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Governo Federal garante
investimentos para Pinda
Em visita a Brasília na última semana, o prefeito Vito
Ardito participou do Encontro
Nacional de Prefeitos e Prefeitas, promovido pela presidente Dilma Rousseff. Durante
o evento, ele se reuniu com
representantes de diversos
ministérios e se inteirou das

Divulgação

possibilidades de ações que
podem ser trazidas para Pindamonhangaba. Em conversa
com o ministro das Cidades,
Aguinaldo Ribeiro, o prefeito
confirmou que Pinda atende
os requisitos para ter acesso
a verbas e programas federais,
que totalizam R$ 300 milhões.
SEGUNDO CADERNO

1ª fase da Copa
de Futsal do
Distrito termina
nesta sexta-feira
Termina nesta sexta-feira
(1º/2), a primeira fase da Copa
de Futsal do Distrito de Moreira César. O evento é uma realização do esportista Leonildo
Leãozinho, conta com apoio da
Prefeitura e vem movimentando
jogos durante a semana nas categorias: Infantil, Veteranos e
Amador-Adulto.
ESPORTES 15

Moreira César recebe
recapeamento nas ruas
Célia Lima

Eleição da
Liga no
domingo
Recapeamento em ritmo acelerado no distrito

PÁGINA 3

Prefeito e ministro das Cidades discutem ações que podem ser desenvolvidas em Pinda

Pré-Carnaval agita Distrito de
Moreira César neste domingo
Arquivo TN

A programação do Carnaval
2013 "Caia na Folia" já começou
em Pinda. Após o grande sucesso do VI Festival de Marchinhas
"Zé Sambinha", realizado no último final de semana, no Largo do
Quartel, a Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, no domingo (3), o Pré-Carnaval, na praça
Santa Rita, Vale das Acácias. O
evento promete agitar o Distrito
de Moreira César, com shows a
partir das 18 horas, da banda
Siri Loco, de Pinda, e do intérprete de sambas enredo Preto
Joia. A entrada é gratuita e toda
a população está convidada a
participar.
CULTURA & LAZER 8

Polícia
apreende
100 quilos
de maconha

Uma das maiores apreensões de droga da história de
Pindamonhangaba foi feita
pela Polícia Rodoviária Federal
segunda-feira (28), no posto de
pedágio de Moreira César (km
89 da via Dutra). Os policiais pararam um ônibus que ia de São
Paulo com destino a Recife e, ao
investigarem a bagagem, encontraram diversas malas contendo
a droga.
POLÍCIA 5

previsão
do tempo

Acip entrega
prêmios da
Campanha
de Natal
PÁGINA 14

A Liga Pindamonhangabense
de Futebol promove neste domingo (3), entre 9 e 14 horas, a
eleição para nova presidência.
Serão três candidatos: Pedro
Rosa da Silva – o Ico; Vlamir Lucas de Souza Lima, o Macarrão;
e Onofre César Junior.
ESPORTE 15

SEXTA-FEIRA - 1º/2
Nublado e pancadas
de chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Praça do Vale das Acácias ﬁcará lotada durante festividades do Carnaval “Caia na Folia” 2013

17ºC
28ºC

SÁBADO - 2/2

Recadastramento de
beneﬁciados pela Secretaria
de Esportes termina sexta-feira

Professores e gestores da
Rede Municipal participam da
primeira reunião de 2013

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Esportes e Lazer, está fazendo o recadastramento de atletas e técnicos que eram beneficiados em 2012. O prazo termina nesta sexta-feira (1º/2). Para realizar o recadastramento,
é preciso ir até o ginásio do Centro Esportivo João Carlos de
Oliveira "João do Pulo", das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17
horas. O recadastramento está sendo feito apenas para os
atletas e técnicos que já possuíam algum tipo de benefício no
ano anterior.
ESPORTES 16

Docentes da Rede Municipal de Ensino se reuniram na
quinta-feira (31), no plenário da Câmara Municipal, para a
primeira reunião anual de planejamento dos professores da
Rede Municipal de Ensino.
O 1° Encontro de Projetos e Planejamentos 2013 apresentou as diretrizes para o ano letivo na cidade e abordou
também os planos de carreira e de gestão.
Um total de 800 professores e gestores compareceram,
nos períodos da manhã e tarde.
SEGUNDO CADERNO

Cidade
recebe
seminário de
capacitação
sobre isenção
tarifária nos
transportes
públicos
SEGUNDO CADERNO

Nublado e pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
30ºC

DOMINGO - 3/2
Tempestade,
chuva forte
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
27ºC

SEGUNDA-FEIRA - 4/2
Nublado com
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
26ºC
CPTEC INPE
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Pindense recebe casa que ganhou da Canção Nova

Editorial
Liberdade é marca histórica
de Pindamonhangaba
Empresas do Estado de São Paulo que forem ﬂagradas
explorando direta ou indiretamente mão de obra escrava
serão fechadas por dez anos. A lei que pune os estabelecimentos com a cassação da inscrição do cadastro de
contribuintes do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o que impedirá os empresários de entrarem com novo pedido de registro para exercer o mesmo
ramo de atividade no estado – foi publicada terça-feira (29)
no Diário Oﬁcial estadual. Os envolvidos perdem ainda o
direito de receber créditos do Tesouro do Estado de São
Paulo, de acordo com a lei sancionada segunda-feira (28),
pelo governador Geraldo Alckmin, que é de Pindamonhangaba. Quando foi prefeito da cidade, Alckmin mandou derrubar o antigo prédio da cadeia e no local construiu a “Praça
da Liberdade”, mais tarde denominada “Engº. José Salgado
Ribeiro”. No local atualmente funciona a feira livre.
E a notícia sobre esse recente lei nos leva à seguinte
reﬂexão: o sentimento de liberdade sempre respondeu
“presente” em nosso município. No dia 13 de maio é comemorada a extinção da escravidão no Brasil, originada
por decreto assinado pela Princesa Isabel em 1888. A partir
daquela data nenhum ser humano poderia mais ser obrigado a trabalhar nas fazendas de ricos senhores, sob as
chibatadas de cruéis feitores.
Porém, Pindamonhangaba, outra “Princesa”, a “do Norte”, já havia se antecipado à princesa Isabel e decretado o ﬁm
da escravatura 78 dias antes, no dia 25 de fevereiro de 1888.
Nesta data, todos os escravos foram declarados homens livres graças à difícil luta de um grupo de homens dotados de
espíritos humanitários, a maior parte deles, fazendeiros.
E, com muito orgulho principalmente para toda a equipe
da Tribuna do Norte, um dos líderes desse movimento humanitário foi o dr. João Marcondes de Moura Rangel, que
havia fundado o jornal no dia 11 de junho de 1882 justamente para apregoar, por seu intermédio, duas ideias das
quais era grande defensor: a Libertação dos Escravos e a
Proclamação da República.
Pindamonhangaba foi uma das três cidades da região
a libertar espontaneamente seus escravos, antecipando-se à Lei Áurea. Redenção da Serra e Taubaté também já
haviam tomado a mesma atitude cristã, passando a considerar os homens de cor negra como seres humanos iguais
nos direitos e deveres, como todos os demais.

Datas Comemorativas

Veja as datas que se comemoram
hoje e nos próximos dias:
1º/2 - Dia do Publicitário
2/2 – Dia do Agente Fiscal, Dia de Iemanjá e
Dia Mundial das Zonas Úmidas
3/2 – Dia de São Brás e Dia da Aviação de Asas Rotativas
3/2 – Dia de São João de Brito

Luiz Antonio Romão Prado,
cidadão de Pindamonhangaba
que ganhou uma casa na promoção “Casa Nova Canção Nova”,
recebeu as chaves da residência
nessa segunda-feira (28). A entrega foi transmitida ao vivo para
pela TV Canção Nova. Romão disse sentir-se muito feliz e grato a
Deus por essa dádiva: “Essa promoção teve a participação de milhares de pessoas de todo o país
e tive a alegria de ser o escolhido”.
Romão, que ocupa o cargo de diretor de Serviço Acadêmico na
Etec João Gomes de Araújo, nos
ﬁns de semana administra uma
pousada em Cachoeira Paulista
e paga aluguel, que será uma
despesa a menos assim que a
casa for mobiliada. Além de Romão, participaram da solenidade
da entrega da casa, sua esposa
Marcia; irmãs, Beth e Neusa; fi-

Microsoft
vai acabar
com
Messenger

Divulgação

Romão com familiares e equipe
da Canção Nova no interior de sua
residência. No detalhe, fachada da casa

lhos, Thiago, Felipe e Talita (e namorado Douglas);
o missionário e cantor Dunga; o padre Vagner Baia,
e missionários e funcionários da Canção Nova.

Baile do
Feira de Adoção de Cães e Gatos Hawaii na
ADC Novelis
Neste sábado (2), das 10 às
Divulgação

A Microsoft aﬁrmou recentemente que vai encerrar as atividades do serviço Windows Live
Messenger, que era conhecido
anteriormente como MSN Messenger, em 15 de março. As contas
dos usuários vão ser migradas ao
Skype, que a Microsoft adquiriu há
algum tempo. Conforme aponta a
Forbes, o Live Messenger conta
com um número superior a 100 milhões de usuários.

16 horas, haverá uma Feira de
Adoção de Cães e Gatos na Universidade Anhanguera-Uniderp –
polo Pindamonhangaba. A iniciativa é da União Amigos do Vale
– uma associação de defesa dos
direitos dos animais de Pindamonhangaba. Os interessados em
adotar um animal de estimação
devem levar uma cópia do RG,
CPF, comprovante de residência
e assinar um termo de adoção.
A Universidade Anhanguera-Uniderp – polo Pindamonhangaba ﬁca localizada na av. Nossa
Senhora do Bom Sucesso, 3344,
Campo Alegre.

Grupo Paz e Luz realiza
Jantar Dançante beneﬁcente
O Grupo Paz e Luz realiza um
Jantar Dançante beneﬁcente neste
sábado (2), início às 20 horas, no
restaurante Minuano. A animação
será feita pelo músico mineiro Aloísio Becker, que apresentará um
show com sua gaita. O dinheiro
que for destinado à entidade será
aplicado na compra de cobertores
para a Campanha do Inverno, que
já se encontra em andamento.
Este ano, os integrantes do Grupo
Paz e Luz, sob a coordenação de

Tadeu Godinho, vão entregar 1.300
cobertores a famílias carentes da
zona rural.

Mega-Sena
acumula e
pode pagar
R$ 25
milhões
No sorteio da Mega-Sena
realizado quarta-feira (30), não
houve ganhador e a estimativa
de prêmio da Caixa Econômica
Federal para o sorteio de sábado (2), é de R$ 25 milhões.
Os números do sorteio 1.464
foram: 02 – 24 – 32 – 50 – 54
– 59
De acordo com a CEF, 76
apostadores ﬁzeram a quina e
vão levar R$ 23.495,23 como
prêmio. Na quadra houve 5.570
acertadores e cada um receberá o prêmio de R$ 457,97.

Do livro “1.000 erros de português”
- Autor Prof. Luiz Antonio Saconni
Diz-se que os anos sessenta foram ótimos!
Melhores foram os anos sessentas. Muito melhores que os anos setentas (que tiveram a crise do petróleo), muito melhores que os anos
oitentas (que tiveram Sarney) e - com certeza - muito melhores que
os anos noventas. Nesse caso, quem usa o singular comete erro de
concordância, semelhante a nós foi e a eu pôs. Os jornalistas brasileiros escrevem e dizem como?

Concurso de
Marchinhas
de Quiririm
As inscrições para o 7º Concurso de Marchinhas de Quiririm podem
ser feitas até esta sexta-feira (1º/2),
das 9 às 12 e das 14 às 17 horas,
na Secretaria de Turismo e Cultura,
localizada na Rodoviária Nova. O
Concurso será realizado nos dias 7 e
8 de fevereiro, às 20 horas, no palco
de eventos do Distrito. As inscrições
devem ser realizadas pelo o autor ou
um dos autores da música, que deverá levar, além da cópia autenticada
dos documentos, a letra da música
em seis cópias com título, nome dos
autores e a letra da canção na íntegra, idêntica ao material gravado no
CD, que também deve ser levado e
identiﬁcado somente com o nome
da música.

Erros mais frequentes em entrevista para emprego
Atraso

Escreva corretamente

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.

O primeiro erro cometido pelos candidatos a uma vaga de trabalho é não comparecer ao local no horário
estabelecido. O primeiro erro na entrevista é chegar atrasado. É recomendado que as pessoas saiam com antecedência de suas residências, ainda mais em grandes cidades, onde você nunca sabe o que pode encontrar
pela frente. Hoje em dia, o mínimo que se pode fazer é ligar, avisar que está atrasada. Só pode acontecer em
caso de extrema necessidade que possa ser comprovada.

Ontem e hoje

Falecimentos
30/1 - João Rodrigues da Silva, 73
anos, morador do bairro Vila Prado.
28/1 - Maria Célia Teodoro da Silva,
57 anos; Ana Maria da Silva, moradora do bairro Castolira; Roseli
Aparecida de Oliveira Pinto Alves,
47 anos, morador do bairro Jardim
Imperial.
31/1 - José Nivardo dos Santos, 74
anos, morador do bairro Castolira;
Penha Maria da Silva, 49 anos, moradora do Vale das Acácias

Nesta seção, hoje o leitor pode comparar como era o transporte público para o
Distrito de Moreira César na década de 50 e atualmente, conﬁra:
João Paulo Ouverney

Agustin San Martim

DICAS DE SAÚDE:
Como proceder no dia a dia para
ter uma vida mais saudável
1. Compre congelados, e não enlatados. Frutas e hortaliças congeladas logo após a colheita retêm mais nutrientes que muitas alternativas frescas ou enlatadas.
2. Insira hortaliças na dieta comendo palitos de cenoura em vez
de batata frita, iniciando o jantar com uma salada ou pedindo pizzas
vegetarianas. Não esqueça: as hortaliças devem preencher metade
do prato. isso deixa um quarto para o amido e um quarto para carne
magra ou peixe, o recomendado por nutricionistas.

