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Feirantes pedem melhores
condições de trabalho
Daniela Gonçalves

Escolinhas
de esportes
retornam em
fevereiro

Os alunos que participam
das escolinhas de esportes da
Prefeitura de Pindamonhangaba
devem ficar atentos ao período
de rematrículas e retorno das
atividades. Os munícipes que
frequentavam as aulas em 2012
devem procurar a secretaria do
local onde praticavam a modalidade entre os dias 4 e 8 de fevereiro e levar duas fotos 3x4,
cópia do RG ou certidão de nascimento.
ESPORTES 16

Polícia recupera
carro roubado
em assalto a
residência

O prefeito Vito Ardito conversou com dezenas de comerciantes da feira da praça da Liberdade, que reivindicam melhorias no local

Os feirantes da Praça da Liberdade de Pindamonhangaba
estiveram em reunião com o pre-

feito Vito Ardito na última quarta-feira (23), para reivindicar melhores condições de trabalho. O

Prefeitura recupera ponte
na avenida Nova Pinda
Célia Lima

local cedido pela prefeitura, para
que os feirantes façam a comercialização de seus produtos, foi

recentemente reformado pela
antiga administração, porém
a obra foi entregue inacaba-

da, e não apresenta alguns
pontos destacados no projeto
de reforma.
PÁGINA 3

Ginásios esportivos são encontrados
em mau estado de conservação

Divulgação

Com o objetivo de verificar a
situação de todas as áreas ligadas à administração municipal,
o prefeito Vito Ardito vistoriou
todos os ginásios e praças esportivas de Pindamonhangaba e
encontrou problemas em todas
elas, principalmente quanto ao
mau estado de conservação dos
prédios. SEGUNDO CADERNO

Fortes chuvas daniﬁcaram a estrutura da ponte

Depois de iniciar os trabalhos de recuperação na estrutura da ponte na rua José Teberga – que liga Moreira César ao
Vale das Acácias, a Prefeitura
de Pindamonhangaba, por meio
da Subprefeitura de Moreira

previsão
do tempo
SEXTA-FEIRA - 25/1
Nublado e pancadas
de chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
29ºC

SÁBADO - 26/1
Nublado e pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
23ºC

DOMINGO - 27/1
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
26ºC

SEGUNDA-FEIRA - 28/1
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
24ºC
CPTEC INPE

César, iniciou a reconstrução da
cabeceira da ponte na avenida
Nova Pinda, no Ipê I. Os trabalhos começaram no início desta
semana e devem ser concluídos
até o final da próxima semana.
PÁGINA 3

Carnaval 2013
tem grande
infraestrutura
CULTURA & LAZER

Igreja inicia
preparativos
para Rebanhão
CULTURA & LAZER

Centro Esportivo "Zito"
terá noite de futsal
Esta sexta-feira (25), será
de futsal no ginásio do Centro
Esportivo "Zito", em Moreira
César. O distrito está sediando
a Copa Moreira César de Futsal.
A competição conta com a participação de mais de 30 equipes,
de diversas categorias. Pelas

categorias Infantil e Veterano,
a equipe do Joia da Dutra enfrenta o Portal Café. Pelo Adulto, a disputa fica entre Joia da
Dutra versus Portal Café, Santa Rita e Vila São João e Ipê
2 contra Personal Academia.
ESPORTES 16

A Quadra Coberta como se encontra atualmente não oferece condições para praticar esportes

Final de semana com
Festival de Marchinhas
no Largo do Quartel
Arquivo TN

Paineiras Country Club
realiza Baile do Hawaii
Acontece neste sábado (26),
a partir das 23 horas, no Paineiras Country Club, o baile
"Uma Noite no Hawaii". Haverá
havaianas, decoração típica,

A Polícia Militar conseguiu
recuperar nessa quinta-feira
(24), às 0h32, um veículo Amarok que havia sido roubado durante assalto à residência de
E.M.N., no bairro Mombaça. Os
policiais foram avisados que
havia um carro abandonado em
uma rua do Araretama, foram
até o local e constataram que
era o mesmo que constava no
BO feito pela vítima.
PÁGINA 5

mesa de frutas e apresentação
musical do Grupo "Gostoso Veneno", com o show de mulatas
na piscina.
PÁGINA 2

O Carnaval em Pindamonhangaba já começou! Neste
final de semana, a Prefeitura
realiza o VI Festival de Marchinhas "Zé Sambinha", no Largo do
Quartel. O evento será realizado
sempre a partir das 20 horas,
com entrada gratuita.
CULTURA & LAZER

Rugby inicia
nova temporada
no sábado
Zé Sambinha é homenageado com troféu no festival

ESPORTES 15
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Carlos Abranches faz palestra em Pinda

Editorial

Jovens provam que o
mundo ainda tem jeito
Os noticiários diários por meio da televisão, sites, rádios
e outros meios de comunicação, sobre violência envolvendo jovens, podem até fazer algumas pessoas passarem a
ter menos esperança em um futuro melhor para o país e o
mundo. Mas o que ocorre é que, infelizmente, a grande mídia precisa de audiência para se manter em alta, e matérias
chocantes atraem mais a atenção do público.
Durante duas semanas, um grupo de mais de 200 jovens cristãos, de diversas igrejas evangélicas, vindos de 35
cidades de 10 estados do país, esteve em Pindamonhangaba. Trata-se do projeto “Acenda a Luz”, mantido pela ONG
AMME, que tem como presidente o pastor José Bernardo.
Em diversos pontos do município eles levaram palavras de
consolo, fé, amor e esperança em um mundo melhor. Acender a luz cristã dentro de cada um, e depois levá-la aos semelhantes, são os objetivos do grupo.
Em Pindamonhangaba também existem várias entidades que incentivam nos adolescentes a fraternidade, a
amizade, a prática do cristianismo em sua mais pura deﬁnição, além do amparo e orientação a crianças e jovens. São
instituições de vários grupos religiosos e civis, exemplos
de amor ao próximo envolvendo principalmente a juventude,
algumas delas já premiadas em nível nacional pela elevada
qualidade de serviços prestados à sociedade.
Além do ensino da prática à caridade, essas entidades
incutem nas crianças e jovens o respeito pelos valores patrióticos, o respeito ao ser humano, o carinho com os animais
e os cuidados necessários com a natureza, como receitas
para formar um mundo melhor com pessoas mais humanas.
No inverno, muitos desses jovens saem às ruas durante
a noite distribuindo alimentos, agasalhos e principalmente
calor humano a moradores de ruas. Em outras épocas, durante todo o ano, famílias carentes são atendidas em suas
necessidades básicas. Em datas especiais, como Natal e
Dia das Crianças, equipes de voluntários se deslocam para
bairros da periferia, levando amparo material, mas principalmente espiritual, para muitos irmãos carentes.
Enﬁm, como muito bem deﬁniu o pastor José Bernardo,
presidente da ONG AMME, primeiro é preciso acender a
luz do cristianismo dentro de nós, para que posteriormente sejamos agentes transmissores dessa luz para o nosso
próximo. Assim estaremos fazendo hoje a semeadura para
colhermos um mundo melhor amanhã!

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram
hoje e nos próximos dias:
25/1 – Dia do Carteiro, Dia do Mercador e aniversário da cidade de
São Paulo
26/1 – Dia de São Timóteo
27/1 – Dia do Orador e Dia Internacional em Memória das Vítimas
do Holocausto
28/1 – Dia do Comércio Exterior, Dia do Portuário e Dia de Santo
Tomás de Aquino

DICAS DE SAÚDE:
Dormir bem
Enquanto você dorme, seu
corpo “cuida” de algumas células
para se recuperar do desgaste do
dia a dia. Assim, se o seu sono
durar entre sete e nove horas, seu
corpo terá tempo suﬁciente para
combater infecções. De acordo
com um estudo recente, a falta de
sono é tão prejudicial para a imunidade quanto o estresse.

Divulgação

O jornalista Carlos Abranches
vai proferir uma palestra em Pindamonhangaba nesta sexta-feira (25),
às 20 horas, na Casa Transitória
“Fabiano de Cristo”. A palestra faz
parte da I Jornada de Evangelização
“Meimei”, que será realizada pela
entidade, sexta-feira (25), sábado
(26) e domingo (27). O evento será
realizado a partir de conteúdos teóricos e oﬁcinas práticas, direcionados
a pessoas que desejam se capacitar à luz da Doutrina Espírita para
atuarem junto a crianças e adolescentes. Recomendado tanto para a
formação de novos evangelizadores
quanto para enriquecer o trabalho
de quem já atua na evangelização
infanto-juvenil. Mais informações no
site: http://jornadadeevangelizacao.
wordpress.com.

Ballet Buterﬂy participa de competição
Divulgação

A equipe de competição do Ballet Buterﬂy está treinando para participar do 2º Campeonato de Dança, que acontece dia 24 de março,
no Teatro Adamastor Pimentas, em
Guarulhos. As meninas participam
do curso que a professora Ana Paula de Oliveira ministra na Academia
Oxy, de segunda a quinta-feira nos
períodos da manhã, tarde e noite.
A professora Ana Paula é especialista em aula de balé para crianças
a partir de dois anos de idade, e já
conquistou inúmeras premiações
em diversas cidades brasileiras.
Para mais informações, o telefone
é (12) 3522-1080.

Aparecida tem a menor rodovia federal do Brasil

Divulgação

A BR-488 é recordista do RankBrasil por ser a menor rodovia
do Brasil, com apenas 5,9 km de
extensão total. Tem início na via
Dutra-SP, passa pelo centro da cidade de Aparecida - SP, onde está
localizado o Santuário Nacional de
Nossa Senhora Aparecida, e termina novamente na Dutra, no bairro
Itaguaçu.
É conhecida como uma rodovia
de ligação, ou seja, que liga uma
rodovia federal a outra, ou ainda
a pontos importantes das cidades.
Geralmente a contagem da quilometragem dessas rodovias de ligação segue do ponto mais ao norte
da rodovia, para o ponto mais ao

Concursos
públicos com
inscrições
abertas

Hospital do Servidor Público
Municipal de São Paulo - inscrições
para 398 vagas; níveis fundamental, médio e superior; remuneração
varia de R$ 334,23 a R$ 2.736,17.
Prefeitura de Caraguatatuba
- seleciona 120 professores, 60
vagas imediatas e 60 para formação de cadastro. Salários até R$
1.697,79.
SAP - Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo - 200 vagas para agente de
segurança penitenciária de classe
1. São 150 chances para homens
e 50 para as unidades prisionais
na capital e interior. Os candidatos
devem ter entre 18 e 69 anos e o
ensino médio completo. O salário é
de R$ 2.206,90. Conﬁra os editais
no site www.vunesp.com.br

Casa do
Caminho
promove
palestra

A entidade beneﬁcente (espírita kardecista) Casa do Caminho
promove uma palestra pública no
dia 31 de janeiro, a partir das 20
horas, sobre o tema “Despertando
o espírito ouvindo os chamados”, a
cargo de Robson Araújo. A diretoria
da entidade convida todos para o
evento. A entidade ﬁca na rua Senador Dino Bueno, 203, site www.
casadocaminho.org.br

Falecimentos

sul. No caso de ligação entre duas
rodovias federais, a quilometragem

começa na rodovia de maior importância.

24/1/2013 - Sebastião de Oliveira Assis, 63 anos, morador
do Campos Maia.
22/1/2013 - Benedito de Campos, 86 anos, “Seo Ramalho”,
morador da Vila São José.

Paineiras Country Club realiza Baile do Hawaii neste sábado
Acontece neste sábado (26), a
partir das 23 horas, no Paineiras
Country Club, o baile “Uma Noite no Hawaii”. Haverá havaianas,
decoração típica, mesa de frutas
e apresentação musical do Grupo
“Gostoso Veneno”, com o show de
mulatas na piscina. No salão terá
samba, pagode, axé e marchinhas
com a banda Siri Loko e DJ Mar-

Ontem e hoje

Divulgação

celo Boto. Entrada gratuita para
sócios. Convites à venda com:
Alessandra Ronconi, Hering Store, Santo Pani, Gramado (Pinda),
e secretaria do clube. Reserva de
mesas na secretaria do clube. (12)
3642-8599/ 3522-5356. Informações: (12) 3642-8599 / 3522-5356
e no site do clube: www.paineirasclube.com.br.

Nesta edição o leitor pode comparar a praça Monsenhor Marcondes
de antigamente e como está hoje:
João Paulo Ouverney

Agustin San Martim

Escreva
corretamente
Do livro “1.000 erros de português”
- Autor Prof. Luiz Antonio Saconni Devo perguntar: que horas chegaremos? ou a que horas chegaremos? Pergunte, sempre com o a antes do que: A que horas chegaremos? (E não: Que horas chegaremos? A que horas começa o
programa? (E não: Que horas começa o programa?) Também não
pergunte: “Que horas tem aí?”. Valha-se da pergunta antiga, que ainda
é a melhor: “Que horas são?”.

Ontem... Na rua do Banco do Brasil, em frente à
praça, ﬁcava o Clube Literário e Recreativo

Hoje... Modernos prédios ocupam o local
onde era o extinto clube
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Feirantes solicitam à Prefeitura
melhores condições de trabalho
Daniela Gonçalves

Os feirantes da Praça da
Liberdade de Pindamonhangaba estiveram em reunião
com o prefeito Vito Ardito na
última quarta-feira (23), para
reivindicar melhores condições de trabalho.
O local cedido pela Prefeitura, para que os feirantes
façam a comercialização de
seus produtos, foi recentemente reformado pela antiga
administração, porém a obra
foi entregue inacabada, e o
local não apresenta alguns
pontos destacados no projeto
de reforma.
Segundo informações dos
vendedores, foram eles que
fizeram a limpeza do local
para montar suas barracas
na praça, após o reparo, retirando até mesmo resquícios
da obra, como entulhos e
madeiras. Alguns afirmaram
também que chove em algumas barracas e outras estão
expostas ao sol e à chuva.
Além disso, não existem
grades de proteção em algumas laterais da praça, o que
possibilita o fácil acesso para
os marginais.
Na reunião, os feirantes
sugeriram que fossem fei-

Prefeito discute com feirantes melhorias para o local onde trabalham

tas barracas padronizadas
para todos, como indicava o
projeto anterior. Também de
acordo com o que consta no
projeto de reforma, não foram construídas as laterais
que protegeriam as barracas
da exposição ao tempo.
Os feirantes afirmaram
também que os banheiros
exalam mau cheiro e que as
instalações de água e esgoto
estão em péssimas condições.
O prefeito Vito Ardito,
ouviu atentamente cada reclamação e pediu aos secretários de Obras e Planejamento uma revisão do projeto e

também uma nova reavaliação para adequação dos pedidos de melhoria.
O feirante Luis Fernando
Lousada, agradeceu por encontrar a Prefeitura de “portas-abertas”.
“A recepção do prefeito,
traz dignidade a nós vendedores, não falo só por mim,
mas sim por todos. Conheço e acredito no trabalho do
atual prefeito, sei que quando
ele promete ele cumpre, pois
já demonstrou isso em administrações anteriores”, exclamou o feirante.
De acordo com informações da Secretaria de Obras,

a empresa que realizou
o serviço fez um cálculo
equivocado da estrutura de
ferro utilizado para fazer o
alicerce do local onde fica
a feira. Ao invés de 25 toneladas, dados que constam
no projeto de licitação da
obra, foram utilizados 60
toneladas de ferro, o que impossibilitou o andamento e
construção de outros pontos
existentes na planta.
O prefeito pediu para que
a Secretaria de Planejamento faça um estudo da obra e
apresente um novo projeto
de reparos, para ser realizado
nos próximos meses.

Administração estuda retirar tráfego
de caminhões do bairro Feital
Daniela Gonçalves

Com o objetivo de estreitar laços e também verificar
as novas propostas para expansão do setor industrial do
município, o prefeito de Pindamonhangaba Vito Ardito,
recebeu na terça-feira (22),
em seu gabinete, o presidente
da Novelis Brasil, Marco Antônio Palmieri.
A conversa informal possibilitou ao chefe do Executivo antecipar ao presidente
da empresa de alumínios, o
estudo de um projeto viário, que desviará o trânsito
pesado do bairro do Feital,
zona leste da cidade, causa-

Durante a reunião
foram verificadas
novas propostas
para expansão do
setor industrial

do pelo fluxo de caminhões
que fazem carga e descarga
em indústrias localizadas

nesse setor.
“Nossa cidade cresceu
muito e irá crescer ain-

da mais, com nossa experiência em captar novas
empresas. Por isso, nestes
primeiros dias de governo,
tenho recebido vários representantes de importantes
indústrias de nosso município, que possibilitam este
crescimento. A tendência é
expandir nossos distritos e
trazer mais indústrias para a
cidade, além de gerar mais
empregos aos moradores de
Pindamonhangaba”, completou o prefeito.
A reunião contou também
com a presença do vereador
José Carlos Gomes – Cal.

Projeto apresentado pela antiga administração
André Nascimento

Como está a feira atualmente

Serviços de roçada na
praça do Vale das Acácias
A praça Santa Rita – que
fica no Vale das Acácias – é
um dos pontos mais charmosos do Distrito de Moreira
César. Lá são promovidas
diversas festas populares
e eventos da Prefeitura de
Pindamonhangaba,
pois
conta com espaço amplo,
adequado e porque a população sempre prestigia o
que acontece no local.

Na última semana, uma
equipe da Subprefeitura de
Moreira César iniciou atividades de roçada e limpeza na
praça Santa Rita – que nos
próximos dias receberá parte
da programação do Carnaval
2013 – Caia na Folia.
Segundo informações da
Subprefeitura, também foram feitos outros serviços no
local, como poda de árvores.
Célia Lima

Prefeitura recupera ponte na avenida
Nova Pinda em Moreira César
Depois de iniciar os trabalhos de recuperação na estrutura da ponte na rua José
Teberga – que liga Moreira
César ao Vale das Acácias,
a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura de Moreira César,
iniciou a reconstrução da cabeceira da ponte na avenida
Nova Pinda, no Ipê I.
Os trabalhos começaram
no início desta semana e devem ser concluídos até o final da próxima semana.
Assim como houve na rua
José Teberga, o grande volume de chuvas e o elevado
volume do Ribeirão do Barranco Alto também causaram
danos à ponte da Nova Pinda.
A Subprefeitura informou
que a água infiltrou na base de
sustentação da cabeceira da
ponte e prejudicou a estrutura.

