetores da
Secretaria de Saúde, intensifica neste período de verão, a
orientação à população sobre
o combate à dengue.
O objetivo da Prefeitura
de Pindamonhangaba é evitar que a doença se alastre
na cidade e, para que isso
aconteça, a participação da
população é de grande importância.
Para tanto, é preciso ficar
atento a locais que possam se
transformar em criadouros
do mosquito como: potes que
acumulam água nos quintais,
pratos de vasos de plantas
sem manutenção ou limpeza,
acumulando água e possibilitando a criação de larvas de
Aedes aegypti, ralos externos
com água e caixas d’água
sem tampas.
A equipe está realizando bloqueio de criadouros e
orientando os moradores do

Mombaça 1 e 2, Jardim Aurora, Campo Belo e Jardim
Mariana a ficarem alertas,
pois foram identificados alguns focos de criadouros em
residências destes bairros.
Caso os municípes sintam fortes dores de cabeça,
dores atrás dos olhos, febre,
manchas avermelhadas na
pele, fraqueza e dor no corpo
todo, devem dirigir, o mais
rápido possível, ao Posto de
Saúde mais próximo de sua
residência, para fazer o teste rápido para o diagnóstico
da dengue. Este teste deve
ser feito em um período de,
no máximo, três dias após os
primeiros sintomas.
Além disso, a população
precisa autorizar, mediante
identificação, o trabalho da
equipe de Controle de Vetores que visita as residências
- e trabalhará, inclusive, até
as 20 horas - a desenvolver
os controles e a consequente
prevenção da dengue.

O prefeito Vito Ardito
recebeu em seu gabinete,
na quinta-feira (17), empresários da GV do Brasil
– Indústria e Comércio Aço
Ltda. que, em poucos meses,
estará operando em Pindamonhangaba.
O encontro com o chefe
do Executivo reuniu o gerente de Processos da GV
do Brasil, Eduardo Duarte;
o gerente de Controle, Enrique Flores González; o diretor geral do grupo Simec do
México, Luiz Garcia Limón;
o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rubens
Fernandes, e o secretário de
Planejamento, Jorge Samahá.
A reunião para apresentação do projeto e estreitamento das relações com o atual
prefeito contou com a exibição de maquetes das instalações da empresa de Pindamonhangaba que, em sua
primeira fase, gerará mais
de 700 empregos diretos, em
uma área de 40.000m².

O prefeito Vito Ardito que em gestões anteriores
viabilizou a instalação de
mais de 57 indústrias na cidade, responsáveis por gerar
mais de 10 mil empregos diretos e indiretos - diz ser importante o incentivo e a participação do poder público
em trazer novas indústrias
para o município.
“Quando a Prefeitura incentiva e apoia a construção
de uma empresa todos ganham, pois a geração de empregos alavanca o setor econômico da cidade, emprega
aqueles que precisam e desenvolve o município. No início
desta minha quarta gestão, já
estive na Coreia e irei a outros países, sempre buscando
parcerias importantes para
Pindamonhangaba, como a
instalação da GV do Brasil”,
exclamou o prefeito.
A empresa, que faz parte
do Grupo Simec, investirá
na cidade mais de R$ 800
milhões.

Prefeitura constrói nova
praça no Campo Alegre
Célia Lima

A Prefeitura de Pindamonhangaba está construindo mais uma praça no
bairro do Campo Alegre.
O novo espaço de lazer
fica entre as ruas Celeste,
Antonio Pinheiro Junior e
Albuquerque Lins.
De acordo com informações da Secretaria
de Obras, a nova praça
deverá ficar pronta em
aproximadamente dois
meses, no entanto as chuvas podem atrasar os trabalhos.
O prefeito Vito Ardito
comentou que a praça será
mais um espaço de convívio para as famílias. “Vamos transformar em um

Espaço, que contará com projeto paisagístico moderno, será concluído em março

local agradável, pois temos
um projeto paisagístico bonito, com muito verde, grama,

plantas e pequenas árvores,
além de bancos, jardineiras e
iluminação – que é de extre-

ma importância devido à
segurança que oferece às
pessoas”, informou.

Recadastramento de pedágio segue até 31 de janeiro

Arquivo TN

Célia Lima

Agente da equipe de Vetores inspeciona quintal

Os estudantes, militares e
pessoas com vínculo empregatício em Pindamonhangaba, que utilizam a estrada do
Atanázio ou a SP-62, e não
possuem carro com placa da
cidade, devem fazer o recadastramento para obter o benefício
da isenção na tarifa do pedágio
da estrada do Atanazio (que dá
acesso ao bairro Feital) e SP-62
(localizado próximo ao bairro
Morumbi). O prazo termina ao
dia 31 de janeiro.
A solicitação deve ser feita
no setor de Protocolo da Prefeitura ou na Subprefeitura,
em Moreira César, de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
As pessoas com vínculo
empregatício na cidade devem
apresentar cópia do documento do veículo, carteira nacional
de habilitação, comprovante

A documentação deve ser entregue no Protocolo da Prefeitura ou Subprefeitura

de endereço, da carteira de trabalho e declaração do R.H. da
empresa. No caso de estudantes, são necessárias as cópias
do documento do veículo, carteira nacional de habilitação,
comprovante de endereço,
declaração da unidade escolar
e, em caso do veículo estar no
nome dos pais, deve ser apresentada uma declaração reco-

nhecida em cartório, autorizando a utilização do veículo.
Os militares que trabalham em Pindamonhangaba
precisam apresentar as seguintes cópias: documento do
veículo, carteira nacional de
habilitação, comprovante de
endereço, cópia da funcional
e declaração da companhia ou
batalhão.

A isenção da tarifa também vale para pessoas jurídicas. Este benefício é
concedido ao veículo. Os
proprietários das empresas
devem proceder da mesma
forma.
Os pedágios da estrada do
Atanázio e da SP-62 são liberados para os veículos com
placas de Pindamonhangaba.
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Carnaval 2013

“Caia na Folia” terá
atrações para todos
O cadastro segue até a sexta-feira (25)

Ambulantes podem
se cadastrar para
o Pré-Carnaval
“Caia na Folia”
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através do Departamento de Arrecadação, informa que os ambulantes que
desejarem trabalhar no Pré-Carnaval no Vale das Acácias – no Distrito de Moreira
César devem se cadastrar até
sexta-feira (25).
O cadastramento está sendo realizado no Departamento de Arrecadação, localizado no prédio da Prefeitura
(avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, nº 1400, Alto
do Cardoso).
A festa que antecede ao
carnaval de Pindamonhangaba - “Caia na Folia”, acontece no domingo do dia 3
de fevereiro, e contará com

a presença do intérprete de
samba de enredo Preto Joia,
além da banda “Siriloco”, de
Pindamonhangaba.
Para se cadastrar, é necessário apresentarr os seguintes
documentos: xerox do RG,
CPF e comprovante de endereço (provando que reside
em Pindamonhangaba).
Será permitida somente
a venda de salgados, doces,
refrigerantes, sucos. Bebida
alcoólica será permitida somente a venda de cerveja, e
só para maiores de 18 anos,
mediante identificação.
A entrega dos alvarás aos
ambulantes será realizada no
período de 30 de janeiro a 1°
de fevereiro.

Prefeitura promove
campanha contra
bebida alcoólica
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai intensificar as campanhas educativas durante o Carnaval
2013 – “Caia na Folia”.
Uma das áreas que
terá atenção especial será
o trânsito, onde a campanha ‘Se beber Não Dirija’
vai orientar os motoristas
e motociclistas para que
não ingiram bebidas alcoólicas antes de dirigir.
De acordo com o setor
de Educação no Trânsito, do Departamento de
Trânsito da Prefeitura, serão realizadas blitzes educativas em vários pontos
da cidade, principalmente
em locais onde a Prefeitura promoverá eventos carnavalescos.
A intenção das blitzes

é orientar os condutores
e distribuir materiais gráficos de apoio, como folders, panfletos e leques.
O prefeito Vito Ardito
explicou que os objetivos
da campanha são evitar
acidentes, preservar a
vida e orientar os condutores. “Temos que atuar
com atividades educativas, que mostrem os perigos da ingestão do álcool
ao dirigirmos. Queremos
que as pessoas se divirtam com responsabilidade
e não causem acidentes”.
A equipe específica
de Educação no Trânsito
conta com quatro pessoas: Michel e Enio (agentes educadores), e Bruna
e Tarcisio (agentes de
apoio).
Divulgação