Ontem... A famosa “jardineira” do passado

Hoje... Ônibus que fazem o mesmo percurso

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE - FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
EDITOR CHEFE:
João Paulo Ouverney - Mtb 20.087
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS:
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo

REPRESENTANTE NACIONAL:
RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/
SP - Tel./Fax: (11) 6971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br)

IMPRESSÃO: Jornal Cidade de Rio Claro Ltda. (19) 3526-1000
CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

www.tribunadonorte.net - contato@tribunadonorte.net

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 1º de fevereiro de 2013

3

Principais ruas de Moreira César
recebem recapeamento asfáltico
Célia Lima

A avenida José Augusto
de Mesquita, em Moreira César, começou a receber serviços de recapeamento. As
obras começaram na região
do recinto São Vito e vão seguir até às proximidades com
a rodovia Presidente Dutra,
no entroncamento com a rua
Professor Vicente Punzi –
exceto em cima do viaduto,
no centro do distrito.
A Subprefeitura de Moreira César informou que
os trabalhos serão feitos de
modo que não atrapalhem
o fluxo de veículos no distrito. Ainda assim, durante
as obras, que devem durar
três semanas, a Prefeitura
fará a sinalização do local
para evitar problemas no
trânsito.
Junto com o recapeamento, as tampas de postos
de visitas de esgoto também
serão ajustadas para que não
fiquem buracos na avenida.
Outro serviço que será
executado será a nova sinalização da via – deixando o
local mais seguro para todos.

Prefeitura deve concluir recapeamento em até três semanas

Coalizão deve criar fórum para
combater as drogas e o álcool
O Grupo Coalizão de
Pindamonhangaba realizou
a primeira reunião ordinária
do ano de 2013, quinta-feira
(31), na paróquia São Benedito, na Vila São Benedito,
no Distrito de Moreira César.
Durante o encontro, foram
debatidos diversos assuntos

pertinentes ao Coalizão com
a realização de um fórum sobre o combate ao consumo de
álcool e uso de substâncias
alucinógenas e ilícitas por
menores, durante a Semana
de Combate às Drogas de Pindamonhangaba.
Também ficou estabelecido

que o Coalizão realizará nas
escolas, um diagnóstico sobre
o uso de maconha com o intuito de promover uma grande
campanha contra a droga.
Outros pontos foram comentados na reunião, como o
destaque dado ao Grupo Coalizão pelo coordenador de PoOdirley Pereira

Encontro traçou
objetivos do
grupo para
combate ao
álcool e às
drogas

líticas Sobre Drogas do Estado
de São Paulo, Dr. Luiz Alberto Chaves de Oliveira, no
Congresso Internacional Free
Mind, realizado em São Paulo.
O encontro contou com
pessoas de várias instituições
como: a presidente e o vice do
Coalizão, Eliane Prado Marcondes e Lafaiete Marcondes
Sobrinho; padre José Julio;
2º Sargento Luciano – que
representou o Capitão Cavalheiro da Polícia Militar; Homero Bastos – representando
o vereador José Carlos Gomes – Cal; Rosiney Aparecida
Lourenço; Miriam Andrade
(Secretaria de Saúde); Maria Aparecida R. de Campos
(Secretaria de Governo); Ângela G. Greco (Secretaria de
Educação); Rute Lidiane (Secretaria Estadual de Ensino);
Tânia O. Benitez (Comitê da
Juventude); professora Geni
Dias Ramos, dentre outros.

Alameda terá nova
sinalização de trânsito

Célia Lima

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura de Moreira César, concluiu os serviços de
limpeza nos canteiros centrais e de recapeamento na
alameda das Grevíleas. A próxima etapa é sinalizar a
via – o que deve ocorrer nas próximas semanas. De
acordo com a Subprefeitura, é preciso melhorar as
condições climáticas para que a adesão da tinta ao
asfalto seja melhor. Ainda segundo a Subprefeitura,
outros pontos do distrito estão recebendo atenção
especial, principalmente agora no período de chuvas.

Páscoa terá 23.231 vagas
temporárias no Brasil
Pinda deve se beneficiar com a data
A Páscoa acontece no final
de março, mas já está movimentando bastante o mercado
de vagas temporárias. Estão
abertas 23.231 oportunidades
nas principais marcas com remuneração de até R$ 1,2 mil,
incluindo benefícios. As empresas estão contratando para
os turnos extras nas fábricas
em funções como auxiliar de
produção, auxiliar de embalagem e estoquistas. Em média,
22% dos temporários conse-

guem a efetivação e continuam trabalhando na produção
de bombons e barras de chocolate.
As empresas também
contratam muitos promotores para atuar na divulgação
dos produtos. Sem grande
chance de efetivação, a vaga
exige ter mais de 18 anos,
habilidade com o público,
disponibilidade de horário
e Ensino Médio. O salário
chega a R$ 700.
Divulgação

Na Páscoa, os ovos enchem os supermercados

Prefeitura amplia serviços sociais à população

A equipe de abordagem
social e documentação da
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde e Assistência
Social, ampliou os serviços
de orientações e retirada de
documentação pessoal. Os
munícipes podem procurar a
equipe para orientações sobre a sua documentação pessoal, sendo atendido e orientado ainda sobre os serviços
da rede socioassistencial.
Diariamente, a equipe realiza atendimentos no Cias
– Centro Integrado de Assistência Social e plantões
no CrasAraretama, CrasCastolira e CrasMoreira César.

Locais e horários de atendimento da população
Local			Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Cias			

8 às 11 horas

8 às 11 horas

8 às 11 horas

8 às 11 horas

8 às 11 horas

Cras Castolira		

8 às 11 horas				

Cras Araretama				

8 às 11 horas			

Cras Moreira César							8 às 11 horas

Os serviços oferecidos são:
orientações sobre documentação pessoal; encaminhamento para 2ª via do RG na
Polícia Civil ou Poupatempo, em Taubaté; emissão do
Comprovante de Inscrição
do CPF através do site da
Receita Federal; emissão
de Antecedentes Criminais
através do site da Secretaria
de Segurança Pública de São

Paulo; encaminhamento para
retirada de Carteira de Trabalho no PAT; encaminhamento para retirada do Título de
Eleitor e Certidão Negativa
no Cartório Eleitoral; solicitação de 2ª via de Certidão
de Nascimento e Certidão de
Casamento; orientações sobre a declaração de insuficiência de recursos (declaração
de pobreza).

Importante destacar que
todos os serviços são gratuitos e apenas os órgãos
emissores da documentação é que cobram taxas para
a retirada dos documentos
como a 2ª via do RG, cuja
taxa é de R$ 29,06.
Caso a pessoa não tenha condições de custear
as taxas cobradas, a equipe
orienta sobre a declaração

de insuficiência de recursos, mais conhecida como
declaração de pobreza. A
declaração está baseada
na Lei nº 7.115, de 29 de
agosto de 1983 e pode ser
apresentada para a isenção
de pagamento das taxas
e outros serviços, como
a disponibilidade de foto
3x4 e xerox, oferecida pelo
PoupaTempo.

A intenção da Prefeitura é que sejam criados,
futuramente, mutirões nos
bairros de acordo com as
necessidades da população
e novos serviços, como a
elaboração de currículo
para as pessoas que buscam
oportunidade no mercado
de trabalho.
A equipe de abordagem
social e documentação é
formada por um assistente
social, três educadores e um
motorista. As dúvidas podem
ser sanadas pelo telefone
3643-1607 ou diretamente
no Cias, que fica na rua Euclides de Figueiredo, 92, Alto
Cardoso.
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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.
Nova Indústria instalada em
Pindamonhangaba está admitindo os
seguintes profissionais:
ENCARREGADO DE USINAGENS - 1 vaga 5 anos de experiência. Experiência em usinagem
com máquinas convencional e CNC; facilidade
em cálculos – Técnico em Mecânica e Engenharia de Produção ou similar – Data 15/2/2013.
ENCARREGADO DE MONTAGEM MECÂNICA –
1 vaga – 5 anos de experiência – Preferencialmente
conhecimento de máquina de fraldas descartáveis
ou máquina de absorventes – Técnico em Mecânica e Engenharia de Produção ou similar – a definir.
ENCARREGADO DE MONTAGEM ELÉTRICA
– 1 vaga – 5 anos de experiência – Preferencialmente, conhecimento de máquina de fraldas descartáveis ou máquina de absorventes , normas europeia, americana e brasileira (NBR) – Engenharia
Elétrica, cursos adicionais em normas – a definir.
ENCARREGADO METROLOGIA – 1 vaga
– 3 anos de experiência –Conhecimento na
área de usinagem (metalúrgica) – 15/3/13.
PROGRAMADOR DE CAM – 1 vaga – 3 anos
de experiência. Experiência em Esprit e desejável conhecimento em Ismartcam –Técnico Mecânico, CAM e CNC – 15/3/13.
OPERADOR E PROGRAMADOR DE CENTRO DE USINAGEM ( CENTRO COM QUARTO EIXO) – 2 vagas – 2 anos de experiência.
Experiência em Ferramentaria e facilidade em
Programação no comando da máquina, preferencialmente Mazatrol – Técnico – 15/3/13.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM (CENTRO DE USINAGEM) – 3 vagas – 2 anos de experiência – Experiência em Ferramentaria - a confirmar.
RETIFICADOR (cilíndrica) – 2 vagas – 3 anos de
experiência. Experiência em Ferramentaria; facilidade em leitura de micrometros milesimal – 15/02/13.
RETIFICADOR (plana) – 1 vaga – 1 ano de
experiência. Experiência em Ferramentaria; facilidade em leitura de micrometros – 15/2/13.
TORNEIRO CNC – 2 vagas – 2 anos de experiência.
Experiência em Ferramentaria e produção – 15/2/13.
TORNEIRO MECÂNICO – 1 vaga – 3 anos de experiência. Experiência em Ferramentaria – 15/2/13.
FRESADOR FERRAMENTEIRO – 2 vagas – 3 anos
de experiência. Experiência em Ferramentaria – 15/2/13.
ALMOXARIFE DE FERRAMENTA E MATÉRIA
PRIMA – 1 vaga – 1 ano de experiência. Com
conhecimento em Desenho Mecânico – Técnico Mecânico – 15/2/13.
MECÂNICO MONTADOR – 2 vagas – 3 anos
de experiência. Com conhecimento de instrumento de medição; Leitura e interpretação de
desenhos mecânicos – 15/2/13.
Os interessados deverão enviar o
currículo, com a pretensão salarial, para
zuiko@zuiko.com.br

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
SERVIÇOS
PRECISAM-SE
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
Aparelhagem de som, 2
caixas acústicas c/ suporte, mesa de som 16 canais
e potência, R$ 2.200,00;
amplificador e pedaleira
de guitarra. Tel 3642-8165
/ 8111-3328 / 9773-1313
Bicicleta, furadeira, aparelho DVD, celulares,
camas, morsa, botijão de
gás, macaco jacaré, geladeira, balcões, vasilhames. enxadas, picaretas,
rodas de alumínio.Tel.
8264-8277
Data-show,
aluga-se e telão p/ festas e
eventos. Tel 3522-5171
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 granito, 2 m por
0,57 cm, com cuba de
inox. Tel 3522-5824
Porta 80 cm; cama de
solteiro; máquina de
lavar roupas 8 kg, 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 8877-4220
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 36376210
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,
IPVA pago, trava elétrica, tabela, Tel 36428165 ou 8111-3328
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$
8.500 mil. Tel 3645-7335
Uno Fire 1.0, 2003, 4
portas, azul, alarme e
trava. Tel 9173-0682
Fiat Uno EP, vinho, vidros elétrico, motor revi-

sado, 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
CG Titan 150, 2008,
preta. Tel 9110-1180 ou
9709-1715
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, 2 dorm, dem dep,
gar 2 carros, Tel 91730682 ou 9709-1715
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

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. áq 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

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
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$650.Tel 88815240
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
mobiliada, a 100 metros
da praia, reservas com
antecedência. Tel. 36423740 ou 9736-7019
Ubatuba, casa para
o feriado do final de
ano, R$ 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
Bairro das Campinas,
1000m², com casa nova,
toda murada, R$ 180
mil. Tel 3642-3027
Borba, 5000m², mina
d’água, asfalto a 300m,
sem benfeitorias, R$170
mil. Aceita-se imóvel de
menor valor como parte
do pag. Tel 9155-0511
Fazendinha, 30 alq.,
casa sede, 2 casas de
caseiro, formado em
branquearia e muita
água. Tel 3645-5896
ou 9724-4154
Lago Azul, 2.145m²,
sem casa, na avenida
com asfalto, R$240 mil.
Contato: deboraonoschang@hotmail.com
Macuco, 5 alqueires, (27
km do centro), casa sede
e casa de caseiro, nascente, R$ 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
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 36433138
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
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Polícia Rodoviária apreende 100 quilos
de maconha em Pindamonhangaba
Polícia Rodoviária Federal

Uma das maiores apreensões de droga da história de
Pindamonhangaba foi feita
pela Polícia Rodoviária Federal segunda-feira (28), às
16h30, no posto de pedágio
de Moreira César (km 89 da
via Dutra). Os policiais pararam um ônibus que ia de São
Paulo com destino a Recife

(Pernambuco) e, ao investigarem a bagagem, encontraram diversas malas exalando
um forte odor. Verificando o
conteúdo, viram que elas estavam cheias de maconha,
dissimulada como “café” para
diminuir o cheiro. Por meio
das etiquetas chegaram ao
proprietário, R.B.J., 26 anos,

residente em Cravinhos (SP).
Ele confessou que estava
transportando o produto para
ser entregue a uma pessoa que
o procuraria em sua chegada a
Recife e lhe pagaria R$ 400,
pelo “serviço”. O homem
recebeu voz de prisão em flagrante e a droga foi colocada
à disposição da Justiça.