Célia Lima

Subprefeitura irá remover montes de mato

Pinda no Encontro
Nacional de Prefeitos

Subprefeitura espera concluir obra até o final da próxima semana

Avaliada por profissionais
da Subprefeitura, a ponte não
corre risco de sofrer novas
avarias, no entanto, o local
está parcialmente interditado

para trabalhos das equipes de
funcionários do município e
de maquinário.
A Nova Pinda é uma importante avenida do Distrito

de Moreira César e faz a ligação do Ipê I ao Ipê II, facilitando o fluxo de veículos
e oferecendo uma nova rota
para milhares de pessoas.

O prefeito Vito Ardito
Lerario estará participando
entre os dias 28 e 30 de janeiro do Encontro Nacional
com os Novos Prefeitos e
Prefeitas, em Brasília. No
encontro serão apresentados
aos prefeitos eleitos os principais programas e linhas de
crédito do governo federal e
a presidente Dilma Rousseff
pretende anunciar novas medidas e projetos para os gestores municipais, em parceria
com diferentes ministérios,
Todos os 5.568 prefeitos
eleitos em 2013 foram convi-

dados para o evento, que terá
gabinetes itinerantes para
que os ministros atendam os
chefes do executivo de forma
reservada.
O prefeito Vito Ardito
participará do evento com o
objetivo de conhecer novos
programas, buscar repasses
e esclarecer dúvidas sobre os
projetos para a sua administração.
Estão ainda previstos palestras e painéis de boas práticas e experiências que já
deram certo em vários municípios do país.
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VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

Os anúncios são publicados gratuitamente como uma prestação de serviços à comunidade. O jornal se reserva o direito de não publicar os anúncios que caracterizem atividade profissional, empresarial ou
comercial, ou que contrarie sua postura editorial. O classificado será redigido dentro de padrões e modelos a critério da redação. O número de anúncio por pessoa é limitado pelo espaço disponível em cada edição.
O jornal não se responsabiliza pela veracidade dos anúncios.

SERVIÇOS
PRECISAM-SE
ACLIMED-contrata
- MÉDICO DO TRABALHO - Atendimentos
ocupacionais 1 vez por
semana das 8 às 12
horas, CLT – ÓTIMA
REMUNERAÇÃO
Email: agendamento@
aclimed.com.br - Fone
(11)7736-5394
Aulas particulares de
matemática. Tel 36431250 ou 9124-5064
Consultoras de vendas, para recarga de
celular. Os interessados
em contato pelo email:
llindaflor1@gmail.com
PROCURAM-SE
Emprego de acompanhante de idoso no
período noturno. Tel
9742-1510
Professora domiciliar
de reforço (1º ao 5ºano)
sou pedagoga. Aceito
também trabalhar como
baba em horário comercial. Tratar magdaeracide@hotmail.com
Serviço de jardineiro
e serviços gerais. Tel
9147-9819
DIVERSOS
Aluguel de mesas e cadeiras para festa e evento em geral. Tel 9155-9317
/ 8879-7135 / 3645-2571
Alugo mesa estilo
Provençal/Clean, para
festas, chá de bebe,
chá de cozinha eventos em geral. Tel (12)
9182-9717 e 36411137 após às 17h
Antena Celular Rural,
seminova, Cabo Descida 7 mts + Adaptador,
R$200. Tel. 3022-0553
Ar condicionado Springer 12500, controle. Tel
9600-3200
Barraca feira, 1.00 x
1.20 mt, tampo madeira, toldo azul, completa, sem uso, R$500.
Tel. 3022-0553
Bicicleta, furadeira, aparelho DVD, celulares,
camas, morsa, botijão
de gás, macaco jacaré,
geladeira, balcões, vasilhames. enxadas, picaretas, rodas de alumínio.
Tel. 8264-8277
Cabo de aço, 80 m,
1/2 polegada; 12 blocos de vidro, 20 x 20,
novos. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, porta de madeira 80 cm,
pia de cozinha grande.
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, tubular, R$ 70. Tel 8839-7211
Carrinho de caldo de
cana. Tel 3637-6210
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730
Climatizador, Consul,
novo, R$ 399 vendo
por R$ 250. Tel 35229582 ou 9114-3566
Colchão de mola casal,
R$ 100. Tel 9105-0366
Conjunto de máquinas
e ferramentas para retíficas, broqueadora de
cilindro, mandriladora de
carcaças do motor VW,
com bolacha completa e
cavalete. Tel 3642-2524
ou 8179-6967
Computador, tela led,
mesinha e cadeira estofada, cam, microfone, R$
500. Tel 9105-0366

Computador, Processador AMD Phenom
X4, placa mãe Asus, 2
Gb memória, HD 500
Gb. Tel 9104-4537
Data-show,
aluga-se e telão p/ festas e
eventos. Tel 3522-5171
Fornos a gás de 0,66
x 0,52, R$ 400 e de
0,90 x 0,90, R$ 700,
ambos com pedra; Salamandra-forno elétrico
para gratinar - 0,45 x
0,45,R$ 450; Freezer
horizontal, R$ 400; Freezer Vertical, R$ 300;
fritaderia água e óleo industrial, R$ 300. Motivo:
fechamento de restaurante. Tel. 8158-7448
Fogão, novo, inox, 4
bocas, electolux, Tel
8839-7211
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas,
R$
300. Tel 8814-6514
Jogos de sofá e 3 lugares, usado, R$ 250
e geladeira Eletrolux,
usada, R$ 250. Tel
8143-7798
Máquina de costura
industrial Yamata, zique-zaque, seminova,
R$ 1 mil. Tel 3645-3119
Máquina de datilografia, Olivetti. Tel 36373591 ou 9760-9908
Máquina fotográfica
digital, Sony Cyber
Shoty, completa, nova,
R$ 220; Notebook Samsung, hd 500Gb, 3G
Ram, um ano de uso,
R$ 730. Tel 3642-6240
ou 9610-8362
Máquina de lavar
roupas Brastemp, R$
270. Tel 3522-5824
Mesa para computador,
R$ 80. Tel 9176-4886
Mobiliário para salão
de beleza, alugo ou
vendo. Tel 9610-2288
Notebock Samsung,
3Gb, HD 500Gb, R$
680, c/ garantia de fábrica. Tel 3642-6240
Pia de 2m; cama de
solteiro; folha de porta ,
80cm. Tem 8213-5392
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Porta 80 cm; cama de
solteiro; pia, 2m, usada. Tel 3643-2064
Refrigerador, Consul,
degelo seco, branco,
R$ 400; pia + gabinete,
R$150; mesa + 4 lugares, R$120; impressora
fiscal térmica, Daruma
FS700 c/ serrilha preta, R$ 1.100. Tel 88774220 ou 9110-6706
Tablet Bak, c/ teclado,
17”, manual de instruções, verde, R$ 290.
Tel 8201-5175
Teclado Mod PSR
510, Yamaha, efeito
Ecohotronic Staner. Tel
3642-2427
Tela plana de computador, R$ 150. Tel
9156-4167
COMPRA-SE
Motor para hidromassagem, máquina de
solda, vasilhames em
geral. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589

VEÍCULOS
VENDEM-SE
Brasília 79, R$ 3 mil.
Tel. 3642-2481
Caminhão Truck Volks
16210H, 90, 6 marchas
reduz., carroceria de
madeira. Tel 7818-8112
ID 968*1321
Celta 1.0, 2004, azul marinho, vidro e trava. Tel
3522-4589 ou 9167-8783
Celta Energy 1.4, 2004,
preto, completo, alarme
e som DVD. Tel 97996565 ou 9193-2001
Citroen C4 Hatch,
2010, GLX 1.6, flex,
completo. Tel 91153855 ou 7813-6288
Chevete, 92, azul, R$
4 mil. Tel 9118-0715 ou
8161-6324
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan, 2000,
vidro e trava elétrica,
precisa fazer o motor,
R$ 8 mil. Tel 36375918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0,
2000/ 2001, branco, 4
portas. Tel 3643-2714
Del Rey 1.6 , 86, álcool,
vinho. Tel 3637-6210
D20, 92, com carroceria de madeira, tabela.
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho,
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pickup, preta, R$ 6,5 mil.
Tel 9134-4771
Fiorino 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
Ford KA, 2009, completo, prata, R$ 18 mil.
Tel 3642-3740
Fox 2008, 4 portas,
cinza, vidro, trava eletrica, R$ 24 mil. Tel
3641-1172
Fusca 81, verde metálico. Tel 9190-1158 ou
3522-3147
Gol GL 1988, marron, motor novo, valor
abaixo tabela. Tel (12)
3622-5575 / 9169-0946
GOL CLI 1.6, 1995/1995,
bom estado de conserção, doc em dia. Tel.
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano
1995, Branco, completo, rodas liga leve. Aceito troca por carro mais
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco.
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod. 97,
Branco, rodas de liga
leve, limp. traseiro, R$
11.300. Tel 9171-8055
Gol 1.0, 2003, prata, R$ 13.500,00. Tel
3642-9027
Gol G III 1.0 flex, 2005,
4 portas, preto, abaixo
da tabela. Tel 8818-8757
Honda Civic, ano 2007,
completo, automático +
couro. Tel 8146-4313
Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, R$ 18.000. Tel
3648-3000 / 9191-6767

Pálio Fire 1.0, em bom
estado de conservação
ou troca-se por veículo mais novo 2008 em
diante. Tel 9115-9942
Pálio Weekend Treeking 2010, cinza, completissima. Tel 9782-1158
Parati CL. 1.8, 95, vinho,
R$ 9 mil + doc.. Aceito
troca. Tel 9790-7954
Perua
Kombi
97,
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, 2007,
flex 1.6, completo, preto, R$ 26 mil. Tel 88188757 ou 9181-1286
Peugeot 206, 1.4,
2008, 4 portas, trava
elétrica. Tel 3642-8165
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela.
Tel 9781-0235
Prisma Joy, 1.4 Fex,
vermelho, vidro e trava
eletricos, ar cond. alarme e som. R$ 18 mil.
Tel 3522-5171
Renault Clio 2003/
2004, prata, 4 portas, 2
airbag, por R$ 13.900.
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch,
4ª geração, vid. trava elét., film, cd-mp3,
calefação, abaixo da
tabela ou troco por veículo chevrolet (maior
valor). Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elétricos, dir hidr, alarme,
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800. Tel
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV,
diesel, com carreta basculante, R$ 15 mil. Tel
3642-2268
Uno Mille 1997, 4 portas,
verde, vidro e travas elétricas, som e alarme. R$
9.000 mil. Tel 3645-7335
Uno Mille 1.0, 2000,
todo original, prata. Tel
9173-0682 / 9709-1715
Uno Mille, ano 95, 4
portas, vinho, R$ 5 mil.
Tel 9212-2263
Fiat Uno EP, vinho, vidros elétrico, motor revisado, suspensão nova,
abaixo da tabela, divida
de R$ 800,00. Tel 35223147 ou 9190-1158
TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP,
92, por Uno 98/99, de
R$ 8.000. Tel 3645-8776
MOTOS
CG Titan 150 KS,2005,
preta, R$ 3.200,00. Tel
9125-9793
CBR 450 SR, 92, azul,
abaixo da tabela
8818-8757 / 9181-1286
Green Safari 150 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta,
abaixo da tabela, moto.
Tel 9120-8138
Shaara 350, 1999. Tel
9786-7488
Suzuki Intruder 2007,
seminova, 6500 km.
Tel 8115-5196
Twister CBX 250 ,
2002, R$ 4.600,00
Titan 150, 2008, preta,
R$ 4mil. Tel 8164-7238
ou 9731-6395
Yamaha Factor 2010,
preta, R$ 4.800,00.

Contato: camilarose.
santos@gmail.com
YBR ED 2007/08, completa, vermelha, R$
3.000 ou troca-se. Tel
9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Bela Vista, 2 dorm, e
dem. dep, 300m², R$
128 mil. Tel 9707-1591
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm, na
rua José Alves Paloma,
67. Tel 8112-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130 mil,
Tel (13) 9115-8107
Casa, 2 dorm. (1 suíte)
e dem. dep, garagem coberta para 2 carros, R$
180mil. Tel. 9164-0182
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm,
sendo 1 suite, dem
dep, gar, R$ 170 mil.
Tel 3642-3740
Campo
Alegre,
2
dorm., e dem. dep., gar
coberta ou troco por terreno, aceito financ. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250 mil Tel 8839-7465 /
8803-4573
Centro, kitnete, mobiliada, R$ 650. Tel 35225227 ou 8881-5240
Centro, apartamento
de cobertura,Edifício
Monte Verde, largo do
Quartel, 2 suites + 1
dorm,
aquecimento
solar e moveis planejados, 2 vagas gar.
Tel 7850-8810
Centro, apartamento,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro gar. R$
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com salão comercial, esquina,
R$ 220 mil. 3642-3027
Cidade Jardim, 2 apartamentos, 2 dorm e
dem. dep, a/c de 63m²
- R$ 140 mil e a/c 58m²
- R$ 135 mil. Tel 36431783 ou 9119-1656
Crispim, 3 quartos,
edícula e dem. dep, R$
190 mil. Tel 8839-7211
Crispim, 240 m², 2
quartos, dem dep, gar,
lav, quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Delta, 2 dorm, e dem.
dep., proximo de escola, mercadinho e posto
de saúde. Tel 35229834 ou 9707-7974
Jardim Aurora, divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita financiamento. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Imperial, apartamento, 2 dorm. e demais
dependências,
garagem coberta. Tel
9174-0951 /82 16-6194
Jardim Mariana, 3
dorm, e dem dep., gar
para 3 carros, R$ 260
mil. Tel 3642-9454 ou
9629-5480
Jardim Regina, 2
dorm, e dem. dep, antiga rua 12 nº 14 A,
terreno 10 x 30m. Tel
3637-6210
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2
dorm, e dem dep, 2
banh, gar, R$ 135.000.
Tel 3648-5776
Maria Aurea, a/t150m²,

a/c 80m², 2 dorm, e
dem. dep, gar 2 carros,
Tel 9221-2431
Mombaça, apartamento, 2 dorm. e dem. dep,
R$ 106 mil. Tel 36429454 ou 9175-6913
Mombaça, 3 cômodos,
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, seminova,2
dorm e dem. dep, R$
130 mil. Tel 3643-1783
/ 9119-1656
Moreira César, Terra
dos Ipes, 2 dorm, dem
dep, com ponto comercial inacabado, R$
80.000 . Tel 3642-3027
Moreira César, CDHU
Ipê II, 1 dorm, dem
dep, gar, R$ 38.000.
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem dep,
gar, Tel 9173-0682
Moreira César, próximo
à praça São João, sobrado, 2 dorm., sendo 1
suite, e dem dep., com
ponto comercial, R$ 140
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 2 dorm, dem
dep, a/t 250m², R$ 120
mil. Tel 3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes,
2 dorm, dem dep, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000. Tel
3522-4589
Pq. São Domingos, 4
dorm e dem dep, Edicula, R$ 280 mil ou troca- se casa de menor
valor. Tel 3643-4242
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car solar, banheiro
social, lavabo, sala de
estar, sala de TV, cozinha, despensa, área
de lazer, 2 sacadas,
var, qun, canil, gar coberta para 2 carros. Tel
3642-3740
Residencial Vila Verde, 2 dorm, 1 suite, e
dem. dep, garagem
coberta para 2 carros, edícula no fundo,
próximo à Faculdade
Anhanguera ou troco por outra casa. Tel
3522-2597
Santa Luzia, 2 dorm, 1
suite, e dem. dep, R$
180 mil. Tel 3643-4242
Santana, 2 quartos e
demais dep., R$ 80 mil.
Tel 9114-0847
Santa Cecília, 3 dorm.,
sendo 1 suite, contrução nova com piscina,
R$ 290 mil. Contato:
deboraonoschang@
hotmail.com
Santa Cecília, 2 dorm,
e dem. dep, terreno de
125m², R$ 145 mil. Aceita financ. Tel 8111-9118
Taubaté, sobrado, 2
suítes + 2 dorm. e dem
dep., A/T 290m² e A/C
208m². Aceita imovel
como parte do paganento. Tel 8146-4313

Terra dos Ipês, 2
dorm, dem dep, ponto
comercial, R$ 80 mil.
Tel 9117-1439
Ubatuba, Chalé de
30m², R$ 40 mil. Tel
9768-5533
Vila Rica, 2 dorm.,
dem dep., R$ 150 mil.
Tel 3642-9454 ou
Vila Rica, 3 dorn., sendo 1 suite, 300m², a/t
130m², excelente localização, R$ 190 mil.
Contato: deboraonoschang@hotmail.com
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e gar, bem
localizadas, totalmente
independentes, inclusive água e luz. Cel.
9154-0918
Vila São João, suite,
quarto, banheiro social,
coz, sala, R$150 mil.
Tel 9114-0847
ALUGAM-SE
Apartamento, 3 dorm,
1 suite, garagem coberta. Tel 8146-4313
Centro, aluga-se 4 salas comerciais; 2 pontos comerciais 230m².
Tel. 9746-6193
Centro, kitinet mobiliada, R$650.Tel 88815240
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
mobiliada, a 100 metros da praia, reservas
com antecedência. Tel.
3642-3740 ou 97367019
Ubatuba, casa para
o feriado do final de
ano, R$ 1.000,00 para
4 dias. Contato: raquel-pinda@hotmail.com
Ubatuba, apartamento, acomodação para
8 pessoas, a 500 mts
da Praia do Pereque
Açu.Tel 9165.2657 ou
psergiorezende@uol.
com.br
TROCA-SE
São José dos Campos,
casa, centro por casa
em Pinda, na região
central ou vendo R$ 170
mil.Tel 8141-3359
COMERCIAL
Acesse: www.
thiagoderrico.com.br
E VEJA FOTOS DAS
CASAS MAIS LINDAS
DE VÁRIOS
CONDOMÍNIOS
VENDA - COMPRA TROCA. Ligue (12)
8144-3004
KITNETES,
centro,
mobiliadas ou sem mobílias (rua Gustavo de
Godoy, 141 e 147). Tel
3642-1538 ou 97823639 - Darci
TENDAS para casamentos, aniversários e
festas. Tel 7898-7828
- Marcelo
Bar/Restaurante, vende-se, montado a 50 m
do portão de entrada da
Basílica Nova - Aparecida. Tel (12)8140-9890.
Kitnete, nova, gar. Tel
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193