Motoristas são orientados no centro da cidade

O Carnaval 2013 “Caia na
Folia”terá atrações para todos os foliões. A Prefeitura de
Pindamonhangaba está preparando uma grande festa, com
segurança, para toda a família.
As atrações começam no
dia 25, com o Festival de
Marchinhas.
No dia 3, o Pré-Carnaval no
Vale das Acácias anima o público a partir das 17h30, com
o Circuito Folia e, em seguida, com os shows do Siriloco,
banda de Pindamonhangaba, e
a apresentação de Preto Joia e
Banda. O premiado intérprete
que iniciou sua carreira na década de 70, na Imperatriz Leopoldinense, tem em sua história a autoria de sambas como
“Liberdade, liberdade, abre as
asas sobre nós”, e deve agitar
os foliões no distrito.
Caia na Folia
O Carnaval de Pindamonhangaba será aberto oficial-

mente no sábado, dia 9, com o
tradicional desfile das Dondocas, a partir das 10 horas, pelas
ruas do centro da cidade. No
mesmo dia, o bloco Juca Teles
e banda Estrambelhados per-

correm mais uma vez as ruas
de Pindamonhangaba, saindo
às 16 horas do Largo do Quartel e seguindo até a avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso, que será transformada

em Avenida do Samba.
Na Avenida do Samba,
está sendo preparado o Espaço Folia, com dois shows por
noite, de sábado a terça-feira
de Carnaval. Durante a tarde,
a banda Charles Anjo 45 comanda a matinê no Largo do
Quartel, de domingo a terça-feira.
O Circuito Folia, atração
que é a grande novidade do
Carnaval de Pindamonhangaba, terá os blocos de abadás com saída em frente do
prédio da Prefeitura, indo até
o Espaço Folia, na Avenida
do Samba, no domingo e na
segunda-feira de carnaval, a
partir das 18 horas.
Todas as atrações do Carnaval de Pindamonhangaba
são gratuitas. A população de
todas as idades está convidada a prestigiar os eventos e
cair na folia, com muita segurança e animação.

Reunião discute segurança no carnaval
A Comissão de Carnaval
da Prefeitura se reuniu, na
sexta-feira (18), com representantes da Polícia Militar e
Bombeiros (que também pertencem à corporação da PM)
para definir a parte de segurança para o Carnaval 2013
“Caia na Folia”. A reunião
foi realizada no Departamento de Turismo.
De acordo com informações da Comissão de Carnaval, foi apresentada toda a
programação e estrutura que
será utilizada durante a Festa
de Momo, e toda a logística
que será utilizada pela Prefeitura.

Divulgação

Participantes da reunião definem segurança do evento

A Polícia Militar, representada na reunião pelo comandante capitão Cavalheiro
e cabo Godoy, se prontificou a

aumentar o efetivo nas ruas durante os dias de evento, além de
estar presente com a Base Móvel na Avenida do Samba.

A equipe do Departamento de Trânsito e os Brigadistas da Prefeitura farão a segurança dos blocos
durante o Circuito Folia,
atuando à frente dos trios
elétricos. Haverá, ainda, segurança terceirizada durante o evento.
Participaram da reunião:
representantes do Departamento de Cultura; Departamento de Turismo;
Departamento de Trânsito;
Coordenadoria de Eventos;
Guarda Municipal; Polícia
Militar (capitão Cavalheiro
e Cabo Godoy) e Corpo de
Bombeiros (tenente Dias)

Festival de Marchinhas tem ensaio aberto
O VI Festival de Marchinhas “Zé Sambinha”, de
Pindamonhangaba, será realizado a partir de quarta-feira
(23), quando terão início os
ensaios abertos com os participantes. Serão dois dias de
ensaio, a partir das 20 horas,
na praça Padre João de Faria
Fialho - Largo do Quartel,
local que também receberá a
competição.
Os ensaios começam pelo
grupo 1, formado por dez
inscritos. A apresentação
deste grupo será na sexta-feira (25).
Os outros dez, que integram o grupo 2, ensaiam na
quinta-feira (24) e se apresentam no sábado (26).
De acordo com informações do Departamento de
Cultura da Prefeitura, que
está organizando o evento,
os ensaios são uma oportunidade dos inscritos se ambientarem com a banda que
os acompanhará – fornecida
pela Prefeitura – com o palco e com o local de apresentação. É uma maneira
de todos terem as mesmas
chances na competição. Inclusive, como os ensaios

são abertos, é também uma
forma dos cantores começarem a se entrosar com o público, da mesma forma que
a plateia pode conhecer as
canções concorrentes e se
organizar em torcidas para
seus favoritos, nos dias das
apresentações.
O Festival de Marchinhas
tem entrada gratuita e terá
seus eventos nos dias 23 e 24
(ensaios), 25 e 26 (apresentações) e 27 de janeiro, com a
grande final. Sempre a partir
das 20 horas.
Histórico do Festival
O I Festival de Marchinhas foi realizado em 1970,
por Aloísio Soares e Darcy
Torres. O evento foi realizado na Quadra Coberta naquele ano e no seguinte. Em
1973, a 3ª edição do Festival foi realizada por Paulo
Plácido e Walter Leme. Em
2011, após 37 anos, Walter
Leme e Marcos Ivan realizaram a quarta edição do
evento, na AA Ferroviária.
A partir de 2012, a Prefeitura assumiu a realização do
Festival de Marchinhas e fixou sua realização no Largo
do Quartel.

Tribuna do Norte
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Obra evita acidentes nas estradas
do Piracuama e Ribeirão Grande
Expectativa do DER-SP é concluir obra até primeira semana de fevereiro

O cruzamento entre a rodovia Caio Gomes Figueiredo (centro/Piracuama) e a estrada Jesus Antonio de Miranda (Ribeirão
Grande) está ganhando um dispositivo de
acesso similar a uma rotatória e uma área de
espera.
Com o serviço, a travessia de uma via
para outra se tornará segura para milhares de
pessoas que passam pelo local diariamente.
A obra é executada pelo Governo do Estado,
por meio do DER- Departamento de Estradas
de Rodagem.
O prefeito Vito Ardito pediu atenção especial aos motoristas. “É preciso ficar atento

com a obra e também com o elevado fluxo de
veículos, porque agora no verão o movimento naquele ponto é muito grande. São milhares de pessoas que seguem para o Ribeirão
Grande, Piracuama e a diversos bairros rurais situados naquela região”.
Vito Ardito agradeceu ao Governo do Estado pela obra. “Temos uma relação muito
próxima com o governador Geraldo Alckmin
– que vai atender muitos pedidos do município. Estar em sintonia com o governo é fundamental para conseguirmos obras e projetos
para a população de Pindamonhangaba”, finalizou.

Rotatória e dispositivo de acesso vão garantir a segurança de milhares de pessoas

Rua do Campo Alegre recebe nova sinalização
Daniela Gonçalves

Moradores e comerciantes da rua Dr. Laerte Assunção Junior – no Campo
Alegre – estão elogiando os
serviços de sinalização feitos pela Prefeitura na última
semana. A rua Dr. Laerte
Assunção Junior é uma importante via para a cidade,
pois faz a ligação da Juó Bananéri, fluxo do Alto Cardoso
e avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso com a Antonio
Pinheiro Junior e a Albuquerque Lins.

O local contou com a instalação de tachões e recebeu
pintura nas proximidades das
esquinas, além de marcação
de áreas para estacionar.
Os serviços facilitaram o
tráfego no local, oferecendo
mais segurança a motoristas
e pedestres.
O prefeito Vito Ardito
disse que vários pontos da
cidade devem receber atenção no trânsito. “Estamos fazendo uma vistoria em todo
o município e percebemos

que muitas ruas estão mal
sinalizadas e até mesmo sem
sinalização alguma. Vamos
fazer um estudo de todos os
pontos que precisam de melhorias e vamos deixar os locais em perfeito estado para
todos”.
O prefeito destacou ainda
que, além da sinalização horizontal, com pintura e tachões,
a Prefeitura está dando atenção especial à sinalização vertical – com as placas de trânsito e de indicação.
Célia Lima

O prefeito destacou a importância do trabalho do Exército na cidade e no país

Prefeito recebe novo
comandante do Borba Gato
O prefeito Vito Ardito
recebeu em seu Gabinete, na quinta-feira (17), o
tenente-coronel Maurício
Máximo de Andrade, que
assumiu recentemente o
comando do 2º Batalhão
de Engenharia de Combate
“Batalhão Borba Gato”.
Em uma conversa informal de estreitamentos
de laços entre o Batalhão
e a Prefeitura, o prefeito
destacou a importância do

trabalho do Exército no
município e também em
todo país.
“O trabalho do Batalhão
Borba Gato é de grande
importância. Além de ser
parceiro da Prefeitura, colabora no desenvolvimento
dos nossos jovens, formando cidadãos para a vida e
também para a sociedade,
um dos principais anseios
da administração municipal”, disse o prefeito.

Acompanhado do soldado Teran, o tenente-coronel Maurício destacou
a posição que Pindamonhangaba está hoje no
cenário nacional. No mês
de abril, o 2º Batalhão de
Engenharia de Combate
“Batalhão Borba Gato”
será, pela primeira vez,
o campo de formação nacional das equipes enviadas para a missão de paz
no Haiti.
Sinalização é importante ferramenta para melhorar o trânsito de Pinda
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Dr. Marcos Aurélio pede Martim Cesar pede
Melhorias para
reforma no vestiário do
campo Walter Guimarães Praça da Liberdade

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Professor Osvaldo
visita subprefeitura de
Moreira César
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Dr. Marco Aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) vai solicitar à 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 última 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 providências e medidas
cabíveis para a reforma e a
manutenção necessária para
o vestiário do campo Walter
Guimarães. “Em uma região
que conta com uma prática de
esporte ativa e possui três times de futebol, sempre temos
que dar condições e incentivo
para a prática de atividades
físicas”, enfatizou o vereador
Dr. Marcos Aurélio”.