Vigaristas aplicam golpe em
mais um cliente de banco
As malas cheias de maconha que foram apreeendidas pela polícia

Motorista embriagado bate
na traseira de outro veículo
A Polícia Militar atendeu um acidente entre
dois veículos segunda-feira (28), às 20h11, no anel
viário, bairro Alvarenga.
Segundo consta no BO, L.
V.C., 46 anos, dirigia um
Passat placa de Pinda, e

bateu na traseira de um Escort placa de Guaratinguetá, conduzido por J.V.S., 19
anos, morador em Guará.
O jovem disse que a colisão ocorreu quanto ele reduziu a marcha próximo a
uma lombada, foi falar com

o condutor do outro carro e
notou que o mesmo falava
com dificuldade e confessou haver bebido duas latas
de cerveja. A PM apreendeu
o Passat e o proprietário foi
conduzido à delegacia para
o exame de sangue.

Policiais recuperam carro
furtado em Tremembé
Durante operação de rotina, policiais militares avistaram um automóvel Gol
verde, placa BQY-8324 de
Tremembé, estacionado em

uma rua do Parque das Nações, às 9h50 de sexta-feira
(26). Pesquisando os dados
junto ao Prodesp, ficou constatado que o veículo havia

sido furtado na cidade de Tremembé, pertencente a P.H.T.,
22 anos. O Gol foi rebocado
até o pátio credenciado onde
ficou à disposição da vítima.

Motorista derruba ciclista
e foge sem prestar socorro
M.A., 51 anos, residente
no bairro Morumbi, foi atropelado às 15h30 de terça-feira (29), quando transitava em

sua bicicleta pelo bairro. Socorrido pelo resgate e levado
ao Pronto-socorro, ele disse
que um Fiat Uno branco,

dirigido por uma mulher de
meia idade, bateu nele e que
a condutora desse veículo não
parou para prestar socorro.

Ônibus de transporte coletivo
é assaltado no Cidade Nova
Um ônibus que fazia a
linha do bairro do Feital foi
assaltado por duas pessoas,
às 21h50 de terça-feira (29),
no bairro Cidade Nova. Se-

gundo consta em BO, os autores do delito teriam sido
R.V.S., 21 anos, residente na
zona Leste, e um adolescente
de 16 anos. Os soldados que

atenderam a ocorrência conseguiram localizar os dois,
que negaram a autoria do
roubo, mas foram reconhecidos por testemunhas.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB),
determinou na terça-feira
(29), a fiscalização de todas
as boates em funcionamento
no Estado. A operação “Pre-

venção Máxima” será feita
pelo Corpo de Bombeiros
e terá como foco inicial as
casas noturnas com mais de
1.000 metros quadrados, mas
vai atingir também salas de

cinema, teatros e salões de
clubes. O serviço vai mobilizar 300 equipes dos bombeiros. A operação começou na
noite dessa quarta-feira.

W.R.V., 56 anos, foi
vítima de vigaristas que
agem nas proximidades
dos caixas eletrônicos das
agências bancárias. Ele
disse que um homem apa-

Moto bate
em poste e
condutor fica
ferido
A.M., 39 anos, conduzia
a moto Honda CG placa de
Pindamonhangaba, no loteamento Ipê I, Distrito de Moreira César, quando perdeu o
controle e bateu em um poste, sendo socorrido e levado
ao PA. O acidente aconteceu
às 22h10 de segunda-feira
(28). A polícia apreendeu a
moto por estar sem condições de trafegar devido aos
danos causado pela colisão.

Cliente de
banco alega
compras
indevidas em
seu nome
O cliente de um banco de
Pinda, E.V.T.C., 26 anos, registrou BO na delegacia local
alegando que foi feita uma
compra indevida utilizando
seu cartão de crédito. O valor
seria de R$ 245, em duas parcelas, uma para 10 de fevereiro e outra em 10 de março.
O jovem alega não ter sido
ele o autor da compra.

Procurado
pela justiça
Governador manda Bombeiros
é capturado
fiscalizarem todas boates de São Paulo pela PM

Dicas de Segurança
Não compre mercadorias a preços “de ocasião”, oferecidas na rua. Geralmente, são imitações, falsificações, produto de roubo ou bens que podem mesmo não existir. Tapetes “orientais”, eletrônicos pela metade do preço (que, se
entregues, são na verdade caixas com tijolos) e uísque são
algumas tentativas comuns de adulteração.

DISQUE 100

Durante patrulhamento na
madrugada de quarta-feira
(30), policiais militares abordaram um homem no loteamento Azeredo, Moreira César, e, ao ser consultado seu
RG junto ao Prodesp, ficou
constatado que ele era procurado pela justiça. Tratavase de E.O.S., 39 anos, com
mandado de prisão emitido
pela 1ªVara Judicial da Comarca de Pindamonhangaba.
Conduzido à delegacia, foi
encaminhado à cadeia pública de Guaratinguetá.

rentando 30 anos de idade
se aproximou, o viu digitando sua senha, puxou
conversa e trocou seu cartão do banco por outro, efetuando compras no valor de

R$ 7.998 em uma grande
supermercado da região,
além de tentativas frustradas de saques. O cartão
que estava com a vítima foi
apreendido pela polícia.

Cocaína e maconha
são encontradas com
passageiro de ônibus
Quarta-feira (30), D.E.S.,
18 anos, residente em Teófilo
Otoni (MG) foi preso pela Polícia Rodoviária Federal no km
87 da via Dutra. O ônibus em
que ele viajava com destino a
Aracaju (Sergipe), foi fiscali-

zado pelos policiais e, em uma
bagagem, foram encontrados
um tijolo de maconha e uma
porção de cocaína. O rapaz foi
encaminhado à delegacia de
polícia do município onde foi
autuado em flagrante .

Ladrões levam dois
carros estacionados
em vias públicas
Duas pessoas foram vítimas de ladrões de automóveis terça-feira (29). Uma
das vítimas é J.M.J.M. que
teve seu Logus preto, placa EIC-0061 de Guarulhos,
furtado no Parque São Domingos. Ele afirmou que
ouviu barulho do carro que
estava estacionado na rua,

mas nada pode fazer.
Outro caso foi o de E.
V.S., que teve o Uno Mille
cor cinza, placa NBO-6829,
furtado da frente de sua
casa. E.V.S. contou à polícia
que ouviu o motor do veículo funcionando e correu para
a rua, porém o carro já tinha
sido levado.

Jovem é assaltada na rua
por ladrão armado de faca
P.P.S., 23 anos, residente
no bairro Cidade Nova, foi
assaltada por um homem armado de faca, às 18h20 do
último dia 26, quando tran-

sitava a pé. A vítima disse
à polícia que o assaltante
levou seu telefone celular e
a importância de R$ 90 em
dinheiro.

Nova Lei Seca multa
motorista com
0,05 mg de álcool
O motorista que for parado no trânsito para teste do
bafômetro e for flagrado com
0,05 mg ou mais de álcool
por litro de sangue será multado, caso esta quantidade estabelecida pelo Contran seja
atingida mesmo quando considerada a taxa de tolerância
máxima dada ao aparelho. A
nova medida já está valendo, foi publicada no Diário
Oficial de terça-feira (29),
após ter sido sancionada pela

presidente Dilma Rousseff.
Antes disso, a quantidade
permitida era de 0,1 mg/L.
Agora as autoridades podem
utilizar, além do bafômetro,
testes clínicos, depoimento
de policiais, testemunhos
de terceiros, fotos e vídeos
para comprovar a embriaguez do motorista. A multa
é de R$ 1.915,30 a infração
ocasiona também retenção
do veículo e suspensão da
CNH por4 12 meses.

Pindamonhangaba, sexta-feira, 1º de fevereiro de 2013

O vereador Felipe César - FC
(PMDB), enviou solicitação ao Governo Federal, através do Ministério
da Educação sobre a possibilidade
de instalação de uma faculdade pública federal em Pindamonhangaba
com cursos de diversas áreas para
beneficiar a juventude da região
metropolitana do Vale do Paraíba.
De acordo com o vereador, esta
iniciativa se faz necessária para dar
condições aos jovens, sobretudo os
mais carentes, de ter acesso à formação superior de forma gratuita.
A necessidade desta região é de
uma faculdade pública federal, nos
cursos como medicina veterinária,
engenharia, arquitetura, matemática,
química e física, visando atender
a demanda de estudantes que não
tem condições de pagar um ensino
superior de qualidade.
O vereador Felipe César – FC,
disse que 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
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Felipe César – FC
pede instalação de uma
faculdade pública federal

Vereador
Felipe César

ensino federal gratuito”, destaca o
vereador Felipe César – FC.
Rotatória na Estrada
do Ribeirão Grande
O vereador Felipe César – FC,
enviou solicitação ao prefeito pedindo estudos e providências para
implantação de uma rotatória na
bifurcação da Estrada Jesus Antônio
Miranda com a Estrada dos Mirandas, no bairro do Ribeirão Grande.
Segundo o vereador, considerando o grande movimento e tráfego
que a Estrada do Ribeirão Grande
recebe diariamente, principalmente
aos finais de semana, e os diversos
acidentes já registrados no local e
os riscos existentes, a construção de
uma rotatória vai dar mais segurança
a todos os usuários desta estrada
que atende a zona rural do Ribeirão
Grande. “Temos que fazer, e urgente,
alguma coisa visando a segurança
dos usuários da estrada do Ribeirão
Grande e estrada dos Mirandas. A
construção desta rotatória vai possibilitar maior conforto e segurança
a todos que se dirigem a esta região
da zona rural, muito procurada pelos
turistas, principalmente nos finais
de semana”, enfatiza o vereador
Felipe César

Janio pede solução
para problema da
internet na Saúde
Procurado por munícipes solicitando que intercedesse junto à Prefeitura
no sentido de resolver os
constrangimentos ocorridos no CEM - Centro de
Especialidades Médicas com relação as contantes
quedas da internet o que
tem dificultado a marcação
de consultas pelo sistema,
o vereador Janio Lerario
(PSDB) enviou ao Prefeito Vito Ardito Lerario o
requerimento nº30/2013,
de 28/01/2013, solicitando
informação sobre a viabilidade de instalar nas áreas
vinculadas à Secretaria de
Saúde, serviços de internet
desvinculados dos demais

o sistema “SISREG”, que
oferece todo o subsídio
necessário para o dia a dia
dos trabalhos de todos os
setores, ou seja, desde a
marcação de consulta até
o agendamento dos exames em outros locais que
prestam serviço à saúde da
população.
Janio observa que a saúde é uma área que utiliza
excessivamente a internet e
estando vinculado a outros
departamentos, ela tornase mais lenta, dificultando
assim os trabalhos dos
funcionários causando
grandes problemas aos
munícipes e à população
em geral.

Vereador Cal confirma
realização de carnaval
em Moreira César

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB), que sempre
lutou pela inclusão de Moreira
César no calendário Carnavalesco da cidade vê, mais uma vez,
com muita alegria, a realização
do Pré-Carnaval do Distrito, que
será animado pela Banda Siriloco, no dia 03 de fevereiro, das 18
às 21 horas. Das 21 às 23 horas, o
show ficará por conta da Banda do
Preto Joia que se destacou como
interprete de sambas de enredo
e foi um dos autores do imortal
samba “Liberdade, Liberdade,
Abre as Asas sobre Nós”, que
hoje é tema de abertura da novela
“Lado a Lado”.
Cal reforça o convite para
toda a Comunidade do Distrito e
também da cidade para que com-

pareçam aos eventos, que serão
realizados no Vale das Acácias.
Cal também destaca com
muita alegria o “Circuíto Folia”
que contará com dois blocos do
Distrito - Galera do Boteco e
Bloco do Cupi - que sairão as
17h30 do Centro Comunitário do
CDHU e vão desfilar até a praça
Santa Rita, no Vale das Acácias.
Av. Manoel César Ribeiro
O vereador Cal enviou um
requerimento ao Governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin; ao
“DER” Departamento de Estradas
e Rodagens e a Prefeitura de
Pindamonhangaba, solicitando
informar sobre qual fase se encontra o processo de duplicação
da avenida Manoel César Ribeiro,
e recebeu a seguinte resposta:
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Vereador
Janio Lerario

Departamentos do Município. Janio Lerario ressalta
que “o fluxo de paciente é
grande, uma vez que, um
grande número de consultas de especialidades acontece no prédio do CEM. O
vereador explica, ainda,
que antes o agendamento
era feito manualmente e
hoje a cidade conta com

O vereador lembra que
está acompanhando os trabalhos da prefeitura e que,
no início do novo mandado
muitas atividades ainda
estão se ajustando e que
é normal esta insatisfação
das pessoas. “Acredito que,
muito breve, esta situação
estará resolvida”, finalizou
Janio Lerario.