Loja de roupas, artigos de couros e acessórios. Tel 3527-1203
Ponto comercial, Bonsucesso, R$ 60 mil.
Tel. 9771-2414
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro,
44m². Tel 9707-1591
CHÁCARA
VENDEM-SE
Borba, 5000m², mina
d’água, asfalto a 300m,
sem
benfeitorias,
R$170 mil. Aceita-se
imóvel de menor valor
como parte do pagamento. Tel 9155-0511
Lago Azul, 2.145m²,
sem casa, na avenida
com asfalto, R$240 mil.
Contato: deboraonoschang@hotmail.com
Lagoinha, Santa Rita,
6 alqueires, formado
por branquearia, R$
120 mil. Tel 9724-4154
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Macuco, 5 alqueires,
(27 km do centro), casa
sede e casa de caseiro, nascente, R$300
mil. Aceita casa ou
carro de menor valor.
Tel8111-9118
Mandú, 6 alqueires, casas, R$ 300 mil. Aceita
carro ou casa menor
valor. Estrada Pinda/Piracuama. Tel 8141-5899
Moreira César, centro,
2.500 m², casa com 5
dorm, 3 salas, R$ 280
mil. Ou troco por casa
em Pinda. Tel 3637-1843
Mandú, 20.000 m²,
rancho, churrasqueira,
tanque de peixe, R$
250 mil. Tel 9114-0847
Recanto do Sol, casa,
pomar, piscina, R$ 280
mil. Aceita-se troca
c/ casa em Pinda. Tel
3642-3027
TERRENOS
Araretama, com escritura, na rua nº 50. Tel
9204-6611
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Centro, Próximo ao
INSS, 386m², R$ 450
mil reformada recentemente. Aceita proposta. Tel 3643-4242
Cidade nova, 640m²,
R$110mil. Tel 9771-2414
Cunha, 12.000m² c/
mata, R$ 36 mil. Tratar
na rua Aracajú, 100 Terra dos Ipês.
Ipê II, com escritura.
Tel 3637-1494
Lessa, 675m², R$200
mil. Tel 3642-3027
Mombaça, meio lote.
Tel 9124-5064
Morumbi, 9m X 5.000,
em frente a KTL, R$
150 mil. Tel 3643-3138
Parque das Palmeiras, plano, R$50 mil.
Tel 3642-3027
Santa Cecília, 312m²,
R$ 75 mil. Tel 8111-9118
Shangri-lá, 900m², R$
45 mil. Tel 3643-4173
Ubatuba, Praia Ubatumirim, 1440m², R$
55 mil. Tel 3643-4242

CONFIRA AS VAGAS DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
Para cadastro acesse o site: maisemprego.mte.gov.br ou comparecer ao PAT: av. Albuquerque Lins, 138 - São Benedito, Pindamonhangaba ou av. José Augusto Mesquita, 170 - Subprefeitura de Moreira César, segunda a sexta das 8 às 16h30 horas, munido de carteira de trabalho, RG e CPF. As vagas podem sofrer alteração ou encerramento até o final do expediente.
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS
BALCONISTA DE LANCHONETE
CABELEIREIRA ESCOVISTA
CASEIRO (CASAL SEM FILHO)
CORRETOR DE MÓVEIS
COSTUREIRA (exper. em máquina reta, overloque e galoneira)
ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE
ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA OU LETRAS
FARMACÊUTICO

FRESADOR CNC
IMPRESSOR GRÁFICO
MANICURE
MANIPULADOR DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO)
MARCENEIRO
MARCENEIRO DE MÓVEIS PLANEJADOS
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA
MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA

MOTORISTA CARRETEIRO
MOTORISTA DE VAN
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO
PEDREIRO
SERRALHEIRO INDUSTRIAL
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
TOSADOR
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR PRACISTA

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 25 de janeiro de 2013

Polícia
Corpo de homem é retirado por
Bombeiros no rio Paraíba em Pinda
Bombeiros do município retiraram do rio Paraíba, na manhã de segundafeira (21), o corpo de um

homem já em adiantado
estado de decomposição.
Segundo
testemunhas,
trata-se de uma pessoa do

Aposentada perde
R$ 50 mil no golpe
do bilhete premiado

Uma aposentada de 62
anos foi vítima do golpe do
‘bilhete premiado’ nessa terça-feira (22), em Taubaté, e
perdeu R$ 50 mil. A abordagem aconteceu no centro da
cidade, enquanto a mulher
fazia uma caminhada. O primeiro homem a abordá-la
pediu ajuda para retirar um
dinheiro de um bilhete premiado e disse que estava sem
documentos. Aí surgiu outro
homem dizendo ser dono de
uma transportadora e também

ofereceu ajuda. A vitima disse
que o primeiro homem perguntou e insistiu se podia confiar nos dois, pois iria retirar
mais de R$ 1 milhão no banco.
O falso empresário mostrou
uma carteira cheia de dinheiro
e pediu que a mulher fizesse
o mesmo, para provarem que
eram de confiança. A mulher
foi até sua casa, pegou R$ 50
mil e entregou a eles, que pediram a ela para ir buscar seus
documentos. Ao descer do carro para fazer isso, eles fugiram.

Carro e moto sofrem
colisão em cruzamento
no centro
Um automóvel Gol e uma
motocicleta Honda CG se envolveram em uma colisão no
cruzamento próximo ao terminal de ônibus circulares, no
centro de Pinda. O acidente
ocorreu às 11h40 de quarta-

feira (23). O serviço de resgate do Corpo de Bombeiros foi
chamado, mas quando chegou
ao local o condutor da moto,
C.M.S.A. já sido socorrido
e levada ao PA. O carro era
conduzido por L.G.A.F.

Carro é furtado perto
de casa noturna
O automóvel Gol 97, cor
azul, placa COD-7917, de
Pindamonhangaba, foi furtado na madrugada do último
sábado, no Jardim Bela Vista. O proprietário, A.M.R.C.,

disse que deixou o veículo
estacionado próximo a uma
casa de bailes no local à
1h30. Ele descobriu que tinha sido furtado, quando pretendia voltar para casa.

Ladrões furtam moto no
centro da cidade

A motocicleta CG Fan ano
2012, cor cinza, placa ESQ2324 de Pindamonhangaba,
foi furtada às 10 horas do último dia 18, no centro da ci-

dade. O proprietário, C.L.S.,
49 anos, disse à polícia que
deixou o veículo estacionado
durante meia hora e foi o tempo suficiente para ser furtada.

Mulher escapa de
tentativa de golpe em
seu cartão de crédito
M.C.S.B., 77 anos, escapou de ser vítima de estelionatários, no fim de semana
passado. Ela contou aos policiais que estava na praça
Monsenhor Marcondes, próximo a um banco, quando
foi abordada por duas pessoas que queriam lhe vender
uma revista para concorrer a

uma bolsa de estudos. Uma
moça pediu seu cartão de
crédito e usou papel carbono para fazer um decalque
com a unha. Em seguida M.
C.S.B. pegou o cartão, foi
para casa e telefonou para o
banco, comunicando o ocorrido e pedindo o bloqueio do
cartão, o que foi feito.

Dicas de Segurança
Para maior segurança, a Polícia faz
a seguinte orientação à população:

Em caso de sequestro relâmpago
Não reaja em nenhuma circunstância.
Procure obedecer todas as exigências do sequestrador.
Tente observar as características físicas, cicatrizes e
marcas.
Peça auxílio à Polícia assim que for libertado.

sexo masculino, que havia se afogado no rio em
Caçapava. O encontro do
cadáver ocorreu por vol-

ta das 8h50, no bairro da
Sapucaia. A polícia civil
instaurou inquérito para
apurar o fato.

Polícia Militar de Pinda vai
receber sete novas viaturas
A companhia da Polícia Militar em Pindamonhangaba vai receber o
reforço de sete novas viaturas.
O anúncio foi feito na
quarta-feira (23), pelo governador Geraldo Alckmin.
Ao todo, 2.751 novas viaturas serão destinadas ao
patrulhamento das ruas de
todo o Estado.
O Comando do Policia-

mento do Interior 1 (CPI-1),
que abrange o Vale do Paraíba e Litoral Norte, vai receber 181 viaturas no total, em
um investimento de R$ 6,1
milhões.
“Quem ganha é a população, que tem segurança reforçada, policiais bem treinados, bem equipados pra fazer
um bom trabalho em benefício da sociedade”, afirmou o
governador.

Cliente é vítima de
saques indevidos em sua
conta bancária
O cliente de uma agência
bancária de Pindamonhangaba, J.M.S, 37 anos, foi à delegacia do município e registrou
queixa de saques indevidos
feitos em sua conta. Segundo
ele, às 12 horas do dia 19 de
janeiro foi tentar fazer um saque de R$ 200, em sua conta,
mas encontrou dificuldades.
Um homem se aproximou e
disse que iria orientá-lo, pedindo que fizesse a atualização

do cartão em outro caixa, digitando o número do CPF, RG,
data do nascimento e senha.
Depois de fazer isso, a vítima
conseguiu sacar o dinheiro que
precisava. Mas no dia seguinte voltou ao banco e tirando o
extrato, verificou que em sua
conta havia um saque de R$
800, movimentações avulsas
de R$ 2.230, e R$ 237, e uma
transferência de R$ 2.000, da
conta poupança.

Polícia recupera carro
roubado em assalto
à residência
A Polícia Militar conseguiu recuperar nessa quintafeira (25), às 0h32, um veículo Amarok que havia sido
roubado durante assalto à residência de E.M.N., no bairro
Mombaça. Os policiais foram
avisados que havia um carro
abandonado em uma rua do
Araretama, foram até o local

e constataram que era o mesmo que constava no BO feito
pela vítima. E.M.N disse que
às 2h30 do dia anterior estava
saindo para trabalhar quando
foi rendido por dois homens
armados que o agrediram com
a coronha de um revólver, roubaram R$ 19 mil em dinheiro e
o carro e fugiram em seguida.

Moça sofre tentativa
de assassinato
A jovem A.P., 20 anos, residente no residencial Pasin,
Moreira César, foi vítima de
tentativa de assassinato, às
12h50 do dia 18. Ela disse que
estava em casa com A.A.K.
quando chegaram dois rapazes
e a feriram no pescoço com
uma faca. A viatura de resgate
do Corpo de Bombeiros foi ao

local e a conduziu ao ProntoSocorro. A polícia encontrou
na residência uma carta escrita por ela dizendo que o mandante do atentado seria seu
namorado, atualmente cumprindo pena em uma penitenciária da região. Também foi
apreendida a faca usada na
agressão à moça.

5

Delegadas de polícia
cariocas surpreendem
pela beleza e competência
Lindas, jovens e competentes, as
delegadas da nova geração da Polícia
Civil do Rio de Janeiro vêm despertando a atenção não só pelo trabalho
nas mais de 180 distritais e especializadas, mas também pelo charme,
simpatia e feminilidade pessoais que
emprestam à dura rotina de registros
de ocorrências graves. Na lista de novas “doutoras”, está a loura Marcela
Ortiz, 30, que, apesar da cara de boneca, se assume como exigente quando
o assunto é trabalho. “Sempre percebo surpresa e admiração. Alguns até
falam: ‘Bonita, assim, e é delegada?’.
Mas, quando veem a minha firmeza e
a capacidade, respeitam mais. O que
importa é desenvolver um bom trabalho. Acho que esse estereótipo de ser
mulher e bonita não tem nada a ver.
Isso nunca atrapalhou minha carreira”, afirmou a bela, que faz plantão na
41ª DP (Tanque).

Delegada Marcela
Ortiz arranca suspiros até dos indiciados

Pistola-radar consegue
multar até 30 carros
por minuto
Uma pistola-radar
capaz de capturar imagens a 220 metros de
distância é a nova arma
usada pela Polícia Rodoviária para coibir
irregularidades e aumentar a segurança no
trânsito das rodovias.
É o Radar Trucam,
um equipamento eletrônico Excesso de velocidade acima de 50% do limite dá
móvel com sensor a laser. suspensão da CNH
Em formato de um revólver,
o equipamento identifica
a pistola, o ano passado,
imagens de até três tipos de
a PRF registrou redução
veículos — motos, carros,
de acidentes. A maioria é
ônibus e caminhões — por
provocada por excesso de
segundo. Formado por mira
velocidade e tráfego pelo
a laser, medidor de velociacostamento. A multa por
dade, câmera de vídeo digivelocidade excessiva (20%
tal e gravador de imagens,
acima da máxima nas rodoo radar tem capacidade de
vias ou 50% nas ruas) é de
fazer até 30 autuações por
R$ 574,61, além da suspenminuto. Desde que adotou
são do direito de dirigir.

Polícia encontra dois
adolescentes com
mandado de internação
A polícia conseguiu
encontrar na segunda-feira (21), dois adolescentes
com mandado de internação. Um deles residente no
bairro Araretama, e o outro

no Castolira. Eles foram
encaminhados à delegacia
de Pindamonhangaba juntamente com seus responsáveis, para as devidas providências.

Caminhão de transporte é
atingido por pedras na Dutra
Um caminhão pertencente a uma transportadora foi
apedrejado por dois homens
no último fim-de-semana, no
km 91 da Via Dutra, Distrito
de Moreira César. O motorista, L.F.O.L., disse que ia fazer o retorno para chegar ao

escritório da empresa quando
dois homens tentaram subir
no veículo e um deles fez
sinal para ele parar. Mas ele
acelerou e o para-brisa do caminhão foi atingido por uma
pedra, por isso, deduziu que
foi uma tentativa de assalto.

De acordo com os levantamentos do Instituto Avante
Brasil, baseados nos dados
do Denatran - Departamento Nacional de Trânsito) e
do Datasus - Ministério da
Saúde, do total de 42.844
mortes no trânsito ocorridas
em 2010, 10.825 (25%) vitimaram motociclistas, grupo que representa o maior

percentual de mortos. Em
seguida vêm os pedestres,
que representam 23% (9.944
mortes) das vítimas fatais no
trânsito e, depois, os ocupantes de automóveis, com 21%
(9.059 mortes). Os ciclistas,
com um total de 1.513 vítimas fatais, totalizaram 4%
do total de mortos no trânsito
em 2010.

2.751 viaturas reforçarão
a frota da Polícia Militar Motociclistas são os que
em todo o estado
mais morrem no trânsito
Os mais de 93 mil policiais militares de São Paulo
contarão agora com 2.751
novas viaturas para o patrulhamento das ruas de todo o
Estado. O Governo investiu
R$ 91,5 milhões na aquisição dos veículos que serão
distribuídos para unidades
da Polícia Militar da capital,
da Grande São Paulo e do

interior. O primeiro lote de
1.271 viaturas foi anunciado pelo governador Geraldo Alckmin, às 10h30 dessa
quarta-feira (23), no Vale
do Anhangabaú, no centro
da capital. A distribuição do
segundo está prevista para
fevereiro. No total, serão
1.680 novos carros e 1.071
motocicletas.
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Cal acompanha visita
de Deputado em
Pindamonhangaba

Dr. Marcos Aurélio
quer mais unidades da
Farmácia Popular
Diretoria de Comunicação/CVP

Martim Cesar pede
Melhorias para o
bairro do Feital
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Cal
e o Deputado
Arnaldo Faria de
Sá no estúdio da
Princesa FM

Ribeiro.
O Deputado colocou o
seu gabinete a disposição do
Prefeito e se comprometeu
a ajudar no que precisar e
também convidou toda a
população para o encontro
dos aposentados no próximo
domingo em Aparecida.
Os telefones do Deputado
Arnaldo Faria de Sá são: do
gabinete de Brasília (061)
3215-5929; de São Paulo
(011) 5015-0500 e do Vereador
Cal: 3644-267 ou 3644-2268.
“Você esta convidado para ver
os requerimentos que foram
feitos há algum tempo, como
os do Poupatempo, Bom Prato
e outros pedidos importantes,
como Delegacia de Moreira
César, IML de Pindamonhangaba, recapeamento da
Dumont Villares, tudo com
apoio dos Deputados: Estadual
Campos Machado e Federal
Arnaldo Faria de Sá”, enfatiza
o vereador Cal.
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Deputado Arnaldo faria de Sá e o Prefeito Vito Ardito

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

Vereador
Martim
Cesar

Vereador Dr. Marco Aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR),
integrante da Comissão
de Saúde da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, está preocupado com o acesso
da população à Farmácia Popular, instalada
somente no bairro do
Crispim.
Segundo o parlamentar, deveria ser implantada mais unidades da
Farmácia Popular em
Pindamonhangaba, facilitando o acesso para
todos os munícipes. Somente no Crispim não
está atingindo toda a
população e isso acaba
levando as pessoas a
comprarem medicamentos mais caros. “É preciso
corrigir esse problema,
instalando mais unidades
da Farmácia Popular em
locais de fácil acesso a

toda a população, como
no centro e nas regiões do
Araretama, Zona Leste e
Moreira César, e dar conhecimento à população,
principalmente aos médicos e aos funcionários
públicos da área da saúde
e também a todos órgãos
públicos, para que eles
também informem seus
pacientes”, salientou o
vereador.
O vereador Dr. Marcos
Aurélio inclusive vai
reiterar em requerimento
junto aos órgãos competentes da Prefeitura, para
que sejam tomadas providencias cabíveis para
resolver este problema
para dar mais saúde e
qualidade de vida a nossa
população. “Quando o
assunto é saúde, sempre
temos que agir com prioridade”, enfatiza o vereador Dr. Marcos Aurélio.