Academia da
Melhor Idade
O vereador Dr. Marcos
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.

Ricardo Piorino inicia
maratona pelos bairros
da cidade
“Estamos colhendo as principais
reivindicações dos munícipes”

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

Vereador Professor Osvaldo

e

Mané

da

Subprefeitura

O vereador professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB), esteve na última
Quarta-feira, dia 16, visitando a subprefeitura de
Moreira César, onde junto de
sua assessoria pode conhecer
as instalações da Subprefeitura e também junto ao
subprefeito Manoel Pereira
Santos (Mané), conhecer
todas as necessidades que
hoje afetam o Distrito de
Moreira César.
Foram discutidos com o
Subprefeito projetos para a
Educação, Transporte, entre muitos outros assuntos
abordados. Ficou também
afirmado uma grande parceria entre o vereador professor

Osvaldo, e o subprefeito Manoel, para juntos trabalharem
em prol do crescimento, do
desenvolvimento e do fortalecimento de Moreira César.
O vereador Professor Osvaldo ressaltou a importância de se ter um subprefeito
como o Manoel em Moreira
César, já que ele conhece
muito bem o Distrito e as necessidade de toda população.
“Esperamos que possamos
colaborar cada vez mais para
o crescimento de Moreira
César, sempre defendendo
os interesses do Distrito e
ajudando o subprefeito Manoel a resolver os problemas
que afligem o bairro”, disse 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

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

Roderley Miotto recebe
Toninho da Farmácia
confirmação de Ciretran e
cobra água encanada em
Poupatempo do Governador bairros da Zona Rural
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP
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Vereador Ricardo Piorino

Iniciando mais um mandato frente ao Poder Legislativo, o vereador Ricardo Piorino (PDT) está percorrendo os bairros da cidade com a finalidade de atender
os principais anseios da comunidade. Durante esta
semana, o vereador esteve reunido com as lideranças
dos bairros Shangri-lá, Campinas, Laerte Assumpção
e Jardim Morumbi.
“Não vamos parar e nossa agenda prevê visita em
todos os bairros nas próximas semanas”. “É uma forma justa e necessária de estarmos sintonizados com a
população”, esclareceu Piorino.
Feirantes
Preocupado com a obra inacabada na Praça da Liberdade, o vereador solicita uma atenção especial ao local.

Vereador Roderley Miotto, Governador geraldo Alckmin, Osvaldo Ussier, da CETESB
Taubaté e Cícero Homem de Melo da SABESP de Pinda, em Redenção da Serra

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) esteve com o Governador Geraldo Alckmin no último
sábado, dia 19, por ocasião de sua
visita a Redenção da Serra.
O vereador Roderley, juntamente com o Gerente da CETESB
de Taubaté, Osvaldo Ussier e o
técnico da SABESP de Pindamonhangaba, Cícero Homem de
Melo, foram convidados para um
café pelo Governador Geraldo
Alckmin, e num momento de
descontração, atendendo solicitação do vereador Roderley Miotto,
confirmou que vai instalar um
complexo Ciretran – Poupatempo
em Pindamonhangaba, nos moldes
do que foi instalado na cidade de
Suzano e que está sendo modelo
para outras regiões pela sua praticidade e demanda de atendimento.
“O Governador adiantou e nos
pediu para colaborar na procura
por um local adequado onde será
instalado este complexo de serviços públicos”, destaca o vereador

de

Roderley Miotto.
Bom Prato
Outra solicitação do vereador
Roderley Miotto, foi a instalação
de uma unidade do Bom Prato em
nossa cidade. O Governador disse
que está estudando com carinho
o pedido, mas que no momento,
existem algumas cidades maiores
e carentes com esta prioridade, mas
que Pindamonhangaba também deverá ser atendida com uma unidade
do Bom Prato em uma data não
muito distante. “Nós fomos bem
recebidos pelo Governador Geraldo Alckmin, que nos convidou
para um café, e na oportunidade
fizemos estas solicitações diretamente ao nosso chefe do Executivo
Estadual, que prontamente atendeu
nossas reivindicações e disse que
dentro em breve, Pinda será contemplada com um moderno complexo Ciretran – Poupatempo, para
agilizar estes serviços na cidade e
na região”, enfatizou o vereador
Roderley Miotto.

Vereador Roderley
Mioto e Cícero Homem
de Melo junto ao
helicóptero com o

Governador Geraldo
Alckmin

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 benefício 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
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Magrão agradece início Professor Eric quer uma Felipe César – FC
Moreira César, Araretama parabeniza parceria
do recapeamento da
e Região Leste melhor
Prefeitura e Sabesp
Alameda das Grevíleas
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Vereador Magrão com funcionários que estão recapeando a Alamenda das Grevíleas

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS) acompanha o trabalho realizado pela
Secretaria de Obras e agradece
o prefeito pelo início do recapeamento do asfalto na Alameda
das Grevíleas, na Terra dos Ipês
I, pedido feito há muito tempo
pelos moradores. “Estou feliz e
muito satisfeito com os avanços
nesta área do asfaltamento, sendo
certo que ao final deste trabalho
estarei reivindicando ainda, as
sinalizações que se fizerem necessárias, como faixa de pedestres,
lombadas e outros sinais para
garantir a segurança de motoristas
e pedestres”, destaca.

Copa Moreira César
O vereador Magrão prestigiou
o início da “Copa Moreira Cesar
– FUTSAL”, organizada pelo esportista Leonil, o “Leão”, que deu
o ponta pé inicial do 1º jogo, dando
por aberto este evento esportivo.
Na oportunidade Magrão que foi
gerente do Zito cumprimentou a
nova gerente, Lucilene, a “Babalu”,
quandocolocouseuspréstimoscomo
Vereador, não só ao pessoal do Centro
Esportivo como também a todos os
esportistas de Pindamonhangaba.
A reunião foi prestigiada pelo
Subprefeito de Moreira Cesar -Manoel dos Santos - “Mané”, autoridades e esportistas.

Vereador Magrão Informa:
IPTU – Para fazer o pagamento de seus tributos, basta comparecer na prefeitura, no setor de atendimento e levar um carnê, ou a sigla do imóvel para retirar
a Guia de Pagamento.
Para o parcelamento, levar os documentos pessoais, matricula atualizada,
escritura ou contrato de compra. Se for proprietário, preencher declaração ou se for
terceiro, levar uma procuração simples do proprietário para fazer o parcelamento.

Jota - chefe da segurança, Pintado - Liga FutSal, José Roberto - Secretaria de Esportes,
Prof. Lú - diretor de esportes, Vereador Magrão, Leonil “Leão” - organizador da Copa e
Mané da SubPrefeitura

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

Vereador Janio está
preocupado com as
enchentes do rio Una

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 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.

Cal parabeniza
Secretário de Esportes
pela Copa de Futsal

Diretoria de Comunicação/CVP
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O vereador Felipe César
– FC (PMDB) parabeniza
a administração municipal
que anunciou parceria com
a Sabesp para levar água e
esgoto aos bairros de Pindamonhangaba, em especial os
bairros Ribeirão Grande, Bom
Sucesso, Shangri-lá, Lago
Azul, Chácaras Reunidas,
Vale do Sol e Goiabal, todos
da Zona Rural.
O vereador Felipe César –
FC é um defensor incansável
do homem do campo, e há
muito vem lutando para dotar
a Zona Rural de toda infraestrutura como meio de dar
melhores condições de vida ao
trabalhador rural e sua família.
O vereador lembra que sempre
solicitou da administração municipal, para que em parceria
com a Sabesp, implantasse a
rede coletora de esgotos nos
bairros Bonsucesso e Cruz
Grande, além da extensão
da rede de distribuição de
água até o bairro da Colmeia.
“Estes bairros rurais tem uma
grande população que carece
dessas melhorias, água potável
e esgoto, que vai possibilitar

mais saúde para os moradores
da região, mais qualidade de
vida para o nosso homem do
campo”, enfatiza.
Operação Tapa-buracos
O vereador Felipe César –
FC, pede ao prefeito, para que
num momento de estiagem,
determine a realização de
uma operação tapa-buracos
na Estrada Jesus Antônio de
Miranda, Estrada do Ribeirão
Grande. “Esta é um estrada
com asfalto praticamente
novo, e com as chuvas surgem
os buracos, que se não forem
tapados, formam-se crateras
prejudicando o tráfego de
veículos”, destaca o vereador.
Posto de Saúde do
Ribeirão Grande
Outro pedido do vereador
Felipe César – FC ao prefeito é
para que determine o retorno do
Posto de Saúde e Posto Odontológico no Ribeirão Grande o
mais breve possível. De acordo
com o vereador, esta solicitação se faz necessária devido a
grande população da região que
não conta com o atendimento
médico e dentário, tendo que
se deslocar até a cidade.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Câmara de Pinda devolve
à Prefeitura saldo
superior a R$ 500 mil
O valor corresponde ao duodécimo
recebido no exercício de 2012

Diretoria de Comunicação/CVP

O Presidente

da

Cãmara Ricardo Piorino
2012

e o vereador

Cal

entregam documento de

devolução do valor excedente de

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 Departa-

Vereador
Felipe César

mento 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.

