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População prestigia
Festival de Marchinhas

Prefeitura
estuda
estratégias para
reduzir custos
com telefonia
Célia Lima

O VI Festival de Marchinhas
"Zé Sambinha" terminou no domingo (27), consagrando as
intérpretes Ana Claudia Souza
e Bianca Santos. As animadas
meninas foram as grandes vencedoras da noite, levando os
troféus de 1º, 2º e 3º lugares na
competição. A marchinha campeã foi "Adivinha quem é", dos
irmãos Raul Henrique Santos e
Bianca Santos. Os vencedores
levaram para casa o troféu "Alarico Corrêa Leite" e a premiação
de R$ 2 mil.
CULTURA & LAZER 8

Com objetivo de reduzir custos, o prefeito Vito Ardito esteve
em reunião com a equipe de telefonia da Prefeitura de Pindamonhangaba, para discutir estratégias de arrefecimento da
conta de telefone em todos os
setores da administração municipal.
PÁGINA 3

Escola do
‘Mantiqueira’
ganha calçada

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura de Moreira César,
está completando a calçada da
escola municipal Joaquim Pereira, no bairro do Mantiqueira. Os
trabalhos começaram no início
do ano e serão concluídos esta
semana. De acordo com informações da Subprefeitura, são
aproximadamente 80 metros lineares de calçada. PÁGINA 4

Centenas de pessoas prestigiaram o tradicional Festival de Marchinhas no último ﬁnal de semana. No destaque, a dupla vencedora

Rua Dr. Campos Sales é interditada
Célia Lima

A rua Dr. Campos Sales será
interditada nesta terça-feira
(29), nas proximidades com as
ruas Martin Cabral/Barão Homem de Mello, para reparos
nos trilhos da Estrada de Ferro
Campos do Jordão. A interdição
ocorrerá durante todo o dia nos
dois sentidos, diferentemente
do que ocorreu na segunda-feira
(28) quando apenas uma pista
foi fechada. O Departamento de
Trânsito da Prefeitura de Pindamonhangaba pede para que os
motoristas evitem o trecho.
PÁGINA 4

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Comunicação, está
realizando a cobertura completa do Carnaval 2013 "Caia na
Folia". Toda a equipe está a postos, acompanhando os eventos
da programação oficial, iniciada
nesse final de semana com o
Festival de Marchinhas.
CULTURA & LAZER 8

Eleição da Liga
de Futebol terá
três candidatos
A Liga de Futebol promove
no domingo (3), a eleição para
a presidência da instituição, que
conta com três pretendentes.
ESPORTES 14

previsão
do tempo

Prefeitura sinalizou rua, que é uma das mais movimentadas da cidade, para reparos nos trilhos da Estrada de Ferro

Em Brasília, prefeito busca apoio para
implantar vários programas em Pinda
Divulgação

TERÇA-FEIRA - 29/1
Chuvas isoladas
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
25ºC

QUARTA-FEIRA - 30/1

17ºC
27ºC

QUINTA-FEIRA - 31/1
Pancadas de
chuva á tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
28ºC

SEXTA-FEIRA - 1º/2
Pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
29ºC

Polícia Militar
prende três
homens
armados e com
carro roubado

Na madrugada desse domingo (27), às 6h40, Policiais
Militares do 5º BPM/I – General
Júlio Marcondes Salgado, abordaram o veículo GM Agile, que
era produto de roubo na cidade
de Taubaté em data anterior.
Os três ocupantes estavam com
dois revólveres calibre 38, e
dois deles têm passagem pela
polícia.
PÁGINA 5

Cadastro de
ambulantes
para o carnaval
termina
quinta-feira

Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Site oﬁcial
do município
transmite
Carnaval 2013
em tempo real

No Ministério da Cultura, prefeito Vito Ardito propõe vinda de grandes projetos para a cidade

PÁGINA 2

Os ambulantes que desejarem participar do carnaval têm
até quinta-feira (31), para se
cadastrar no Departamento de
Arrecadação da Prefeitura. É
preciso que o ambulante cadastrado seja morador da cidade.
CULTURA & LAZER 8
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Editorial
Carnaval para o povo participar
Foi-se o tempo em que, nas cidades do interior,
carnaval com belíssimas – e caras – escolas de samba era prioridade principal. Nos últimos anos essa
tradicional festa tem mostrado uma volta às origens,
com ampla participação popular por meio das famosas marchinhas e bailes em praças públicas.
Cidades tradicionais em realizar carnavais caríssimos como Guaratinguetá, anunciaram este ano o
cancelamento da festa devido à destinação prioritárias de seus recursos ﬁnanceiros: saúde, educação,
segurança e outros setores da vida pública, carentes
de melhor qualidade muito cobrada pelos munícipes.
Na região do Vale do Paraíba, o carnaval com ampla participação popular já se tornou tradição em São
Luiz do Paraitinga, Tremembé, São Bento do Sapucaí,
Sapucaí Mirim e outras localidades, e em 2013 está
sendo adotado também em Pindamonhangaba com
aprovação da comunidade.
Durante o Festival de Marchinhas realizado nos
dias 25, 26 e 27 de janeiro, na praça Padre João de
Faria Fialho “Largo do Quartel”, grande número de foliões dançou e se divertiu ao som de marchinhas e
outros ritmos, apresentados por bandas ao vivo. Foi
uma prévia do que será o carnaval no município.
Outro fator importante a se destacar é que a animação dos eventos está sendo feita por artistas da cidade, como incentivo e valorização aos artistas locais.
Shows para agradar todas as faixas etárias estão programados, incluindo até música gospel (evangélica).
Levar a diversão do “Reinado de Momo” a toda a
população, e não apenas aos participantes de escolas
de samba e blocos, é o objetivo principal e já aprovado, pela manifestação popular percebida durante o
Festival de Marchinhas, que inclusive já em sua denominação “Zé Sambinha”, homenageou um cidadão
que dedicou toda sua vida à música, à arte, ao carnaval, ao samba.
Portanto, o que se prevê para o Carnaval 2013
em Pindamonhangaba são desﬁles, blocos, shows e
muita alegria com a participação de toda a família. A
programação carnavalesca que a administração municipal oferece é variada com o objetivo de tirar o povo
das arquibancadas e levá-lo para a avenida.
Portanto, daqui a duas semanas, começa uma
nova fase do carnaval no município. Quem desejar
conferir a programação completa do evento em Pindamonhangaba, já pode conferir no site da Prefeitura,
no seguinte endereço eletrônico:
http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/carnaval2013

Participação em Encontro Nacional de
Prefeitos viabilizará projetos para Pinda
Divulgação

O prefeito Vito Ardito participa do Encontro Nacional
com os Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília, até dia 30.
Visando conhecer novos
programas, buscar repasses
e esclarecer dúvidas sobre os
projetos para a sua administração, o prefeito participou, na
segunda-feira (28), de reunião
com assessores do Ministério
da Cultura. Na pauta, a possibilidade de trazer para Pinda
o projeto “Cinema da Cidade”
e o “Espaço Cultura”, com
pequeno teatro para oﬁcinas,
sala de palestras, biblioteca e
salão de convivência.
Além dessa reunião, ele
visitou também o Ministério do Meio Ambiente, onde
buscou soluções para os resíduos sólidos e ainda conversou com assessores do Minis-

Prefeito busca projetos culturais para a cidade

tério da Saúde para viabilizar
construções de UPAs (Unidades de Pronto Atendimento),
Creche do Idoso e o Centro
de Saúde da Mulher. Todos
os projetos serão organizados e efetivados pela administração municipal para que

a verba do Governo Federal
seja investida em Pinda.
Nesta terça-feira (29), o
prefeito visitará o Ministério
da Educação, do Esporte, da
Habitação, além de encontro
com o Ministro das Cidades,
Aguinaldo Ribeiro.

Show do Teatro Mágico dia 2 na Ferroviária
Divulgação

Acontece no ginásio da Ferroviária sábado (2), a partir das 22
horas, a apresentação da peça O
Teatro Mágico. O evento é uma
realização de WM Eventos e a
censura será 16 anos. Menores de
16 anos, somente acompanhados
do pai, mãe ou responsável legal.
Os ingressos estão à venda nas
lojas Diniz Disco (Pinda e Guará),
Posto BR Pinda, Neto Jeans, tesouraria da Ferroviária, Academia
do Chopp, CNA Pinda e Long Time
Taubaté. O primeiro lote tem preço promocional: R$ 25 (estudante
– obrigatória apresentação carteirinha), R$ 30 (valor promocional
para quem levar 1 kg de alimento)
e R$ 50 (ingresso inteiro). O lote de
ingressos com preço promocional
já está se esgotando, o próximo
lote terá os valores reajustados
para R$ 30, R$ 35, e R$ 60, respectivamente. Informações com
Wagner Magno 7811-1827.

Veja o que é comemorado hoje e nos próximos dias:
29/1 – Dia do Jornalista Católico
30/1 – Dia da Saudade, Dia da Ginástica Olímpica e Dia Nacional da
História em Quadrinhos
31/1 – Dia Mundial da Solidariedade, Dia Mundial do Mágico e Dia de
São João Bosco

Ontem e hoje

A Anhanguera de Pinda oferece
cursos gratuitos de férias. O objetivo é colaborar com aqueles que
querem incrementar o currículo.
Estão disponíveis vagas em cursos nas áreas de saúde, logística,
publicidade, engenharia, pedagogia, recursos humanos, marketing,
administração, entre outras. Para
participar é necessário ter o Ensino Médio completo. É necessário
informar o curso de interesse, telefone e os números do RG e CPF.