Professor Osvaldo
Ricardo Piorino
acerta projeto no
participa de reunião
com vereadora Pollyana Alto do Tabaú
Diretoria de Comunicação/CVP

“Vamos atender as crianças através do
Projeto Esporte Para Todos”

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Martim Cesar
(DEM), solicita ao Poder
Executivo, melhorias com
pavimentação asfáltica e a
colocação de guias e sarjetas,
em alguns trechos faltantes,
na rua Mara Cortêz Moreira,
no bairro do Feital.
De acordo com o vereador,
esta rua ainda não possui pavimentação, e com as constantes
chuvas, aumentam os buracos,
tendo em vista o acumulo
de água que também vêm

servindo de criadouro para os
mosquitos da dengue, causando transtorno e colocando em
risco a saúde dos moradores.
Mombaça
O vereador Martim Cesar
também encaminhou pedido
ao Poder Executivo, solicitando providências para que
seja feito o reparo na boca de
lobo que está com a tampa
quebrada, na rua Major Francisco Bueno Garcia Leme, no
bairro do Mombaça. “Fazemos
este pedido em nome
dos moradores, pois está
causando problemas,
colocando em risco a
segurança de moradores
e transeuntes”, comenta
o vereador Martim Cesar.

Rua Mara Cortêz
Moreira, no Feital, que
não possui pavimentação
e causa problemas aos
moradores

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

Roderley Miotto
pede apoio para
laboratório municipal
Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) esteve
nesta terça-feira, dia 22, acompanhando a visita do Deputado
Arnaldo Faria de Sá, em nossa
cidade.
O deputado esteve nas
rádios Princesa e Ótima, e comentou sobre a sua atuação na
cidade e região, como no bairro
das Campinas, onde através de
emenda parlamentar, proporcionou a construção do viaduto
sobre a Via Dutra, também
outra emenda parlamentar
de sua autoria, possibilitou
a construção da quadra do
Mantiqueira, e outras emendas, que vai construir a quadra
na Escola Seu Juquinha, no
bairro Liberdade, em Moreira
César, e que também vai ajudar na aquisição de maquinas
agrícolas.
O Deputado se reuniu com
o Prefeito Vito Ardito, onde
se comprometeu a ajudar na
construção da alça de acesso
do Viaduto do bairro das Campinas, na vinda do Poupatempo, do restaurante Bom Prato, e
na busca de investimentos para
Escola Técnica Federal, para
o esporte de nossa cidade e
outras obras, como duplicação
da avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso e Manoel César

Vereador
Roderley
Miotto

Vereador Ricardo Piorino,

Vereador Professor Osvaldo

e a vereadora

O vereador Professor
Osvaldo (PMDB), esteve
na última segunda-feira,
dia 21, visitando a Câmara
de Taubaté, onde se reuniu
com a vereadora e também professora Pollyana
Gama.
Na oportunidade, foram discutidos diversos
projetos voltados para a
área da educação da cidade de Pindamonhangaba.
Segundo o vereador
Professor Osvaldo, a vereadora Pollyana, que tem
muita experiência nesta
área, indicou dezenas de
propostas em defesa da
educação e na melhoria e
valorização do profissional docente e dos trabalhadores da educação.
O Professor Osvaldo
ressaltou a importância
de se ter esta reunião com

Professora Pollyana Gama,

de

Taubaté

a vereadora Professora
Pollyana, já que ela tem
grande experiência em
políticas públicas e grandes projetos na educação
que já estão beneficiando
a população taubateana.
“Da mesma forma,
queremos que Pindamonhangaba possa cada vez
mais melhorar a área da
educação, valorizando
não só o nível de ensino
e as condições dos nossos
alunos, mas principalmente valorizando nosso
corpo docente e discente,
proporcionando melhores
condições para que nossos professores possam
desempenhar bem seu
trabalho, com dedicação
e acima de tudo com a
valorização que eles merecem”, destaca o vereador
Professor Osvaldo.

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

o

Secretário

de

Na última terça-feira, dia 22,
nas dependências da SELP (Secretaria de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba), o vereador Ricardo
Piorino (PDT), acompanhado
de seu assessor Profº. Everton,
esteve reunido com o secretário
de Esportes, Profº. Leandro, onde
acertaram e definiram os detalhes
para o lançamento do projeto
“ESPORTE PARA TODOS”,
que ocorrerá após o Carnaval, na
quadra de esportes do bairro Alto
do Tabaú. O projeto vai beneficiar
crianças com até 13 anos de idade.
Segundo o vereador, as atividades serão realizadas todas às
terças e quintas-feiras, das 19h as
21h, divididas em duas categorias:
sub-11 e sub-13. “Na próxima
semana estaremos no bairro juntamente com nossa equipe com a
finalidade de iniciar as inscrições
com os interessados”. “Haverá
também uma reunião com os pais,
que será agendada o mais rápido

Esportes Leandro

e o

Assessor Prof. Everton

possível, onde serão explicadas as
diretrizes do projeto”, esclareceu
o vereador.
“As crianças de outros bairros
adjacentes, como é o caso do
bairro Santana, também poderão
participar e em pouco tempo o
projeto beneficiará outros bairros”,
afirmou o o vereador.
Piorino aproveitou para agradecer a equipe da SELP pelo
cordial atendimento e finalizou
dizendo: “Estamos no caminho
certo, pois o investimento tem
que ser aplicado com pessoas da
cidade”.
Parceria
No mesmo dia, o vereador
esteve reunido com o prefeito Vito
Ardito Lerario (PSDB), vereador
Cal (PTB) e o Deputado Federal,
Arnaldo Faria de Sá (PTB), tratando
de diversos assuntos de interesse
da cidade. “Este Deputado há anos
demonstra um comprometimento
sério com a nossa população”,
enalteceu Piorino.

Vereador Ricardo Piorino, Deputado Arnaldo Faria
Alexandre Vilela, de Taubaté e o vereador Cal

de

Sá, Prefeito Vito Ardito,

vereador

O vereador Roderley Mio informa a senha, que estava
-tto (PSDB), esteve na manhã sendo manual. Outro problema
do último dia 22, visitando encontrado foi a superlotação,
o Laboratório Municipal de devido a paralisação de coleta
Pindamonhangaba, onde pôde nas unidades básicas dos bairconstatar vários problemas, ros, que não estão coletando
que foram relatados por pa- materiais, sendo enviada toda
população ao posto de coleta
cientes e funcionários.
O Vereador Roderley Mio do laboratório central.
O vereador Roderley Mio
-tto, que é da Comissão de
Saúde da Câmara, entende -tto ainda presenciou moradoque o atual Prefeito e seus res reclamando do atendimenSecretários iniciaram suas to, da demora e do desrespeito,
atividade há poucos dias, não e pôde verificar a falta de
podendo ser responsável pela estrutura para os funcionários
situação em que se encontra que no momento trabalham
este laboratório que é modelo sobre pressão.
Um dos piores problemas
na região, tendo sido referência em diagnósticos de vários indicado pelos trabalhadores
é a falta de tubos de coleta,
exames.
De acordo com o vereador, entre outros, correndo o risco
é um prédio modernizado, de paralisação se não forem
porém não conta com algumas efetivadas as compras dos
infraestruturas necessárias, materiais que estão em falta.
como o local de coleta dos “Eu sei que o Prefeito e o
exames que encontra-se precá- Secretário estão fazendo de
rio, sendo de difícil acesso aos tudo para que estes problemas
portadores de necessidades sejam sanados o mais breve
especiais, gravidas e crianças. possível. Estou encaminhanO vereador constatou que do ao Prefeito um pedido de
além do problema com o pré- urgência para a realização de
dio, há grande necessidade de melhorias no local”, enfatiza
manutenção do painel onde se o vereador Roderley Miotto.
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
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Toninho da Farmácia
visita vários bairros a
pedido da população
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Vereador Magrão
Professor Eric visita
visita Faculdade de
bairros de Pinda
Pindamonhangaba - FAPI

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Neste ultimo domingo dia 20 de janeiro, o vereador Toninho da Farmácia (PDT) visitou vários bairros de nossa cidade
atendendo o convite dos moradores.
Vila São Benedito
Colocação de um
poste com 3 luminárias
na Praça Maria José da
Palma Rodrigues.
Liberdade
Implantação de um
ponto de parada obrigatória
de ônibus na avenida Marina de Oliveira Paula, lateral
da rua Francisco Fernandes
Alves, no Liberdade. Esta
solicitação foi feita visando
ajudar e facilitar a vida dos
18 cadeirantes que residem
na rua Francisco Fernandes
Alves (Rua 2).
Vila São Paulo
Construção de uma
pracinha ao lado da construção do futuro Centro
Comunitário na Rua José
Lino de Macedo e limpeza
da área verde ao lado da
linha férrea.
Vila São Paulo
Término da recuperação do asfalto da rua
Professora Mirian Maria
Monteiro Ferraz que não
foi finalizado e agora
esta acumulando água
no local.

Vereador Magrão e o
Diretor da FAPI, Dr.
Luís Otávio Palhari

O vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS), esteve nesta semana visitando as instalações
da FAPI – Faculdade de Pindamonhangaba, sendo recebido pelo seu
diretor, Luís Otávio Palhari.
Na oportunidade, vários assuntos foram discutidos, entre eles,
as dificuldades do ingresso a uma
faculdade, o programa de disponibilização de bolsas de estudos pela
entidade (Bolsa Funvic).
O vereador Magrão lembrou
que seu curso superior foi realizado integralmente na Faculdade de
Pindamonhangaba, onde concluiu
o curso de Administração, que foi
e continua sendo muito importante
para o seu desempenho profissional.
O vereador enalteceu o corpo
docente e discente da Faculdade,
onde o ensino é de qualidade, com
bons professores e ótimos laboratórios, o que possibilita uma ótima
vivência e experiência com relação
aos cursos oferecidos pela entidade.
O vereador Magrão agradeceu
a receptividade do diretor da FAPI,

professor Luís Otávio Palhari, onde
aproveitou também para se colocar
a disposição da entidade no que for
possível para que possam estreitar
mais o relacionamento entidade –
legislativo, bem como proporcionar
mais benefícios para a população
de Pindamonhangaba. “A FAPI é
uma entidade que já está integrada a
Pindamonhangaba, cada vez mais, e
proporcionando um ensino de qualidade, qualificando os formandos
a atuarem com competitividade no
mercado de trabalho”, destacou o
vereador Magrão.
Poupatempo
Durante sua participação no
aniversário do Poupatempo de
Taubaté, o vereador Magrão,
em conversa reservada, com o
Secretário de Gestão Pública
do Governo Geraldo Alckmin,
Dr. Davi Zaia, reivindicou uma
unidade do Poupatempo para
Pindamonhangaba. O Secretário
muito otimista prometeu estudar a
implantação deste Poupatempo se
possível ainda neste ano de 2013.

Andrade
Construção de duas
lombadas, recuperação
asfáltica e construção
de boca de lobo nas
proximidades do nº 165
na avenida José Moreira
Leite César.

Magrão, com o Secretário Davi Zaia, funcionários do Poupatempo de Taubaté e autoridades

Agenda
No próximo domingo dia 27 às 10h o vereador Toninho da
Farmácia estará reunido com os moradores do Mandu e as 11h
com os moradores da Cerâmica Engelaura – Mandu.

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

Vereador
Professor
Eric

O Vereador Professor Eric
(PR) visitou vários bairros
de Pindamonhangaba onde,
acompanhando a população,
ouviu e recebeu diversas
solicitações de melhorias. O
Vereador constatou que há
muitos problemas. Durante
sua campanha deparou-se com
um poste muito inclinado no
seu próprio bairro, o Marieta

Poste inclinado no bairro Marieta
Azeredo, em Moreira César

Felipe César – FC inicia Vereador Janio
sua luta pela instalação
agradece a Prefeitura
de uma faculdade federal por pedidos atendidos

Azeredo, onde uma munícipe
relatou já ter feito varias reclamações junto a Prefeitura, que
não tomou nenhuma providência. “Já na primeira sessão
ordinária da Câmara levarei ao
plenário este problema para
que medidas sejam tomadas
com urgência, uma vez que
o poste pode cair a qualquer
momento, colocando vidas
em risco”, relata o Vereador
Professor Eric.
Copa Futsal de
Moreira César
O Vereador Professor Eric
deixa suas congratulações aos
organizadores da Copa Futsal
de Moreira César, que está
movimentando todo o Distrito. “São iniciativas como
esta que temos que apoiar.
Parabéns aos organizadores,
aos atletas, aos dirigentes
envolvidos e ao público que
prestigia este evento”, 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.

Diretoria de Comunicação/CVP

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
1ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 28 de janeiro de 2013,
segunda-feira, às 18 horas.

Vereador Janio Lerario
pediu a limpeza na Praça
Ouro Verde...

do

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 90/2012, do Poder Executivo,que
“Dispõe sobre a limpeza de imóvel urbano, construção

Vereador
Felipe César

e reforma de calçadas, alambrados e muros”.
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Felipe César
- FC (PMDB), inicia sua luta
para instalação em Pindamonhangaba de uma Faculdade
Federal Pública, em áreas
prioritárias como medicina,
engenharia, arquitetura, matemática, química e física,
visando atender a demanda
de estudantes que não têm
condições de pagar um ensino superior de qualidade. De
acordo com o vereador Felipe
César, algumas tratativas neste
sentido já foram realizadas, e
as chances de nossa cidade ter
um ensino federal de qualidade
são muitas. “Sem contar que
o ensino superior federal só
tem nas capitais e estamos
quase no centro de dois estados
importantes da região sudeste
e nossa região não conta com
este tipo de ensino federal
gratuito”, destaca o vereador
Felipe César – FC.
Casas Populares na
Zona Rural
O vereador Felipe César –
FC quer que a administração

municipal estude a implantação de casas populares na zona
rural de Pindamonhangaba.
De acordo com o vereador,
nas administrações passadas
já foram realizadas diversas
desapropriações, que podem
atender a este projeto. “Precisamos encontrar um meio
de fixar o homem no campo,
dando condições dignas para
sua moradia, com água, esgoto
e todos os benefícios encontrados na cidade”, destaca o
vereador.
Clínica para Dependentes
Outra reivindicação que o
vereador Felipe César – FC
quer iniciar junto à administração municipal é a instalação de
uma clínica para o atendimento
e tratamento dos dependentes
químicos. De acordo com o
vereador, hoje a dependência
química deixou de ser apenas
um problema familiar, passando a ser um problema social
que envolve toda nossa população, e Pindamonhangaba
não fica atrás.

Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2013.

e no

Canteiro

central

da avenida do bairro
do

Mombaça

que com

a limpeza feita touxe
mais segurança

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) agradece
a Prefeitura através do Diretor de Serviços de Obras,
Fernando Marcondes, pelos
trabalhos que vem sendo
realizados, mediante pedido
em caráter de urgência neste
período em que o Legislativo
ainda cumpre o recesso.
O vereador Janio fez duas
solicitações de roçamento
diretamente ao Diretor de
Obras, que foi imediatamente
atendido, pois se tratava de
locais importantes como onde
são realizados os ensaios de
um bloco para o carnaval, que
se encontrava com o mato a
quase um metro de altura,

fazendo com que as pessoas
e membros do referido bloco
ficassem no meio da rua.
Outro pedido foi o a limpeza
do canteiro central no Loteamento Mombaça.
De acordo com o vereador
Janio, o mato estava muito
alto, prejudicando a visibilidade dos motoristas que
utilizam esta via, bem como os
que cruzam a mesma. “Estou
satisfeito com os trabalhos realizados e agradeço em nome
dos moradores destas regiões,
aos funcionários municipais
que realizaram esta melhoria, que proporcionou mais
segurança a todos”, finalizou
o vereador Janio Lerario.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

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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Final de semana com
Festival de Marchinhas
Bloco Los Beudos
promove ensaio
O Bloco Los Beudos vai realizar no sábado (26),
um ensaio geral para o Carnaval 2013. O bloco vai
desfilar no domingo, dia 10 de fevereiro. Ainda há
camisetas disponíveis e os interessados devem
comparecer ao ensaio para obter mais informações.
O ensaio acontece a partir das 14 horas no Bar do
Trajano (antigo Bar do Pió), na rua dos Andradas,
824, no centro.

O carnaval em Pindamonhangaba já começou! Neste
final de semana, a Prefeitura
realiza o VI Festival de Marchinhas “Zé Sambinha”, no
Largo do Quartel. O evento
será realizado sempre a partir das 20 horas, com entrada
gratuita.
Foliões de todas as idades
estão convidados a prestigiar
os vinte concorrentes do concurso de marchinhas deste
ano. As apresentações serão

realizadas nesta sexta-feira
(25) e no sábado (26). A grande final será no domingo (27).
Os vencedores receberão
troféus que homenagearão
figuras ilustres de Pindamonhangaba, que tiveram sua
história ligada à música e
ao carnaval: Troféu Alarico
Corrêa Leite, Troféu José de
Assis Alvarenga “Zé Sambinha”, Troféu Celso Guimarães e Troféu Maestro Arthur
dos Santos.