Vereador Cal acompanha obras de recapeamento
Terra dos Ipês, em Moreira César

na avenida das

Grevíleas, No Residencial

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está parabenizando o Secretário de
Esportes Leandro José Galdino, pela parceria na realização
da Copa Moreira César de
Futsal, que há 14 anos vem
sendo organizada pelo esportista e idealista, José Leonil
de Almeida, conhecido Leão.
Cal também pede ao Secretário Leandro, que não deixe
de realizar a colônia de férias,
que anualmente proporciona
lazer e saúde a juventude da
nossa cidade e principalmente
do Distrito. “Entendemos que
esse ano não foi possível devido a transição de governo, mas
como sugestão, poderá fazer
o final de semana de Lazer,
para a diversão das crianças”,
destaca o vereador Cal.

Recapeamento Asfáltico
O vereador Cal também
esta acompanhando o recapeamento da avenida das
Grevíleas e espera que quando
estiverem recapeando a avenida Nova Pinda, que terminem
de asfaltar o trecho que falta
dessa avenida, que é trajeto
de ônibus circular e ainda não
possui esse beneficio.
Coleta de Sangue
Na área da saúde, o vereador Cal e o vereador Dr.
Marcos Aurélio, que fazem
parte da Comissão de Saúde da
Câmara, estão solicitando ao
Secretário da Saúde, para que
reiniciem a coleta de sangue
nos postos de Saúde e PSF dos
bairros, para que desafoguem
o laboratório central e atenda
melhor a população periférica.

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

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba devolveu aos cofres
da Prefeitura Municipal o saldo do duodécimo recebido no exercício de
2012, correspondente à 589.869,31. Anualmente a Casa de Leis recebe
da Administração um montante estipulado pela Lei Orçamentária.
Na tarde desta quarta-feira, dia 16, o Presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Piorino (PDT), na companhia do vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB), esteve no prédio da Prefeitura Municipal para
protocolar, junto ao Prefeito Municipal, Vito Ardito Lerario (PSDB), o
documento que certifica a devolução do saldo recebido no ano passado.
Para o Presidente, vereador Ricardo Piorino, a devolução do dinheiro
é um ato que beneficiará toda a população. “Devemos ter muita responsabilidade com o gasto do dinheiro público, e o fato de termos economizado
no ano de 2012, significa que o prefeito poderá usar o dinheiro para
outros fins que beneficiem todo o povo pindamonhangabense”, afirmou.
Piorino disse ainda que a verba será destinada ao Corpo de Bombeiros.
“Já conversamos com o Sr. Prefeito e juntos acertamos que o dinheiro
será investido para a compra de uma viatura e equipamentos de resgate
para a corporação”, finalizou.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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A poesia de Carmen da Silva
Divulgação

Na edição da última
terça-feira ficamos devendo um trabalho poético de
Carmen da Silva Medeiros
Galvão, poetisa que estará
assumindo uma cadeira de
membro honorário em nossa APL – Academia Pindamonhangabense de Letras no
próximo dia 31, na sessão
plenária solene que será
realizada na sede do Museu
Dom Pedro I e Dona LeopolDona Carmen
dina, a partir das 20 horas.
Durante o evento, também acontecerá o lançamento do primeiro livro da dona Carmen, denominado
“É a Vida”. Para que não nos esqueçamos novamente
aí vai um dos maravilhosos escritos da querida companheira de APL:

O voo

		
O pássaro abriu as asas
Voou na amplidão
Em busca do sonho
De uma vida diferente
Almejando a liberdade
Querendo responsabilidade
Para ser independente

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO ZANIN PIRES, de nacionalidade brasileira, profissão
fisioterapêuta, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 10 de julho de 1980,
residente e domiciliado Rua Dr. João Romeiro nº 215, Centro, nesta
cidade, filho de HELIO TADEU ALVES PIRES e MARCIA CRISTINA
ZANIN PIRES.
SIMONE GUEDES ZICARDI, de nacionalidade brasileira, profissão
psicóloga, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 23 de agosto de 1981,
residente e domiciliada Rua Senador Dino Bueno nº 77, Centro, nesta
cidade, filha de ANTONIO CELSO PORTO ZICARDI e MARIA ELISABETH GUEDES ZICARDI. 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, 18 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RUBENS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pintor,
estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 22 de janeiro de 1979, residente
e domiciliado na Rua Monsenhor Antonio Olinto de Paiva Dutra, nº 143,
Santa Luzia, nesta cidade, filho de MAURILIO JOSÉ DOS SANTOS e
MARIA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS.
KELLY DUARTE SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, profissão
atendente, estado civil divorciada, de 34 anos de idade, nascida em São
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, no dia 5 de junho de 1978,
residente e domiciliada Rua José Norival Machado Monteiro, nº 110,
Maricá, nesta cidade, filha de KLEBER MARCONDES SANTIAGO e
EVANISE DUARTE SANTIAGO. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e
5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS GUSTAVO SCAVONE DE MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão construtor, estado civil solteiro, de 35 anos de idade,
nascido em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 12 de setembro de
1977, residente e domiciliado Rua das Sibipirunas nº 119, Vilage Paineiras, Socorro, nesta cidade, filho de NELSON LUIZ DE MACEDO e
SILVIA SCAVONE DE MACEDO.
FLÁVIA TAVARES SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
administradora de empresas, estado civil divorciada, de 41 anos de
idade, nascida em Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, no dia 31
de agosto de 1971, residente e domiciliada Rua José Maria Morgado
nº 269, Maria Aurea, nesta cidade, filha de LUIZ CARLOS DE SOUZA
SANTOS e ARLETE TAVARES SANTOS. Apresentaram os documentos
1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2013.

Voa, pássaro, voa!
Realiza teu desejo
E lembra-te que quem te ama
Fica aqui a te esperar
Alimentando a chama
Que aquece teu ideal
Sonhar é algo sublime
E belo quando é real

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDUARDO CASTELO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de supermercado, estado civil solteiro, de 32 anos de
idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 17
de julho de 1980, residente e domiciliado na Rua Elias Farah nº 51,
Ouro Verde, nesta cidade, filho de FRANCISCO ODILARDO MOREIRA
e MARIA CASTELO MOREIRA.
ANA CLAUDIA SILVA PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil divorciada, de 44 anos de idade, nascida em
Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, no dia 18 de setembro
de 1968, residente e domiciliada na Rua Elias Farah nº 51, Ouro
Verde, nesta cidade, filha de JOÃO PIRES PINHEIRO e ANA MARIA
APARECIDA PINHEIRO. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2013.

Quando eras ave implume
Recebeste zelo
Recebeste amor
Recebeste carinho
Por isso eu te peço
Atende com ternura ao meu apelo
Voa, pássaro, voa
Procura teu caminho
Mas nunca te esqueças
Do primeiro ninho.

Por falta de espaço em nossa coluna, nossa ideia era
colocar o texto na íntegra, publicamos alguma coisa
do comentário da acadêmica, professora, historiadora,
poetisa e escritora Juraci de Faria Condé, responsável pela elaboração dos escritos de dona Carmen para
que o livro fosse possível. Sobre a obra, Juraci revela:
“mais do que ter ganho um presente valioso, acompanhei a gestação e o nascimento de seu primeiro livro: É
a Vida!”, e prossegue: “Essa obra de estreia tem muito
a contar e a encantar a todos os que se dispuserem a
puxar o fio da narrativa elegante e vigorosa, poética
e criativa dessa pernambucana de nascimento e dessa
pindamonhangabense de coração que ora nos brinda
com uma obra que pode ser considerada um marco na
vida de Carmen da Silva Medeiros Galvão: registra o
nascimento em solo de nossa “Princesa do Norte” não
só da poetisa e da escritora que ela sempre foi, como
também o seu ingresso na Academia Pindamonhangabense de Letras – seu grande e terno amor.”
Juraci de Faria Condé passara a ocupar uma das cadeiras de membros titulares da APL na plenária solene
referente ao mês de fevereiro e não na do próximo dia
31 como havíamos publicado. Na ocasião apropriada, mais
dados sobre a solenidade de posse da escritora Juraci.