Veja como proceder
no dia-a-dia para ter
uma vida saudável

Natal 2012, com seis caminhões de
prêmios. A saída será em frente ao
prédio da Incubadora de Empresas rua Albuquerque Lins, 138, passando
pelas residências dos seis ganhado-

Nesta edição o leitor pode comparar a Ladeira Barão de Pindamonhangaba
(que dá acesso ao Bosque da Princesa) de antigamente e como está hoje:
João Paulo Ouverney

Augistin San Martim

Ontem... Como era a Ladeira nos anos 50

Minicursos de
férias gratuitos

Dicas de Saúde:

Acip entrega prêmios da Campanha do Natal
Nesta terça-feira (29), às 9h30,
a Acip - Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba, realiza uma carreata para entregar os
prêmios referentes à Campanha de

A ADC Novelis realiza neste
sábado (2), seu tradicional Baile do
Hawaii. A animação será por conta
do grupo Batuque Geral, bateria
show e intérprete Luizinho Andanças, da Mocidade Independente de
Padre Miguel (RJ). O ingresso está
sendo vendido por R$ 35. Telefone
(12) 3641-9423. Informações também no FaceBook: www.facebook.
com/adcnovelis

Polo Pindamonhangaba
Terça-feira (29) - a partir das 19
horas - diretrizes para administração de microempresas - literatura e
cinema no ensino médio: proposta
de um trabalho interdisciplinar
Quarta-feira (30) - das 19 às 21
horas - O poder do marketing para
o aumento das vendas - A informática
no mercado de trabalho
Inscrições pelo telefone: (12)
3648-2661.

Será segunda vez que
banda tocará em Pinda

Datas Comemorativas

ADC Novelis
realiza Baile
do Hawaii

Hoje... E como está na atualidade

res. Os ganhadores são: Carla K.F.
Oliveira, Maria Helena da Silva, Luiz
Felipe Quintão Custódio, Ester Antunes Kurotaki, Suellen Amaral Fabre
e Nair Monteiro Silva.

Falecimentos
28/1 - Benedicta Magalhães
Eugênio, 72 anos, moradora
do bairro Boa Vista. Neusa
Maria Vieira Ferreira, 53 anos,
moradora do bairro Jardim Rezende.
27/1 - Antonio Fabiano Filho,
92 anos, morador do bairro
Vale das Acácias. José Maria
Machado Fortes, 57 anos, morador do bairro Karina. Maria
de Lourdes Meneses, 92 anos,
moradora do bairro Boa Vista.
Maria Cabral do Amaral, 85
anos, moradora do bairro Jardim Princesa.
26/1 - Luciana da Silva Salgado, 42 anos, moradora do Jardim Imperial.
25/1 - Maikon Gonçalves da
Silva, 16 anos, morador do
Castolira.

1. Tome um banho de sol. Além
de ser essencial para a captação
da vitamina D, o banho de sol
da manhã é um remédio natural
para a depressão.
2. Esqueça os banhos longos e
quentes. A água quente rouba a
umidade da pele e os óleos protetores naturais. Portanto, limite
os banhos de chuveiro a dez minutos e mantenha a água morna.
3. Caminhe por 30 minutos todos
os dias.
Fonte www.pompeumg.com.br/portal

Como escrever
corretamente

Do livro “1.000 erros de
português” – Autor Prof.
Luiz Antonio Saconni
É bom morar em
casa germinada ?
É perigoso à beça!... Em
casa germinada deve haver
germes em todo canto... Preﬁra morar em outro tipo de
casa, bem mais saudável: na
geminada. É esta que vem de
gêmea, e não aquela, que vem
de germe. O povo, todavia,
criou a casa germinada e acredita piamente que mora nela...
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Prefeitura vai reduzir
custos com telefonia

Mais uma escola
ganha regime de
Ensino Integral
Juliana Rosa

Com objetivo de reduzir
custos, o prefeito Vito Ardito esteve em reunião com a
equipe de telefonia da Prefeitura de Pindamonhangaba, para discutir estratégias
de arrefecimento da conta
de telefone em todos os setores da administração municipal.
A meta é reduzir o tempo
de cada ligação, principalmente as que forem destinadas à telefonia móvel.
Em comparação com janeiro de 2012, no primeiro
mês de 2013, já houve uma
queda nos valores cobrados
pela empresa que oferece o
serviço de telefonia à Prefeitura.
No mesmo mês de 2012, o
valor da conta foi de aproximadamente R$ 106.000,00.
Já em janeiro deste ano, o
valor dos gastos com tele-

Telefonista da Prefeitura
atende funcionários e
munícipes, que buscam
informações

fonia pelo prédio do Executivo chegou ao valor de R$
96.086,00, o que significa

uma redução de cerca de 10%
neste primeiro momento.
De acordo com informa-

ções da Secretaria de Administração, o objetivo é reduzir os custos em 30%.

Agricultores recebem auxílio
na produção de silagem
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por intermédio do
Departamento de Agricultura está auxiliando pequenos
produtores na produção de
silagem.
Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento

das propriedades rurais, o
Departamento disponibiliza
aos agricultores o serviço de
Patrulha Agrícola. Um dos
serviços realizados pela patrulha é a silagem, que tem
previsão da produção continuar até meados de março.

Segundo informações do
Departamento de Agricultura, esta é uma das melhores
épocas do ano para a colheita. Por isso, o programa
oferece equipamentos como
colhedeiras para auxiliar os
produtores, além de suporte
Célia Lima

O capim elefante colhido no Sítio São Paulo será usado na produção de silagem

técnico.
Na semana passada, o diretor acompanhou a colheita
de capim elefante no Sítio
São Paulo, de Paulo Homem
de Mello, um dos 129 produtores de silagem do município beneficiado pelo programa.
Em Pinda, a produção de
silagem é feita com capim
elefante, milho e sorgo. Além
disso, está sendo viabilizada
a compra de um novo equipamento, que vai ajudar na
colheita da forrageira, também usada na produção da
silagem,
Depois de moídos e armazenados em silos, os pés de
capim e milho passam por
um processo de fermentação
e armazenagem, até virarem
a silagem, um alimento volumoso usado principalmente
na alimentação de bovinos
de corte e de leite.
A estimativa do Departamento de Agricultura é que
neste ano sejam produzidos
mais de 2,6 milhões de toneladas de silagem no município.

Projeto Guri abre inscrições para cursos
Aiandra Alves Mariano
Os pólos do Projeto Guri em Pindamonhangaba estão com inscrições abertas para cursos de música para crianças e
jovens. As inscrições poderão ser feitas
até o dia 15 de fevereiro, diretamente
nos pólos, que ficam no Araretama, em
Moreira César e no centro da cidade.
Os cursos são gratuitos e se destinam
a crianças e adolescentes com idades entre 8 e 18 anos. Para participar, não é preciso ter conhecimento prévio de música
nem realizar testes seletivos. Basta estar
matriculado em qualquer instituição de
ensino da rede pública ou particular. As
aulas acontecem no contra turno escolar.
Os interessados poderão se inscrever em cursos de canto, violão, violino,
viola, violoncelo, contrabaixo, flauta
transversal, clarinete, saxofone, trom-

pete, trompa, trombone, tuba, eufônio e
percussão.
Basta ir diretamente ao polo em que
desejam estudar, acompanhados por pais
ou responsáveis, levando RG (ou certidão de nascimento), duas fotos 3x4,
comprovante de matrícula escolar e endereço, e RG ou CPF do responsável.
Os cursos estão divididos em duas
categorias. A primeira, de iniciação
musical é destinada a crianças com até
9 anos, com duração de dois anos e
duas aulas semanais. Conhecer, tocar e
construir instrumentos, cantar canções
brasileiras e de outros países, ampliar a
percepção auditiva e desenvolvimento
rítmico-motor são alguns dos temas trabalhados com os alunos.
Já para as crianças e adolescentes de
10 a 18 anos, o Guri oferece os cursos
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sequenciais, com até quatro aulas coletivas semanais ao longo de oito semestres.
Além de estudar instrumentos específicos, neste programa os alunos têm aulas
de Canto Coral, Teoria Musical e Prática
de Conjunto.
O pólo do Araretama fica na escola
Caic e funciona às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 18 horas.
O pólo de Moreira César fica no Projeto Jataí e atende às segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 17h30. O pólo do
centro da cidade fica no Templo Sede da
Igreja Evangélica Assembléia de Deus –
Ministério Belém.
O horário de atendimento é às segundas e terças-feiras, das 8 às 13 horas; às quartas e sextas-feiras, das 8 às
17 horas; e às quintas-feiras, das 12 às
16 horas.

Aiandra Alves Mariano
Em 2013, mais uma escola
de Pindamonhangaba vai fazer parte das escolas estaduais
de Tempo Integral. A Escola
Estadual Professora Eunice
Bueno vai oferecer o ensino
integral para alunos do Ensino Fundamental – Ciclo II.
Atualmente apenas a Escola
Estadual Ryoiti Yassuda oferece a modalidade para alunos
do Ensino Médio.
As mudanças vão tornar
o currículo mais atrativo e,
entre elas, destaca-se a composição da parte diversificada do currículo escolar, que
complementa as disciplinas
previstas na base nacional. A
escola Eunice Bueno contará com oficinas curriculares
de temática eletiva, contemplando todas as áreas de conhecimento. Essas oficinas
serão escolhidas de acordo
com a proposta pedagógica
da unidade escolar. A novidade garante mais autonomia à
escola.
“As escolas de tempo integral terão atividades complementares que enfatizam
o desenvolvimento de competências leitoras, escritas
e matemáticas”, explicou
Maria Elizabete da Costa,
coordenadora de Gestão da
Educação Básica (CGEB),

da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo. “Cada
vez mais correspondemos à
necessidade de atender ao
aluno em vários aspectos de
seu desenvolvimento, como
prevê o conceito da educação
integral”, completou a educadora.
Além de fortalecer o
aprendizado de língua portuguesa e matemática, a reorganização do currículo
estimula que todos os seus
componentes, sempre que
possível, sejam distribuídos
alternadamente ao longo dos
turnos de funcionamento da
unidade.
Implantado em 2006, o
projeto Escola de Tempo Integral visa à diversificação
de experiências escolares,
por meio da realização de
atividades transversais e interdisciplinares, que possam
enriquecer e complementar
a base nacional comum do
currículo escolar, oferecendo mais oportunidades para
o pleno desenvolvimento do
aluno. As inovações introduzidas agora aproximam essas
unidades do novo modelo de
ensino integral, implantado
em 2012 no Ensino Médio e
expandido neste ano para 23
escolas de Ciclo II do Ensino
Fundamental.
Arquivo TN

Ryoiti Yassuda foi a primeira escola de Tempo Integral

Secretaria de Educação
convoca docentes para
primeira reunião de 2013
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria
de Educação e Cultura, promoverá nesta
quinta-feira (31), a
primeira Reunião Anual de Planejamento
dos professores da
Rede Municipal.
O encontro, que
acontecerá no plenário da Câmara Muni-

cipal, será dividido
em dois horários e
reunirá mais de 800
docentes da Rede de
Ensino.
As reuniões acontecem às 9 e às 14
horas.
A Câmara Municipal
fica na rua Alcides Ramos Nogueira, 860 loteamento Real Ville
– Mombaça.