VI FESTIVAL DE MARCHINHAS “ZÉ SAMBINHA”

Arquivo TN

O homenageado
“Zé Sambinha”

Bloco evangélico vai
participar do carnaval
Aiandra Alves Mariano
O bloco “Bom à beça
com Jesus”, formado por
evangélicos, vai participar do carnaval em Pindamonhangaba.
Esta será a primeira
vez que o grupo fará parte
da programação oficial do
carnaval, mas no ano passado, os jovens, membros
da Igreja Petra, já saíram
às ruas nos dias da folia.
“Na verdade, fizemos
o bloco informalmente,
com o objetivo de chamar
a atenção dos foliões para
uma alegria permanente,
que não dura apenas quatro
dias, mas tem vida eterna.
A bíblia diz que a Palavra
de Deus deve ser anunciada em tempo e fora de tempo e é isso que queremos:
apresentar Jesus Cristo a
todas as pessoas, estejam
onde estiverem”, conta a
pastora Renata Galvão.
No ano passado, o grupo chamou a atenção de
muitas pessoas e aproveitou para entregar material
de orientação contra o uso
de drogas e contra a violência. “Os foliões que se
aproximaram receberam

mensagens de esperança,
de fé e de amor. Muitos
jovens, crianças e mães
pediram oração e oramos
por elas lá mesmo, no
meio da folia”, relembra
Renata.
No Carnaval de 2013,
o bloco vai ser o primeiro
a percorrer a avenida, na
segunda-feira dia 11 de
fevereiro, abrindo a noite
de desfiles. “Vamos louvar
e exaltar o nome de Jesus,
anunciar o Reino de Deus
e interceder pela nossa cidade com muita alegria.
Vamos celebrar a vida com
Jesus”, conta a pastora.
O bloco ainda tem camisetas disponíveis e os
interessados podem acessar as informações no site
www.igrejapetra.com.
“Todos estão convidados
a participar. Estamos nos
reunindo semanalmente
para orientar a todos que
quiserem fazer parte do
bloco”, destaca a pastora.
As reuniões acontecem às sextas-feiras, a
partir das 19h30, na Chácara Petra, que fica na estrada municipal do Socorro, 815, no Lago Azul.
Divulgação

Carnaval 2013 tem grande infraestrutura
A Prefeitura de Pindamonhangaba está preparando uma
grande estrutura para o Carnaval 2013 “Caia na Folia”.
Em todos os eventos, haverá a
presença da Polícia Militar, dos
Brigadistas e da Guarda Municipal, além de plantão de ambulância e Centro de Informações
Turísticas. Haverá, ainda, a presença de agentes de segurança
terceirizados, garantindo ainda
mais tranquilidade dos foliões
durante todos os dias de evento.
A avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso será transformada em Avenida do Samba

nos próximos dias, para receber
os foliões de todas as idades
durante os shows dos dias 9,
10, 11 e 12 de fevereiro.
O local receberá um palco
de 12x8 metros, onde serão
apresentadas as atrações, além
de palanque oficial de 15 metros, camarote para a imprensa, tenda da saúde, espaço para
a Polícia Militar, espaço para
a Brigada Municipal, espaço para a Guarda Municipal,
duas arquibancadas de quatro
degraus, com extensão de 30 e
40 metros.
Ao longo da avenida, esta-

rão instalados banheiros químicos, sendo 10 masculinos,
10 femininos e quatro PNE
(pessoas com necessidades especiais) por noite.
Pré-Carnaval
Para o Pré-Carnaval, a praça Santa Rita, no Vale das Acácias, também estará recebendo
estrutura, com um palco de
10x8 metros, além de fechamento com grades e chapas. O
evento terá 10 sanitários químicos, sendo quatro masculinos,
quatro femininos e dois PNE.
Matinê
A praça Padre João de Fa-

ria Fialho – Largo do Quartel
– está recebendo o VI Festival
de Marchinhas, sexta-feira
(25), sábado (26) e domingo
(27), e será também palco das
matinês com a Banda Charles
Anjo 45, nos dias 10, 11 e 12
de fevereiro.
O local conta com palco
coberto e área coberta para plateia, que poderá curtir a folia
com conforto e segurança.
A praça será equipada com
sete sanitários químicos para o
evento, sendo três masculinos,
três femininos e um para pessoas com necessidades especiais.

Evento terá campanha contra DST/Aids
A equipe da Secretaria de
Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba está preparando
uma grande campanha de
prevenção às DST´s - Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids durante as festividades do Carnaval 2013
– “Caia na Folia”.
As ações terão início no
Pré-Carnaval de Moreira
César, dia 3 de fevereiro, na
praça Santa Rita (Vale das
Acácias). O evento terá o
Circuito Folia e shows com

a banda Siriloco, de Pindamonhangaba, e Preto Joia,
premiado intérprete de sam-

bas enredos, que tem em sua
história a autoria do consagrado: “Liberdade, liberdade,
abre as asas sobre nós”.
Durante todo o carnaval, a
equipe da Saúde estará com
uma tenda na Avenida do
Samba.
Em todos os dias de
ações, tanto em Moreira
quanto na Avenida do Samba, a equipe da Secretaria
de Saúde (Departamento de
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde) distribuirá pan-

fletos e preservativos, além
de ser realizada a conscientização da população, com
foco na prevenção.
A previsão é que mais de
3 mil preservativos sejam
distribuídos nos cinco dias de
eventos.
Além dos eventos realizados pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, a equipe da Saúde realizará ações
nos bailes programados pelos clubes existentes na cidade.

Igreja católica prepara Rebanhão 2013

A pastora Renata Galvão, do bloco “Bom à Beça
com Jesus”, orando por uma folia mirim, em 2012

Aiandra Alves Mariano
A Renovação Carismática
Católica de Pindamonhangaba já está a todo o vapor, preparando o Rebanhão 2013,
que acontece durante o carnaval. O tema “Se creres verás a glória de Deus” vai embalar o já tradicional evento,
que acontecerá no ginásio de
esportes do Centro Esportivo
João do Pulo, nos dias 9 a 12
de fevereiro.
O Rebanhão deve atrair
milhares de fiéis e contará com
a participação de diversos padres e músicos da região. Nos
quatro dias de evento haverá

muito louvor, pregação, oração, atendimento de oração,
confissão e missas em diversos horários. Também haverá uma área para as crianças
com monitores.
A abertura oficial será no
sábado, dia 9 de fevereiro,
às 20 horas, com uma grande missa. Nos outros dias, a
programação segue sempre a
partir das 13h30h e com missa às 19h30.
A coordenação do evento
é do Decanato Cristo Rei e
conta com o apoio da Prefeitura. O Rebanhão é gratuito e
aberto à população.
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Momento do Rebanhão realizado em 2012

Segundo Caderno
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Ginásios esportivos são encontrados
em mau estado de conservação
Com o objetivo de verificar a situação de todas as
áreas ligadas à administração municipal, o prefeito
Vito Ardito vistoriou todos
os ginásios e praças esportivas de Pindamonhangaba
e encontrou problemas em
todas elas, principalmente quanto ao mau estado de
conservação dos prédios.
“Todos os espaços precisam
de reformas e algumas atividades terão que ser suspensas
temporariamente, devido a
todos esses problemas deixados pela administração anterior”, evidenciou o prefeito.
Os problemas são diversos,
como: goteiras, infiltrações,
instalação elétrica, hidráulica, umidade, má conservação
de mesas de tênis, portas de
banheiro quebradas e sem
maçanetas, pinturas apagadas
nas quadras externas, más
condições nas pistas de salto
e atletismo, entre outros.
De acordo com a Secretaria de Esportes, a verba
que era utilizada para pagar
salários aos atletas de alto
rendimento será destinada
aos reparos e melhorias nas
estruturas oferecidas para a
prática esportiva. “O foco

agora, é oferecer esportes
para todas as idades e também investir na infraestrutura
para a prática dos mesmos”,
afirmou Ardito.
No Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira “João do
Pulo”, por exemplo, a casa
de máquinas da piscina está
afundando. Os profissionais
que trabalham no local já comunicaram os responsáveis
para que as medidas sejam
tomadas para evitar possíveis
acidentes. Há falta de marcação nas quadras externas,
problemas na pista de skate,
alambrado, tabela de basquete danificada, entre outros.
A Secretaria de Esportes
e Lazer destaca que o ginásio
Manoel César Ribeiro “Quadra Coberta” está interditado
há meses. O próximo passo
agora é aguardar a licitação
para a reforma do espaço.
O Luiz Calói está com infiltrações, goteiras e precisa
de reforma. O “João do Pulo”
precisa de reforma em toda
a estrutura. Nos ginásios do
Araretama e Cidade Nova serão colocadas telas para evitar
a entrada de pombos, tendo em
vista que estes causam problemas à saúde das pessoas.
Marcos Cuba

Acúmulo de plásticos impede prática esportiva

Esporte para todos
Para o prefeito Vito
Ardito, o esporte em
Pindamonhangaba vai
seguir um outro ramo.
“Posso afirmar que
vamos derrubar a casa
para construir de novo.
Temos que investir
em atletas que são da
cidade, dando condições
para que a nossa população possa praticar
esportes. Faremos o esporte para todos”, disse.
O prefeito afirma que
não é contra o esporte
de competição. “ Mas
acredito que os atletas
de outras cidades devem
ser pagos pela iniciativa privada e não com o
dinheiro público”, disse.
O prefeito ainda
afirmou que com o levantamento da situação

deixada pela administração passada os atletas
de alta performance
foram pagos, mas os
ginásios foram sucateados e foram encontrados
com goteiras, as piscinas
estão com problemas, as
quadras e campos estão
abandonados.
“ Isso não está certo... Vamos trabalhar no
esporte com muita seriedade e respeito com a
população...Temos projetos para cobrir algumas quadras, construir
a arena multiuso, um
novo estádio e colocar
professores nas academias da melhor idade,
entre outros. Entendo
que isso é o esporte
para todos”, finalizou o
prefeito.

Marcos Cuba

Quadra Coberta, no centro da cidade, apresenta condições inadequadas

Na Cidade Nova os trabalhos já tiveram início, com a
limpeza e também reforma
da piscina. Além disso, todos
os reparos necessários serão
feitos. O Juca Moreira está
com problemas no telhado,
há necessidade de reforma.
José Ely Miranda “Zito” e
“Pai João” passarão por reformas gerais.
“Nosso objetivo é proporcionar o “Esporte para
Todos”, melhorando a infraestrutura dos lugares onde
são oferecidas as atividades.
Além disso, pretendemos
desenvolver novos projetos
para os munícipes, como:
dança no bairro, “Esporterapia”, “Bosque Radical”, disse o prefeito.
A Secretaria de Esportes e
Lazer revela ainda que o prefeito Vito Ardito tem uma filosofia forte de trabalho no esporte de base, orientando toda
a equipe a fazer o melhor para
Pinda, com uma administra-

Marcos Cuba

Equipamentos esportivos estão acumulados no interior da tradicional quadra

ção aberta. “ Entendemos que
dinheiro público é para fazer
o esporte para a população,
investindo nas crianças e buscando o esporte de competição
por meio da iniciativa privada”, explicou Ardito.
Os oito ginásios existentes estão sucateados, com

exceção daqueles localizados
nos bairros Jardim Eloyna
e Alto Tabaú, por serem os
mais novos. Além disso, o
prefeito já projeta a cobertura
das piscinas, para que no inverno a população possa ter
melhores condições de uso
das mesmas.

Segundo informações da
Secretaria de Esportes e Lazer, o esporte de competição
deve ser feito com responsabilidade, reorganizando e
dando condições aos atletas
de base, para que eles possam
dessa forma, representar a cidade em várias competições.

Subprefeitura encontra CE ‘Zito’ com problemas
Entre as inspeções determinadas pelo prefeito Vito
Ardito ainda nas instalações
esportivas da cidade, a equipe da Subprefeitura de Moreira César encontrou vários
problemas relacionados à estrutura e segurança do Centro
Esportivo José Ely de Miranda “Zito.
Alguns mourões de con-

creto em volta do campo estão apodrecendo e correm o
risco de cair. Ainda sobre os
alambrados, em determinados pontos matos e galhos de
árvores danificaram as colunas estruturais.
No mesmo campo, as
tampas das caixas de energia
elétrica dos holofotes estão
enferrujadas, desgastadas e

até mesmo destruídas – o que
pode causar um grave choque se algum atleta encostar
a mão nos pedaços metálicos
ou encostar no quadro de distribuição de energia.
Ainda no CE José Ely de
Miranda, a área da piscina
possuiu uma grade que está
caída, o que pode causar acidentes aos nadadores, prin-

cipalmente para crianças e
idosos.
O prefeito informou que
está tomando providências
para corrigir estas falhas. De
acordo com ele, as tampas
das caixas de eletricidade, os
mourões do campo de futebol
e a grade das piscinas devem
receber reparos nas próximas
semanas.
Divulgação

Divulgação

André Nascimento

Meta é viabilizar prática esportiva para população

Grade da piscina está enferrujada e com buracos

Caixa de energia está com porta danificada
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ALGUNS CONCURSO DE TROVA EM ABERTO

Aos poetas que gostam de concorrer, o concurso de
trovas com prazo mais próximo de expirar é o de Nova
Friburgo, justamente o mais glamoroso do circuito. Anote aí:
LIV Jogos Florais de Nova Friburgo
A/C de Dilva Maria Moraes
Av. Ariosto Bento de Mello, 30/502, Cep 28.610-100 Nova Fribur go/RJ
TEMAS: “PREÇO” (líricas ou filosóficas) e “TRUQUE”
(humorísticas)
- Máximo de 03 (três) trovas por tema
- Sistema de Envelopes http://www.falandodetrova.
com.br/site/comoenviar
(todas as trovas, cada qual em um envelope pequeno,
poderão ser enviadas dentro de um único envelope maior)
- As trovas serão recebidas até 28.02.2013
OBS = nos concursos de Nova Friburgo não há necessidade de colocar palavra-tema na trova; basta que a ideia-tema esteja clara.
..............................................
XXIII Concurso de Trovas de Pindamonhangaba
Biblioteca Pública “Ver. Rômulo Campos D’Arace”
Ladeira Barão de Pindamonhangaba, S/N, Cep 12.401320
TEMAS: “RETICÊNCIA/S” (para autores do Vale do Paraíba, litoral Norte e Serra da Mantiqueira e “FRASE” (para os
demais locais de língua portuguesa)
- Máximo de 03 (três) trovas líricas ou filosóficas por
tema. “Sistema de Envelopes”.
Trovas poderão ser enviadas até 30.04.2013. Valem termos cognatos.
....................................................
Caso algum poeta esteja interessado em assimilar as regras e macetes da Trova, e sua história em geral, o autor
desta coluna está à disposição, através do fone 3642-7735
ou do email j.ouver@gmail.com O convite vale também
para professores que eventualmente queiram introduzir nas
salas de aula esta modalidade poética que é, atualmente, a
mais praticada no Brasil, por seu apelo popular e facilidade
de memorização.
A UBT (União Brasileira de Trovadores) possui uma diretoria nacional, várias diretorias estaduais e inúmeras diretorias municipais. Em Pindamonhangaba o presidente da
seção local, desde 1992, é o Prof./Dr. José Valdez de Castro
Moura.
...................................................
ALGUMAS TROVAS PARA DEGUSTAÇÃO
Veja a incrível capacidade dos autores a seguir, de extrair de um único tema, ideias tão diferentes e criativas. O
tema proposto foi “SOLIDÃO”:
ARLINDO TADEU HAGEN – Belo Horizonte
A solidão se assemelha
a um ritual de ansiedade,
onde a gente se ajoelha
para adorar a saudade.
SILVINA ANTUNES LEAL - Santos
Solidão... Um gosto amargo
sempre, às noites, mais presente,
ao ver no meu leito largo
um travesseiro somente...
PAULO CESAR OUVERNEY – falecido em 2010
A solidão é uma dama
cuja presença magoa...
deita e rola em nossa cama,
na ausência de outra pessoa.
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br - (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

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

“CUSTEI A COMPREENDER que a fantasia é um troço que o
cara tira no carnaval e usa nos outros dias por toda a vida...”
- Aldir Blanc e João Bosco
PAULISTÃO – Corinthians tem o Pato, São Paulo tem o Ganso,
só falta voltar o técnico Za... Galo para virar uma granja completa!
E o Globo Esporte tem um repórter chamado José Carlos Mosca...