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

Martim Cesar pede
Professor Osvaldo
Dr. Marcos Aurélio
melhorias na iluminação ressalta projeto educacional
solicita informações
sobre a Creche do Idoso pública do anel viário
da Diretoria de Ensino
Sempre atuante e participativo na área da saúde, o
vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) solicitou
à Prefeitura, através de requerimento apresentado em
última sessão ordinária, para que a instituição faça o
esclarecimento de como está o andamento para a implantação da Creche do Idoso em Pindamonhangaba.
O vereador alega que é importante termos um lugar
adequado e confortável para estadia de nossos entes
queridos. A Creche do Idoso é um lugar apropriado e
especial para que pessoas experientes e que servem de
Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Martim
Cesar (DEM) encamin h o u In d i cação ao E x ecu t i v o , s o l i ci t an d o p ro vidências para que sejam
verificadas a iluminação
pública existente no anel
viário, do trecho que
v ai d a R o t at ó ri a Am aci o
M azzaro p i at é a R o t at ó ria denominada Vereador
Nel s o n Narezi , n o cru zam en t o co m a av en i d a
Antônio Pinheiro Junior,
p o i s ex i s t em v ári as l âm p ad as q u ei m ad as e al g u m as p ro t eçõ es d e v i d ro
dependurada, colocando
em ri s co o s v eí cu l o s q u e
p o r al i t rafeg am . “Um a
b o a i l u m i n ação p o r s i s ó
j á é g aran t i a d e s eg u ran ça p ara t o d o s q u e u t i l i -

zam es t a v i a”, d e s t a c a o
v eread o r M art i m C e s a r.
Lombada
no Mombaça
O vereador Martim
C e s a r, e n c a m i n h o u I n dicação ao Prefeito Vito
Ardito, pedindo estudos
e providências para que
seja confeccionada uma
lombada física na pista
sentido centro – bairro
da avenida Alferes Manoel Ribeiro do Amaral,
no bairro do Mombaça.
“Neste trecho os veículos
trafegam em velocidades
acima do permitido, causando risco à segurança
dos moradores e pedestres
que por ali transitam”, justifica o v eread o r M a r t i m
C és ar.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Dr. Marco Aurélio Villardi

exemplo de vida para nós, mas que hoje se encontram
em estado de dependência, possam ter um ambiente
seguro e confortável e que possam exercer várias
atividades de forma criativa, ao longo de sua estadia.
“Essas pessoas atendidas teriam tranquilidade e carinho
para que seu dia seja especial e proveitoso”, explica
o vereador Dr. Marcos Aurélio.
Na Creche do Idoso seriam oferecidas instalações
seguras e com profissionais altamente qualificados e
preparados. O vereador enfatiza que a creche deverá
contar com médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e pessoas preparadas para atendimento,
convívio e higienização do ambiente. “O local também
contará com salas de jogos, sala de estar, lugar para
banho de sol, internet, refeitório e um amplo espaço
para algumas atividades físicas e criativas. Assim as
pessoas podem trabalhar tranquilas e sabendo que seus
idosos terão um dia agradável e seguro e, no final da
tarde, estará de volta ao conforto do lar e com amor da
família. Por isso é importante implantarmos a Creche
do Idoso”, concluiu Dr. Marcos Aurélio.

Vereador Martim Cesar

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

de

Ensino, Gicele

de

Paiva Giudice

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrao (PMDB), esteve no
último dia 14 visitando
a professora Gicele de
Paiva Giudice, Dirigente
Regional de Ensino de
Pindamonhangaba, cuja
pauta principal foram os
assuntos relacionados à
educação em nossa cidade, e principalmente o
projeto desenvolvido pela
Regional de Ensino em
Pindamonhangaba.
O vereador Professor
Osvaldo, disse que foram
discutidos vários assuntos
e projetos sobre a educação dos alunos da Rede
Municipal de Ensino, os
projetos voltados para
a Escola da Família, as
Bibliotecas Municipais,
e a Escola de Excelência
Esportiva (escola olímpica
na Escola Estadual Dirce

e o vereador

Professor Osvaldo

Aparecida).
O vereador Professor
Osvaldo ressaltou a importância do projeto Escola
Olímpica, que está sendo
realizado pela Diretoria
Regional de Ensino de Pindamonhangaba, que visa
proporcionar um novo modelo de aprendizado onde
os estudos e os esportes
caminham juntos. “É um
projeto piloto desenvolvido pela Diretoria Regional de Ensino em que os
alunos participantes deste
projeto tem transporte e
alimentação fornecidos
pela regional de ensino
de nossa cidade. Ficamos
contentes com o trabalho
desenvolvido pela professora Gicele, que não mede
esforços pela melhoria da
educação em nossa cidade”, 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

TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira, 1º de fevereiro de 2013

Roderley Miotto solicita
melhorias no Parque da
Cidade e bairro do Santana
O vereador Roderley
Miotto (PSDB) recebeu diversas reclamações de munícipes
pedindo melhorias para o Parque da Cidade José Antônio
Oliveira. O local é utilizado
diariamente por moradores da
região para práticas esportivas
como: corrida, ciclismo e
caminhada.
De acordo com o vereador,
os munícipes reclamam da
falta de segurança no parque
e que o local está sendo utilizado para consumo de drogas;
eles pedem ainda a poda de
mato e árvores e iluminação
geral para maior segurança
à noite.
Lombada
no Santana
O vereador Roderley
Miotto está solicitando a
instalação de um redutor de
velocidade, tipo lombada, na
rua Rioty Yassuda, no bairro
Andrade. Segundo os mora-

dores da região, os motoristas
trafegam em alta velocidade,
colocando a vida dos munícipes em perigo.
Castolira
O vereador Roderley Miotto também enviou solicitação
ao Prefeito com cópia para
a Empresa de Ônibus Viva
Pinda, sobre a viabilidade de
inclusão de mais horários de
ônibus no bairro do Castolira, para que seja reduzida a
longa espera de duas horas
entre um ônibus e outro. “É
muito sacrifício para os usuários do transporte coletivo
do Castolira, ﬁcarem duas
horas esperando um ônibus
para resolver suas questões
no centro da cidade. Pedimos
ao prefeito e à empresa uma
solução rápida e viável para
minimizar o desconforto
dos usuários deste serviço”,
conclui o vereador Roderley
Miotto.
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR RODERLEY MIOTTO

Ricardo Piorino
viabiliza mais verbas
para Pindamonhangaba

“SÃO RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA
LAERTE ASSUMPÇÃO”

QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO

Através de solicitação
formulada pelo vereador
Ricardo Piorino, junto ao
Deputado Estadual Major
Olímpio, (mesma sigla
partidária do vereadorPDT), foram apresentadas
e aprovadas duas emendas
ao orçamento do Estado
(nº 5959 e 5960) remanejando recursos para a Secretaria de Esporte e Lazer
(SELP) de nossa cidade.
Segundo o vereador, as
emendas citadas (total de
R$ 600.000,00) visam garantir a construção de uma
quadra poliesportiva no
bairro Laerte Assumpção,
Distrito de Moreira César.
“A comunidade deste bairro é muito carente de uma
estrutura que possa proporcionar a prática de esportes
e lazer”, esclareceu Piorino.
“Aproveito para agrade-
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Toninho da Farmácia
agradece Secretário de
Governo por obras concluídas

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) agradece ao Secretário de Governo, Francisco Norberto Silva (Norbertinho), por
atender e concluir as obras solicitadas através das Indicações
feitas pelo vereador.

MANUTENÇÃO

DA

ESTRADA

QUE DÁ ACESSO A

O ACESSO DOS MORADORES.

COMUNIDADE

cer meu companheiro de
partido, Deputado Major
Olímpio, que nos atendeu
e apresentou as emendas
apontadas, fortalecendo
nosso orçamento e dando
condições para atingirmos
nosso objetivos”, finalizou
o vereador.
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CARLOS
EDUARDO DE
MOURA – MAGRÃO

VEREADOR

Fale com o vereador Magrão:

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

NO

BOSQUE,

FACILITANDO

LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL
ACADEMIA DA MELHOR IDADE,
NO BAIRRO DO BEIRA RIO.
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Centro de Zoonoses
O vereador Toninho da Farmácia encaminhou a Prefeitura, o Requerimento nº 048/13
solicitando informações sobre
o andamento do projeto de
construção do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ. “Faço
mais uma vez esta cobrança, pois somos cobrados pela população
que se preocupa com os animais abandonados e maltratados”,
destaca o vereador Toninho da Farmácia.
Quem mata cachorros
e gatos com o produto
chamado Chumbinho
é covarde.
Quem vende o
Chumbinho é mais
covarde ainda.

Magrão apresenta suas Professor Eric solicita
primeiras reivindicações um Poupatempo para
Requerimentos:
Na primeira reunião legislaPoupatempo em Pindamo- Pindamonhangaba
tiva de 2013, na última segunda-

Indicações:
Cemitério para Moreira César
Praça do Pasin
Construção de galerias no
bairro Azeredo
Bilhete único para o transporte coletivo
Melhorias para Via Expressa
Creches em Período Integral
Instalação do SENAC em
Pindamonhangaba
Ampliação do Centro Esportivo Zito
Lombada na avenida 15 de
novembro na Cidade Nova
Reforma da piscina do bairro
Cidade Nova
Faixa elevada para pedestres
em frente a lotérica no Ipê II

CHACRINHA,

E DA

Fale com o vereador:

nhangaba
PEC – Praça de Educação e
Cultura no bairro Liberdade
AMI – Academia da Melhor
Idade no Terra dos Ipês II
AMI – Academia da melhor
Idade na Vila São José
Pronto Socorro para Moreira
César
Ciclovia – Estrada do Atanásio do bairro Padre Rodolfo até
a Dutra no Feital
Atividade Delegada – Convênio entre o Município e a PM
Construção do prédio da Delegacia de Polícia de Moreira César
Terminal Rodoviário para
Pindamonhangaba
Terminal Rodoviário para
Moreira César
“Estas reivindicações são
públicas, enviadas e solicitadas
pela população. Estarei sempre à
disposição de todos, dia e noite
em busca de melhorias para nossa
querida Pindamonhangaba”, afirma o vereador Magrão.
Veja na integra os requerimentos e indicações acessando o
site: www.camarapinda.sp.gov.
br clicar link: vereadores, em
seguida vereador Magrão.

DA

VEREADOR RICARDO PIORINO

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

feira, dia 28, o vereador Carlos
Eduardo de Moura – Magrão
(PPS) apresentou dezenas de
reivindicações.
Com isso, ele quer arregaçar as
mangas para transformar sonhos
em realidade e presentear a população de Pindamonhangaba e em
especial a de Moreira Cesar com
benefícios que melhorem a qualidade de vida de nossa população.
São elas:
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DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
ORDEM DO DIA
2ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 04 de fevereiro de 2013,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I . Proj et o de Lei n° 06/ 2013, do Ver eador Ri car do Pi or i no,
que “Di spõe sobr e exi gênci as ur baní st i cas par a pr oj et os de
l ot eam ent os”.

VEREADOR PROFESSOR ERIC

O vereador Professor Eric
(PR) enviou o ofício nº01/2013,
no dia 28 de janeiro ao Secretário de Gestão Pública de São
Paulo, Davi Zaía, solicitando
a instalação de uma unidade
do Poupatempo em Pindamonhangaba. Um requerimento
verbal com o pedido foi feito
e aprovado pelo plenário na 1ª
sessão ordinária para reforçar o
ofício, visando evitar, de forma
considerável, o deslocamento
dos moradores de Pindamonhangaba para Taubaté, uma
vez que, os munícipes utilizam
o órgão estadual para a emissão
de documentos devido a agilidade e a rapidez dos serviços
que são prestados.
O vereador destaca também
que a cidade já teve um Poupa-

tempo móvel, que operou de 29
de novembro à 04 de dezembro
de 2010. “Acreditamos que
a implantação de um Poupatempo em Pindamonhangaba
também repercutirá positivamente, pois é uma cidade que
está em constante expansão.
Além disso, o Poupatempo é
uma forma a mais de atender a
população que, nos dias atuais,
agrega muitos afazeres e precisa de agilidade para atender
suas necessidades rapidez na
emissão de documentos”, explica o vereador professor Eric.
O Poupatempo é conhecido
por emitir documentos como
Carteira de Identidade (RG),
Carteira de Trabalho e as segundas vias de CNH e outros
documentos importantes.

Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2013.

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

Fale com o vereador Professor Eric

D I R E TO R A D E C O M U N I C A Ç Ã O :
NATÁLIA LUGLI SPER

Envie sua sugestão para o e-mail:
professoreric@camarapinda.sp.gov.br ou entre
em contato com o gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.