Deputado Arnaldo Faria
de Sá anuncia melhorias
em Pindamonhangaba
O prefeito de Pindamonhangaba Vito Ardito esteve
com o deputado Arnaldo Faria de Sá, que anunciou melhorias ao município.
O deputado se comprometeu a colaborar na captação
de recursos para construção
da alça de acesso ao viaduto
do bairro das Campinas; ele
afirmou que irá contribuir

com a liberação de verbas
para a implantação de programas estaduais e federais,
para serem efetuados na atual
gestão municipal.
Durante o encontro, o deputado deixou seu gabinete
à disposição do prefeito e
se comprometeu a ajudar no
que a população de Pindamonhangaba precisar.
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Praça Barão do
Rio Branco recebe
serviços de limpeza

Rua Dr. Campos Sales é
interditada para obras

Célia Lima

Célia Lima

Obras de manutenção nos trilhos começaram na segunda-feira (28) e devem ser concluídas nesta terça-feira (29)

Equipe da Secretaria de Obras é responsável pelos
serviços nas praças da cidade

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou serviços
de capina e limpeza na praça
Barão do Rio Branco (Largo
São José) – no centro – na última semana.
Também foram realizados
serviços de ajardinamento
nas plantas e flores da praça.
Moradores das proximidades, bem como comerciantes,
aprovaram as melhorias.
De acordo com muitas pessoas, a praça ficou
limpa e harmoniosa. A população também elogiou
a rapidez na execução dos
serviços. Segundo moradores, funcionários da Prefeitura iniciaram os serviços

no período da manhã e no
início da tarde tudo estava
pronto.
A Secretaria de Obras
e Serviços informou que a
ação faz parte de um conjunto de atividades da Prefeitura de Pindamonhangaba relacionadas a serviços
de limpeza e de capina, e
que vai acelerar os procedimentos em outros pontos
da cidade, pois no período
de chuvas o crescimento
das plantas é acelerado.
A praça é famosa por
abrigar prédios históricos da
cidade – como a Igreja São
José e o Palacete Tiradentes
(antiga Câmara Municipal).

Depois de novo asfalto,
alameda das Grevíleas
ganha novos serviços
Célia Lima

A rua Dr. Campos Sales
será interditada na terça-feira
(29), nas proximidades com as
ruas Martin Cabral/Barão Homem de Mello, para reparos
nos trilhos da Estrada de Ferro
Campos do Jordão.

A interdição ocorrerá durante todo o dia nos dois sentidos, diferentemente do que
ocorreu segunda-feira (28)
quando apenas uma pista foi
fechada.
O Departamento de Trân-

sito da Prefeitura de Pindamonhangaba pede para que
os motoristas evitem o trecho.
Algumas rotas podem ser
usadas, como viaduto central,
ruas: Frederico Machado, Eloy
Chaves/Vitoriano Borges, túnel

do Mombaça e viaduto da rua
dos Sagrados Corações.
Os ônibus e veículos do
transporte complementar, que
utilizam a rua Dr. Campos Sales, farão trajeto pelo túnel do
Mombaça nesta terça-feira.

Escola do Mantiqueira, em
Moreira César, ganha calçada
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura de Moreira César,
está completando a calçada
da escola municipal Joaquim
Pereira, no bairro do Mantiqueira.
Os trabalhos começaram
no início do ano e serão concluídos esta semana.
De acordo com informações da Subprefeitura, são
aproximadamente 80 metros
lineares de calçada.
O prefeito Vito Ardito explicou que o local foi limpo,
preparado e nivelado. “Fizemos todos os acertos necessários, adequação com as
guias e concretamos a maior
parte da calçada na semana
passada. Falta uma pequena
área – cerca de cinco metros
– que faremos ainda esta semana”.

Célia Lima

Intenção é facilitar acesso de alunos, pais e professores à escola

O prefeito frisou que
o calçamento melhora as
condições de passagem das
pessoas, sobretudo alunos e

seus pais. “Temos que pensar em melhorias na educação, não apenas na qualidade de ensino, mas também

em toda a infraestrutura,
inclusive acesso de professores, estudantes e pais”,
concluiu Vito Ardito.

Prefeitura conserta asfalto na avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso
Célia Lima

Após serviços da Subprefeitura, alameda que liga
o Ipê a Moreira César ficou em perfeito estado

A alameda das Grevileas, que recentemente foi
recapeada pela Prefeitura
de Pindamonhangaba, por
meio da Subprefeitura de
Moreira César, agora também recebeu serviços de
limpeza e capina.
Ponto de ligação entre o
Ipê e Moreira César, a alameda das Grevíleas agora
está em perfeito estado para
moradores e centenas de
pessoas que utilizam a via
diariamente.

Para o prefeito Vito Ardito, um serviço tem que ser
completo. “Fizemos o recapeamento, pois a ‘Grevíleas’ estava cheia de buracos
e deformidades no asfalto,
e também corrigimos o nível das tampas de esgoto
para que elas ficassem na
mesma altura do novo pavimento. Agora executamos
a limpeza e capina em sua
extensão – o que deixa o
ponto agradável e em ótimo
estado para as pessoas”.

Após acertar asfalto, Prefeitura deixou trecho em perfeitas condições para motoristas

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou
reparos no asfalto de um
trecho da avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso
na última semana.
A área, próxima a um
supermercado e a um
posto de combustíveis,
estava deteriorada, com
buracos, fissuras e elevação – o que dificultava
o tráfego de veículos no
local.
Com a ação, o local
agora está em boas condições e os condutores
podem passar pela região
com tranquilidade e conforto.
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Polícia Militar prende três homens
armados e com carro roubado
Na madrugada desse domingo (27), às 06h40, policiais militares do 5º BPM/I

– General Júlio Marcondes
Salgado, abordaram o veículo GM Agile, que era pro-

duto de roubo na cidade de
Taubaté em data anterior. Os
três ocupantes estavam com
Divulgação

Objetos apreendidos pela Polícia Militar em posse dos homens detidos

dois revólveres calibre 38, e
dois deles têm passagem pela
polícia.
O veículo foi recuperado,
as armas foram apreendidas,
e os acusados foram conduzidos ao Plantão Permanente,
onde foi elaborado BOPC de
flagrante por porte ilegal de
arma.
Essa ação faz parte de um
trabalho incessante que vem
sendo realizado pela Polícia
Militar em Pindamonhangaba,
todos os dias, a fim de combater este e outros tipos de delitos. A população pode ajudar
a Polícia Militar no combate
à criminalidade, fornecendo
informações a respeito de irregularidades, por meio do telefone 190, do disque denúncia
PM 0800 555 190 ou do disque denúncia – 181, além do
serviço Fale Conosco disponibilizado no site: www.policiamilitar.sp.gov.br

Homem é encontrado morto
a tiros na estrada de Coruputuba
Por volta das 18h20 de
quinta-feira (24), a Polícia
Militar encontrou um corpo
com marca de tiros, na estrada do Coruputuba, em Mo-

reira César.
Policiais chegaram até
ao local após denúncia que
havia um homem caído no
mato, na beira da estrada,

chegando ao local a vítima
foi encontrada de joelhos, já
em óbito.
A vítima, não identificada, foi atingida por três tiros,

sendo um nas costas, um no
ombro e outro na boca. A polícia suspeita de que o crime
possa ter sido motivado por
acerto de contas.

Munícipes protestam contra casos de
envenenamento de animais domésticos
A redação da Tribuna
tem recebido diversas reclamações de vários bairros
contra envenenamento de
animais domésticos (cães
e gatos) provocado por
“chumbinho”. Um dos reclamantes disse: “Meu cachorro é manso, não faz mal
para ninguém, mas apareceu em casa morrendo, com
todos os sinais de ter sido
envenenado. Uma criança
que gostava muito do animal está inconsolável e não
sabemos o que fazer”. Veja
abaixo como proceder nesses casos:
Direito animal - crimes
contra os animais Envenenar animais é um
crime previsto na Lei de Crimes Ambientais. Nesta Lei
consta que, quem praticar ato
de abuso, maus tratos, ferir
ou mutilar animais silvestres, domésticos, nativos ou
exóticos é penalizado com
detenção de 3 meses a um
ano e multa. Mas se o acusado praticou um crime de
menor gravidade (como é
considerado o envenenamento de animais) e não cometeu
delito nos últimos 5 anos, a
lei permite ao Juiz substituir
a pena de detenção por multa
revertida em bens como cestas básicas e cobertores ou
prestação de serviços à comunidade.

Para castigar
ou, ao menos,
incomodar o envenenador, deve-se evidenciar
a autoria dele e
sua intenção em
cometer o crime.
Ao encontrar um
animal
morto
com suspeita de
envenenamento,
tire várias fotos
em vários ângulos, para mostrar onde foram
encontrados
o
animal e os restos do alimento suspeito de conter
veneno. Leve tudo (o animal e o alimento) para um
veterinário, pois ele poderá encaminhá-lo a um órgão competente para fazer
a necrópsia e emissão de
um laudo oficial da causa da morte. Consiga testemunhas ou outros fatos
relacionados ao envenenamento. Já de posse do
laudo e com as fotos, vá a
delegacia com as testemunhas munidas de RG e faça
um BO (Boletim de Ocorrência).
Se além de matar o animal, o veneno venha a afetar alguma pessoa, o crime
torna-se mais grave, podendo ser qualificado como
tentativa de homicídio.