CONHECI UM CARA tão feio, mas tão
feio, que quando ia comprar máscara de
Carnaval, só lhe vendiam o elástico...
LI UMA NOITES dessas no Face de
uma amiga e achei verdadeiramente
verdadeiro: “É tanta falsidade aqui que
devia se chamar é FALSEBOOK...”
- Querido, vou desfilar
de bruxa, no Carnaval...
- Que bom... nem vai precisar
de fantasia, afinal!
CANTADA do expert em informática: “Nem a mais potente placa de vídeo iria reproduzir os gráficos da sua beleza.”
PROVÉRBIOS MACHISTAS: 1 – Mulher é como abelha, ou dá mel ou
dá ferroada. 2 – Mulher é igual relógio: deu o primeiro defeito, nunca
mais anda direito. 3 – Mulher bonita e dinheiro, só vejo nas mãos dos
outros!
UMA BONECA foi ao Carnaval de salão fantasiada de passarinho.
Um folião fantasiado de caçador, apontou-lhe lhe a espingarda de
brinquedo e simulou um tiro. A “boneca” fingiu de morta deitada
no salão. O caçador , após várias, vendo que a bicha não levantava,
disse: - Levante aí, o tiro foi de mentira! E o “passarinho” respondeu: - Não quero saber, lei da selva é lei da selva, matou tem que
comer...
ÚLTIMA FRASE antes de morrer: - Calma, gente, este avião
nunca caiu...
O Carnaval me consome,
tento entender, não dá pé:
é muié virando home,
home virando muié...
SECRETÁRIO DE SAÚDE de São José dos Campos se chama Álvaro Machuca. Não é curioso?
NO BAILE DE CARNAVAL, o sujeito conta: - Eu já peguei todas
as mulheres que estão nesse baile, menos minhas duas irmãs! E o
amigo diz: - Pois eu já peguei também as suas irmãs!
DÚVIDA TERRÍVEL: - Qual é a diferença entre a bicicleta e o
vaso sanitário? Resposta: A bicicleta você senta pra correr, e o vaso
sanitário você corre pra sentar.
No Carnaval da Alegria,
entre tudo que eu vivi,
seu amor é a fantasia
mais bonita que eu vesti...
TIPOS DE SOGRAS: Sogra Frieira – Vive pegando no seu pé. Sogra
Ingênua – Acredita que a filha ainda é virgem e você vai levá-la para
o mau caminho. Sogra Vinagre – Está sempre azeda.
DOIS AMIGOS SE ENCONTRAM depois de muitos anos. Casei, separei e já fizemos a partilha dos bens. E as crianças? O juiz decidiu
que ficariam com aquele que mais bens recebeu. Então ficaram
com a mãe? Não, ficaram com nosso advogado.
CRISE É ISSO: Na Alemanha tem o Bundesbank, nos Estados Unidos o Banco de Boston, e o Banco Central americano se chama
FED...
Eu pensando que esse amor
não iria ter final,
e na quarta, o dissabor:
- era amor de Carnaval!
ÚLTIMA FRASE ANTES DE MORRER: “Calma, gente, eu também
sou palmeirense. Esta camisa do Corinthians não é minha, não!”.
O QUE O FÓSFORO falou para o cigarro: Por sua causa eu perdi
a cabeça...
O GAROTO GRITA: - mamãe, mamãe...Hoje na escola me chamaram de mentiroso. - Cale-se, menino, que você nem vai à escola
ainda...
ÚLTIMA FRASE ANTES DE MORRER II – “Tem certeza que seu marido vai trabalhar até mais tarde hoje?”
Carnaval, festa pagã,
esta é a verdade profunda:
- está em falta o sutião,
mas mulher pelada... abunda!
DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS: 1 – Prudente – Sujeito que separou
dinheiro pra pagar o dentista. 2 – Gincana: caipirinha feita de gin
e de pinga
POR QUE A RODA do trem é de ferro e não de borracha? Porque
se fosse de borracha, apagaria a linha...
CHARADA: - Por que,não se deve emprestar garrafas para as
tartarugas? - Porque elas não devolvem os cascos...
- Precisamos conversar!
lá vem a frase temida...
depois é varrer, juntar
os pedaços de uma vida!
NOS ESTADOS UNIDOS, uma mulher deu à luz a seis bebês em
um minuto. Eu, hein? Tá aí uma megasena que eu jamais queria
acertar...
EM HONG KONG, lançaram um telejornal diferente: a apresentadora, linda modelo de 18 anos, tira as roupas enquanto lê as
notícias. Certamente o “Ibope” (só ele?) vai crescer bastante...
CHARADAS: 1 – Porque mulher não pode ser eletricista? Porque
demora 9 meses para dar à luz... 2 – Qual a diferença entre o padre
e o bule? O padre é de muita fé, e o bulé é de pouca café...
TROVA DO ALÉM
Quando a morte exibe o aceno
da verdade que se expande,
há muito grande pequeno,
há muito pequeno grande! - Antônio Sales – do livro Trovadores
do Além, de espíritos diversos, psicografado pelos médiuns Waldo
Vieira e Francisco Cândido Xavier.
FALANDO SÉRIO:
Esta semana, em Taubaté, uma mulher caiu no golpe do bilhete
de loteria premiado, foi em casa, pegou todo o dinheiro que tinha
e deu para os vigarista, e quando foi na Lotérica conferir, claro
que era mentira. Gente, desde que eu era garotinho já ouvia falar
desse golpe, e hoje ainda tem gente que cai nessa...
MUITO FÁCIL...
Dois amigos conversam: - Eu
odeio ir em festa de casamento!
– Mas por quê? – É que minhas tias
sempre ficam falando “o próximo vai
ser você, o próximo vai ser você...”.
– É, deve ser chato mesmo... mas
conheço um jeito de fazer elas pararem! – Mas como? – Fácil... comece
a fazer a mesma coisa com elas nos
enterros!

“EU VIM FALAR DO QUE EU PERDI, que eu já
chorei, do que eu vivi porque eu amei, me entreguei e quantas vezes eu sorri...” – Paula Fernandes
ATENÇÃO – Divulgue gratuitamente sua programação pelo e-mail: joao.ouverney@terra.com.br
ADC NOVELIS Pinda – 02/02 – Baile do Hawaii. Batuque Geral.
Bateria show. Intérprete Luizinho Andanças, da Mocidade Independente de Padre Miguel (RJ)
ARENA 101 TAUBATÉ – 26/01 (sábado) Leandro & Baldissera,
e Geração Sertaneja. 01/02 (sexta) – Pré-Carnaval de São Luiz do
Paraitinga. Estrambelhados, Jucas Teles, Bloco do Barbosa e BandAbala. 02/01 (sábado) – Marlon & Marcelo, e Red Fox. Estrada
Municipal Antonio Marçon, 4.900. www.arena101.com.br. Lista vip
Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará – QUINTA-FEIRA –
24/01 – Banda American Express. 31/01 – Alpha Valle. DOMINGO
- 26/01 – Rose Star. Tel (12) 3122-3812
BAR DO SANTISTA Pinda - Som ao vivo com ótimos artistas
todo domingo e véspera de feriads, a partir das 18h. Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil). Abre de terça e
domingo às 17h
BAR DO SANTISTA – 08/02 (sexta 21h) – Grito de Carnaval. 09
a 13/02 (sábado a terça das 21 às 2h) – Carnaval com as melhores
músicas
BOTECO DO GOL Taubaté – 26/01 (sábado) – Grupos Nosso Samba e Novo Skma. 02/02 – Grupos Divã e Folia (pré-Carnaval). Tel
(12) 3411-6956 / 3641-6957 / 7815-1645. Vila São José
CERVEJARIA DO GORDO Lorena – 26/01 (sábado) – Festa à
Fantasia. Leilah Moreno, Leo Cury, 2Fuel, Maysa Moura, Dudu Linhares, Electro MAG e muito mais. www.cervejariadogordo.com.
br. Tel(s): (12) 3157-6200
CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO Pinda - 27/01 – Alpha Valle. R$
7 eles. R$ 5 elas, R$ 12 casal. Tel. (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté - QUARTA-FEIRA - 23/01 –– Anjinho
do Vale. 30/01 – Jaqueline e Vicente. DOMINGO – 27/01 – Banda
Premium. Tel. 3633-5389/3011-0400. odirfreire@sieps.com.br
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira – Baile forró e funk todo sábado
23h. Homem R$ 15,00 e mulher R$ 8,00. Estrada Roseira-Aparecida
CONEXÃO FUNK Aparecida – Domingo, 23h - Bailão funk. Homem R$ 15,00 e mulher free até 1h. Tel (12) 8153-7870 e 78201568. Av. Itaguassu, 4.285
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé - 26/01 – Banda Três Corações. Tel 3674-2413. Ingressos: R$ 14,00 e 7,00 com convite. A
direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda)
toda sexta-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita 1h
CUNHA – 10/01 a 03/02 – Verão 2013. Shows, filmes, folclore,
exposição de Fuscas e muito mais, na praça principal. Veja programação completa no site www.cunha.sp.gov.br
CROZARIOL Tremembé – 25/01(sexta) – Noite do Adesivo.
Jack Steel. 7 horas de balada. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava – 25/01 (sexta) – Talis & Welington. 26/01 (sábado) – Alexsandro & Marcelo, e Willian
Marques & Rubinho. Mulher vip até 0h30.. Tel. 3955-9420. www.
estancianativasertaneja.com.br
FERROVIÁRIA Pinda - Som ao vivo no deck da piscina - Grupo
Escolha Certa. 25/01 - Grupo Bom Talento. Para associados e convidados de associados, que devem retirar convite na secretaria do
clube
FERROVIÁRIA Pinda – Carnaval 2013 – de 9 a 12/02 – Banda
Siriloko. Quatro bailes noturnos no deck da piscina e 3 matinês no
ginásio. Tel (12) 2126-4444 e site www.aaferroviaria.com.br
FESTIVAL DE MARCHINHAS Pinda – 25 e 26/01/2013, final
27/01 – Praça do Quartel
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da
região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
ÓBVIO CHOPERIA Pinda - 24/01 (quinta) Telão Rock’ Rol. 25/01
(sexta) – Bandas Drunkabilly e Cretin Family. 26/01 (sábado) – Alice
In Chains Cover. 27/01 (domingo) – Sunday Rock (entrada franca).
Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – 26/01 (sábado) – Uma Noite
no Hawaii. Banda Gostoso Veneno, mirareta com a Banda Siriloko
e Dj Marcelo Boto (marchinhas e frevo). Tel (12) 3642-8599 / 35225356. faleconosco@paineirasclube.com.br e http://www.paineirasclube.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba – Sexta – 25/01 – César & Maycon.
Sábado - 26/01 – Grupo Samba 2 (pré-Carnaval). 02/02 – Yara Rocha. Domingo - 27/01 – Grupo Intimidade. R$ 15,00 homem e R$
10,00 mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 97498126.www.pindabar.com
RANCHO SANTA FÉ Aparecida – 25/01 – Banda 8 Segundos e
Grupo Na Pegada. 01/02 – Zé Ricardo & Thiago. Tel. (12) 3105-1663
e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – Baile com bandas
ao vivo toda quinta e sábado. Início às 21h. Tel. (12) 3648-4036 e
9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Delicioso almoço em fogão de
lenha diariamente. Pizza em forno de lenha nos eventos. Tel. 36422120. www.restaurantecolmeia.com.br
SÃO LUIZ DO PARAITINGA – 18/01 A 26/01 (19h) – Festival de
Marchinhas. Tel (12) 3671-7000. Site www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br
SÍTIO DO GUEDINHO Tremembé – 27/01 – Banda Pegada Sertaneja. Convite internauta R$ 10. Com flyer R$ 15. Sem flyyer R$ 20
.Tel (12) 3652-4942 / 9783-6080. Caçapava Velha. www.sitiodoguedinho.com.br
VIA VALLE SHOW Pinda - Sexta e sábado - Funk a partir das
22h. Homem R$ 5,000 e mulher free até 1h. Elas vip até 1h. Tel (12)
8805-9557. Av. N. Sra. do Bom Sucesso, em frente à Anhanguera
VILLA SERTANEJA São José - SEXTA-FEIRA – 25/01 – Noite da Tequila. Mateus Minas & Leandro, e Rodrigo & Santafé. 01/02 – Geovany Reis & Fabrício. Elas vip até 0h. SÁBADO – 26/01 – Grupo Cupim
na Mesa e MC Robacena. Tel (12) 3033-1010
VINIL CLUB Pinda – 25/01 (sexta 23h) – MC Muleke & Menor, MC
Bola e Dj Batata. Convite para um show: Pista R$ 30 e vip R$ 50.
Para os dois shows: Pista R$ 50 e vip R$ 70. À venda em Neto Jeans.
www.vinilclub.com.br

DESTAQUE
DA SEMANA
Vanessa Loira é a bonita e simpática “promoter” da casa noturna
Arena 101, muito estimada por todos que a conhecem. Ela já trabalhou
para as mais importantes
casas da região. Contatos
para sua lista vip podem
ser feitos pelo telefone
(12) 9204-1126
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Agora com as reminiscências de Balthazar - 9)

Continuando as lembranças de Balthazar de
Godoy Moreira (1898/1969),
conforme série de crônicas
escritas por ele em 1963 neste jornal.
O assunto jardins das
residências de outrora continua sendo relembrado por
Balthazar. Falava agora das
flores: “Flores simples que
ninguém queria deixar de
ter porque a variedade é que
importava: cravos, cravinas, rosas, dálias, mal-me-queres, violetas, beijos,
cravos de defunto. Suspiros
erguiam as suas flores flamejantes bogaris abotoavam. E
papoulas e geraneos, camélias e jasminzinhos embalsamando o ar. Resedás, sempre-vivas... E folhagens de
várias cores entremeiando
com tinhorões. Nadas dessas plantas sofisticadas de
hoje, de preço ninguém sabe
porque, como antúrio ou as
seringueiras que se tornaram
triviais também”.
Conta o poeta Balthazar
que antigamente os jardins
das casas eram separados do
terreno vizinho por um muro
de taipa, “geralmente caiado
de branco, derrubando escamas de caliça” (encontramos
no dicionário Informal que
caliça é resto de construção,
demolição; cacos de tijolos,
telhas ou pedras utilizadas
para preenchimento de pisos
em construções). Na maioria
das vezes, eram da cor da terra dos canteiros cobertos de
telhas coloniais que ficavam
escurecidas pelo “acúmulo
dos anos, com manchas de
musgos e tufos de fortuna
– imaginem! – de folhas
gordas”.
Explicava que esses mu-

paneladebarroefogodelenha.blogspot.com

“...vastas cozinhas com o piso de terra socada ou de tijolos que se orvalhava para varrer; o fogão de beirada
larga para conter a lenha...”

ros haviam sido feitos pelos
escravos “alinhados e limpos nos tempos áureos”, mas
ele os conhecera já envelhecidos. Causava-lhe surpresa
era a sobrevivência daqueles
muros ao longo dos anos.
“Feitos de um material tão
atoa, como teimavam em viver! Parece que se petrificavam, isso sim,” admirava.
Falava que os jardinzinhos, “organizados na desorganização de seus canteiros”,
exerciam certo fascínio nas
pessoas mais que os jardins
de hoje (referia-se aos anos

sessentas) que são cultivados
nas frentes das residências.
Para Balthazar, os antigos
jardins eram para o desfrute
dos donos da casa do que dos
transeuntes. Revela que assim era o jardim de sua saudosa moradia e também os de
seus parentes e amigos.
E as lembranças lhe fluíam poética e saudosas para
outras características das
casa antigas... “Uma varanda
em telha vã, com parapeito,
ia quase sempre da sala para
a cozinha, outra das peças
das residência antigas que

Um Anúncio do Passado
Publicava-se no jornal Tribuna do Norte em 1954.

mudou muito. Que horror
se as donas de casa de hoje
tivessem se se virar num
daqueles cavernos cômodos! Mas quantas saudades
terão deixados nos que as
conheceram , aquelas vastas
cozinhas com o piso de terra socada ou de tijolos que
se orvalhava para varrer; o
fogão de beirada larga para
conter a lenha; o respeitável
pilar da chaminé, subindo,
subindo, até o teto com os
caibros de boa madeira e as
ripas de jissara envernizadas
de picumã; a mesa pesadona

onde pousavam as gamelas
de cedro; o armário de canto
com panelões de ferro; o pilão de onde saiam o café socado e a paçoca; às vezes, até
um forno de abóboda “.
Ainda na cozinha, destacava: “...louça comum era
aquela azul, com desenhos
chineses, sem perspectivas;
uma pontezinha curva, uns
salgueiros, pagode... Hoje
tudo isso é peça preciosa de
museu”.
Sobre o mobiliário, destacava que eram mais duráveis
graças à qualidade e a solidez

da madeira com a qual eram
confeccionados. E aí lembra
uma particularidade interessante relacionada a uma mesa
que havia em sua casa: uma
mesa elástica diferente das
atuais “...desdobrava para os
lados, no sentido do comprimento, ficando então, apenas
mais larga, demonstrando
que o problema não era permitir mais convivas à mesa
porém mais pratos de comida, mais fartura.”
Um móvel com denominação francesa, “étagère”
(espécie de estante, prateleira), é relembrado por Balthazar como peça que era
comum em todas as salas
de antigamente. Sobre esse
mobiliário, comenta que em
geral era feito de jacarandá e
alguns tinham entalhes. “Na
parte de baixo eram um armário fechado, com tampo
de mármore. Em cima duas
prateleiras estreitas, às vezes,
arredondadas, os étages, onde
se exibiam aquelas fruteiras
de louça ou metal branco, em
andares, e as bomboniéres”.
Lembra o velho relógio
de coluna com “O enorme
pêndulo de metal amarelo e a
oscilar e os peso que se suspendiam semanalmente, com
a chave. Dava horas e meias
horas”.
Encerramos (por esta
edição, o assunto continua)
nossa crônica de uma ‘cidade princesa’, com um objeto
indispensável nas casas e casarões: “Numa pequena alcova contigua à sala, o filtro de
pedra, no seu suporte de ferro, pingava água numa talha
de barro, daquelas de bojo e
pescoço que se vendiam no
mercado...”
(Continua...)

			

Lembranças
Literárias:
artelista.com

A creoula
Quando a creoula indolente
o belo corpo descansa
sobre o leito fofo e quente
desprende a negra trança...
Seu espírito divaga
Como um beija-flor mimoso,
a voar de plaga em plaga
num róseo céu vaporoso...
E nos frêmitos do anseio
lhe intumesce o morno seio
pleno de lúbrico ardor...
Nos seus olhos negrejantes
passam, rápidos brilhantes,
uns relâmpagos de amor!