A S S I S T E N T E S D E I M P R E N S A P A R LA M E N TA R :
L U I Z C A R L O S P I N T O (MT B 32.783)
R O B S O N L U Í S M O N T E I R O (MT B 18.021)
T E L E F O N E S : (12) 3644-2275, 3644-2279 E 3644-2281
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Pré-Carnaval vai animar Distrito
de Moreira César neste domingo
A programação do Carnaval 2013 “Caia na Folia” já
começou em Pinda. Após o
grande sucesso do VI Festival de Marchinhas “Zé Sambinha”, realizado no último
ﬁnal de semana, no Largo do
Quartel, a Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, no
domingo (3), o Pré-Carnaval,
na praça Santa Rita, Vale das
Acácias.
O evento promete agitar
o Distrito de Moreira César,
com shows a partir das 18
horas, da banda Siri Loco,
de Pinda, e do intérprete de
sambas enredo Preto Joia,
levando o melhor do samba
para os foliões da região. A
entrada é gratuita e toda a
população está convidada a
participar.
Estrutura
A Prefeitura de Pindamonhangaba está preparando
uma estrutura na praça Santa Rita, com palco de 10 x 8
metros, além de fechamento com grades e chapas. O
evento contará com dez sanitários químicos, sendo quatro
masculinos, quatro femininos e dois para pessoas com
necessidades especiais.
Segurança
A segurança também
está garantida, pois o Corpo
de Bombeiros está acompanhando a montagem das estruturas. A Polícia Militar estará presente, além da Guarda
Municipal e de segurança
terceirizada. Os brigadistas

municipais estarão a postos,
além da equipe da Secretaria
de Saúde, com ambulância e

com o trabalho de conscientização sobre DSTs e Aids.
O pessoal do Departamento

de Trânsito também estará
presente, orientando o trânsito e realizando atividades

educativas sobre a proibição
do uso de bebidas alcoólicas
para motoristas.
Preto Joia
comanda a festa
Conhecido de quem
acompanha o carnaval, Preto
Joia será a principal atração
do baile de Pré-Carnaval no
Vale das Acácias, no domingo (3). Ele é uma das referências do carnaval carioca e
trará para Pindamonhangaba
a experiência de quem comandou algumas das mais
tradicionais escolas de samba na Marquês de Sapucaí.
Nascido
em
1958,
Amaury Valdo ﬁcou conhecido como Preto Joia ainda
na juventude, quando trabalhava como ourives no Rio
de Janeiro. Seu início no
samba se deu no bairro de
Ramos, quando frequentava os ensaios da Imperatriz
Leopoldinense, onde iniciou
sua carreira, em 1985 e se
consagrou como intérprete.

Em 1989, com o marcante “Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós”,
ao lado de Dominguinhos
do Estácio, a Imperatriz foi
Campeã do Carnaval no Rio
de Janeiro.
Foram dez anos de parceria, que renderam à Imperatriz um tricampeonato e o Estandarte de Ouro de melhor
intérprete para Preto Joia.
Em 2000, o intérprete migrou para a Acadêmicos do
Tucuruvi, em São Paulo e, a
partir dali, passou por Porto
da Pedra (RJ), Tradição (RJ)
e Acadêmicos do Tatuapé
(SP), além de integrar projetos como “Puxadores de
Samba”, com Dominguinhos
do Estácio, Jackson Martins,
Serginho do Porto e Wantuir.
O show de Preto Joia na
praça Santa Rita, Vale das
Acácias, será a partir das 21
horas, após a apresentação da
banda Siri Loco, de Pindamonhangaba.

Carnaval terá campanha
educativa no trânsito
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Trânsito,
está preparando a campanha
educativa “Se Beber, Não Dirija”, para o carnaval.
A iniciativa tem foco na
prevenção e visa orientar os
motoristas e motociclistas

para que não ingiram bebidas
alcoólicas antes de dirigir.
A campanha será realizada por meio de faixas educativas em pontos estratégicos
da cidade, distribuição de
panﬂetos e leques com mensagens educativas nos eventos carnavalescos e blitz.

Circuito Folia é inovação do Carnaval Academia seleciona
bailarinas para
competições
No último sábado (26), a Academia Oxy e o Ballet
Buterﬂy realizaram a seleção das alunas de balé
(foto) que vão participar das competições oﬁciais
em 2013, integrando as equipes infantil e juvenil. A
seleção foi coordenada pela professora Ana Paula,
que contou com a colaboração dos professores
convidados Wilson e Iara. As meninas já estão se
preparando para a primeira competição do ano, o 2º
Campeonato de Dança que acontece em Guarulhos
no dia 24 de março. As aulas são ministradas de
segunda a quinta-feira, períodos da manhã, tarde
e noite. As mães interessadas em matricular suas
ﬁlhas podem procurar a academia na rua Dr.
Monteiro César, 175, telefone (12) 3522-1080.
Divulgação

Caia na Folia

O Carnaval 2013 “Caia
na Folia” está com uma
novidade para os foliões: o
Circuito Folia, criado pela
Comissão de Carnaval,
como mais uma opção para
aqueles que gostam de desﬁlar nos blocos de abadá.
O Circuito Folia será realizado no Distrito de Moreira César antecedendo o
Pré-Carnaval, no domingo
(3), a partir das 17h30, com
saída do CDHU indo até a
praça Santa Rita, no Vale
das Acácias. Os blocos participantes serão Galera do
Boteco e Bloco do Cupim.
Nos dias 10 e 11 de fevereiro, o Circuito Folia
retorna, com saída às 19
horas, da avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
altura do prédio da Prefeitura. Haverá um caminhão
que levará a banda ou bateria de cada bloco até o
Espaço Folia, na Avenida
do Samba. Alguns blocos
optaram pela utilização de
CDs com gravação de suas
músicas e marchinhas carnavalescas.
Os foliões poderão seguir o caminhão, com seu
abadá ou na turma da ‘pipoca’. Os blocos serão
acompanhados pelo Departamento de Trânsito e segurança terceirizada, o que vai
garantir desﬁles tranquilos
e organizados no Carnaval
2013 “Caia na Folia”, realizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba.

Segundo Caderno
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Participação no encontro de prefeitos
vai garantir investimentos na cidade
Divulgação

Após participar do “Encontro Nacional de Prefeitos
e Prefeitas”, em Brasília, entre os dias 28 e 30 deste mês,
o prefeito Vito Ardito fez um
balanço muito positivo das
visitas aos ministérios, principalmente no que diz respeito à captação de verbas federais para novos projetos em
Pindamonhangaba.
Segundo o prefeito, o encontro foi uma oportunidade
para que a administração tenha acesso às verbas federais.
“Mediante a apresentação de
novos projetos – que já estarão sendo desenvolvidos – e
voltados às necessidades da
população, poderemos receber novas verbas”, salientou
o prefeito.
Ardito ainda salientou
que de cada 10 cidades de
todo os país, apenas quatro

Prefeito visita as instalações do Caminhão da Mulher

Em visita ao Ministério das Cidades, prefeito conversa
com o ministro Aguinaldo Ribeiro sobre novas ações

delas atendem às necessidades e prioridades para o recebimento dessas verbas, que
totalizam mais de R$ 300
milhões. “Pindamonhangaba
atende a esses requisitos e
diante de nossas necessida-

Correia, que através de uma
emenda disponibilizou R$ 500
mil para obras de asfalto em
Pindamonhangaba. Além disso, foi iniciada uma negociação
para a construção de um novo
viaduto em Moreira César.

Professores municipais
participam da primeira
reunião de 2013
Docentes da Rede Municipal de Ensino se reuniram na
quinta-feira (31), no Plenário
da Câmara Municipal, para a
primeira reunião anual de planejamento dos professores da
Rede Municipal de Ensino.
A reunião, presidida pela
Secretaria de Educação e
Cultura, contou com a presença de toda a equipe da
Secretaria, que recepcionou
os professores com um café
da manhã.
O 1° Encontro de Projetos
e Planejamentos 2013 apresentou as diretrizes para o
ano letivo na cidade e abordou também os planos de
carreira e de gestão.

Divulgação

A secretária de Educação,
Elizabeth Cursino, fez as honras
do evento e recebeu com muito
carinho todos os professores e
gestores afirmando que o trabalho da Secretaria, nesta atual
gestão, será sempre somar.
O prefeito Vito Ardito, que
no momento da reunião estava em São Paulo, firmando
parcerias para a cidade, foi
representado pelo chefe de
Gabinete Cleber Bianchi, que
afirmou que a reunião foi bem
organizada e democrática.
As reuniões contaram
com a presença de 800 docentes da Rede de Ensino e
aconteceram em dois períodos, manhã e tarde.
Juliana Rosa

Centenas de professores foram ao encontro

des, novos projetos em todas
as áreas serão apresentados,
para que possamos garantir
novos investimentos”, assegurou o prefeito.
Um desses encontros foi
com a deputada federal Aline

Na área da saúde, Ardito
pretende trazer para Pindamonhangaba uma unidade
móvel da saúde da mulher,
mais conhecida como Caminhão da Mulher, que pode
percorrer os vários bairros

da cidade, realizando exames de mamografia, ecografia e preventivos. O prefeito
mostrou-se muito entusiasmado com a possibilidade
de cuidar da saúde das mulheres no bairro onde elas
moram.
Já na área da educação, o
prefeito também teve acesso
a projetos que viabilizem a
compra e utilização de um
computador por aluno, além
de uma lousa digital por sala
de aula.
“Além da excelente recepção aos prefeitos e prefeitas de todo o país, e de uma
organização exemplar, esse
encontro nos trouxe a possibilidade de buscar novos
investimentos para garantir mais qualidade de vida à
nossa população”, finalizou
Ardito.

Pinda recebe capacitação sobre isenção
tarifária nos transportes públicos
Juliana Rosa

A Prefeitura de Pindamonhangaba sediou, na quinta-feira (31), o Seminário de
Formação sobre o Programa de Isenção Tarifária nos
Transportes Públicos Metropolitanos à Pessoa com Deficiência. O evento foi realizado pela EMTU - Empresa
Metropolitana de Transportes
Urbanos, do Governo do Estado, no auditório da Prefeitura, por meio da Secretaria
de Saúde e Assistência Social
municipal.
O seminário foi ministrado pela equipe do Departamento de Atendimento
ao Passageiro Especial, da
EMTU, formada por Sidnéia
Santos, Juarez Augusto e Rubens Bergamo, e por Lílian
Gonçalves,
representante
da AME, Ong prestadora de
serviços para a EMTU, que
dá o suporte ao atendimento
às pessoas com deficiência.
Atendimento este que é realizado também por pessoas
com deficiência, integrando-as na sociedade.
Com a criação da Região
Metropolitana, em 2012, a
partir deste ano o gerenciamento dos transportes será
responsabilidade da EMTU,
incluindo a emissão das gratuidades das 39 cidades da região. Com isso, as emissões
das carteirinhas de gratuida-

O treinamento foi realizado pela equipe da EMTU

de não serão mais realizadas
pelas empresas de ônibus dos
municípios.
A equipe da EMTU esteve na região percorrendo as
39 cidades, desde o mês de
agosto de 2012, para conhecer a realidade de cada local.
“Estamos percebendo um
compromisso da região com
essa causa. O contato com a
sede em São Paulo tem sido
muito grande, pois as cidades
querem garantir esse direito
aos seus habitantes. Agora
trabalharemos com uma legislação mais ampla, o que
é muito positivo para a comunidade”, explicou a chefe
do Departamento de Atendimento ao Passageiro Especial, Sidnéia Santos.

De acordo com ela, a intenção é que a partir de março comecem a ser emitidas
as Cipes – Carteira de Identificação do Passageiro Especial desta região. Sabendo
que todas as credenciais para
pessoas com deficiência venceriam no dia 31 de dezembro do ano passado, a EMTU
entrou em contato com as
empresas de ônibus e solicitou uma prorrogação das carteirinhas por 90 dias, prazo
em que a situação deverá ser
normalizada.
Enquanto isso, as cidades
da Região Metropolitana foram divididas em regiões e
cada região está recebendo
os cursos de capacitação. Os
seminários estão sendo mi-

nistrados para os profissionais das unidades de saúde
credenciadas no sistema da
EMTU, pois o laudo para a
emissão das carteirinhas passará a ser emitido pelo município.
O objetivo dos encontros
é preparar os profissionais
para o atendimento aos usuários com deficiência que
utilizam o transporte metropolitano da Região Metropolitana, garantindo seus direitos e melhor utilização dos
serviços.
A carteira será emitida somente aos que se enquadram
nas categorias de deficiências físicas, visual, mental e
auditiva, e os que tenham sua
capacidade laborativa comprometida por doenças orgânicas como HIV e tumores
malignos.
Pindamonhangaba foi a
segunda cidade a receber o
seminário, voltado para oito
municípios: Pinda, Taubaté, Santo Antonio do Pinhal,
Igaratá, Aparecida, Guaratinguetá, Lagoinha, Potim,
Roseira e Tremembé – que
enviaram seus representantes
para a capacitação. O primeiro curso foi em Caraguatatuba, na terça-feira (29), e a
próxima cidade a receber o
seminário será Lorena, no dia
7 de fevereiro.

Prefeito Vito Ardito participa do 1º Encontro do Codivap
O prefeito Vito Ardito esteve no primeiro encontro de
2013 do Codivap – Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Mantiqueira,
na sexta-feira (25).
O evento, que aconteceu
na cidade de Cruzeiro, reuniu
todos os prefeitos eleitos do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira.
Na oportunidade, foi feita a eleição do presidente do
Codivap para o ano de 2013.
A prefeita de Cruzeiro, Ana

André Nascimento

Karin Andrade, foi eleita
com a maioria dos votos e
a partir de agora irá presidir
todos os encontros anuais do
Consórcio.
Para o prefeito Vito Ardito, o evento é muito importante para os municípios.
“Foi uma reunião organizada e bem democrática, onde
elegemos a prefeita Ana Karin, como a presidente de
2013 do Consórcio, que tenho certeza que fará um belíssimo trabalho”, destacou
o prefeito.