Saiba qual a diferença
entre furto e roubo
Ocorre muito uma
pessoa que teve o veículo subtraído enquanto
estava estacionado na
via pública dizer: “Meu
carro foi roubado”, mas
isso é incorreto. Veja
abaixo a diferença entre
furto e roubo.
O furto
O furto ocorre quando
o autor do crime, se apropria de um objeto, ou valor financeiro no qual ele
não possui nem a posse
(caixa de supermercado),
nem o direito (dono da
grana). Esse crime comporta a forma qualificada
quando o ladrão precisa
ultrapassar barreira (um
muro por exemplo) ou
destreza (precisa destrancar uma porta).

O roubo
Este tipo penal (crime
ou contravenção penal)
acontece quando com
emprego de violência
(grita, dá um soco, esbarrão) ou grave ameaça
(fala que vai matar se
não entregar a coisa) o
autor se apropria de algo
que não possui nem a
posse nem o direito. Este
crime possui sua forma
qualificada quando a
ameaça é feita com emprego de arma de fogo
Em linhas gerais pode-se dizer que o furto
é a mesma coisa que o
roubo, porém não existe
a violência, ou a grave
ameaça, traduzindo, o
roubo seria a modalidade
violenta do furto.

Divulgação

Fachada da boate Kiss depois do incêndio

Incêndio em boate gaúcha
causa uma das maiores
tragédias brasileiras
Na madrugada de domingo (27), 231 pessoas, sendo
120 homens e 113 mulheres
identificados, morreram após
incêndio na boate Kiss, em
Santa Maria, interior do Rio
Grande do Sul. O número de
feridos ultrapassa 100 pessoas. A maioria das vítimas
morreu inalando fumaça. A
Kiss ficava no centro da cidade, com capacidade para cerca de 2 mil pessoas. Lá acontecia a festa “Agromerados”,
promovida por seis cursos da
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria, com 1,5
mil pessoas.
Quem animava a festa era
a banda Gurizada Fandangueira, que, segundo sobreviventes, teve participação
determinante no início do
incêndio. Seus integrantes fizeram um show pirotécnico.
Uma faísca de um dos sinalizadores atingiu o teto da boate. O fogo se espalhou rapidamente, por volta de 2h30. As
pessoas, desesperadas, tentavam sair do local, mas encontravam muitos obstáculos, inclusive, uma ação inicial dos
seguranças da Kiss, que, não
entendendo a gravidade da situação, impediam as pessoas
de saírem, exigindo pagar o
consumo da comanda.
Segundo testemunhas, não

havia saída de emergência,
extintores não funcionavam,
o alvará de funcionamento
da boate estava vencido desde agosto de 2012. O alvará
serve, entre outras coisas,
para atestar as condições de
prevenção e combate a incêndios. A boate era uma
das principais casas noturnas
da cidade e era famosa por
receber estudantes universitários. Segundo relatos de
frequentadores à imprensa, o
local ficava lotado todos os
sábados. Ela tem capacidade
para cerca de 2 mil pessoas e
ficava na rua dos Andradas,
na altura do número 1.925.
A ventilação do local não
era ideal, o que contribuiu
para a concentração de fumaça e a inalação pelas pessoas. Não tinha sinalização
apontando o local exato da
saída. Muita gente entrou no
banheiro, que fica ao lado,
pensando ser a saída e morreu lá mesmo. O sanfoneiro
Danilo Jaques, o mais jovem
integrante da banda Gurizada
Fandangueira, morreu tentando sair da Kiss. Antes da
Gurizada Fandangueira tocar, a banda Pimenta e seus
Comparsas subiu ao palco. A
tragédia teve repercussão nos
principais órgãos de imprensa do mundo.

Veja a relação das vítimas no link abaixo:
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/governo-divulga-lista-com-nomes-de-vitimas-do-incendio-em-boate-no-rs.html

Dicas de Segurança
Visando oferecer maior segurança à população, a polícia dá a seguinte dica ao leitor:

Nas escolas

Trate o seu filho como amigo, demonstrando seu afeto
e preocupação pelo seu desenvolvimento.
Conheça os amigos de seu filho.
Ensine as crianças a pedir auxilio à polícia (pessoalmente ou por telefone) ou às pessoas conhecidas, quando
perceber estranhos em atitudes suspeitas ou que as
estejam molestando.
Não aceitar balas, doces, presentes, ou brinquedos de
pessoas desconhecidas.
Oriente seus filhos para não desviarem do trajeto
casa-escola-casa, sem prévio acordo.
Evitar transitar utilizando joias, tênis ou roupas caras.
Oriente seus filhos para que se afastem de situações
perigosas, tais como: armas, acidentes, aglomerações,
discussões, etc.
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Vereador Janio
agradece a Prefeitura
por pedidos atendidos

Dr. Marcos Aurélio
quer mais unidades da
Farmácia Popular

Cal pede agilidade na
construção da creche
do Liberdade

Diretoria de Comunicação/CVP

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

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

do

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

e no

Canteiro

central

da avenida do bairro
do

Mombaça

que com

a limpeza feita touxe

O vereador José Carlos
Gomes - Cal (PTB) esta
solicitando ao Prefeito Vito
Ardito para que agilize o início
da construção da Creche no
bairro Liberdade e região, pois
a população desses bairros necessitam muito desse beneficio
para que suas crianças fiquem
acomodadas, possibilitando as
mães de trabalhar para aumentar a sua renda familiar.
Ipê II
O vereador Cal também
esta agradecendo ao Prefeito
e ao subprefeito de Moreira
César, pela obra na rotatória do Ipê II, realizada para
tentar eliminar as enchentes
desse ponto, que prejudica os
usuários nos dias de chuva,
e pede também que atenda a
população do Liberdade, na
construção de mais bocas de
lobo nas ruas e avenidas para o
escoamento das águas pluviais

Vereador Cal

e evitar as enchentes nos dias
de chuva.
Visita
O vereador Cal, que fez
parte da comitiva que acompanhou a visita do Deputado
Arnaldo Faria de Sá, no último
dia 22 em Pindamonhangaba,
esteve na Ótima FM, onde concedeu entrevista à jornalista
e radialista Aline Bernardes.

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.

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

Vereador Cal e Ricardo Piorino com o Deputado Arnaldo Faria
Bernardes, durante visita à Rádio Ótima FM

de

Sá

e a jornalista

Aline

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

Professor Osvaldo
visita Secretaria
de Educação

Diretoria de Comunicação/CVP

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.

Ricardo Piorino
acerta projeto no
Alto do Tabaú

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

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador
Martim
Cesar

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

Vereador Ricardo Piorino,

Vereador Professor Osvaldo

e a

Secretária

O Professor Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB), esteve na
segunda-feira, dia 14,
visitando a Secretaria
de Educação e Cultura, onde foi recebido pela Secretária
professora Elisabeth
Cursino.
Na oportunidade,
o vereador Professor
Osvaldo ouviu propostas de mudanças
na qualidade de ensino
de Pindamonhangaba
e o enquadramento das
funções dos professores da rede.
O Professor Osvaldo ressaltou a indica-

de

Educação Profª Beth Cursino

ção do Prefeito Vito
Ardito em escolher a
professora Beth Cursino como secretária, já
que ela possui grande
experiência na educação de jovens. “Firmamos uma parceria para
juntos discutirmos os
assuntos e buscarmos soluções para a
educação dos jovens
de Pindamonhangaba. A professora Beth
Cursino é uma pessoa
altamente capacitada,
além de uma visão
muito dinâmica da estrutura educacional”,
destacou 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

Esportes Leandro

e o

Assessor Prof. Ewerton

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 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”.
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Roderley Miotto pede
Toninho da Farmácia
melhorias no Juca Moreira visita vários bairros a
e piscina do Cidade Nova pedido da população

O vereador Roderley Mio
-tto (PSDB), está solicitando à
Administração Municipal melhorias na Quadra de Esportes
Juca Moreira e na piscina do
bairro Cidade Nova.
De acordo com o vereador,
ele visitou estes locais e pôde
constatar, após reclamações
encaminhadas por munícipes,
de um problema no telhado
da Quadra de Esportes Juca
Moreira, onde em dias de
chuvas existem muitas goteiras
e a água cai sobre a quadra,
causando problemas aos esportistas que correm risco de
acidentes, além de interdição
da mesma.
O vereador Roderley Mio
-tto ainda constatou que no
primeiro jogo da Seleção Pinda
Funvic de voleibol, havia uma
goteira na quadra, onde o jogo
teve que ser parado para que
a água fosse retirada, a fim de
que não ocorresse um acidente
com os jogadores. “É uma
situação ruim que reflete na
Administração, pois como a

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

seleção de volei está representando nossa cidade, isto acaba
passando uma imagem negativa da cidade”, diz o vereador.
Cidade Nova
O vereador Roderley Mio
-tto também solicita providências quanto a melhorias e
reforma na piscina do Centro
Esportivo do bairro Cidade
Nova. De acordo com informações passadas ao vereador,
houve irregularidades desde
o início da sua construção e
a mesma encontra-se fechada
há meses.
“Como é um local onde as
pessoas usarão trajes de piscina, há também a necessidade
de construção de um muro,
para resguardar o local, além
disso, a piscina tem rachaduras que causam vazamento
de água, e ainda precisa ser
construído um vestiário. Pedimos ao prefeito para que
realize estudos visando sanar
estes problemas o mais breve
possível”, destaca o vereador
Roderley Miotto.

Vila São Benedito
Colocação de um
poste com três 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).

Magrão

Vila São Paulo
Término da recuperação do asfalto da
rua Professora Mirian
Maria Monteiro Ferraz
que não foi finalizado e
agora está acumulando
água no local.
Andrade
Construção de duas
lombadas, recuperação
asfáltica e construção
de boca de lobo nas
proximidades do nº
165 na avenida José
Moreira Leite César.

Felipe César - FC quer
hospital municipal no
Distrito de Moreira César
Diretoria de Comunicação/CVP

Professor Eric visita o
bairro Jardim Regina

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

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.