Acadêmicas aniversariantes
Parabéns pelos aniversários ocorridos neste mês de
janeiro às acadêmicas, Bete Guimarães (16 de janeiro),
cadeira Nº 34T – patrono: Dr. Mateus Marcondes Romeiro
Neto; e Neila Cardoso (12 de janeiro), cadeira nº19T – patrono: jornalista Mário Tavares.
Arquivo TN

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CHARLLES CAETANO GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade
brasileira, profissão técnico em manutenção mecânica, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, no dia 26 de junho de 1985, residente e domiciliado na Rua
Deoclécio Marcondes nº 230, Bosque da Princesa, nesta cidade, filho
de JOSÉ ANTONIO DA SILVA e ROSAURA CAETANO GONÇALVES
DA SILVA.
ALINE GALVÃO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 10 de outubro de 1991,
residente e domiciliada na Rua Deoclécio Marcondes nº 230, Bosque,
nesta cidade, filha de JAIRO APARECIDO DE SOUZA e WALKIRIA
IVANI GALVÃO DE SOUZA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL DE SOUZA MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de máquinas de produção, estado civil solteiro, de 23 anos
de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia
23 de fevereiro de 1989, residente e domiciliado na Rua José Benedito
Teixeira César nº 45, Beta, nesta cidade, filho de ALBERTO CORRÊA
DE MACEDO JUNIOR e ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA MACEDO.
DANIELA RIBEIRO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 1 de outubro de 1987,
residente e domiciliada na Rua Dr. Antenor Romano Barreto nº 67,
Residencial Andrade, nesta cidade, filha de JANIO CAMILO DE ARAUJO
e ELISABETH RIBEIRO DE ARAUJO. 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, 19 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO MACHADO DAVÍ, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 11 de setembro de
1978, residente e domiciliado na Avenida Antonio Cozzi nº 1.095,
Residencial Lessa, nesta cidade, filho de SEBASTIÃO LINO DAVÍ e
SEBASTIANA MACHADO LINO.
ROSILENY RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Tremembé,
Estado de São Paulo, no dia 29 de maio de 1985, residente e
domiciliada na Avenida Antonio Cozzi nº 1.095, Residencial Lessa,
nesta cidade, filha de JOSÉ CLAUDIO MATIAS e MAURA DE TOLEDO
MATIAS. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PORTARIA GERAL Nº 3.959, DE 14 DE JANEIRO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve NOMEAR os Senhores abaixo relacionados, para os empregos de provimento em comissão, a partir de 1º de janeiro de 2013:
- Cintia Aparecida Terraldo M. Camargo
Diretora do Departamento de Comunicação
-Edargê Marcondes Filho
Diretor do Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo
-Gilvane da Silva
Diretor do Departamento de Assistência a Saúde de Moreira César
- Gislene Cardoso
Diretora do Departamento de Turismo
- Marcelo Luiz de Oliveira
Diretor do Departamento de Esportes
- Ronie Paiva Teixeira de Freitas
Diretor do Departamento de Meio Ambiente
-Valter Sulino Timoteo
Diretor do Departamento de Agricultura
- Sueli Cristina Lopes
Diretora do Departamento de Administração do Parque da Juventude
-Jairo Marcondes de Oliveira
Ouvidor
- Cleber Bianchi
Chefe de Gabinete
-André Luiz do Nascimento
Assessor de Gabinete
- Jader Tadeu do Amaral
Assessor de Gabinete
-Maria Claudina Guedes de Castro
Assessora de Gabinete
- Renata Aparecida Nerosi
Assessora de Gabinete
- Silvia de Castro Rezende
Assessora de Gabinete
-Wilson de Oliveira Costa Junior
Assessor de Gabinete
-Deusdete Marques Pontes Junior
Analista de Gabinete
- João Paulo Ouverney
Editor Chefe
- Alexandre Silva da Silva
Assistente Técnico de Relações Institucionais
- Célia Regina de Lima
Assistente Técnico de Relações Institucionais
- Durival dos Santos Junior
Assistente Técnico de Relações Institucionais
- Sonia Veloso
Assessor de Relações Públicas
-Renato Nogueira Guimarães
Coordenador de Eventos
- Sylvio Braz Junior
Coordenador de Relações Institucionais
-José Fernando Mayer Junior
Coordenador de Gestão Estratégica
- José Donizete de Souza Xavier
Administrador Regional
- Antonio Carlos Ferreira de Carvalho
Administrador Regional
- Marcos Aurélio Rodrigues
Gerente
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de
janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 14 de janeiro de
2013.
Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 008/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Rodrigues de Abreu, Vista Alegre,
inscrito no município sob a sigla SE24.02.08.089.000, Quadra 21, Lote 496, para que
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 009/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. FRANCISCO JOSÉ DE AVILA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Guilherme José Gama Pestana, Campo Alegre,
inscrito no município sob a sigla SE11.09.11.054.000, Quadra 1, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 010/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR. HEITOR CORREA GONÇALVES, proprietário do imóvel situado a Rua. João Ferreira Galvão, Quadra A Lote 22 Vila
Suiça, inscrito no município sob a sigla NE12.13.08.008.000 para que efetue a construção do muro do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação,
em atendimento e conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º e 3º da Lei 2.610 de 09/12/1991.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 011/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. CLEBER DE PAULA NOGUEIRA, responsável pelo imóvel situado a Rua João Joaquim de Oliveira, Residencial Mantiqueira, inscrito no município sob a sigla NE 25.04.03.019.000, Quadra 3, Lote 88 para
que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 012/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. JAIR FREIRA, responsável
pelo imóvel situado a Rua Dos Funcionários Públicos Municipais, Jardim Santa Luzia,
inscrito no município sob a sigla SE11.11.07.005.000, Quadra D, Lote 08 para que efetue
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da
Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

LICENÇA DA CETESB

As acadêmicas, Bete e Neila

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente de crédito e cobrança, estado civil solteiro, de 30 anos
de idade, nascido em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 10 de
setembro de 1982, residente e domiciliado na Rua Padre Gentil
Stringari nº 15, Araretama, nesta cidade, filho de ROBERTO DE SOUZA
e ÁUREA ALVES DA SILVA SOUZA.
KELLY CRISTINA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil solteira, de 26 anos de idade,
nascida em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 1 de novembro de
1986, residente e domiciliada na Rua Maria José de Moraes nº 233,
Araretama, nesta cidade, filha de JOÃO GOMES DA SILVA e NARCISA FERREIRA DE ARAUJO DA SILVA. 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, 19 de janeiro de 2013.

NOBRECEL S.A. CELULOSE E PAPEL torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia N° 3001376 e requereu a Licença de Instalação para Celulose de todos
os tipos, fabricação de, sito à ROD VEREADOR ABEL FABRÍCIO DIAS, S/Nº, KM 155,
MOREIRA CÉSAR, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB
ELFER - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. torna publico que recebeu
da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 3003958, válida até 03/01/2017
para Estamparia de metais, usinagem e serviços de à Av. Julio de Paula Claro,1101
- Feital - Pindamonhangaba.

LICENÇA DA CETESB
ELFER - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. torna publico que requereu da
CETESB a Licença de Instalação, para Estamparia de metais, usinagem e serviços de à
Av. Julio de Paula Claro,1101 - Feital - Pindamonhangaba.
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Ganhador do carro de O
Lojão Magazine é de Pinda
Célia Lima
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Correios:

350 anos: uma
história em selos
Divulgação

Vilma, ganhadora do carro, com gerentes e funcionários da loja

O estabelecimento comercial O Lojão Magazine realizou domingo (20), o sorteio
da promoção de Natal “Esse
é meu”, e o vencedor ganhou
um carro Nissan March avaliado em R$ 29 mil. O sorteio
teve cerca de 500.000 cupons
que foram depositados nas lojas de Pindamonhangaba, Caçapava, Cachoeira Paulista,
Campos do Jordão, Cruzeiro
e Taubaté.
A ganhadora foi Vilma
Aparecida Gomes, residente
no bairro Araretama. Ela estava em casa e foi comunica-

da por telefone, pelo gerente
regional do Lojão, Ulisses.
“A princípio não acreditei,
achei que era brincadeira de
alguém, mas quando o carro
do Lojão foi em casa me buscar, cheguei à loja e vi que era
sério, aí então ‘caiu a ficha’
e vi que era verdade”, conta
Vilma.
Participaram do sorteio o
gerente regional Tadeu, o
gerente local Ulisses,
o
vendedor Adriano Moreira Calixto (que atendeu
a cliente felizarda), funcionários da loja, gran-

de número de clientes e a
imprensa. A animação foi
feita pelo palhaço Espigão. As garotas da equipe de promoção da Rádio
Metropolitana ajudaram a
espalhar os cupons e quem
pegou o premiado foi o garotinho Samuel.
Vilma disse que não tem
carro nem CNH, dirige mais
ou menos e pretende vender o
veículo. Ela não tem automóvel, mas seus filhos têm. Ela
conta que fez diversas compras no Lojão e preencheu
grande número de cupons.

Os 350 anos dos Correios no Brasil ganharão,
nesta sexta-feira (25), uma
belíssima folha de selos (de
emissão comemorativa).
Serão 24 selos que percorrem os momentos mais relevantes dos Correios sob
três perspectivas: marcos
históricos, desenvolvimento tecnológico e pessoas.
A folha segue ordem

cronológica, a partir de
1663, com o início da atividade postal regular no Brasil, culminando em 2013,
momento da comemoração
dos 350 anos. Encerrando a
folha de selos, vê-se a logomarca oficial dos 350 anos
dos Correios. A técnica utilizada foi fotografia e computação gráfica, pela artista
plástica Valéria Faria.