O prefeito
de Pinda,
Vito Ardito,
parabenizou
a prefeita
de Cruzeiro,
Ana Karin,
pela
presidência
do Consórcio
no ano de
2013
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O ÚLTIMO TRAJETO...
Os concursos de trovas realizados no Brasil nos dão um
belo prazo para o envio dos trabalhos. Dependendo da Comissão Organizadora, este prazo pode variar entre 30 e até
180 dias. Considerando que, durante esse período, muita
coisa pode ocorrer, já presenciamos cenas emocionantes
de trovas premiadas quando seus autores já não estavam
mais entre nós. Em Amparo, no dia 21.10.2000, (trovadora
Dercy de Freitas) e em Nova Friburgo: 28.05.1993 (trovadora Nydia Iaggi Martins), os falecimentos coincidiram
com a data da premiação.
E o ano de 2012 nos reservou outra particularidade
marcante. O trovador Ederson Cardoso de Lima, de Niterói, embora assíduo a concursos do gênero, não costumava premiar frequentemente. Talvez duas ou três classificações durante o ano. No entanto, parecendo prever que
chegara sua hora, simplesmente superou-se.
Seu falecimento ocorreu em 22 de agosto de 2012 e,
nesse mesmo semestre, seu nome iria figurar 7 (sete) vezes entre os classificados, através das trovas e locais que
citaremos a seguir:
Mantém a paz a teu lado,/ por tudo o que ela contém:
a paz é um porto sagrado / que abriga as naves do bem!
(CO-VENCEDORA EM SÃO PAULO - TEMA “PORTO”)
Ó meus senhores togados,/ julgai qual Jesus ensina:
Também vós sereis julgados,/ pela justiça divina!
(MENÇÃO ESPECIAL EM CURITIBA - TEMA “JUSTIÇA”)
Quando se vê mais brilhante,/ a lua, em seu provocar,
deita prata a cada instante,/ nos verdes braços do mar!
(2º LUGAR EM MARANGUAPE - TEMA “LUA”)
Ah! Quem sabe o contador,/ por trás dessas contas frias,
também não vibra de amor,/ compondo ou lendo poesias!
(6º LUGAR EM MARANGUAPE - TEMA “CONTADOR”)
Coração inconsequente,/ ela não volta jamais:
-tornou-se bruma presente / em meus conflitos mentais!
(CO-VENCEDORA EM TAUBATÉ - TEMA “BRUMA”)
Pelos milhões que consome,/ nessa matança diária,
meu protesto é contra a fome,/ essa fera planetária!
(CO-VENCEDORA NO RIO DE JANEIRO - TEMA “PROTESTO”)
Fala ao “bebum” que cochila,/e se lamenta a seu lado:
- meu amigo, não vacila, / estás no velório errado...
(MENÇÃO HONROSA NO RIO DE JANEIRO - TEMA “VACI
LO”)
Malgrado o acentuado tom de tristeza, foi uma belíssima e emocionante forma escolhida pelo poeta, de ornar
com rosas o seu último trajeto...
(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!)

“AS ÚNICAS PESSOAS que nunca fracassam são as que nunca tentam”. – Ilka Chase.
A mulher do Cornelinho
com o açougueiro se atraca
e ao ser pega, diz: - Benzinho,
você sabe... a carne é fraca!
HORÓSCOPO DO DIA: Áries – Hoje você vai acordar bem disposto, com uma vontade enorme de trabalhar. Mas não se preocupe, durma mais um pouco que isso passa...
SÁBIO CONSELHO: Se um dia você perder o controle, calma:
levante-se e mude de canal manualmente...
O MÉDICO PARA O PACIENTE: - Não consigo encontrar o motivo das suas dores, meu caro. Só pode ser por causa da bebida.
E o paciente: - Não tem importância, doutor! Eu volto outro dia
que o senhor estiver sóbrio!
És a escola preferida
de adereços tão bonitos
a quem dou, minha querida,
“dez” em todos os quesitos...
O QUE O PÁRA-QUEDAS irritado disse para o pára-quedista
azarado? - Tô contigo e não abro!
IRONIAS ENGRAÇADAS: 1 – Bicheiro ter filho bicha. 2 – Uma
soldada PM com TPM. 3 – Sapateiro ter filha sapatona.
PERGUNTAS CRETINAS: 1 – Porque o anão sai correndo para
atravessar a rua? Para pegar embalo pra subir a guia da calçada.
2 – Por que as vacas babam? Porque não Sabem cuspir. 3 - O que
disse o peixe à peixa? - Estou apeixonado!
Duas almas divididas
sem volta, e em analogia:
- pedaços de duas vidas
que foram só uma, um dia...
CONSELHO DE AMIGO: 1 - Sempre fale mal dos outros pela
costas, falar na frente é falta de educação. 2 – Não deseje a
mulher do próximo, principalmente se o próximo estiver muito
próximo. 3 – Evite filhos... saia com sua cunhada, que assim
você só terá sobrinhos!
A PROFESSORA pergunta ao Joãzinho: - O que você quer ser
quando ficar grande? - Quero se o Papai Noel! – Ah que belezinha,
para fazer as crianças felizes? – Não... porque assim só irei trabalhar uma vez por ano!
MAIS PERGUNTAS CRETINAS: 1 - Sabe o que disse a chave
para a fechadura? - Oi gata! Vamos dar uma volta?...
Meu coração folião,
na alegoria “Saudade”,
vai ser o grande campeão
na Unidos da Eternidade!
NA VIDA TUDO É RELATIVO: O tempo que dura um minuto
depende de que lado da porta do banheiro você está...
ADVINHE: 1 - Porque o peido tem cheiro ? Para que os surdos
também possam apreciá-lo. 2 - Como é que um homem ajuda na
limpeza da casa ? Levantando os pés para a mulher passar o aspirador de pó. 3 - O que tem quatro patas e um braço? Um pit-bull
acabando de almoçar...
DICIONÁRIO: 1 – Honduras – contrário de honmoles. 2 – Volátil – contrário de vem cá, sobrinho. 2 - Biblioteca – livraria
cheia de Bíblias.3 – Fraldário – lugar onde os corruptos cometem
fraudes...
“Volta, amor!”... no amarelado
papel, o inútil pedido...
- apelo do meu passado
que nunca foi atendido!
SABEDORIA POPULAR: Administrar dinheiro é fácil. Difícil é
administrar a falta dele...
PROVÉRBIOS: 1 – Quem dá aos pobres, paga o motel. 2 Deus ajuda quem cedo madruga, mas o cara fica com sono o dia
inteiro. 3 – Devagar se vai ao longe, mas será sempre um Rubinho
Barrichelo, nunca vai ganhar nada...
PÉROLAS DO FACEBOOK: Num deles está escrito: “Traisão
é traisão, vossê é vossê!’. Noutro tem uma foto de uma mulher
com a perna engessada e escrito: - Desculpe não responder, tô
com a perna ENXADA...
Lembra-te, mulher querida,
que esse meu amor por ti,
foi o Carnaval, na vida,
mais lindo que eu já vivi...
O HOMEM ARANHA reclama no restaurante: - Garçom! Não
tem nenhuma mosca na minha sopa!
EM PORTUGAL, uma mulher entra numa loja de roupa e pergunta: - Vendem vestido de noite? - Não, de noite estamos fechados!
COISAS QUE SÃO DIFÍCEIS, extremamente difíceis e totalmente impossível de um bêbado dizer: Coisas que são DIFÍCEIS
- Indubitavelmente. Preliminarmente. Proliferação. Inconstitucional. Coisas que são EXTREMAMENTE DIFÍCEIS - Especificidade.
Transubstanciado. Verossimilhança. Três tigres. Coisas que são
TOTALMENTE IMPOSSÍVEIS - Credo, que menina feia! Chega, já
bebi demais. Sai fora, você não é o meu tipo.
TROVA DO ALÉM
Não dês, amigo, acolhida
à inoportuna tristeza.
Alegria é sol da vida,
mantém essa chama acesa.
Belmiro Braga – do livro Sol da Vida, de espíritos diversos,
psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier
A DIFERENÇA ENTRE um credor e um devedor é que o primeiro tem uma memória muito melhor!
O QUE O ESCORREGADOR falou para o outro? – Caramba, qui
os anus passam tão depressa..
QUAL A DIFERENÇA ENTRE uma mulher casada e uma mulher
viúva? - A mulher viúva sempre sabe onde o marido está...

FALANDO SÉRIO

Investigações apontam que havia diversas irregularidades na
boate Kiss, de Santa Maria, e que ela não deveria estar funcionando. Mas como sempre, para descobrirem isso, infelizmente
esperaram ocorrer a morte de mais de 230 jovens...Isso é Brasil!

EXPLICAÇÃO...

Dona Maricota é abordada na rua por um homem pedindo
ajuda para uma instituição de caridade.
Ela abre a bolsa e
fuça procurando uma
moedinha. Nisso chega uma velhinha bem
humilde que dá R$
100 ao homem. Envergonha, Dona Maricota
pega R$ 50 , faz sua
doação e diz à velhinha: - Nossa, a senhora é tão caridosa! E ela responde: - Não foi
nada... só catei do chão a nota que caiu de sua bolsa!

“HOJE EU VOU SAMBAR na pista, você vai de galeria, quero
que você me assista na mais fina companhia... se você sentir
saudade, por favor não dê na vista, bate com palmas com vontade, faz de conta que é turista...” – Chico Buarque de Holanda
A partir de agora, sempre que você entrar uma balada, observe
se o local tem porta de emergência, extintores e outros equipamentos de combate a incêndio. Fiscalizar é dever de todos!
ATENÇÃO – O governador de SP determinou que o Corpo de Bombeiros vistorie todas as casas noturnas do estado, portanto esta programação está sujeita a alterações
ADC NOVELIS Pinda – 02/02 – Baile do Hawaii. Batuque Geral.
Bateria show. Intérprete Luizinho Andanças, da Mocidade Independente de Padre Miguel (RJ)
ALOHA CLUB Taubaté – 02/03 (sábado) – Festa de reinauguração. Vocalista Péricles. Tel (12) 9145-1212 e 8825-8911. Estrada
Nova Tremembé/Taubaté, após o condomínio Vale do Sol
ARENA 101 TAUBATÉ – 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
com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará – QUINTA-FEIRA –
31/01 – Banda American Express. 07/02 – Pedro Romano. SÁBADO
- 02/02 – Baile de Máscaras. Banda Clave de Sol (RJ). 09/02 – Alpha
Vale. 10/02 (Carnaval) – Alphavale. Ingressos: R$ 15,00 (único). Tel
(12) 3122-3812
BAR DO SANTISTA Pinda – 03/02 (domingo 18h) – Ildeo, vocalista
da Banda San Francisco. Som ao vivo domingo e véspera de feriados, 18h. Funciona de terça e domingo a partir das 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 – 02/02 – Grupos Divã e Folia (pré-Carnaval). Tel (12) 3411-6956 / 3641-6957 / 7815-1645. Vila São José
CERVEJARIA DO GORDO Lorena – 02/02 (sábado) – Sertanejo
Universitário. Henrique & Aniéli. 16/02 (sábado) – Turma do Pagode
. www.cervejariadogordo.com.br. Tel (12) 3157-6200
CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO Pinda - 03/02 (domingo) – Marco Antonio & Thiago (SJC). 10/02 – Não haverá baile. R$ 7 eles. R$ 5
elas, R$ 12 casal. Tel. (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté QUARTA-FEIRA - 06/02 – Pedro
Romano. 14/02 (quinta-feira de Páscoa) – Berê & Vicente. DOMINGO
– 03/01 – Marcus Frann. 10/02 – Nova Tropical. Traje esporte fino.
Tel. 3633-5389/3011-0400. E-mails: 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, 23 horas - Bailão funk.
Tel (12) 8153-7870 e 7820-1568. Av. Itaguassu, 4.285 (antiga Eletro
Funk)
CREIX TÊNIS CLUBE Tremembé - 02/02 (sábado) – American
Sound Machine. 16/02 – Banda Gold. De 9 a 12/02 – Bailes de Carnaval. Banda Gold. Tel 3674-2413. A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com canja
gratuita à 1h
CROZARIOL Tremembé – 01/02 – Banda Espora. Aniversariante
entra na faixa e pode fazer lista com 10 amigos. 08/02 – Não abrirá.
Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava – 01/02 (sexta) – Rodolfo Magalhães & Danilo, e Rony César & Rafael. 02/02 (sábado)Higor Rocha, e Felipe e Rangel. Mulher vip até 0h30. www.estancianativasertaneja.com.br
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
ITAGUARÁ Guaratinguetá – 02/02 (sábado) – Baile do Hawaii.
Bandas Bela Cruela, Matraka e Tenda Eletrônica. Tel (12) 3123-6000.
www.itaguara.com.br
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da
região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
ÓBVIO CHOPERIA Pinda - 01/02 (sexta) – Mutley Crue Cover SP.
02/02 (sábado) – Red Hot Chlli Peppers Cover Oficial Brasil. Noturna
Rock. Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Carnaval: 08/02 (Sexta Folia
20h) – Charles Anjo 45 e passistas. 10/02 (domingo matinê 14h) –
12/02 (terça matinê 14h). Sócios grátis. Tel (12) 3642-8599 / 35225356. www.paineirasclube.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba – Sexta – 01/02 – Galera do Buteco.
Sábado - 02/02 – Yara Rocha e Grupos Simplicidade e Divã. R$ 15
homem e R$ 10 mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12)
9749-8126. www.pindabar.com
QUIRIRIM distrito de Taubaté – 07 e 08/02 (quinta e sexta 20h)
– 7º Festival de Marchinhas. Inscrições até o dia 1º de março. Informações: www.quiririmnees.com.br/agenda
RANCHO SANTA FÉ Aparecida – 01/02 (sexta) – 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- Almoço de carnaval – 10/02- 12h
às 16h - Ademar tocando marchinhas e samba. 12/02- 12h às 16h Reginal Branco tocando marchinhas e samba. Tel. 3642-2120. www.
restaurantecolmeia.com.br
SÍTIO DO GUEDINHO Tremembé – 03/02 (domingo 18h) – Banda
Dallas. Tel (12) 3652-4942 / 9783-6080. Caçapava Velha. www.sitiodoguedinho.com.br
VIA VALLE SHOW Pinda - Sexta e sábado - Funk a partir das
22h. Tel (12) 8805-9557. Av. N. Sra. do Bom Sucesso, em frente à
Faculdade Anhanguera
VILLA DI PHOENIX Taubaté – 31/01 (quinta 21h) – Banda Dallas, e
Henrique e Aniéli. 01/02 (sexta 21h) – Banda + QI (pop rock). 02/02
(sábado 17h) – Grupo Divã. 500 litros de chope na faixa. 03/02 (domingo 17h) - Soweto. Av. Charles Schneider, em frente ao Taubaté
Shopping Center
VILLA SERTANEJA São José - SEXTA-FEIRA – 01/02 – Geovany Reis
& Fabrício. 08/02 – Engenharia Sertaneja e Caio Rafael. Elas vip até
0h. SÁBADO – 02/02 – Mc Bols e Neguinho do Kaxeta. Primeiros 500
homem e mulher vip. . Tel (12) 3033-1010. QUINTA DE ELITE – 07/02
(inauguração – 21h) – Mc Rodolfinho. Grupos Intimidade, Sambaja,
Pagode Entre Amigos, Suprema Cor, Novo Skma e Pode Confiar
DESTAQUE DA SEMANA
Nesta segunda-feira (4), a partir das 19 horas, acontece um
coquetel e palestra sobre beleza e saúde, promovida por Susi Esteticista. O endereço é Travessa Marquês do Herval, 78. Suzi é especialista muito conceituada em estética, drenagem linfática, massagem redutora e relaxante e outros serviços da área. Interessados
em participar podem confirmar fazer reservas pelos telefones (12)
3642-1731 e 9135-3503.