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

mostra manilhas
entupidas sob a

Via Dutra

deu seus móveis e roupas, pois
a água atingiu altura de 50 cm
dentro de sua casa. Juntamente com moradores, o vereador
Professor Eric acompanhou
o leito do córrego que corta
o bairro, encontrando um estrangulamento da passagem
da água debaixo da Rodovia
Presidente Dutra próximo ao
Km 88. “As manilhas para
passagem de água são de
pequeno diâmetro. Verifiquei
que das três manilhas existentes, duas estão entupidas.
Já encaminhei indicação ao
prefeito Vito Ardito Lerário
para que providencie a limpeza das manilhas liberando a passagem da água do
córrego”, relata o vereador
Professor Eric.
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Eric constatou manilhas obstruidas, dificultando o escoamento da água

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.

na

AMI

em construção na

Vila São José

O vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS) solicitou ao
prefeito a construção de uma Academia
da Melhor Idade –AMI na Vila São José.
De acordo com o vereador, a maioria dos bairros de Pindamonhangaba já
possuem este benefício e a Vila São José
ainda não tem sua academia. Magrão
disse que sua reivindicação foi atendida
de pronto pelo prefeito e as obras já se
iniciaram. “Em poucos dias a Vila São
José vai contar com uma AMI que vai
beneficiar os praticantes de atividades
esportivas, em especial os idosos, trazendo mais qualidade de vida para os
moradores”, destaca o vereador.
O vereador Magrão aproveita ainda
para solicitar a limpeza do playground e
a reforma da quadra de esportes da Vila
São José, ao lado da nova AMI.
Piscina do Cidade Nova
O vereador Magrão esteve visitando
o Centro Esportivo do Cidade Nova e
pôde constatar que a piscina, se encontra

Magrão

interditada.
De acordo com o vereador, ele
esteve conversando com os moradores
da região, que pediram providências
urgentes, no sentido de sanarem os
problemas que levou a interdição desta
piscina.
O vereador Magrão pede ao prefeito, que realize a reforma da piscina,
além dos problemas nas luminárias,
vestiários com infiltrações, alagamentos, falta de locais próprios para trocar
de roupas e defeitos nos aquecedores.
“Também pudemos constatar que falta
a construção de um muro no entorno da
piscina, pois ela foi construída no nível
da rua e estão sujeitos à intempérie e
contaminação da piscina com sujeiras.
Os alunos da hidroginástica são os
que mais estão sentindo a falta, pois
com estes problemas, as aulas foram
interrompidas deixando dezenas de
idosos sem a prática dessa importante
atividade”, explica o vereador Magrão.

acompanha início das obras na piscina do

Cidade Nova

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

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

Professor Eric

O vereador Professor Eric
(PR) visitou o bairro Jardim
Regina, atendendo solicitação dos moradores. Segundo
relatos, a situação do bairro
após a chuva do dia 13 ficou
lastimável. Uma quantidade
muito grande de água invadiu
as casas causando alagamentos e derrubando muros. Compareceram ao local equipes
da Defesa Civil e do Corpo
de Bombeiros. Um munícipe
informou que há 10 anos vive
em desespero por conta das
enchentes e, depois de ter
prejuízos diversos, construiu
barreira de contenção para
impedir o alagamento de
sua residência pela chuva. A
moradora de uma das casas
atingidas informou que per-

Magrão pede construção
de Academia da Melhor
Idade na Vila São José

No domingo dia 20 de janeiro, o vereador Toninho da Farmácia (PDT) visitou vários bairros de nossa cidade atendendo
o convite dos moradores.

Vereador
Roderley
Miotto
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Vereador
Felipe César

O vereador Felipe César –
FC (PMDB) pediu ao prefeito
Vito Ardito a realização de
estudos e providências para a
implantação de um Hospital
Municipal, para atender a região
do Distrito de Moreira César.
De acordo com o vereador,
é importante ressaltar que o
Distrito conta hoje com uma
população superior a 50 mil
habitantes e que o atendimento
na área da saúde necessita de
melhorias, conforme relatado
pela própria população desta
importante região do município.
Batalhão de Engenharia
e Combate
O vereador Felipe César
– FC enviou requerimento ao
Ministro do Exército, General
Enzo Martins Peri, solicitando
informações sobre a possibilidade de mudança da sede do
Batalhão Borba Gato. “O local
onde atualmente está instalado
o 2° Batalhão de Engenharia
e Combate Borba Gato, fica
numa região central, em franco
desenvolvimento com grande
movimentação de pessoal, viaturas e equipamentos realizada

pela companhia. Já foram feitos
estudos sobre a viabilidade da
transferência desta unidade
militar para outra área mais
apropriada e específica para o
desenvolvimento das atividades militares. Essa iniciativa
necessita de atenção das nossas
autoridades para o progresso
de nosso município e melhores
condições de atuação de nosso
glorioso Exército Brasileiro em
Pindamonhangaba”, destaca
o vereador Felipe César – FC.
Rede de Esgoto no
Bom Sucesso e Colmeia
Outra reivindicação do
vereador Felipe César – FC é a
implantação da rede de esgoto
até o bairro do Bom Sucesso,
através da rodovia Dr. Caio
Gomes Figueiredo; e também
a implantação da rede de esgoto
até o bairro da Colmeia, através
da estrada Jesus Antônio de
Miranda, a estrada do Ribeirão
Grande. “Faço estas reivindicações, visando beneficiar e
trazer mais qualidade de vida
para os moradores dessa região
da zona rural”, enfatiza Felipe
César - FC.

O Presidente

da

Cãmara Ricardo Piorino
2012

e o vereador

Cal

entregam documento de

devolução do valor excedente de

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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“Adivinha quem é”, eleita campeã
do VI Festival de Marchinhas
Célia Lima

Família do homenageado
prestigia competição
A família do homenageado “Zé Sambinha” compareceu em peso à final do VI
Festival de Marchinhas, realizado neste final de semana no Largo do Quartel. No
clima do evento, os familiares foram de chapéu amarelo brilhante e curtiram todas
as apresentações com muita
animação.
O filho do homenageado, Adilson Sambinha, esta-

va muito feliz com o evento.
“Achei essa homenagem muito bacana, adorei. Agradeço
ao Departamento de Cultura
por ter se lembrado do meu
pai. Onde ele estiver, sei que
está muito feliz”, afirmou.
Estiveram presentes os filhos: Ademir, Adilson, Almir e
Vera, os netos: Guilherme, Breno, Ademir Junior (Tatau), a bisneta Larissa, as noras Ana, Jeane
e Ester, além de João e Kátia.
Célia Lima

Familiares de “Zé Sambinha” compareceram
ao evento usando chapéus amarelos

Cadastro de ambulantes
para o carnaval em Pinda
termina quinta-feira
Os ambulantes que desejarem participar do Carnaval – Caia na Folia, tem até
quinta-feira (31), para se cadastrar no Departamento de
Arrecadação da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
É preciso que o ambulante cadastrado seja morador
de Pindamonhangaba e apresente comprovante de residência. No ato da inscrição,
estar munido de xerox do RG
e do CPF.
O cadastramento é realizado no Departamento de
Arrecadação, localizado no
prédio da Prefeitura (avenida
Nossa Senhora do Bom Su-

cesso,1400, centro).
Será permitida a venda de
salgados, doces, refrigerantes
e sucos. Bebidas alcoólicas,
somente a venda de cerveja,
para maiores de 18 anos mediante identificação.
Neste ano, Pindamonhangaba contará com cadastros
para atuação de vendedores
em dois locais distintos: nas
matinês do Largo do Quartel” e nas folias da tradicional
“Avenida do Samba” (avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso).
A entrega de alvarás dos
ambulantes será de 6 a 8 de
fevereiro.

O VI Festival de Marchinhas “Zé Sambinha” terminou no domingo (27), consagrando as intérpretes Ana
Claudia Souza e Bianca Santos. As animadas meninas de
Quiririm, Taubaté, foram as
grandes vencedoras da noite,
levando os troféus de 1º, 2º e
3º lugares na competição.
A marchinha campeã foi
“Adivinha quem é”, dos irmãos Raul Henrique Santos e
Bianca Santos. Os vencedores levaram para casa o troféu “Alarico Corrêa Leite” e
a premiação de R$ 2 mil.
Em segundo lugar, ficou
“Tá todo mundo louco”, de
Ana Claudia Souza, que ganhou o troféu ”Zé Sambinha”
e mil reais em premiação.
O terceiro lugar, levando
o troféu “Celso Guimarães” e
R$ 500, ficou para a marchinha “Me chama”, de Fernanda Bonini, de Pindamonhangaba.
As três vencedoras estavam emocionadas. As intérpretes Ana Claudia e Bianca
estavam só sorrisos. Este foi
o segundo ano que elas participaram; em 2011, não conseguiram nem classificação.
“Comparada ao ano passado,
a organização do festival deste ano foi bem melhor, estão
todos de parabéns”, disse
Bianca, que também é uma
das autoras da marchinha
vencedora. Ela contou que
começou a compor em 2010
e desde essa época vem participando de diversos festivais
pela região.
Ana Cláudia estava radiante. “Voltamos neste ano
para competir, mas não esperava tanto sucesso”, disse
sorridente.
“Participamos
para provar que o carnaval
tradicional é para todas as
idades”. Ela contou que a
ideia de sua marchinha, que
ficou com o segundo lugar,
surgiu de uma conversa com
amigos.
Fernanda Bonini, de Pindamonhangaba, participou
pela primeira vez, como
compositora e ficou com o
troféu de terceiro lugar. “Re-

Ao lado, vencedores
do 4º lugar. Abaixo,
Ana Cláudia Souza
e Bianca Santos em
performance que lhes
rendeu o primeiro
lugar no VI Festival
de Marchinhas de
Pindamonhangaba

almente não esperava estrear
vencendo. Achei muito legal,
mesmo! Fiquei bem feliz
com esse troféu”, declarou.
O quarto lugar ficou para
Gui Ribeiro, autor da “Marcha do Zé Sambinha”. Ele
ganhou o troféu “Maestro
Arthur dos Santos”.
O VI Festival de Marchinhas “Zé Sambinha” foi o pri-

meiro evento carnavalesco de
2013 da Prefeitura de Pindamonhangaba. O público compareceu em peso em todos os
dias do evento, mesmo com
chuva, e pôde dançar à vontade na estrutura de tendas colocada no Largo do Quartel. No
encerramento, o vice-prefeito
Dr. Isael Domingues entregou a premiação, represen-

tando o prefeito Vito Ardito.
Pré-Carnaval
O próximo evento do Carnaval 2013 “Caia na Folia”
será o Pré-Carnaval de Moreira César, que acontece neste domingo (3), a partir das 18
horas na praça Santa Rita, no
Vale das Acácias. Na ocasião,
haverá o show com Siri Loco
e Preto Joia e Banda.