Cada selo tem valor
facial de 1º Porte Carta
Comercial (R$ 1,20) e tiragem de 60 mil folhas,
em um total de 1,44 milhão de selos.
Após o lançamento, os
selos poderão ser adquiridos nas agências e na loja
virtual dos Correios (www.
correios.com.br/correiosonline).

Célia Lima

Governador anuncia recuperação
da SP 121, entre Redenção da Serra
e a rodovia Oswaldo Cruz
A rodovia Major Gabriel
Ortiz Monteiro (SP 121),
entre Redenção da Serra e
o trevo da rodovia Oswaldo
Cruz (SP 125), vai receber
obras de recuperação, segundo anunciou o governador de São Paulo Geraldo
Alckmin. O anúncio aconteceu no último sábado (19),
durante visita de Alckmin às
cidades de Redenção e Natividade da Serra.
De acordo com o Gover-

A felizarda Vilma, pela primeira vez, em seu carro novo

no do Estado, o investimento na rodovia vai envolver
obras de recapeamento no
valor de R$ 3 milhões para
recuperar o leito da estrada
e ainda a implantação de
acostamento no trecho de
14,7 km. A obra é uma das
reivindicações do deputado
estadual Padre Afonso Lobato (PV).
“A estrada recuperada
será um grande passo para
o turismo nessas cidades”,

disse o governador. Depois da visita a Natividade, acompanhado de Padre
Afonso, e dos prefeitos
Benedito Carlos Campos e
Benedito Manuel de Moraes (Redenção), Alckmin
seguiu de van até Redenção
para vistoriar as obras de
recuperação da rodovia Octacílio Fernandes da Silva
(SP 121), que já foram finalizadas em 80,3%, de um
total de 19 km.

Arquivo pessoal

Divulgação

Quem aniversariou
no dia 19 de janeiro
foi o Secretário de
Governo e Integração
da Prefeitura, Francisco
Norberto Rocha de
Moraes. Cumprimentos
de familiares, amigos e
todos da administração
municipal.

Divulgação

Quem também
comemorou mais um
aniversário no dia 20 de
janeiro, foi o vereador
Janio Lerario. A data foi
motivo de festa para
a família, amigos e
colegas de trabalho do
Legislativo. Parabéns.

Divulgação

O vereador José
Carlos Gomes “Cal”
comemorou aniversário
no dia 21 de janeiro.
Recebeu abraços de
todos os companheiros
da Câmara, amigos
e familiares. Muitas
felicidades!

Arquivo pessoal

Parabéns também à
Renata Nerosi, assessora
de Gabinete da
Prefeitura. Que Deus a
ilumine sempre e lhe dê
muitas alegrias!

Arquivo pessoal

Comemorou aniversário
– 11 anos - no dia 16
de janeiro, o garoto
Alexandre Santana da
Trindade. Parabéns de
toda a família e amigos!

Nasceu no dia 16 de
janeiro, Deivid, filho
de Alexandre Dias da
Trindade e Cristiane
Prado Gregorio da
Trindade. Ele recebeu
o carinho dos pais, dos
avós, Cláudio Alves
Gregorio e Neusa Maria
Prado Gregorio; dos
bisavós, José Augusto
Gregorio e Izabel Alves
Gregorio.
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Projeto Pacificadores realiza o movimento Acenda a Luz
Célia Lima

Célia Lima

Equipe de teatro que se apresentou no centro de Pindamonhangaba

Jovens durante apresentação musical na praça Monsenhor Marcondes

Mais de 200 jovens evangélicos vindos de 35 cidades
de 10 estados brasileiros estão em Pindamonhangaba
desde o último dia 9, promovendo o movimento “Acenda
a Luz”. Segundo o presidente da ONG AMME (Ame
Evangelizar), pastor José
Bernardo, “são integrantes
de diversas igrejas unidos
em torno de objetivos co-

classes: Teatro (drama, coreografia etc), Esportes, Recreação infantil (para crianças menores), Comunicação
(digital, rede social) e Ensino
(trabalhar a interação entre as
várias igrejas e a sociedade de
forma realizadora).”
“Morei em Pindamonhangaba quando o Geraldo Alckmin era prefeito e gosto muito dessa cidade, que é muito
receptiva, por isso, este é o
oitavo ano que promovemos
nosso projeto aqui. Fui um
executivo de carreira, mas
quando tinha 30 anos de idade senti o chamado de Deus
para esse trabalho, fundamos
a ONG no ano 2000 e já estivemos em vários países ”,
complementa o pastor José
Bernardo. Ele manifestou
sua gratidão a toda a população do município, representada pelo prefeito Vito
Ardito.

muns: primeiramente obter a
luz para si e depois levá-la a
outras pessoas; orientar a sociedade em seus problemas,
mostrar na prática os ensinamentos de Jesus”.
Na sexta-feira (18), eles
estiveram em ação na praça
Monsenhor Marcondes. Conversaram com comerciantes
e centenas de pessoas no
centro da cidade explicando

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PORTARIA GERAL Nº 3.963, DE 17 DE JANEIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve NOMEAR os Senhores abaixo relacionados, para os empregos de
provimento em comissão:

seus objetivos e apresentaram números musicais e de
teatro. No sábado (19), de
manhã, estava programado
para irem aos bairros Castolira e Araretama.
Estiveram presentes às
apresentações de sexta-feira, o pastor Abner Ferreira
Cerqueira e Abner Júnior (1ª
Igreja Batista) e o pastor José
de Alencar, que na qualidade
de secretário de Administração da Prefeitura de Pinda,
representou o prefeito Vito
Ardito. A Prefeitura ofereceu
o suporte logístico para a realização do evento na cidade.
O pastor José Bernardo
disse: “O Movimento Pacificadores tem oito anos de existência e visa envolver a igreja
e a sociedade na luz de Cristo.
Já levamos o projeto contra o
Bullying a quatro milhões de
alunos em inúmeras escolas.
Os jovens são divididos em

I-

a partir de 1º de janeiro de 2013:

-

Rafael Goffi Moreira
Diretor do Departamento de Habitação

-

Rodrigo Antonio Possebon Caetano
Diretor do Departamento de Negócios Jurídicos

-

Eduardo Kogempa da Costa
Assessor de Gabinete

-

Geraldo Aparecido Rosa
Assessor de Gabinete

-

Bruno Paim Momi Inácio
Assessor de Planejamento e Desenvolvimento de Informática

-

José Elias de Castro Neto
Assessor Técnico em Turismo

-

Neri de Souza
Chefe Administrativo do Mercado

-

Claudio Donizete de Lima
Chefe de Oficina Mecânica

-

Jairo Soares Cypriano
Chefe do Setor de Expediente

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para exercer
as funções, a partir de 1º de janeiro de 2013.

-

Oseias de Souza
Coordenador de Modernização Administrativa

-

-

Rosangela Pedersoli César Verdi Cosme
Coordenador de Recursos Humanos

-

Célia Lima

Pastor José Bernardo, presidente da ONG AMME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PORTARIA GERAL Nº 3962, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

PORTARIA GERAL Nº 3.961, DE 15 DE JANEIRO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve NOMEAR os Senhores abaixo relacionados, para os empregos de provimento em comissão, a partir de 1º de janeiro de 2013:
Alan Ricardo de Souza
Diretor do Departamento de Patrimônio Histórico
-

André Luis Galvão César Amaral
Diretor do Departamento Pedagógico

Alessandra Cristiane Moscardo
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

-

Luis Antonio Silveira
Diretor do Departamento de Esportes de Moreira César

-

André Vinicius Viezzi Vera
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

-

Marlene Arai Higa
Assessor Técnico da Educação

Ana Lucia Gomes
Gerente

-

Celso Lopes Manzano
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

-

-

Karen Nemetala Fogaça
Gerente

-

Djanira Salles
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

Maria Ceres Merly Salles
Assessora Administrativa do Museu Histórico Pedagógico “Dom Pedro I e
Dona Leopoldina”

-

-

Mariana Fest Ferreira Ramos Mello
Gerente

-

Gilson Salun Benjamin
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

Viviane Aparecida Lopes Monteiro
Assessora Técnica Legislativa

-

-

José Gastão Schmidt
Gerente

-

Márcia Cristina Moreira Fialho Silva
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

Ana Paula Pedersoli
Chefe de Assuntos Jurídicos

-

-

Rogério José de Azevedo
Gerente

-

Luis Fernando de Souza Pinto
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

Lucilene Maria de Oliveira Santos
Gerente

-

-

Jeferson Alex da Conceição Santos
Supervisor

-

Marcio Jacinto da Silva
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

Paulo Henrique de Godoi Faria
Gerente

-

-

Marilda de Oliveira
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

Ricardo José Pereira
Gerente

Maria Conceição Bispo
Diretor do Departamento de Assistência Social

-

-

Maristela Apolinário Guerrero Mora
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

José Roberto de Oliveira
Gerente de Obras

Daniela Gonçalves Dionisio
Gerente

-

-

Robson Willians Soares Silva
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

Benedito José Miranda da Silva
Coordenador de Praças Esportivas

-

-

Roderson Salvador
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

Jânio Rodrigues
Coordenador de Praças Esportivas

-

-

Rubens da Silva André Junior
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