História 11
Pindamonhangaba, sexta-feira, 1º de fevereiro de 2013

Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Agora com as reminiscências de Balthazar - 10)

Continuando as lembranças de Balthazar de Godoy
Moreira (1898/1969), conforme série de crônicas escritas
por ele em 1963 neste jornal.
Depois de haver mencionado o filtro de pedra que
“pingava água numa talha de
barro”, o cronista Balthazar
lembrou outro costume muito comum até hoje em alguns
lares: a ‘folhinha’. Calendário
que trazia sempre ilustrações
e marcava também as fases
da lua. “Nas paredes uma folhinha, brinde de Seu João do
armazém da esquina de baixo,
uma gravura da Ceia de Cristo, de Da Vinci...”
Ao lado da folhinha havia, entretanto, outra coisa
que ainda intrigava o bom
escritor: “... uma coleção de
quadros lembrando a aventura de Guilherme Tell. Nunca
soube por que motivo haveria isso em casa. Papai me
contava a história e eu temia
pelo menino com a maça na
cabeça, alvo da seta já no
arco do aventureiro”.
Prosseguindo, suas lembranças passeavam pelas
paredes de seu ‘lar doce lar’
de tempos já distantes, “...Seguia uma oleogravura, reprodução de um quadro francês
de um pintor que se especializará em gatos. Dois bichaninhos, perto de uma gaiola
onde pulava um canário.
Naqueles dias todos tinham
quadros de gatos, diziam que
davam sorte”.
Referindo-se à mobília,

“Fazíamos piões de brejauva que eram uma lindeza cantando. Dois vinténs era o preço de um pião, na quitanda...”

Ilustração da Pindamonhangaba antiga ( início do século XX, rua Bicudo Leme) com fotomontagem elaborada pelo diagramador Edson França Reis (Tribuna do Norte).

exaltava a qualidade austríaca:
“E ao pé da marquesa forrada de palhinha, o tapete
vermelho, já meio gasto mas
exibindo ainda bem o tigre a
estraçalhar um veado. Penso que eram comuníssimos
então, aqui e em Portugal
vistos os admiráveis versos
d’O Minueto, de Gonçalves
Crespo que tant as vezes me
deliciaram mais tarde:
‘O purpúreo tapete aos olhos
[nos revela
entre as garras de um tigre,
[ansiosa uma gazela’

Um Anúncio do Passado

Já em outra edição da
Tribuna, a de 26/5/1963,
Balthazar muda para o tema
“Brinquedos Infantis”. Conta
que almoçavam e jantavam
cedo. “O almoço, ali pelas
dez horas e jantar das quatro
às cinco. Sobrava então, até a
noite, tempo para os passeios
que fazia com meu pai, de
preferência pelos bairros, ou
para os brinquedos em frente
de casa. Companheiros eram
os meus primos Joca e Alexandre (Xandico) e alguns
meninos da vizinhança”.

			

Nessas noites de saudáveis folguedos, o cronista
conta também participavam
das brincadeiras das meninas, lembrando-se que sua
irmã Belinha fazia parte do
grupo para os brinquedos de
roda: “...ciranda cirandinha,
chicote-queimado,
bento-que-bento-o-frade etc.”
Os meninos, recorda em
seus escritos, Balthazar, preferiam brincar de coisa mais
estimulantes... “brincar de boi
com o boi e o lengo, ou de bota,
cada qual esforçando-se para

esmurrar mais o companheiro”.
Havia, e ele descreve saudoso de seu tempo de menino, brincadeiras mais interessantes...
“Brincávamos
também de pular ‘carniça’,
em outras terras brincava-se
de pular sela. Mas em Pinda era ‘carniça’ que pulávamos com as marcas: unha na
mula, dois relou, três filipes
salandreques e outras, numa
sequência que já me lembro:
pastelão, esporadas, onde
caiu ficou, que relou, selou.
Quando os puladores eram
rosasesol.blogs.pot.com

Publicava-se na década de 30 no
jornal Folha do Norte (extinto).

Lembranças
Literárias:

Vítima
Enchi minha alma triste de profundo amor,
que o aço bem mais forte, mais forte que a dor ,
e fui a ti berrando os ais desta ansiedade,
como se um dia fosse um ano de saudade.
		
		Cheguei e estavas linda, em sensual langor.
A boca e os teus cabelos perfumando a flor
		
do teu corpinho, eu sei, repleto de maldade.
		
Mas mesmo assim matei, matei toda a saudade...
			
			Depois mostraste a aurora, a mim como um porvir;
a primavera em flor, pairando nos teus olhos,
			
O céu, a terra, o sol, a luz a nos sorrir.
				
				Mas, entretanto, amor, és triste, eu sei de tudo;
				
és a boneca linda e solta entre os escolhos...
				
Vítima insana, pobre, tonta, deste mundo.
Décio Albernaz, Jornal 7 Dias, 24 de maio de 1964

bons a sela gramava selando
muito tempo. Mas os últimos
da fila é que levavam desvantagem e sempre iam desclassificando-se”.
Um fator mencionado por
Balthazar,que nós, os meninos
mais antigos, lembramos
muito bem, era que cada
brinquedo tinha seu tempo.
Em sua crônica, Balthazar recorda isso: “...os brinquedos,
como até agora (este ‘agora’
refere-se aos anos sessentas),
obedeciam a voga: havia o
tempo dos piões, cada um
dando a vida para arrancar
a carne do pião do outro; os
que caçavam o pião na unha
do polegar; os piões roncadores, os que dormiam. Pião
teba era aquele que, como os
bons galos de briga, saiam da
arena feridos mas vitoriosos.
Fazíamos piões de brejauva
que eram uma lindeza cantando. Dois vinténs era o preço de um pião, na quitanda.
“De repente, ninguém
mais jogava piões. Apareciam os papagaios. Ia empiná-los – nós dizíamos soltar
papagaios - naquele imenso
terreno baldio existente entre
as avenidas e atuais rua dos
Expedicionários e Dez de Julho. Pelo menos me parecia
imenso aquele tirirical – tristirirical – cortado pela vala
de escoamento aberta em
quase toda a extensão e pelos carreiros que os pés dos
transeuntes iam assinalando.
À noite ali, todas as bandas
de sapos de Pinda parece que
davam concerto de coaxos.
Do sobrado do Barão de Taubaté ouvia-se a desbragada
sinfonia ou antifonia”.
Nota: O sobrado do Barão de Taubaté que o autor
se refere era o sobrado dos
Marcondes, onde pernoitou
D. Pedro I naquela histórica cavalgada a Santos que
resultou na Proclamação da
Independência. Sua demolição ocorreu em novembro
de 1940, lembra o escritor
Franciso Piorino Filho (Os
Pindamonhangabenses da
Guarda de Honra de D. Pedro, Scortecci- São Paulo,
1989), para a construção, na
época, da Loja Dois Irmãos.
Atualmente, outro o estabelecimento comercial funciona naquele local.
O Barão de Taubaté era
Antonio Vieira de Oliveira
Neves. Casado Com a filha
de Monsenhor Inácio Marcondes de Oliveira Cabral,
passou a residir em Pindamonhangaba onde se dedicou à lavoura do café. (Os
Barões do Café – Titulares do Império no Vale do
Paraíba Paulista, de José
Luiz Pasin. Vale Livros,
Aparecida - 2001).
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 015/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. ALFREDO ABILIO FLORES ESPOLIO, responsável pelo imóvel situado a Rua Luiza Marcondes de Oliveira, Alfredo
Abilio - Cardoso, inscrito no município sob a sigla SO21.04.07.009.0000, Quadra D, Lote
44, 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 016/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIETTA A AZEREDO E
OUTROS, responsável pelo imóvel situado a Rua Manoel Bueno de Carvalho, Residencial Azeredo, inscrito no município sob a sigla NE15.16.09.010.000, Quadra E, Lote 10,
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 017/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. GERALDO THEODORO DA
SILVA, responsável pelo imóvel situado a Rua José Cassiano da Palma, Vila São Benedito, inscrito no município sob a sigla NE35.01.01.019.000, 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 018/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIETTA A AZEREDO E
OUTROS, responsável pelo imóvel situado a Rua Manoel Bueno de Carvalho, Residencial Azeredo, Quadra E, Lote 10, inscrito no município sob a sigla NE15.16.09.010.0000,
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
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Grupo de Apoio Reviver atende
população de Pindamonhangaba
O Grupo de Apoio Reviver iniciou o atendimento ao
público em Pindamonhangaba em 6 de dezembro de
2012, na 1ª Igreja local. Esta
instituição cristã oferece suas
instalações para as reuniões
e está localizada na travessa Marquês do Herval, 96,
centro (Largo do Cruzeiro).

As reuniões são abertas à comunidade e são realizadas às
quintas-feiras, das 19h30 às
21 horas.
O Grupo de Apoio Reviver tem como finalidades,
acolher, orientar e encaminhar familiares, dependentes
químicos e alcoolistas, além
de realizar palestras sobre:

Educa Mais Brasil abre
inscrições para bolsas de
nível superior em Pinda
As inscrições para as
bolsas de estudos parciais
do Educa Mais Brasil, destinadas ao primeiro semestre letivo de 2013, já estão
disponíveis no site www.
educamaisbrasil.com.br. Em
Pindamonhangaba estão sendo oferecidas vagas para graduação na modalidade Ensino a Distância na Uniderp
Anhanguera.
“Assim como em todas
as cidades que atuamos, as
bolsas de estudo de até 50%
são destinadas às pessoas que
não tiveram a oportunidade
de ingressar no Ensino Superior e que dependem desse

benefício para conseguir assumir esse compromisso”, afirmou Andréia Torres Marques,
diretora de Expansão e Relacionamento do programa.
O processo de inscrição
é gratuito e feito exclusivamente pela internet, na página oficial do programa. Vale
ressaltar que as vagas são
limitadas e que a seleção é
realizada enquanto houver
processo seletivo nas instituições parceiras.
Mais informações podem
ser encontradas no portal
www.educamaisbrasil.com.
br ou através da central de
atendimento 0800 724 7202.

Prevenção às Drogas, Alcoolismo, Tabagismo, Bullying,
Relacionamentos e Autoestima. Se você conhece alguém
que passa por problemas relacionados às drogas, alcoolismo, violência doméstica,
depressão, encaminhe-o ao
Grupo de Apoio Reviver de
Pindamonhangaba.

Todos os atendimentos desse projeto social são filantrópicos, portanto, gratuitos e sem
fins lucrativos. O responsável
pelo projeto é o pastor Edson
Henrique, que possui mais de
20 anos de experiência na área
e, ao longo desse tempo, tem
auxiliado centenas de famílias
em nossa região.

IPVA: 2ª parcela ou à vista sem
desconto começa no dia 14
Recomeça no dia
14 de fevereiro o pagamento do IPVA
- Imposto sobre Propriedade de Veículo
Automotor. Para quem
ainda não pagou a primeira parcela, agora o
pagamento só pode ser
feito à vista sem desconto, de acordo com o
final da placa do carro.
Para mais informações
e geração de boleto, o
interessado pode acessar o site:
www3.fazenda.sp.gov.br/ipvanet/

Ata da 4.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.01.2013.
Às dez horas do dia vinte e quatro 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 Quarta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do
Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da
Silva, presidente suplente, 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 4.ª Sessão Ordinária, realizada em
22.01.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0269/12
Otávio Eugenio Goffi dos Santos; II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho:
INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0279/12 Jose Roberto de Oliveira. III –
CETRAN: Recebimento do Recurso: 1-0028/12 Ignês de Almeida Marcondes Romeiro
julgado 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, 24 de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 4.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.01.2013.
Às dez horas do dia vinte e dois 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 Quadragésima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da
Silva, presidente suplente, 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 Extraordinária, realizada em
17.01.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0266/12
Manuel Pinto de Sousa. II – RELATOR: Srª. Bruna Danielle da Silva Alves: INDEFERIDO,
por votação unânime: Recurso 1-0283/12 Janete dos Santos Nunes. III – EXPEDIENTE:
Ofício 005/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as
Atas da JARI para publicação. IV – CETRAN: Recebimento do Recurso: 1-0043/12 Luis
Augusto Mariano julgado 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, 22 de Janeiro de 2013.