Festival homenageia vítimas de Santa Maria
Divulgação

O último dia do VI Festival de
Marchinhas “Zé Sambinha”, na
Praça do Quartel, foi iniciado
com um minuto de silêncio, pelos
jovens que perderam a vida na
madrugada de domingo (27), em
Santa Maria, no Rio Grande do
Sul. Mesmo no clima de carnaval,
o público respeitou a homenagem
e todos aproveitaram para levar
sua oração pessoal, em silêncio,
para as vítimas, suas famílias e
amigos que tanto sofrem no Rio
Grande do Sul. Esta é considerada
uma das maiores tragédias causadas por incêndio na história do
país, com mais de 230 mortos.

Site oficial da Prefeitura transmite
Carnaval 2013 em tempo real

Arquivo TN

Os interessados devem procurar Departamento de
Arrecadação da Prefeitura para o cadastramento

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Comunicação, está realizando a
cobertura completa do Carnaval 2013 “Caia na Folia”.
Toda a equipe está a postos,
acompanhando os eventos
da programação oficial, iniciada neste final de semana,
pelo Festival de Marchinhas.
Toda a cobertura de matérias pode ser conferida no
site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, clicando no banner do Carnaval, no alto da
página. Assim, o internauta será levado para a página
oficial do evento, que tem
as notícias, fotos, vídeos e
informações gerais como a

Página oficial do Carnaval 2013 no site da Prefeitura de Pindamonhangaba

programação completa, o itinerário do Bloco Juca Teles
e os detalhes do Circuito Fo-

lia, entre outras.
Além do material que está
no site, a imprensa pode ter

acesso a vídeos e fotos, que
serão gentilmente cedidos
pela Prefeitura.

SEGUNDO CADERNO
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Fatos e Fotos

Baile do Hawaii do Paineiras foi
uma grande festa de cores e som
O baile do Hawaii do
Paineiras Country Club de
Pindamonhangaba, realizado
no último sábado (26) foi
novamente uma grande
festa de cores, som e alegria.
Animado pela banda Gostoso
Veneno, que apresentou
repertório variado e diversos
figurinos, o evento teve a
participação de um grande
público que elogiou a diretoria

do clube e a organização. A
iluminação foi outra atração
também já tradicional no
baile.
O presidente do Clube,
Gontran de Paiva Nasser Jr,
disse: “Todos os diretores,
funcionários e equipe que
participaram da organização
do baile sentem-se muito
felizes em mais uma vez
poderem proporcionar

essa linda festa aos nossos
associados e à população da
cidade e região”.
O responsável pela
decoração, Silveira,
manifestou sua alegria:
“Com esse já são nove
bailes do Hawaii que faço
aqui no Paineiras, além de
diversos outros eventos. Temos
liberdade e total apoio da
diretoria para trabalhar, que

Presidente do Paineiras, Gontran de Paiva Nasser
Júnior e esposa Kátia Regina (acima)
Célia Lima

procura sempre o melhor,
e o resultado aí está, esse
belíssimo baile que vocês
estão curtindo hoje!”.
“Há vários anos que frequento
esse baile e a cada vez está
melhor, toda a equipe do
Paineiras merece os parabéns
por mais esse espetáculo”,
disse Jeferson Pereira. Veja
diversas fotos do baile ao lado
e abaixo.
Silveira se diverte na festa decorada por ele

Célia Lima

A AA Ferroviária foi representada no baile

Muita alegria no baile deste ano
Célia Lima

Jovens curtiram a festa no Paineiras

Célia Lima

Célia Lima

Banda Siri Loco agitando os foliões no salão
Célia Lima

Foliões foram à caráter

Célia Lima

Momento de show com a banda Gostoso Veneno

Célia Lima

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Muita felicidade
Toda a felicidade do
mundo para Silvia
Munhoz, aniversariante
do dia 29 de janeiro.
Ela recebe o carinho
do marido Renato
Munhoz, dos filhos Maria
Fernanda, Ramon e
Pedro, e das noras
Camila e Kamila.
Demais familiares e
amigos lhe desejam
muita felicidade!
Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Muita felicidade para
Glauco Mariano de
Paula, que comemora
aniversário no dia 30 de
janeiro. Recebe beijos
da namorada Josy,
dos pais Laerte e Zilda,
demais familiares e
amigos. Tudo de bom!

Galera animada na área da piscina
Célia Lima

Arquivo Pessoal

Muita gente bonita curtiu o evento
Célia Lima

Parabéns para
Fernanda Figueira
Morales Borges,
aniversariante do
dia 28 de janeiro.
Familiares e amigos
desejam felicidade

Dia 31 de janeiro,
Edward Galega
completará mais um
ano de vida. Ele recebe
um beijo especial da
esposa Rebeca e dos
filhos Lucas e Giovana.
Dia 28 do mesmo mês,
o casal completou
17 anos de união.
Parabéns!

Felicidade para
Amanda Felício,
que comemorou
aniversário no dia 18
de janeiro, ao lado
do amado Elton dos
Santos. Seus familiares
e amigos lhe desejam
tudo de bom!

Libna Araújo, da
Corporação Musical
Euterpe, comemorou
aniversário no dia 27
de janeiro, recebendo
os parabéns de seus
familiares e amigos.
Felicidade!
Recepcionistas deram as boas-vindas aos presentes
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CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
( Artigos 54 E 55 da LC 101/00 )
3. QUADRIMESTRE / Ano: 2012

PERIODO :

I - COMPARATIVOS
Exercício Anterior
Receita Corrente Líquida ( * )

- R$:

3. QUADRIMESTRE

323.884.230,93

319.958.739,43

R$

%

4.535.215,24

Despesas Totais com Pessoal

R$

1,40

Limite Prudencial 95% ( par.ún.art.22 )
19.433.053,86

Limite Legal ( art. 20, inc. I, II, III e paragrafos 1 e 2 )

6%

%

5.469.751,17

1,71

17.277.771,93

5,4%

19.197.524,37

6%

Excesso a Regularizar
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR ( caso ultrapasse os limites acima ):

III - DEMONSTRATIVOS:
Disponibilidades Financ. em 31/12:

R$

Inscrição de Restos a Pagar:
0,00

Caixa

0,00

Não Processados

11.809,40

Bancos - C/Movimento

R$
277.948,24

Processados

Bancos - C/Única

Total da Inscrição:

277.948,24

933.631,51

Aplicações Financeiras

945.440,91

Subtotal

Serviços de Terceiros
% RCL

art. 72 LC 101/00 )

(-) Deduções:
Valores compromissados a pagar até 31/12

277.948,24

Exercício anterior

Total das Disponibilidades:

667.492,67

Exercício atual

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA
RG : 15.992.893

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRA : 52015

23/01/2013
10:53:15
Exercício de 2012

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO I - DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
© SIAP-Geo
ORÇAMENTO
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LRF, Art. 22; Art. 59, § 1º, Inciso II e IV e § 2º
ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL LIQUIDADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Jan/2012

01
02

DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com Pessoal Ativo

03

Mão-de-obra Tercerizada

04

Encargos Sociais

05

Inativos

06

Pensionistas

07

Salário Família

08
09
10

Sentenças Judiciais do Período
Outras Despesas com Pessoal(PASEP etc)
(-) DEDUÇÕES (§ 1° do art. 19)

11

Indenizações por Demissão (inc.I)

12

Incentivos à Demissão Voluntária (inc.II)

13
14

DESPESA LÍQUIDAS COM PESSOAL

17

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E

20

Mar/2012

Abr/2012

Mai/2012

Jun/2012

Jul/2012

Ago/2012

Set/2012

Out/2012

Nov/2012

Dez/2012

TOTAL

QUADRIMESTRE
ANTERIOR

401.682,05
306.249,16

328.069,52
326.601,37

484.737,31
313.734,13

448.024,14
355.154,97

470.387,76
374.496,74

499.675,27
400.999,57

363.667,51
345.893,05

532.236,60
349.645,85

344.099,19
341.873,56

534.241,91
338.546,03

618.043,15
470.599,80

607.531,99
383.781,08

5.632.396,40
4.307.575,31

5.407.879,51
4.185.856,80

93.888,37

1.468,15

169.550,83

91.913,68

93.627,64

97.146,17

2.225,63

182.590,75

2.225,63

182.249,69

144.899,09

94.274,53

1.156.060,16

1.176.792,43

1.544,52
1.544,52

1.452,35
1.452,35

955,49
955,49

2.263,38
2.263,38

1.529,53
1.529,53

15.548,83
15.548,83

13.446,19
7.330,49

2.544,26
2.544,26

129.476,38
129.476,38

168.760,93
162.645,23

45.230,28
45.230,28

1.544,52

1.452,35

955,49

2.263,38

1.529,53

15.548,83

7.330,49

2.544,26

129.476,38

162.645,23

45.230,28

483.284,96

447.068,65

468.124,38

498.145,74

348.118,68

526.911,42

615.498,89

478.055,61

5.469.751,17

Decisão Judicial de Compet.Anterior(inc.IV)
Inativos e Pensionistas

15
16
18
19

Fev/2012

400.137,53

328.069,52

532.236,60

344.099,19

Despesas com Pessoal Inativo
Despesas com Pensionista
Outros Benefícios e Despesas com Inativos

21
22

(-) DEDUÇÕES
Contribuições dos Segurados

23

DESPESA LÍQUIDA COM INATIVOS E

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO

FABIANO ROSA DO AMARAL

PRESIDENTE DA CAMARA
RG : 15.992.893

DIRETOR DE FINANÇAS
CRA : 52015

CONTADOR
CRC : 1SP268781/P-9

5.362.649,23

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 29 de janeiro de 2013

POETA DO AMANHECER
Quinta-feira haverá sessão
solene da APL no museu
Lembrando que a primeira sessão plenária solene da
APL – Academia Pindamonhangabense de Letras referente
ao mês de janeiro , é nesta quinta-feira (31), no Museu
Pedro I e Dona Leopoldina, às 20 horas. Assumirão cadeiras
de membros honorário da APL a poetisa e contista Carmen
da Silva Medeiros Galvão e o jornalista Alexandre Marcos
Lourenço Barbosa (jornal O Lince, de Aparecida). Destaque para o lançamento e noite de autógrafos do livro “É a
Vida”, da neoacadêmica Carmen da Silva.