José Carlos de Souza
Coordenador de Praças Esportivas

-

-

Simone Cristina Barbosa Ferreira
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

Ridevaldo Salustiano
Coordenador de Praças Esportivas

-

-

Sofia Rabelo Mariotto
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

Solange Caxias
Coordenador de Projetos Sociais

-

-

Sylvia Helena de Campos Favorin
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

Adriano Moreira dos Santos
Supervisor de Equipe

-

-

Valquiria Borges Marcelino
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

Paulo Alexandre Schimidt Lustosa
Supervisor de Equipe

-

Wilson Tadeu de Carvalho
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

-

Benedita Auxiliadora de Oliveira
Gestor Geral de Atividades Esportivas e Lazer

-

Maria Aparecida Ribeiro
Gestor Geral de Atividades Esportivas e Lazer

-

Aurea Maria Piorino Vinci
Assessor Técnico

-

Rafael Lamana
Assessor Técnico

-

Tânia Maria Siqueira
Assessor Técnico

II – a partir de 14 de janeiro de 2013:
-

-

III-

a partir de 16 de janeiro de 2013:

-

Edson Fernandes Nogueira
Chefe de Atendimento Social

-

Karina Vivian Godoy de Campos
Chefe de Atendimento Social

-

Ranta Bertoloto Serra de Carvalho Pimentel
Coordenador de Programa Social

-

Geny Maria Monteiro
Coordenador de Projetos Sociais

-

Lucilene Pereira da Conceição
Coordenador de Projetos Sociais

-

Maria Dioniso Gatão
Coordenador de Projetos Sociais

-

Maria Rita Brasil dos Santos
Coordenador de Projetos Sociais

-

Rosangela Cardoso da Silva
Coordenador de Projetos Sociais

-

Vera Lucia Nogueira
Coordenador de Projetos Sociais

III- a partir de 17 de janeiro de 2013:
-

Nelson Correia Carneiro
Diretor do Departamento de Obras e Viação

IV- a partir de 21 de janeiro de 2013:
-

Paulo Benedito Lopes Chaves
Diretor do Departamento de Segurança

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de
janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 17 de janeiro de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir
de 1º de janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de janeiro de
2013.
Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de
janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de janeiro de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

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.

Dias 18, 22 e 25/1/13

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
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Delegada de polícia é eleita
a mais bela Capixaba
Divulgação

Polícia apreende grande
quantidade de drogas
Polícia Militar

Delegada Cláudia Demattè

Uma delegada de polícia
foi eleita por homens e mulheres a capixaba mais bonita entre as selecionadas pela
redação do gazeta online, do
Espírito Santo. Em uma enquete realizada pelo canal
Eu Aqui em 2012, a adjunta
da Delegacia de Delitos de
Trânsito de Vitória, Cláudia
Demattè, venceu a disputa
com outras dez beldades. Entre elas, a ex-panicat Arya-

ne Steinkopf, a Miss Brasil
2010 Débora Lyra, e a exginasta da Seleção Brasileira
Tayanne Mantovanelli.
Ao todo, foram mais de
27,3 mil votos. Para chegar
ao primeiro lugar, a delegada
Cláudia arrematou mais de
9,6 mil cliques em uma disputa apertada com a ex-ginasta Tayanne Mantovanelli, que
ficou em segundo lugar com
pouco mais de 9,2 mil votos. O
terceiro e quarto lugares na enquete ficaram, respectivamente, com a ex-panicat Aryane
Steinkopf e com a Miss Brasil
2010, Débora Lyra.
Muito surpresa, a delegada recebeu a notícia que
havia vencido o concurso.
“Não esperava. Primeiro,
quando me ligaram avisando
que eu estava na lista, achei
diferente. Depois quando vi
que lá tinha miss, modelos e
esportistas, fiquei ainda mais
honrada em participar. São
mulheres lindas e reconhecidas internacionalmente. Não
sei bem o que dizer”.

Posto de pedágio na via Dutra
é assaltado em Moreira César
Material apreendido pelos policiais militares, com os homens presos, durante operação no bairro do Maricá

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida
pela Polícia Militar durante
patrulhamento sábado (19),
no bairro Maricá. Segundo consta no BO 155/2013,
registrado na delegacia do
município, PMs patrulhavam
pelo local quando viram um
carro Golf estacionado perto de uma residência, e logo

depois abordaram J.O.F.J. e
R.V.F.S.M quando iam entrar no veículo. Com eles
foram encontradas duas armas de fogo (revólver marca
Rossi calibre 38) embaixo
do banco, e drogas escondidas dentro de uma caixa
de som. Os dois receberam
voz de prisão. Na residência
dos indivíduos, encontraram

uma janela aberta e dentro da
casa, em um guarda-roupa,
mais drogas, equipamentos
para o refino das mesmas e
dinheiro.
No total, foram aprendidos: dois revólveres, três
telefones celulares, uma porção de maconha, 19 pedras
de crack, 44 invólucros com
656,96 gramas de cocaína,

mais dois pacotes da droga
(pesando 860,05 e 472,96
gramas), uma balança para
pesagem, produtos químicos,
um caderno com diversas
anotações e a quantia de R$
554. Os homens e o material
apreendido foram conduzidos ao plantão policial para
que fossem tomadas as providências legais.

Mais de três mil maços de cigarros são
apreendidos em Pindamonhangaba
Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a
ABCF - Associação Brasileiro de Combate à Falsificação
apreendeu mais de três mil
maços de cigarros em Pindamonhangaba, quarta-feira
(16). Os policiais do Serviço
de Inteligência do Setor de

Investigações, comandado
pelo Dr. Carlos Prado Pinto,
delegado titular da delegacia
de Pindamonhangaba, participaram da operação.
Foram vistoriados cerca
de trinta estabelecimentos
comerciais, situados, em sua
maioria, nos bairros perifé-

Banhistas morrem em
Ubatuba, vítimas de
tromba d’água
Uma tromba d’água matou três pessoas na tarde de
domingo (20), na região do
Sertão de Ubatumirim, em
Ubatuba. Os bombeiros disseram que as pessoas foram
surpreendidas por um grande
volume de água.
Sete pessoas estavam na
Cachoeira do Tombador,
por volta das 14h30 de domingo, quando começou

uma forte chuva e desceu
muita água da serra. Três
pessoas morreram no local,
uma está desaparecida, outra ficou gravemente ferida.
Somente duas conseguiram
sair ilesas.
A PM de Ubatuba disse
que as vítimas são moradores
daquele munícipio. Entre as
vítimas estão um empresário
e um advogado.

ricos como: Araretama, Santa Cecília, Castolira, Feital,
Goiabal e Distrito de Moreira
César. O objetivo da ação foi
a apreensão de cigarros de
procedência duvidosa (falsificados) e de procedência
ilícita, por não possuírem
comprovação de origem e estarem em desacordo da nota
de aquisição ou com produção não regulamentada por
órgãos fiscalizadores. Os
responsáveis pela comercialização foram intimados a
prestarem esclarecimentos na
delegacia de Polícia.
O Dr. Carlos Prado Pinto
disse: “A comercialização
desses produtos podem caracterizar crimes de estelionato, fraude no comércio,
sonegação fiscal e contrabando, além de comprovado
risco á saúde dos consumidores, devido a sua produção

não atenderem às rigorosas
normas técnicas adotadas no
país. Fica evidente que esses
produtos têm origem fraudulenta e criminosa.”
Segundo a Associação
Brasileira de Combate à
Falsificação, “A comercialização de cigarros ilegais
representa cerca de um terço dos cigarros consumidos no país, equivalente a
46,5 bilhões de unidades.
Com o mercado ilegal,
o governo deixa de arrecadar o equivalente a R$
1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões)
anualmente. São alarmantes os resultados obtidos na
análise desses produtos falsos disseminados no mercado nacional, que potencializam os riscos à saúde
dos consumidores desses
produtos fraudados.”
Polícia Civil

Dicas de Segurança
Visando oferecer maior segurança à população, a Secretaria de Segurança do Estado
de São Paulo dá a seguinte dica:

Em caixas eletrônicos
Não revele sua senha para terceiros.
Em caso de dificuldade, comunique-se com funcioná
rios do banco.
Observe atentamente as pessoas em atitudes suspei
tas próximas ao local.
Evite horários e locais de maior risco.
Evite realizar saque de grandes quantias.
Se possível, sempre que for ao banco, vá acompanha
do de pessoa de sua confiança.

Pacotes de cigarros apreendidos na operação

O posto de pedágio da
via Dutra, na altura de Moreira César, foi assaltado por
três homens, na madrugada
de sexta-feira (18). Segundo
informações da Polícia Rodoviária Federal, os ladrões
chegaram a pé, realizaram
o roubo em três cabines que
estavam em operação e fu-

giram por um matagal que
fica às margens da rodovia.
As câmeras de segurança da
praça de pedágio serão usadas para tentar identificar os
ladrões. O valor da quantia
roubada não foi informado
pela empresa. A Polícia Civil de Pindamonhangaba está
trabalhando no caso.