Nota: Este soneto foi publicado na Tribuna do Norte, edição de 27 de março de 1966, com a subscrição: “Deste jornal de 1883”, e não
traz a identificação de seu autor. O fato de ser uma poesia que, cinco anos antes da libertação dos escravos, exaltava a beleza, graça
e sensualidade da mulher negra, comprova a posição abolicionista do jornal. É oportuna a lembrança de que seu fundador e diretor, o
jurista e político Dr. João Marcondes Romeiro, era também um fazendeiro, um cafeicultor, portanto, dependente da mão de obra escrava.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 013/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. JOÃO BATISTA DE ABREU,
responsável pelo imóvel situado a Avenida São João Bosco, Santana, inscrito no município sob a sigla NE11.14.09.079.000, 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 014/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. CARLOS HENRIQUE GAMA
BENTO, responsável pelo imóvel situado a Rua São José dos Campos, Cidade Nova,
inscrito no município sob a sigla SE23.04.15.018.000, Quadra E-02, Lote 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
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.961, DE 15 DE JANEIRO DE 2013

PORTARIA GERAL Nº 3.963, DE 17 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

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:

- André Luis Galvão César Amaral
Diretor do Departamento Pedagógico
- Luis Antonio Silveira
Diretor do Departamento de Esportes de Moreira César
- Marlene Arai Higa
Assessor Técnico da Educação

I-

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

- Rafael Goffi Moreira
Diretor do Departamento de Habitação

- Viviane Aparecida Lopes Monteiro
Assessora Técnica Legislativa

- Rodrigo Antonio Possebon Caetano
Diretor do Departamento de Negócios Jurídicos

- Ana Paula Pedersoli
Chefe de Assuntos Jurídicos

- Eduardo Kogempa da Costa
Assessor de Gabinete

- Lucilene Maria de Oliveira Santos
Gerente

CONDOMÍNIO SAINT MORITZ
Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. Condôminos Proprietários de unidades autônomas do Condomínio Saint
Moritz, localizado à Av. Albuquerque Lins nº 466, na cidade de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, convocados na forma da Lei Federal nº 4.591/64, para a realização
da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, no dia 06/02/2013, às 19:00 hs em primeira convocação, com a presença mínina de 51% dos proprietários de unidades autônomas que
constituem o condomínio e em segunda convocação, às 19:30 hs, com a presença de
qualquer número de Condôminos Proprietários, no pavimento térreo do condomínio,
para a discussão, deliberação e votação da seguinte ordem do dia:
1)
Arrecadação de taxa extra para a pintura do prédio.
2)
Assuntos diversos.
Obs: Condôminos inadimplentes estão proibidos de votar.
Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2013.
Samuel Correia Bispo
Síndico

Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo. EDITAL DE CITAÇÃO dos ausentes incertos e desconhecidos expedido nos autos de USUCAPIÃO,
proc. nº. 454/2009, movido por ROBERTO CARLOS MORAES, com o prazo 30 dias. O Doutor
ALESSANDO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo. na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou conhecimento tiverem que perante este Juízo se processam os termos da Ação de USUCAPIÃO n.
454/2009, requerido por ROBERTO CARLOS MORAES, onde objetivam usucapir: Área Urbana:
Inicia-se no ponto 01 que fica no lado ímpar da Rua Gregório Rodrigues de Souza, a 78,85m do
ponto de interseção da esquina das Ruas Gregório Rodrigues de Souza e Rua Antonio Ramos
(lado ímpar) e na divisa da propriedade de Angélica Aparecida Eugênio da Rosa. Daí segue o
rumo 75º5736NW e a distância de 22,12m até o ponto 02, confrontando com o prédio nº. 79 da
Rua Gregório Rodrigues Souza, de propriedade de Angélica Aparecida Eugênio da Rosa (sem
registro). Daí segue o rumo 13º4732NE e a distância de 8,98m até o ponto 03, formando um
ângulo interno de 90º1452, daí segue o rumo 76º1003SE e a distância de 23,34m até o ponto
04, formando um ângulo interno de 89º5735, até aqui confrontando com o prédio nº. 113 da
Rua Gregório Rodrigues de Souza, de propriedade de Francisco Moraes e s/m Maria Aparecida
Moraes (sem registro), ponto este que fica a 161,60m do final da Rua Gregório Rodrigues de
Souza (Rua sem saída). Daí segue o rumo 21º2732SW e a distância de 9,14m até o ponto 01
inicial, formando um ângulo interno de 82º2225, confrontando com a Rua Gregório Rodrigues de
Souza, daí segue o rumo 75º5736NW até o ponto 02, formando um ângulo interno de 97º2508
e fechando assim uma área de 205,04 metros quadrados. Assim, pelo presente edital CITA os
ausentes incertos e desconhecidos de ROBERTO CARLOS MORAES, para os termos da ação
supra mencionada, ficando cientes de que não sendo contestada a ação em quinze (15) dias,
a fluir da publicação deste edital, tornar-se-á por aceitos como verdadeiros os fatos narrados
na inicial (art. 319 do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, expedido o presente edital que será afixado e publicado na forma da Lei. ALESSANDRO DE SOUZA LIMA JUÍZ DE DIREITO.

- Ricardo José Pereira
Gerente

- Bruno Paim Momi Inácio
Assessor de Planejamento e Desenvolvimento de Informática

- José Roberto de Oliveira
Gerente de Obras

- José Elias de Castro Neto
Assessor Técnico em Turismo

- Benedito José Miranda da Silva
Coordenador de Praças Esportivas

Ata da 3.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.01.2013.
Às dez horas do dia quatorze de janeiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em
sua sede, realizar a Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho,
membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 2.ª Sessão Extraordinária, realizada em
10.01.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0245/12
Carlos André Pires Motta. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0267/12 Maria do Carmo Silva Martins
Santos. III – EXPEDIENTE: Ofício 002/13-JARI enviado ao CETRAN/SP encaminhando
Relatório Anual de Atividades desta JARI referente aos exercícios de 2011 e 2012, Ofício
003/2013-JARI enviado ao Diretor do Departamento Municipal de Trânsito encaminhando Relatório Anual de Atividades desta JARI referente aos exercícios de 2012. Ofício
004/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas
da JARI para publicação. IV – CETRAN: Encaminhamento do Recurso: 1-0117/12 José
Carlos Ribeiro, para julgamento em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de Janeiro de 2013.

- Neri de Souza
Chefe Administrativo do Mercado

- Jânio Rodrigues
Coordenador de Praças Esportivas

- Claudio Donizete de Lima
Chefe de Oficina Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

- José Carlos de Souza
ESTADO DE SÃO PAULO
Coordenador de Praças Esportivas

- Jairo Soares Cypriano
Chefe do Setor de Expediente

- Ridevaldo Salustiano
AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P. 1
Coordenador de Praças Esportivas
TEL/FAX: (12) 3648.2225
- Solange Caxias
Coordenador de Projetos Sociais

- Oseias de Souza
Coordenador de Modernização Administrativa

- Adriano Moreira dos Santos
Supervisor de Equipe

- Rosangela Pedersoli César Verdi Cosme
ESTADO DE SÃO PAULO
Coordenador de Recursos Humanos

- Paulo Alexandre Schimidt Lustosa
Supervisor de Equipe

- Ana Lucia Gomes
Gerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3648.2225

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 1º de janeiro de 2013.

- Karen Nemetala Fogaça
Gerente

- José Gastão Schmidt
Gerente

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

- Rogério José de Azevedo
Gerente
- Jeferson Alex da Conceição Santos
Supervisor
II – a partir de 14 de janeiro de 2013:

SAJ/app

- Maria Conceição Bispo
Diretor do Departamento de Assistência Social
- Daniela Gonçalves Dionisio
Gerente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

III- a partir de 16 de janeiro de 2013:
PORTARIA GERAL Nº 3962, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

- Edson Fernandes Nogueira
Chefe de Atendimento Social
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR os servidores abaixo
AV. NOSSpara
A SEexercer
NHORA D
BOM SUCa
ESpartir
SO, 1.4de
00 1º
–C
2 – CEP de
1242013.
20-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
relacionados
asO funções,
deP 5janeiro
TEL/FAX: (12) 3648.2225
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- Karina Vivian Godoy de Campos
Chefe de Atendimento Social
- Ranta Bertoloto Serra de Carvalho Pimentel
Coordenador de Programa Social

- Alessandra Cristiane Moscardo
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer
- André Vinicius Viezzi Vera
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

- Geny Maria Monteiro
Coordenador de Projetos Sociais

- Celso Lopes Manzano
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

- Lucilene Pereira da Conceição
Coordenador de Projetos Sociais

- Djanira Salles
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

- Gilson Salun Benjamin
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

- Maria Dioniso Gatão
ESTADO DE SÃO PAULO
Coordenador de Projetos Sociais

- Márcia Cristina Moreira Fialho Silva
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

- Maria Rita Brasil dos Santos
Coordenador de Projetos Sociais

- Luis Fernando de Souza Pinto
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

- Rosangela Cardoso da Silva
TEL/FAX: (12) 3648.2225
Coordenador de Projetos Sociais

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.

- Marcio Jacinto da Silva
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

- Vera Lucia Nogueira
Coordenador de Projetos Sociais

- Marilda de Oliveira
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer
- Maristela Apolinário Guerrero Mora
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

III- a partir de 17 de janeiro de 2013:

- Robson Willians Soares Silva
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

- Nelson Correia Carneiro
Diretor do Departamento de Obras e Viação

- Roderson Salvador
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

IV- a partir de 21 de janeiro de 2013:

- Rubens da Silva André Junior
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

- Paulo Benedito Lopes Chaves
Diretor do Departamento de Segurança

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
- Simone Cristina Barbosa Ferreira
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer
- Sofia Rabelo Mariotto

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
Gestor de Atividades Esportivas TEL/FAX:
e Lazer (12) 3648.2225
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Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2013.

- Sylvia Helena de Campos Favorin
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2013.

- Valquiria Borges Marcelino
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer
- Wilson Tadeu de Carvalho
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

- Benedita Auxiliadora de Oliveira
Gestor Geral de Atividades Esportivas e Lazer
- Maria Aparecida Ribeiro
Gestor Geral de Atividades Esportivas e Lazer

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO PINDAMONHANGABA
EE “PROF.ª ISMÊNIA MONTEIRO DE OLIVEIRA”
Licitação de Cantina Escolar
A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da EE. “PROFª ISMÊNIA MONTEIRO DE OLIVEIRA sita na Rua Sebastião Machado de Andrade, nº 111, em Pindamonhangaba, torna pública a Abertura do Processo de Licitação para a administração
dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interessados que
as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, no período de 23/01/2013 a
28/01/2013, no horário das 09h às 15h, mediante a comprovação do recolhimento de
R$ 38,74 (trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), correspondente a 2 (duas)
UFESP`s, em nome da APM junto a ao Banco do Brasil, agência nº 6536-6, conta corrente nº 1037-5, sem devolução.
As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local
até o dia 31/01/2013 às 14 horas. A abertura dos envelopes contendo as propostas será
realizada em sessão pública no dia 31/01/2013 às 15:00 horas, nas dependências da
escola, pela Comissão Julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM.

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em

- Aurea Maria Piorino Vinci
Assessor Técnico

17 de janeiro de 2013.

- Rafael Lamana
Assessor Técnico
- Tânia Maria Siqueira
Assessor Técnico

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

SAJ/app

Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3Geral
648.2225Ordinária
Assembléia

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15

Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3648.2225

ATENÇÃO
COMUNICADO IMPORTANTE
Nesta semana (de 22 a 26 de janeiro)
Grande promoção no Bazar do SOS
Localizado na Av.: Dr. Jorge Tibiriçá, nº 414
(embaixo do Viaduto)
QUALQUER PEÇA POR R$ 1,00
Participem, colaborem, ajude o SOS a ajudar quem precisa.
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O Presidente da diretoria Executiva da Federação das Associações de Moradores e Entidades Afins do Distrito de Moreira César, no que outorga o inciso III do Art.15 convoca
todas as Associações filiadas com vista no inciso I. III e parágrafo único do Art. 34, para
uma Assembléia geral ordinária de alteração Estatutária. Em tempo; em conformidade
com o parágrafo único do Art. 12, serão substituídos por esta Assembléia Geral o vice
presidente, 1º e 2º secretario e conselho fiscal e suplentes. Local; Av. Dr. Jose Monteiro
Machado César, 129, distrito de Moreira César, dia 03/fevereiro/13, horário das 10 às 15h.
As associações interessados em preencher os cargos e as respectivas funções deverão
se escrever até o dia que ocorrera esta Assembléia.

de janeiro de 2013.

Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2013.
Nair Maria Nogueira Pinati
Diretora Executiva da APM

1

- Mariana Fest Ferreira Ramos Mello
Gerente

Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2013.

Ata da 3.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.01.2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

- Geraldo Aparecido Rosa
Assessor de Gabinete

- Paulo Henrique de Godoi Faria
Gerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Às dez horas do dia dezesseis de janeiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em
sua sede, realizar a Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza
Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 3.ª Sessão Ordinária, realizada em
14.01.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0265/12
Silvana Marcondes de Matos Silva. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza
Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0273/12 Ana Henriqueta Machado
Salgado.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 16 de Janeiro de 2013.

a partir de 1º de janeiro de 2013:

2/ 2

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.

Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2013
José Esaur de Freitas
Presidente

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

LICENÇA DA CETESB
NOBRECEL S.A. CELULOSE E PAPEL torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3003975, válida até 22/01/2015, para Celulose de
todos os tipos, fabricação de, sito à ROD VEREADOR ABEL FABRÍCIO D IAS, S/Nº,
KM 155, MOREIRA CÉSAR, PINDAMONHANGABA.
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Pindamonhangaba, sexta-feira, 25 de janeiro de 2013

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns para
o casal Tatiane
Flauzino e
Marcos, que
comemorou 8
anos de casados
(Bodas de
Cobre), no dia
22 de janeiro.
Na foto, juntos
com o filhinho
Luis Gustavo. Que
Deus abençoe toda a família com paz, saúde e
felicidade, são os desejos dos familiares e amigos
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

O casal José Maurício
e Vanessa completa
um ano de casados
no dia 28 de janeiro.
Eles moram na Vila
São Benedito, Moreira
César. Recebem
cumprimentos dos pais,
Mauro e professora
Ana Rita, da irmã
Stella e do tio padre
Celso Cardoso, demais
familiares e inúmeros
amigos.
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Completou 80 anos no dia 21 de janeiro, a
professora Ivette Rosa Martinho. A comemoração
aconteceu no Clube Terra Viva e contou com a
presença de amigos e familiares.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

ELA NASCEU - Toda saúde do mundo para Ana Alice,
que nasceu dia 17 de janeiro. Na foto, ela recebe
carinho e amor dos pais Willian Vinicius Oliveira e
Raquel Pinto Staut. Os avós Álvaro e Conceição
(maternos) e Daniel e Claudina (paternos) também
comemoram a chegada de Ana Alice.

Aniversaria no dia
29 de janeiro, o
cinquentão Ricardo
Leite, jornalista e
conselheiro da AA
Ferroviária. Parabéns!

Comemorou aniversário
no dia 24 de janeiro,
Mariana Ramos Mello,
funcionária pública
municipal. Parabéns
de toda a família,
companheiros de
trabalho e amigos.

Felicidade para o Gabriel,
que completa 4 anos
no dia 26 de janeiro. Ele
recebe abraços dos
amiguinhos, familiares,
principalmente da
mamãe Thaiane,
funcionária da Ouvidoria
da Prefeitura.

Completou 12 anos no
dia 24 de janeiro, a
garota Vitória Caroline
(na foto ao lado do Yud,
do SBT). Ela recebe os
parabéns de todos os
familiares e de seu pai
José Luiz.

O grande
evento do
sábado (26)
é o Baile do
Hawaii do
Paineiras
Country
Club. Na
foto, galera
presente
em 2012.

Divulgação

Arquivo pessoal
João Paulo Ouverney

Garotas da Metropolitana embelezando o O Lojão
domingo, durante o sorteio de um carro: Yasmin,
Carol, Patrícia, Mara e Melise.

João Paulo Ouverney

Célia Lima

O pequeno Samuel
pegou o cupom no
sorteio do O Lojão, que
deu o carro à ganhadora
Vilma Gomes.

Vilma Gomes sendo cumprimentada pelo palhaço
Espigão, ao chegar ao O Lojão para receber o
automóvel sorteado na campanha do Natal de
2012.

Apaga velinhas no dia
28 de janeiro, a jovem
Suzan Monreal. Recebe
os parabéns da família e
amigos.

Baile ‘Uma Noite na Sapucaí’ na Ferroviária sábado (19), uma prévia
do Carnaval de salão, confira alguns destaques:
Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima
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Secretário de escola de Pinda ganha
casa em promoção da Canção Nova

Site sobre ginástica
laborial será lançado
nesta sexta-feira
Divulgação

Professor Evaldo usando equipamentos de
segurança exigidos pela legislação

Um site sobre ginástica laborial, sob a responsabilidade do professor de
Educação Física Evaldo
Machado, será lançado oficialmente sexta-feira (25).
O objetivo é oferecer às empresas informações sobre
como melhorar a produtividade por meio da ergonomia (relacionamento entre
os funcionários no trabalho
e desenvolvimento de atividades motivadoras no dia-adia, e dentro desse contexto
está inserida a ginástica laborial).
“Atualmente, muitas
empresas estão investindo
nessa área porque previne
problemas causados por má
postura, dores lombares e
movimentos repetitivos, valoriza e motiva os funcionários com sensível melhoria
no ambiente de trabalho”,
afirma Evaldo.

Evaldo, promotor de diversos eventos esportivos,
atualmente trabalha para a
empresa Mascarenhas, responsável por obras de ampliação da Gerdau. “A ginástica laborial é feita antes do
início do trabalho, durante
15 minutos, constando de
exercícios moderados. Promovemos atividades esportivas, caminhada ecológica
e outros eventos entre os
funcionários. E no final de
expediente são utilizados os
recursos de música e arteterapia, que diminui o estresse
após um exaustivo dia de trabalho”, conta Evaldo.
Interessados em obter mais
informações podem contatar Evaldo pelo telefone (12)
9746-6198, e-mail contato@
ginasticalaborialemt.com e
pelo site www.ginasticalaborialemt.com, que entra no ar
nesta sexta-feira.

João Paulo Ouverney
Um morador de Pindamonhangaba foi ganhador
de uma casa, sorteada pela
Canção Nova, de Cachoeira
Paulista, no último dia 31 de
dezembro.
O sorteio aconteceu na
sede da Canção Nova, pela
Promoção “Casa Nova Canção Nova”. O sorteio foi ao
vivo, durante o programa
presentado por Paula Guimarães, Dunga e diácono Nelsinho. O felizardo é Luiz Antonio Romão Prado, popular
“Romão da Banda”. Ele é
secretário da Etec João Gomes de Araújo há 18 anos e
completa 33 anos como servidor estadual. Foi instrutor
das Bandas Marciais do Santana e Dragões de Pindamonhangaba.
Romão diz que desde junho de 2011 é responsável
por uma pousada em Cachoeira Paulista e, por isso,
todo fim de semana ele e a
família frequentam a Canção Nova. “Participamos
de uma promoção anual da
Canção Nova pela qual são
sorteadas três casas nos três
últimos meses do ano. No dia
31 de dezembro de 2012 eu
estava assistindo o sorteio

João Paulo Ouverney

Romão, o feliz ganhador da casa em Cachoeira Paulista

direto pela TV Canção Nova
quando anunciaram que o
ganhador era de Pindamonhangaba. Depois disseram
o bairro e a rua e finalmente
o meu nome. Minha emoção
foi muito grande, chorei, dei

risada, gritei o nome de minha esposa e filhos, foi uma
sensação indescritível”, disse
Romão.
A entrega da chave da
casa, que fica em um condomínio de Cachoeira Paulis-

ta, será nesta segunda-feira
(28), a partir das 14 horas,
com transmissão direta pela
TV Canção Nova. Romão,
sua esposa Márcia e os filhos
Thiago, Talita e Felipe estarão presentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.959, DE 14 DE JANEIRO DE 2013

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
RESOLUÇÃO Nº. 06, DE 24 DE JANEIRO DE 2013

Destina recursos do Fundo
Municipal do Idoso às entidades
de atendimento que especifica.
O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº. 4.492/2006, no uso
de suas atribuições legais, na sua 1ª reunião ordinária realizada em 24 de janeiro de 2013,
considerando o disposto no § 2º do artigo 5º da Lei nº. 5.221/2011,

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 Torralbo 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

resolve:
Art. 1º Destinar o valor de R$ 530.000,00 do Fundo Municipal do Idoso às entidades de
atendimento registradas neste Conselho, da seguinte forma:

- Gislene Cardoso
Diretora do Departamento de Turismo

I – Lar São Vicente de Paulo

R$ 200.000,00

II – Lar Irmã Terezinha

R$ 330.000,00

- Marcelo Luiz de Oliveira
Diretor do Departamento de Esportes

Art. 2º Os recursos deverão ser aplicados em benfeitorias, adequações sanitárias e outras
melhorias mediante apresentação de Plano de Trabalho em conformidade com o artigo 116, §
1º da Lei Federal n° 8.666/93.