O mundo trovadoresco e a Poesia Nacional ficaram
mais pobres: o grande poeta e trovador Ademar Macedo
partiu para a eternidade. Lutando altivo, e sereno como
os justos, contra pertinaz doença que minava as suas
forças, o estimado “Poeta do Amanhecer” legou-nos um
exemplo de superação, de amor à poesia e à vida. Deixa-nos a marca da saudade, que é “quando o amor não foi
embora, mas o amado já e, ela é o gosto da morte na
boca dos que continuam”, segundo nos ensina o insuperável poeta chileno Pablo Neruda.
Por falar em morte, relembro o que escreveu um
irmão nosso, o exímio Trovador da alterosas – Paulo César
Ouverney que foi fazer trovas no céu:
“ A morte não me intimida,
perfil de dor que eu descarto.
A morte é somente a vida
fazendo um segundo parto...”
E, era assim que o nosso corajoso ADEMAR MACEDO
encarava essa passagem para a outra dimensão. Tenho a
impressão de que na sua mente e no seu coração já estava gravada a bela mensagem de Santo Agostinho, Doutor
da Igreja: “Eu sou eu , vocês são vocês. O que eu era
para vocês, continuarei sendo; eu somente passei para
o outro lado do caminho; eu estou vivendo no mundo do
Criador. Eu não estou longe, apenas do outro lado do caminho”. Sim, o poeta ADEMAR MACEDO continua perto recitando para nós belas trovas de sua autoria como estas:

Poetisa Carmen da Silva Medeiros Galvão

		
		
		

“ Neste ano que se inicia,
na certa, eu só me comovo
se eu puder ver mais poesia
e menos fome no povo !

Por ter uma fé suprema
não sofrerei agonia...
Se eu sinto uma dor extrema
dou-lhe injeções de poesia

		
		
		
		

Quase toda madrugada,
já vendo os raios do dia,
busco um verso à minha amada
num orvalhar de Poesia “.

Jornalista Alexandre Marcos Lourenço

Prêmio Valeparaibano
de Literatura
Com o objetivo de estimular a produção de contos, crônicas, poesias e divulgar os textos selecionados bem como
os seus autores, as entidades culturais, IEV – Instituto de
Estudos Valeparaibanos, UBE – União Brasileira de Escritores (Núcleo do Vale do Paraíba e Litoral Norte) e o jornal O
Lince (Aparecida) estão realizando o Prêmio Valeparaibano de Literatura, Concurso de Contos, Crônicas e Poesias,
com o tema “Acontece(u) no Vale do Paraíba”, categorias
Regional e Nacional (prazo até 15 de fevereiro). Para mais
informações e regulamento: redacao@jornalolince.com.
br (Jornal O Lince). luizantoniocardoso@gmail.com (UBE –
Vale do Paraíba e Litoral Norte).

Espaço para a poesia
Nesta edição um soneto publicado no Nheengatu-Mirim
de setembro/outubro de 1998, do trovador Newton Meyer
de Azevedo ao inesquecível trovador Orlando Brito, na
época, agradecendo pelos seus belos livretos:

A Enxada, o sino e a viola...

A saudade, ADEMAR, fica conosco, esse “sentimento que não cabe no coração, escorre pelos olhos”,
na feliz concepção de Bob Marley. Leva contigo as rosas
rubras do nosso bem-querer, a nossa prece de gratidão
pela sua profícua existência! Obrigado pelo teu exemplo
de cidadão, amigo, pai de família e de fé! Continuaremos
a ter fé, que é (de novo, cito Santo Agostinho) “assinar
uma folha em branco deixando que Deus escreva o que
quiser”.
O autor é médico, professor universitário, mestre e
doutor pela USP. Pertence a várias instituições científicas
e culturais do Brasil e do exterior.

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.

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A viola que acalanta o marinheiro,
a enxada, qual viola ao trabalho,
são sinos – no concerto brasileiro,
retinindo no samba e no cascalho.
Em dobre alegre o sino alvissareiro
retine – igual na forja canta o malho,
enquanto a enxada – ao dobre derradeiro,
já rompe o eito, úmido de orvalho.
Essa fusão cristã nos oferece
teu livro – benção desfiada em prece,
na alegria jovial que ele nos traz.
Exalta o cobre, o bronze e o aço fino, e
jungidos no Brasil pelo destino,
na comunhão santíssima da paz!

Secretaria de Saúde e Assistência Social
Audiência Pública
  

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia 8 de fevereiro
de 2013, às 15 horas, no Plenário da Câmara Municipal
de Vereadores, para a Audiência Pública referente ao 3º
quadrimestre de 2012. Todos estão convidados.

Anuncie nos Classificados Gratuitos
do Jornal Tribuna do Norte
Os classificados circulam todas as sexta-feiras.
Praça Barão do Rio Branco, 25 - centro.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WÁLTER VICTOR RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira,
profissão meio oficial, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido
em Piripiri, Estado do Piauí, no dia 4 de junho de 1985, residente e domiciliado Rua Francisco Gonçalves nº 50, Araretama, nesta cidade, filho
de LUIZ MENDES DA SILVA e CESARINA MESSIAS RODRIGUES DA
SILVA.
PALOMA DE JESUS CABRAL, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 7 de abril de 1993, residente e
domiciliada Rua Francisco Gonçalves nº 50, Araretama, nesta cidade,
filha de PAULO DE JESUS CABRAL e ROSANA DE JESUS. 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, 25 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FABIO JULIO DOS SANTOS TIRIBA, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciante, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 4 de fevereiro de 1983, residente e domiciliado Rua Dr. Otavio Marcondes Machado nº 96 fundos,
Santa Luzia, nesta cidade, filho de ANTONIO CARLOS TIRIBA e MARIA
MADALENA DOS SANTOS TIRIBA.
ELIANE HENRIQUE, de nacionalidade brasileira, profissão manicure,
estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Jacareí, Estado
de São Paulo, no dia 23 de setembro de 1976, residente e domiciliada
Rua Dr. Otavio Marcondes Machado nº 96, fundos, Santa Luzia, nesta
cidade, filha de JOSÉ HENRIQUE e MARIA APARECIDA HENRIQUE.
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, 25 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WILLIAM RODNEI DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 9 de março de 1986,
residente e domiciliado na Rua Alvaro Pestana nº 165, Parque São Domingos, nesta cidade, filho de BENEDITO JOSÉ DE OLIVEIRA e LIGIA
MONTEIRO DE OLIVEIRA.
FERNANDA BRAGA DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 3 de setembro de 1987, residente
e domiciliada na Rua Alvaro Pestana nº 165, Parque São Domingos,
nesta cidade, filha de DARCI DE MELO e MARIA BRAGA DE FRANÇA
MELO. 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, 25 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO FRANCISCO DE FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão
ajudante geral, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Tremembé, Estado de São Paulo, no dia 26 de outubro de 1983, residente
e domiciliado na Rua Hitler Ribeiro nº 54, Arco Iris, Araretama, nesta
cidade, filho de BENEDITO FRANCISCO DE FARIA e CARMELITA DE
FARIA.
VIVIANE DA SILVA THEODORO, de nacionalidade brasileira, profissão DO
LAR, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 22 de abril de 1989, residente e domiciliada
na Rua Hitler Ribeiro nº 54, Arco Iris, Araretama, nesta cidade, filha de PEDRO CELSO THEODORO e ROSA APARECIDA DA SILVA THEODORO. 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, 25 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOMINGOS SÁVIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciante, estado civil divorciado, de 56 anos de idade, nascido em Guaratinguetá, Estado de São Paulo, no dia 25 de abril de 1956, residente e
domiciliado Rua Dr. Gustavo de Godoy nº 27, Centro, nesta cidade, filho de
MANOEL CARDOSO DA SILVA FILHO e MARIA APPARECIDA DA SILVA.
JULIA MARGARETH FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil divorciada, de 49 anos de idade,
nascida em Lins, Estado de São Paulo, no dia 2 de novembro de 1963,
residente e domiciliada Rua Anna Goffi nº 18, Crispim, nesta cidade, filha
de RANULFO FERREIRA DA SILVA e JOVITA FERNANDES FERREIRA. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALCIDES MACHADO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
metalúrgico, estado civil divorciado, de 49 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 2 de dezembro de 1963,
residente e domiciliado na Rua Guilherme de Almeida nº 105, Vila Prado,
nesta cidade, filho de ALCIDES MACHADO e MARIA JOANA SILVEIRA
MACHADO.
ROSANE MENDES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
estagiária, estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Guia
Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 2 de agosto
de 1977, residente e domiciliada na Rua Guilherme de Almeida nº 105,
Vila Prado, nesta cidade, filha de ARI FERREIRA e DAMASIA MENDES
FERREIRA. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
farmacêutico, estado civil divorciado, de 30 anos de idade, nascido em
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, no dia 6 de abril de 1982, residente
e domiciliado na Rua Tiradentes nº 325, Alto do Cardoso, nesta cidade,
filho de LAURINDO BORGES DA SILVA e FÁTIMA DA SILVA.
SIMONE VERGINIA DAMIÃO, de nacionalidade brasileira, profissão
professora, estado civil divorciada, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 4 de janeiro de 1982, residente
e domiciliada na Rua Tiradentes nº 325, Alto do Cardoso, nesta cidade,
filha de BENTO FERREIRA DAMIÃO e DIRCE MARTINS DAMIÃO. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FÁBIO ALVIM VOTO, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em
radiologia, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Taubaté,
Estado de São Paulo, no dia 12 de outubro de 1989, residente e domiciliado
na Rua Professor José Benedito Cursino nº 60, Jardim Boa Vista, nesta
cidade, filho de ALEXANDRE VIANA VOTO e MARIA JOSÉ ALVIM VOTO.
JULIANA DE OLIVEIRA GODOI, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar administrativo, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 24 de janeiro de 1989,
residente e domiciliada na Rua Belmiro Claro Cortez nº 96, Vila São Paulo,
nesta cidade, filha de BAUER DE OLIVEIRA GODOI e MARIA EUGENIA
DE ALMEIDA FERREIRA GODOI. 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, 26 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ CARLOS DE MATOS, de nacionalidade brasileira, profissão servente
de pedreiro, estado civil solteiro, de 49 anos de idade, nascido em Graccho
Cardoso, Estado de Sergipe, no dia 23 de dezembro de 1963, residente e
domiciliado Rua João do Amaral nº 950, Araretama, nesta cidade, filho de
JOSÉ GRIGORIO DE MATOS e JOSEFINA FAUSTO DE MATOS.
ROSALINA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheira,
estado civil solteira, de 44 anos de idade, nascida em Conceição da Barra,
Estado do Espírito Santo, no dia 15 de outubro de 1968, residente e
domiciliada Rua João do Amaral nº 950, Araretama, nesta cidade, filha de
OSVALDO SANTOS e ADÁLIA SERRA. 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, 28 de janeiro de 2013.
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Três desportistas concorrem
à presidência da Liga
Arquivo TN