Internação compulsória de
dependentes começou em São
Paulo na segunda-feira
As internações compulsórias ou involuntárias de
dependentes químicos na
região da Cracolândia, na
capital paulista, começaram nessa segunda-feira
(21). O trabalho envolve um
conjunto de profissionais da
saúde, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJSP) e da

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil. A medida foi
oficializada pelo governo
do Estado no último dia 11,
com o objetivo de dar apoio
aos usuários de drogas,
fornecendo principalmente tratamento ambulatorial
e fazendo o maior número
possível de internações voluntárias.

Ator Walmor Chagas morre
em Guará com tiro na cabeça
Divulgação

Morreu na tarde de sextafeira (18) o ator Walmor Chagas, de 81 anos. Ele foi encontrado morto em uma chácara
no município de Guaratinguetá
(SP). O ator morreu devido a
um tiro na cabeça e foi encontrada uma arma com ele. De
acordo com a polícia, as circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas, mas a hipótese mais provável é suicidio.

Ator Walmor Chagas

Controle de armas está
sob pressão no Brasil
Enquanto a discussão sobre o controle de armas ganha
força nos Estados Unidos, o
Brasil vive um movimento
inverso, com diversas tentativas de parlamentares para
flexibilizar o acesso às armas
de fogo e aumentar o número
de categorias com direito a
porte de arma, alerta Melina
Risso, diretora do Instituto
Sou da Paz, organização não
governamental que atua na

prevenção da violência.
No Brasil, a presidente
Dilma Rousseff vetou integralmente o texto do Projeto de Lei 87/2011, há pouco
mais de uma semana. A justificativa foi que, se sancionado, implicaria maior quantidade de armas de fogo em
circulação, “na contramão da
política nacional de combate
à violência e em afronta ao
Estatuto do Desarmamento”.
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Copa Moreira César de Futsal
estreia com muitos gols
Célia Lima

São mais de 30 equipes, divididas em três categorias: Infantil, Adulto e Veteranos

Os moradores de Pindamonhangaba, que gostam
de um bom futsal, já podem
prestigiar grandes jogos em
Moreira César. Teve início na
noite de quinta-feira (17),
mais uma edição da Copa de
Futsal. A abertura ocorreu no
ginásio do Centro Esportivo
José Ely Miranda, “Zito”, e
contou com a presença de di-

versas autoridades.
Segundo informações da
Secretaria de Esportes, este é
um evento muito importante
para a cidade e também para
os atletas e familiares, que
têm a oportunidade de conferir grandes jogos até fevereiro.
De acordo com Leão, um
dos organizadores da Copa,
as competições reúnem mais

de 30 equipes, sendo estas
das categorias Infantil, Adulto e Veteranos.
No primeiro dia de competição, pela categoria Infantil, quem entrou em quadra
foram os jogadores da Vila
São José e Azeredo, com o
placar final de 4 para o Vila
e 2 para o Azeredo. Pela categoria Adulto, a vitória ficou

por conta do Ipê II, que marcou 11 contra 5 do Liberdade,
e Vila São José, com 5 a 2,
contra o Azeredo. A rede balançou por mais de 25 vezes.
Os veteranos entraram em
quadra na noite de domingo
(20). Os jogos serão todos no
ginásio do “Zito”, com início às 18 horas, de segunda a
sexta-feira.

Secretaria de Esportes realiza reunião
com moradores do Cidade Nova

Célia Lima

A Prefeitura de Pindamonhangaba está atendendo
os moradores de diversos
bairros. Na noite de quinta-feira (17), representantes da
Secretaria de Esportes foram
ao ginásio do bairro Cidade
Nova para se apresentarem
aos moradores e esclarecer
algumas dúvidas.
O encontro contou com a
presença do secretário de Esportes, Leandro Galdino; do
presidente de bairro do Cidade Nova, Marcos Aurélio
da Cunha; do secretário de
Obras, Kennedy Flores Campos, entre outros.
Os moradores do bairro
e região, que praticam atividades físicas no ginásio do
Cidade Nova, compareceram
em massa.
Segundo informações da
Secretaria de Esportes, serão
tomadas as devidas providências para que as ativida-

Nesta edição entrevistamos Onofre César
Junior, candidato a presidente da Liga Pindamonhangabense Municipal
de Futebol. Seu candidato
a vice-presidente é José
Orlando Ferreira, marido
da Dona Eloísa Helena,
“Nenê do Alto Tabaú”.
Onofre afirma: “Já temos um projeto pronto
que dará à Liga condições
de buscar apoio financeiro
junto à iniciativa privada,
que irá beneficiar a todos
os clubes. Hoje a premiação aos melhores do ano
é só troféu. Pretendemos
premiar os clubes também
financeiramente
como
compensação pelas despesas que eles têm durante
todo o ano.”
Sobre as equipes de
base, ele diz: “Pretendemos valorizar mais o futebol menor, as importantes
equipes de base que revelam atletas para o futuro,
inclusive o retorno da categoria Fraldinha, extinta
há seis anos. E pretendemos tornar mais competitivos e disciplinados os
campeonatos de adultos,
visto que o ano passado
a Primeira Divisão ficou
paralisada durante um mês
devido a problemas disciplinares.”
O candidato diz que
“quando foi presidente,
sempre havia reuniões
com os comandantes da
Polícia Militar e era enviado policiamento, principalmente nos jogos mais
importantes, para garantir

João Paulo Ouverney

Onofre quer volta dos
clubes tradicionais à
Primeira Divisão

a paz e maior integridade de atletas e torcedores.
Isso deverá voltar a acontecer”. Ele foi presidente
de 1998 a 2005 e diz que
“agora voltou porque deseja ajudar o crescimento do
futebol da cidade”.
“Outra meta nossa é federar a Liga para realizarmos um campeonato forte
da Primeira Divisão. Até
o ano passado isso não
ocorria e podiam trazer
jogadores de outras cidades, mas com a Liga
federada isso não é permitido, o time só pode
disputar por uma Liga. E
também é preciso trazer
de volta à ‘Primeirona”
os clubes tradicionais de
Pindamonhangaba”, fala
Onofre.
E ele encerra afirmando: “Vamos dar aos clubes
a oportunidade de participar
mais das decisões da Liga,
para que a entidade não seja
autoritária, e pretendemos
continuar a parceria com a
Prefeitura, que sempre deu
certo conosco, para melhorar o nosso futebol”.

Prefeitura realiza
reunião com
funcionários do esporte
A Secretaria de Esportes
da Prefeitura de Pindamonhangaba irá se reunir nesta quinta-feira (24), com
os demais profissionais da
área para apresentar as novas diretrizes de trabalho.

O encontro acontecerá na
Etec João Gomes de Araújo, às 14 horas. Todos os
profissionais da Secretaria,
inclusive os que estão de
férias, estão sendo convidados para o encontro.

Moradores do bairro apresentaram diversas sugestões ao secretário de Esportes

des aquáticas tenham retorno
o mais breve possível, pois o
período de chuvas atrapalha
o andamento das obras que
devem ser feitas.
Cunha comenta que a pro-

posta dos representantes da
Secretaria de Esportes irem
ao ginásio para se apresentarem aos moradores foi ótima, porque a população pôde
conhecê-los e também fazer

diversos questionamentos.
“A população nos cobra e eu
repasso à Prefeitura, então o
fato deles terem vindo aqui
foi excelente”, finalizou o
presidente de bairro.

Segunda vitória na Superliga de Voleibol
Masculino é conquistada pela Funvic
Luis Cláudio Antunes/Portal R3

LUIS CLAUDIO ANTUNES
A equipe de voleibol masculino de Pindamonhangaba
conquistou sua segunda vitória na Superliga 2012/2013.
Jogando em casa, no sábado
(19), o time da Funvic venceu Juiz de Fora por 3 sets
2, parciais de 25/23, 25/23,
27/29, 26/24 e 15/12.
A equipe comandada por
João Marcondes teve a chance de vencer por 3 a 0, mas
depois de estar vencendo por
2 sets a 0, permitiu a reação

Onofre César quer parcerias,
uma Liga federada e a 1ª
Divisão mais forte

Equipe de Pinda realizou ótima partida e venceu

da equipe de Juiz de Fora e
a partida foi foi decidida no
tie-break.
Com a vitória por 3 x 2,
Pindamonhangaba
somou
mais dois pontos, mas continua na última colocação
da classificação geral, agora
com 9 pontos.
Depois de dois jogos em
casa, a Funvic fará sua próxima partida fora e o desafio
será contra o Minas, em jogo
marcado para quinta-feira
(24), às 19h30, em Belo Horizonte.

EC Taubaté estreia no
Paulista série A3
O EC Taubaté estreia no
Campeonato Paulista série
A3 no sábado (26), às 16 horas, no estádio Joaquim de
Moraes Filho.
A partida será contra o CA
Guaçuano, de Mogi Guaçu.

Próximos jogos
30/1 – 20h30 União São João EC x EC
Taubaté
2/2 – 16 horas EC Taubaté x CA Votuporanguense