- Ronie Paiva Teixeira de Freitas
Diretor do Departamento de Meio Ambiente

Parágrafo único. Deverá constar no Plano de Trabalho o número de inscrição neste Conselho.

- Valter Sulino Timoteo
Diretor do Departamento de Agricultura

Art. 3º As entidades beneficiadas deverão prestar contas conforme dispõe o artigo 7º da Lei nº.
5.221/2011.

- Sueli Cristina Lopes
Diretora do Departamento de Administração do Parque da Juventude

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

- Jairo Marcondes de Oliveira
Ouvidor

Adilson Lima da Silva
Presidente do CMI

- Cleber Bianchi
Chefe de Gabinete
- André Luiz do Nascimento
Assessor de Gabinete

OFICIAL DE REGISTRO
CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS
DA COMARCA DE
PINDAMONHANGABA-SP

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)
MUNICÍPIO DE ROSEIRA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2012
valores expressos em R$
EXERCÍCIO ANTERIOR
18.143.030,72
R$
%
447.421,03
2,47%

I - COMPARATIVOS:
Receita Corrente Líquida
Despesas Totais com Pessoal
Limite Prudencial 95%(par.ún.art.22)
Limite Legal (art.20)
Excesso a Regularizar

1.088.581,84
0,00

3º QUADRIMESTRE
20.249.907,08
R$
%
477.680,92
2,36%
1.154.244,70
5,70%
6 1.214.994,42
6
0,00
0,00
0,00

III - DEMONSTRATIVOS
Disponibilidades Financ.em 31/12/2012
Caixa
Bancos- C/Movimento
Bancos- C/Vinculadas
Aplicações Financeiras
Subtotal
(-) Deduções
Valores Compromissados a pagar até 31/12
Total das Disponibilidades:

R$

Inscrições de restos a pagar
Processados
Não Processados
Total da Inscrição:

R$

0,00
3.950,00
0,00
0,00
0,00
3.950,00
0,00

0,00
3.950,00
3.950,00

Roseira, 23 de Janeiro de 2013
Isaias Eleutério da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Ana Paula Reis G. de França
Tesoureira

Simone R.G.de F. Timóteo
Contadora
CRC 1sp278270p1

Faço saber que pretendem
casar-se e apresentaram
os
documentos exigidos
pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
DANIEL SCHMIDT LUSTOSA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
manutenção, estado civil solteiro, de 27 anos de idade,
nascido em Taubaté, Estado
de São Paulo, no dia 29 de
outubro de 1985, residente
e domiciliado Rua Shiduca
Yassuda nº 43, Jardim Morumbi, nesta cidade, filho de
JOSÉ PAULO LUSTOSA e
LUCY ANTONIA SCHMIDT
LUSTOSA.
JÉSSIKA NARAIZA SILVA
SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de
26 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, no dia
18 de novembro de 1986,
residente e domiciliada Rua
Shiduca Yassuda nº 43, Jardim Morumbi, nesta cidade,
filha de LUIZ CARLOS DOS
SANTOS e CLEUSA MARIA
JOSÉ DA SILVA SANTOS.
Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2013.

- 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

- Wilson de Oliveira Costa Junior
ESTADO DE SÃO PAULO
Assessor de Gabinete

- Deusdete
Junior
AV. NOSSA SMarques
ENHORA DOPontes
BOM SUC
ESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3648.2225
Analista de Gabinete

1

- 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

Esportes 15

Pindamonhangaba, sexta-feira, 25 de janeiro de 2013

Futsal feminino de Pinda bate
Caçapava pela Copa Vanguarda
A equipe de futsal feminino de Pindamonhangaba estreou com vitória na V Taça
Vanguarda. A competição
teve início dia 19 e as representantes da “Princesa do
Norte” marcaram 3 a 1 contra

a equipe de Caçapava. Sexta-feira (25), a equipe de Pinda
enfrenta Campos do Jordão,
no ginásio Gringão, em São
Sebastião, às 20 horas.
As atletas Artemiza, Marina, Fran, Tatinha, Pelé, Tai,

Cami, Mari, Jéssica, Bia e
Nayara, comandadas por
Marcos Derrico, que conta
com o assistente João Vitor,
estão na luta por mais uma
vitória.
Esta é a quarta vez con-

secutiva que Pindamonhangaba participa do evento
promovido pela Rede Vanguarda. Em 2010 e 2012 a
cidade conquistou o terceiro
lugar; em 2011, ﬁcou com o
vice-campeonato.

Rugby inicia temporada no sábado

Guaratinguetá vence
São Carlos por 3 a 1 na
estreia da Série A2

Divulgação

globo.com

São Carlos e Guaratinguetá se enfrentaram nessa
quarta-feira (23), na rodada
de abertura do Campeonato Paulista da Série A2. A
equipe do Vale do Paraíba
venceu pelo placar de 3 a
1. Renato Peixe, aos 35 minutos, abriu o placar para
o time do Vale do Paraíba.
Aos 12 do segundo tempo,
Joelson Pezão empatou o

jogo em São Carlos. O Guaratinguetá voltou a pressionar e fez o segundo aos 39,
com Jonatas Belusso. Nos
acréscimos, Wellinton fez
o gol que fechou a vitória
do Guaratinguetá fora de
casa O Guaratinguetá faz a
estreia diante de sua torcida, domingo (27), às 16 horas, contra o Monte Azul, no
“Dário Rodrigues Leite”.

Corinthians perde e
Santos continua 100%
uol.com.br

O Santos continua com
aproveitamento 100% no
Paulistão 2013. O Palmeiras
conseguiu sua primeira vitó-

Pinda tem se preparado para mais uma temporada de rugby. A estreia contará com o novo técnico, Neto

A equipe de Pinda Rugby
iniciará a temporada 2013
neste sábado (26), com um
jogo amistoso: Rugby XV
contra a equipe de Auto
Tietê Rugby(ATR) de
Mogi das Cruzes-SP, na
cidade de Mogi das Cruzes. As duas equipes já se
enfrentaram em setembro
do ano passado em outro
jogo amistoso em Pindamonhangaba, com a vitória do ATR de 22x0 para
cima de Pinda. Luiz Mauro, considerado melhor ár-

bitro do Brasil de Rugby,
apitou este jogo.
No sábado será o primeiro jogo sob o comando
do novo técnico de Pinda “Neto”, que assumiu a
equipe no mês de outubro,
e Jonathas ficando como
auxiliar técnico. Antes de
atuar como técnico, Neto
já jogou algumas vezes
pela equipe de Pinda e foi
ex jogador e técnico do Taubaté Rugby. Neto comenta:
“O time está em processo de
reformulação e o elenco está

seguindo um plano de treinamento com objetivos a longo prazo, a preparação para
a temporada de jogos 2013
deve durar até o começo de
abril, até lá o rendimento vai
estar um pouco abaixo do
que a equipe realmente pode
render, estamos indo para
este jogo porque a equipe do
ATR é uma equipe com uma
historia muito bonita e muito
parecida com a das equipes
de Pinda, Taubaté, Jambeiro, além de ser sempre um
prazer disputar uma partida

entre amigos, é a chance de
se divertir e rever os amigos que fazemos ao longo
da nossa vida dentro do rugby. Espero um jogo bem
disputado, principalmente
na base, e o resultado não
é o mais importante, o importante é que seja uma bela
partida de rugby e que todos
saiam de campo felizes com o
rendimento do jogo”.
O horário da partida será
às 16h30 no Centro Esportivo de Biritiba Ussú, na rodovia Mogi-Bertioga.

ria, e o time de reservas do
Corinthians perdeu. Veja os
resultados, tabela do ﬁm de
semana e classiﬁcação.

2ª RODADA
23/1
23/1
21/1
21/1
23/1
23/1
24/1
24/1
24/1
20/2

-

17h
17h
19h30
19h30
19h30
22h
19h30
19h30
19h30
19h30

Corinthians 0 x 1Ponte Preta
Bragantino 2 x 2 Linense
Guarani 0 x 0 São Bernardo
Santos 3 x 0 Botafogo
Ituano 0 x 0 Atlético Sorocaba
Oeste 1 x 3 Palmeiras
Mirassol 1 x 2 União Barbarense
XV de Piracicaba 2 x 1 Paulista
Mogi Mirim 3 x 0 Penapolense
São Caetano x São Paulo

3ª RODADA – SÁBADO E DOMINGO
26/1
26/1
26/1
26/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1

-

17h
17h
19h30
19h30
17h
17h
19h30
19h30
19h30
19h30

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

Governo vai selecionar pessoas para
Copa das Confederações e do Mundo
O governo lançou nessa
terça-feira (22), o programa
Brasil Voluntário, que tem
o objetivo de selecionar interessados em trabalhar na
Copa das Confederações,
neste ano, e na Copa do Mundo de 2014. As inscrições ﬁcam abertas até o dia 16 de

fevereiro e podem ser feitas
no Portal da Copa (www.
copa2014.gov.br).
Inicialmente, serão selecionadas 7
mil pessoas para atuar nas seis
cidades sede da Copa das Confederações, neste ano. Mais
4,9 mil voluntários vão participar das cerimônias de abertura

e encerramento em Brasília
e no Rio de Janeiro. Depois,
serão selecionados mais 50
mil voluntários para trabalhar
na Copa do Mundo em 2014.
O ministro do Esporte, Aldo
Rebelo, adiantou que o governo tem uma meta de conseguir
a participação de 1 milhão de

voluntários na Copa do Mundo, que serão selecionados nos
demais países latino-americanos e nos países de língua portuguesa, entre estudantes de
instituições de ensino público
como universidades, escolas e
funcionários de empresas públicas e privadas.

CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS TIMES:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

-

Santos
Mogi Mirim
Palmeiras
Linense
U. Barbarense
XV de Piracicaba
Ponte Preta

6 pontos
4
4
4
4
4
4

CONVOCAÇÃO SOCIEDADE ESPORTIVA CIDADE JARDIM
Convoca associados para Assembleia Geral no dia 9 de fevereiro,
às 19 horas, na rua João Esaú Bicudo, S/N, Cidade Jardim, para
deliberar sobre a aprovação de novo estatuto; e eleição e posse
da nova diretoria.
Ozéas da Mota Corrêa
Presidente Sociedade Esportiva Cidade Jardim

CONVOCAÇÃO GRÊMIO ESPORTIVO AFIZP
Convoca associados para Assembleia Geral no dia 9 de
fevereiro, às 19 horas, na avenida Manoel César Ribeiro, nº
1206, Santa Cecília, para deliberar sobre eleição e posse da
nova diretoria.
José Moreira
Presidente Grêmio Esportivo Aﬁzp
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Escolinhas de
esportes retornam
em fevereiro
Os alunos que participam
das escolinhas de esportes da
Prefeitura de Pindamonhangaba devem ficar atentos ao
período de rematrículas e retorno das atividades. Os munícipes que frequentavam as
aulas em 2012 devem procurar a secretaria do local onde
praticavam a modalidade entre os dias 4 e 8 de fevereiro,
munidos de duas fotos 3x4 e
uma cópia do RG ou certidão
de nascimento, para garantir
a vaga neste ano. As aulas retornam no dia 6 de fevereiro.
As atividades da Escola de Esportes estão distribuídas em diversos pontos
da cidade. Quem pretende
praticar modalidades como:
atletismo, basquete, capoeira, handebol, futsal, futebol,
ginástica artística, ginástica
rítmica, natação, vôlei, vôlei de areia, tênis de mesa,
judô, karatê, entre outros,
poderá procurar as secretarias dos ginásios a partir do
dia 13 de fevereiro, depois
das 13 horas e fazer a inscrição.
Os alunos que estavam
matriculados em 2012 têm a
necessidade de fazer a rematrícula, caso contrário, a vaga

será disponibilizada para outras pessoas interessadas. Se
o aluno faltar mais que três
vezes ao mês, sem justificativa, ele perde o direito à vaga.
Caso o munícipe tenha
mudado de bairro e queira
uma transferência para continuar a prática esportiva no
novo bairro, também é necessário procurar a secretaria do
ginásio mais próximo de sua
residência para efetivar a alteração.
A intenção da administração é melhorar as estruturas para que mais crianças
possam praticar esportes. O
objetivo também é levar esportes para todos os bairros
do município, ampliando as
oportunidades.
A nova gestão pretende
oferecer esporte para todas as
idades.
O foco é incentivar as
crianças e adolescentes para
que, em breve, sejam os representantes do município
nas competições da região e
do país.
A Secretaria de Esportes
está com diversos projetos
a serem implantados, entre
eles o “Pinda + Saudável - Eu
pratico”.

Ginásio esportivo “Zito”
terá uma noite de futsal
Célia Lima

Os jogos reúnem mais de três mil torcedores por dia

Ginásio de esportes do Cidade
Nova recebe serviços de limpeza
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Obras – DSM
- Departamento de Serviços Municipais, está fazendo a limpeza e capina
no ginásio de esportes do
bairro Cidade Nova. Este
serviço é essencial, pois,
com o período de chuvas, o mato cresceu rapidamente. Os trabalhos
tiveram início na última
semana e em breve todo
o espaço estará completamente limpo, o que vai
evitar a proliferação de animais peçonhentos.
Outros problemas detectados no ginásio serão solucionados, como a umidade
no teto dos banheiros e vestiários, goteiras na quadra,
falta da rede de proteção na
quadra, porta de banheiro
quebrada e sem maçaneta,
entre outros.
Todos os ginásios esportivos estão sendo vistoriados para que possam receber as devidas correções.

Marcos Cuba

Centro Esportivo
“Zito” recebe novos
equipamentos
Marcos Cuba

Esportistas de Moreira César serão beneficiados

Os trabalhos de limpeza deverão terminar nesta semana. Para a piscina, o prazo é de 60 dias

Prefeitura promove reunião com pais de
alunos da Escola de Excelência Esportiva
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Selp
- Secretaria de Esportes e
Lazer vai promover reunião
na quarta-feira (30) com os
pais de alunos do 5º ano - e
quinta-feira (31), com os responsáveis pelos alunos do 6º
ano, a partir das 18h30, sobre
o projeto Escola de Excelência
Esportiva, conhecido como

Esta sexta-feira (25),
será de futsal no ginásio do Centro Esportivo José Ely Miranda
“Zito” em Moreira César. O distrito está sediando a Copa Moreira César de Futsal. A
competição conta com
a participação de mais
de 30 equipes, de diversas
categorias.
Pelas categorias Infantil e Veterano, a equipe do
Joia da Dutra enfrenta o
Portal Café. Pelo Adulto,
a disputa fica entre Joia da
Dutra versus Portal Café,
Santa Rita e Vila São João
e Ipê 2 contra Personal
Academia.
Na segunda-feira (28),
pela categoria Infantil:
Santa Rita x Pasin. Pela
Veteranos: Moreira César
x UBBF, União x ADC
Novelis, Vila São José x
Dubiex, Paulista x Aparecida.
As partidas ocorrem de
segunda a sexta-feira, a
partir das 18 horas. A entrada é gratuita.

Escola Olímpica. O encontro
acontecerá no ginásio do Centro Esportivo João Carlos de
Oliveira “João do Pulo”.
De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer, os
pais serão comunicados e
convidados através de contato telefônico. Em caso de dúvidas, os pais poderão entrar
em contato pelos telefones:

3648-2248 e 3643-2170.
O projeto Escola Olímpica
vai atender neste ano, 280 alunos, sendo que destes a metade
já está matriculada. As reuniões têm como objetivo orientar e explicar aos pais como
funcionarão as atividades.
Esta ação é resultado de
uma parceria entre Prefeitura de Pindamonhangaba, por

meio das secretarias de Educação e Esportes, com a Secretaria Educação do Governo do Estado de São Paulo.
Os jovens atletas estudam
em um determinado período
e no contra turno realizam os
treinamentos. Para isto, recebem quatro refeições diárias,
balanceadas e acompanhadas
por profissionais.

A Prefeitura de Pindamonhangaba está avaliando as
estruturas esportivas públicas para dar melhor suporte
aos funcionários e ao público
em geral. O Centro Esportivo
José Ely Miranda, “Zito”, em
Moreira César, por exemplo,
é um dos locais que já começou a ser beneficiado com
este trabalho.
O espaço recebeu, na manhã de segunda-feira (21),
equipamentos como: mesas,

armários, estantes, suporte
para galão de água, lousas,
guarda-sol para piscina e tenda, entre outros materiais a
serem utilizados no dia a dia.
A Secretaria de Esportes
fez uma redistribuição dos
materiais que estavam alocados em um almoxarifado
e o principal objetivo é fazer com que todas as praças
esportivas tenham materiais
suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos.