A eleição para presidência
da Liga Pindamonhangabense de Futebol será realizada
no domingo (3), entre 9 e 14
horas, na sede da instituição
(Ginásio de Esportes Manoel
César Ribeiro – Quadra Coberta). Serão três candidatos:
Onofre César Junior (chapa
1); Vlamir Lucas de Souza
Lima, o Macarrão (2); Pedro
Rosa da Silva – o Ico (3), entretanto, as cédulas conterão
os números de quatro chapas,
isto porque José Roberto de
Oliveira apresentou documento de desistência após a confecção das cédulas.
O atual presidente da Liga,
Carlos Magno da Silva – o
Carlão – disse que o procedimento é padrão. “A desistência foi protocolada na sede da
Liga e foi aceita. Se houver
voto em seu número, eles serão considerados nulos”.
Liga possui mais de 50 clubes filiados
e organiza nove campeonatos oficiais

Reunião com pais de alunos da
Escola de Excelência Esportiva
Os pais de alunos que
participam da Escola de
Excelência Esportiva, conhecido como Escola Olímpica, deverão comparecer à
reunião que será feita quarta-feira (30), com os pais de
alunos do 5º ano, e na quinta-feira (31),com os respon-

sáveis pelos alunos do 6º
ano, a partir das 18h30, no
ginásio do Centro Esportivo João Carlos de Oliveira
“João do Pulo”.
Os pais e responsáveis
estão sendo comunicados
e convidados por telefone.
Os gestores estão entrando

Campeonato Paulista
Corinthians e São Paulo vencem,
Palmeiras perde e Santos empata
O time de reservas do Corinthians venceu neste domingo
o Mirassol por 1 x 0, na casa do
adversário, gol de Romarinho.
O Palmeiras perdeu em seu
26/1 - Guarani
1x3
26/1 - São Paulo 2 x 1
26/1 – Oeste
1x1
26/1 - Linense
0x0
27/1 - Mirassol 0 x 1
27/1 - Palmeiras 2 x 3
27/1 - Paulista
1x0
27/1 - Mogi Mirim 4 x 2
27/1 - Botafogo 2 x 0
27/1 – Bragantino 2 x 2

campo por 3 x 2 para a Penapolense. O Santos empatou em 2
x 2 com o Bragantino. Veja todos os resultados e os jogos da
próxima rodada:

Ponte Preta
Atlético Sorocaba
São Caetano
Ituano
Corinthians
Penapolense
União Barbarense
XV de Piracicaba
São Bernardo
Santos

4ª Rodada – quarta e quinta (30 e 31)
30/1
30/1
30/1
30/1
30/1
30/1
31/1
31/1
31/1
10/4

-

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

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

em contato, porém, em caso
de dúvida, basta ligar para
um dos seguintes números:
3648-2248 e 3643-2170.
O projeto vai atender
280 alunos. Eles receberão
quatro refeições diárias, estudarão em um período e no
outro participarão dos trei-

namentos.
O trabalho é fruto 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.

Reunião da Secretaria
de Esportes conta com
mais de 200 profissionais
A Secretaria de Esportes
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, realizou na
quinta-feira (24), uma reunião
com os colaboradores da pasta. O encontro ocorreu na Etec
João Gomes de Araújo e contou com a presença de mais de
200 profissionais. Na ocasião,
o secretário de Esportes Leandro Galdino apresentou as
propostas da Secretaria para
os próximos quatro anos.
De acordo com a Secretaria, esse é um momento de
grandes mudanças e o Executivo é uma empresa pública de esportes e lazer, onde
há muitas arestas e bastante
trabalho.
Durante a reunião, foram
apresentados trechos de filmes, como “Aquiles”, com
o objetivo de mostrar que
todos poderão ser lembrados,
mas que cada um tem que estar preparado para o desafio.
A exemplo disso, alguns cargos estão em aberto no organograma da Secretaria para
que os profissionais empenhados possam ser valorizados e as portas estão abertas
para todos.

A intenção desta gestão
é transformar o Centro Esportivo “João do Pulo” em
um verdadeiro Centro de
Excelência de Esportes de
Alto Rendimento. Há também propostas para a construção de um estádio de futebol, transformar o Bosque
da Princesa em “Bosque de
Aventuras”, com diversas
atrações esportivas além da
construção de campos de futebol society. Entre as metas
estão: oferecer mais atividades esportivas; colocar monitores nas Academias da Melhor Idade, para evitar que
as pessoas se machuquem;
aulas de dança de salão nos
centros comunitários; procurar as academias para que
estas possam ser parceiras da
Secretaria de Esportes e buscar os inúmeros incentivos
ao Esporte, para empregar os
recursos nas equipes de competição. Existe a previsão de
serem criados os programas
“Pinda Saudável” e “Obesidade Zero” com o objetivo
de incentivar a prática de esportes, evitando problemas
de saúde.
Célia Lima

Professores lotaram salão da “João Gomes de Araújo”

Prefeitura faz cadastramento de alunos e
professores para estabelecer novas metas
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Esportes e
Lazer, recebeu na manhã
dessa segunda-feira (28),
um grupo de representantes
de pais e alunos do Faep Fundo de Apoio ao Esporte
de Pindamonhangaba, com
o objetivo de esclarecer as
novas diretrizes em relação
aos alunos com Bolsa Auxílio, Bolsa Escola e também
aos professores contratados.
A Secretaria ouviu os
questionamentos dos representantes, preocupados
em saber se os treinos das
diversas modalidades terão
continuidade ou ainda se a
administração municipal irá
manter as bolsas para os alunos. Outra dúvida do grupo
é em relação à permanência
de alguns professores, uma
vez que muitos deles desenvolvem um trabalho sério e
de dedicação aos seus alunos.
Irregularidades
encontradas
Segundo informações
da Secretaria, a decisão da
Prefeitura no que diz respeito ao cancelamento de
algumas modalidades se
deve às inúmeras irregularidades encontradas em
toda a área. A princípio, o
Faep está com suas ativi-

dades encerradas, até que
todas as irregularidades sejam verificadas. Além disso, os valores destinados ao
fundo serão direcionados a
outras áreas atendidas pela
administração e que estejam sendo prejudicadas.
Um exemplo são os centros
esportivos que estão sucateados ou a área da saúde,
que ainda sofre sem atendimento à população, entre
outros.
Cadastro para bolsas
Já em relação à manutenção das bolsas ou à permanência dos professores
contratados, a Secretaria de
Esportes e Lazer estará realizando um cadastramento
de todos os alunos e professores nestas condições.
Esse processo acontecerá até
sexta-feira (1º/2), no Centro
Esportivo João do Pulo, das
9 às 17 horas.
Para o cadastramento
dos alunos, é necessário levar uma cópia do RG e do
CPF, do comprovante de
renda familiar e de residência, além de uma foto do
aluno. Para os professores,
os documentos são os mesmos. Vale lembrar que a não
apresentação de qualquer
um dos documentos no ato
do cadastramento, invalidará o processo.

Contratação
de professores
No que diz respeito à
efetiva contratação dos
professores, será feito o
cadastramento. A secretaria vai analisar caso a caso,
questionando e justificando
a permanência de cada um
deles na área.
Em muitos momentos,
os representantes concordaram com a posição da
administração, expondo a
total falta de apoio da administração anterior. Muitas
vezes, segundo os representantes, foi preciso que a
família e os amigos de cada
um dos atletas se mobilizassem para que eles pudessem
competir.
A Secretaria ainda salientou que é obrigação da
administração fornecer aos
atletas, material para a prática da modalidade, além de
transporte, alimentação e o
pagamento das taxas federativas.
Viabilização de parcerias
No que diz respeito a
outras verbas, uma saída
indicada aos atletas e técnicos é viabilizar parcerias
para desenvolver projetos
de sustentabilidade para
manutenção das equipes de
competição, como ocorre,
por exemplo, com o futsal

feminino, que há um ano
vem fazendo a formulação
de um projeto, da qual foi
contemplado para manutenção da equipe em Pindamonhangaba. A Prefeitura
irá fazer parcerias e trabalhar por meio de convênios.
A Secretaria de Esportes vai trabalhar na formação de um clube desportivo, com personalidade
jurídica para poder desenvolver projetos e receber
recursos dos governos Federal e Estadual.
Para isso, já foi realizada, na tarde de segunda-feira (28), uma reunião
com os técnicos das diversas modalidades esportivas, para que possam
desenvolver os projetos e
apresentá-los ao governo
Estadual a partir do dia 15
de fevereiro.
Também foi discutida a
compactação, formatação
e estruturação de todas as
equipes de base, da Secretaria de Esportes, para
fortalecer o trabalho de
iniciação esportiva.
Após o cadastramento,
todos os dados serão avaliados pela administração
e será marcado um novo
encontro com os representantes para definição das
novas metas.