VALORES DAS REMUNERAÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS, DO CARGS EFETIVO E

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Audiência Pública

SUBSÍDIO DE VEREADORES EM 31/12/2012.

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.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/SP
JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS E JULGADOS
Nº PROC.		
PA 103-0/2012
PA 459-5/2012

NOME

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA REDE CATAVALE – CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A Presidente da REDE CATAVALE Sra. Maria Ângela Gonzaga da Silva no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 38 da Lei 5.764/71, convoca as filiadas, através dos
seus representantes, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada
no dia 15 de fevereiro de 2013 na Avenida Doutor Lloyd Figueiredo Pereira da Rocha,
número 170, distrito de Moreira César, cidade de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, às 08 horas em primeira convocação, necessitando a presença de 2/3 das entidades
filiadas à REDE CATAVALE, em pleno gozo de seus direitos, às 09 horas, em segunda
convocação, com a presença de no mínimo da metade mais um das entidades filiadas
à REDE CATAVALE e às 10 horas, em terceira convocação, com qualquer número entidades filiadas à REDE CATAVALE para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

RESULTADO

ROBSON WILLIAM DE SOUZA		
EDNA MARIA BUGNI			

DEFERIDO
DEFERIDO

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. José Eudes Mendes - CTPS 0009279 - série 000006 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não
sabido, convidamos o Sr. José Eudes Mendes - CTPS 0009279 - série 000006 - SP
a comparecer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas
desde 11/10/2012, dentro do prazo de 24hs a partir desta publicação, sob pena de ficar
rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Ltda.
Rodovia Amador Bueno da Veiga, km 140.
Tremembé-SP

LICENÇA DA CETESB
T&T COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA torna público que recebeu
da CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 3003847, válida até 03/01/2016,
para fabricação de pão de queijo congelado, sito à Estrada Particular Jardim Regina, nº
1120 - Atanázio - Pindamonhangaba/SP.

EMPREGOS PERMANENTES - PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO

E M P RE GO

QTE.

1)

Prestação de contas de exercício de 2012.

2)

Eleição do Conselho fiscal.

3)
ção.

Eleição para cargos vagos de Secretário Suplente e Conselho de Administra-

4)

E outros interesses da sociedade.

SA LÁ RI O

GRUPO/NIVEL/LETRA

1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

A G E N T E D E P A T RI M O N I O

R$ 2 .8 5 7 ,0 3

G3 N I - D

A N A LI ST A JU RI DI C O - LE G I SLA T I V O

R$ 5 .9 9 2 ,4 6

G5 N 2 - D

A SSI ST E N T E DE C O M U N I C A C A O SO C I A L

R$ 4 .8 9 1 ,4 9

G 4 N I -I

A SSI ST E N T E DE I M P RE N SA P A RLA M E N T A R

R$ 4 .0 2 4 ,2 4

G 4 N I -E

A SSI ST E N T E DE SE RV I Ç O S GE RA I S

R$ 1 .4 6 3 ,3 6

G 1 N I -E

A SSI ST E N T E DE SE RV I Ç O S GE RA I S

R$ 1 .3 9 3 ,6 9

A SSI ST E N T E J U RI D I C O

R$ 5 .1 7 6 ,5 1

G5 N I - C

A SSI ST E N T E LE G I SLA T I V O

R$ 3 .1 4 9 ,8 8

G3 N 2 - D

A SSI ST E N T E LE G I SLA T I V O

R$ 2 .8 5 7 ,0 3

G3 N I - D

A SSI ST E N T E T E C N O LO G I A I N FO RM A C A O

R$ 2 .8 5 7 ,0 3

G3 N I - D

A T E N DE N T E D E C O M U N I C A C A O

R$ 1 .3 9 3 ,6 9

G1 N I - D

A T E N DE N T E

R$ 1 .4 6 3 ,3 6

G 1 N I -E

C O N T A DO R

R$ 3 .6 5 0 ,1 0

G4 N I - C

C O O RDE N A D O R DE I N FO RM A T I C A

R$ 5 .7 0 7 ,1 1

G 5 N I -E

M O T O RI ST A

R$ 1 .3 9 3 ,6 9

G1 N I - D

M O T O RI ST A P A RLA M E N T A R

R$ 4 .0 2 4 ,2 4

G 4 N I -E

V IGIA

R$ 2 .1 7 8 ,0 3

G2 N 2 -E

V IGIA

R$ 1 .9 7 5 ,5 4

G 2 N I -E

1

C O O RDE N A D O R T E C N I C O LE GI SLA T I V O I

R$ 6 .9 3 7 ,0 2

G 5 N I -I

G1 N I - D

CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO

EMPREGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

A Presidente da REDE CATAVALE Sra. Maria Ângela Gonzaga da Silva no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 38 da Lei 5.764/71, convoca as filiadas, através dos
seus representantes, para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 15 de fevereiro de 2013 na Avenida Doutor Lloyd Figueiredo Pereira da Rocha,
número 170, distrito de Moreira César, cidade de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, às 12 horas em primeira convocação, necessitando a presença de 2/3 das entidades
filiadas à REDE CATAVALE, em pleno gozo de seus direitos, às 13 horas, em segunda
convocação, com a presença de no mínimo da metade mais um das entidades filiadas
à REDE CATAVALE e às 14 horas, em terceira convocação, com qualquer número entidades filiadas à REDE CATAVALE para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
1)

Mudança de endereço da sede da REDE CATAVALE.

2)

E outros interesses da sociedade.

Pindamonhangaba, 01 de fevereiro de 2013

Maria Ângela Gonzaga da Silva
Presidente da REDE CATAVALE

E M P RE GO

Salário

A SSE SSO R J U RI D I C O D A M E SA

R$ 5 .1 7 6 ,8 1

A SSE SSO R L E G I SLA T I V O DE O RG E P LA N E J

R$ 3 .7 4 8 ,5 0

A SSE SSO R P A RLA M E N T A R I

R$ 1 .4 4 4 ,7 0

A SSE SSO R P A RLA M E N T A R I I

R$ 2 .4 0 7 ,8 2

A SSE SSO R P A RLA M E N T A R I I I

R$ 2 .8 8 9 ,3 9

C H E FE DE GA BI N E T E DA M E SA

R$ 4 .8 1 5 ,6 5

DI RE T O R DE DE P A RT A M E N T O

R$ 7 .5 9 1 ,9 0

DI RE T O R GE RA L

R$ 7 .5 9 1 ,9 0

M O T O RI ST A DA P RE SI DE N C I A

R$ 4 .8 1 5 ,6 5

SE C RE T Á RI O G E RA L DA M E SA

R$ 4 .8 1 5 ,6 5

V E RE A D O R

R$ 6 .1 1 8 ,9 6

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2013
Vereador RICARDO PIORINO
- Presidente -

RÔMULA MARIA SOARES
- Diretora de Recursos Humanos

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça - CEP 12400-800 - Pindamonhangaba – SP
PABX (12) 3644-2250 - http://www.camarapinda.sp.gov.br/ -

-
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João Paulo Ouverney

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

DUPLO PARABÉNS
No dia 19 de
janeiro foi
comemorado
o aniversário
da mamãe
Michelle. No dia
21 foi a vez da
filhota Manuella
assoprar velinhas.
Um super beijo
do papai
Joaquim, do
irmão Samuel,
dos familiares
e amigos, que
desejam tudo
de bom para as
duas.
João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

Parabéns para o
aniversariante do
dia 3 de fevereiro,
Ednaldo Miranda,
que recebe o
carinho especial
da esposa Célia
Lima e familiares.

No dia 27 de janeiro foi comemorado o aniversário
(76 anos) do ex-comerciante José Jacob de Freitas
Filho, no centro comunitário do Jardim Rezende.
Ele recebeu abraços dos irmãos Paulo, Beto, Maza;
esposa Eliana; filhos Jaqueline, Cymara e Diana;
genros, demais familiares e amigos.

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney
Divulgação

Cristiane Sodré
e Milena Bacio
receberam
felicitações pelos
seus aniversários
dia 27 de janeiro,
durante o “Pagodão
dos Amigos”, no
PindaBar. Parabéns!

No dia 26 de janeiro a pequena bailarina Giovana
Frugoli recebeu, pelo seu 6º aniversário, os parabéns
da professora Ana Paula, dos pais, amiguinhas e
família. Que Deus lhe dê muito sucesso!

Arquivo pessoal

Diana Malheiro
comemora aniversário
no dia 5 de fevereiro.
Adiantados parabéns
da mãe Sônia Sueli,
irmã, sobrinhos,
noivo Victor Hugo,
futuros sogros e das
companheiras de
trabalho.

Comemora 96 anos
no dia 3 de fevereiro,
a Dona Ana, mãe do
cônego padre Geraldo
Carlos, responsável
pela Paróquia de São
Vicente de Paulo, de
Moreira César. Muitas
felicidades!

Arquivo pessoal

No dia 27 de
janeiro aniversariou
o radialista
Astério Galvão.
Ele apresenta o
programa Roberto
Carlos Especial pela
Rádio Princesa, todo
domingo, das 8 às
10, com enorme
audiência. Muita paz
e cada vez maior
sucesso!

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

Elizabete
Leite Santos,
residente em
Pinda, foi eleita
1ª Princesa no
Concurso Rainha
do Carnaval
de Taubaté.
Parabéns!

Felicidade para
Andressa Omura,
que comemorou
10 anos no dia
30 de janeiro.
Ela recebe os
cumprimentos dos
pais, familiares e
amigos. Parabéns.

Confira alguns destaques do baile do Hawaii do Paineiras Country Club,
realizado com grande sucesso no dia 26 de janeiro.
Célia Lima

Nasceu no dia 28 de janeiro, João Lucas, filho de
João Otávio e Niliane. Ele recebeu as boas-vindas
dos familiares, amigos e principalmente da bisavó
coruja, Iracema (funcionária da Tribuna).

Coral Anália Franco, da Casa Transitória Fabiano
de Cristo “Melo Morais” se apresentando antes da
palestra do jornalista Carlos Abranches, no dia 26
de janeiro.

João Paulo Ouverney

Célia Lima

Walter Leme e José Eduardo Costa foram os
dinâmicos e bem humorados apresentadores do
Festival de Marchinhas no último fim de semana
Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Família de Zé Sambinha presente ao Festival de
Marchinhas, que homenageou com seu nome
o saudoso ex-funcionário da Prefeitura e exmúsico da banda Euterpe
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Célia Lima

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525,
do Código Civil Brasileiro:
ROGERIO LUCIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão trabalhador
rural, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido e Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no
dia 29 de julho de 1984, residente e domiciliado na Estrada Municipal do Ribeirão Grande, Colméia,
nesta cidade, filho de JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA e LUCIA ELENA GONÇALVES
DE OLIVEIRA.
MARIA JOSÉ LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 35 anos
de idade, nascida em São José do Barreiro, Estado de São Paulo, no dia 8 de agosto de 1977, residente e domiciliada na Estrada Municipal do Ribeirão Grande, Colméia, nesta cidade, filha de BENEDITO
LOURENÇO e MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO. 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, 29 de janeiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525,
do Código Civil Brasileiro:
PAULO ROBERTO CURSINO DIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão borracheiro,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 17 de
outubro de 1985, residente e domiciliado Avenida Prefeito Nicanor Ramos Nogueira nº 680, Araretama,
nesta cidade, filho de JUVENAL DIAS DA SILVA e ELI CURSINO DIAS DA SILVA.
MARIANE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, de 21 anos
de idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 6 de novembro de 1991, residente e
domiciliada Rua Professor Demetrio Cabral nº 68, Araretama, nesta cidade, filha de BENEDITO ANASTACIO DA SILVA e MIRIAM BENTO DA SILVA. 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, 30 de janeiro de 2013.

Caminhão durante entrega de prêmios em uma das casas contempladas

Acip entrega prêmios para
sorteados na Campanha de Natal
A Acip – Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba promoveu,
na quarta-feira (29), a entrega da premiação para os seis
consumidores sorteados na
Campanha de Natal.
A entrega aconteceu durante uma carreata festiva
que percorreu os bairros Santana, Castolira, Morumbi e
Bela Vista. Uma das ganhadoras, Suellen Amaral Fabre,
do Mombaça, não recebeu o
prêmio durante a entrega oficial, pois não estava em casa.

O ganhador Luiz Felipe
Quintão Custódio disse que
a premiação foi uma benção de Deus e que todos os
prêmios serão doados para
uma família carente. Carla
K.F. Oliveira também estava
muito satisfeita com a premiação, pois participou com
apenas quatro cupons e foi
uma das ganhadoras. “Vou
dar os prêmios para a minha
mãe”, comemorou. Maria
Helena Silva também participou com quatro cupons
e foi premiada. “Nunca ga-

nhei nada, sempre participo
e nunca ganhei, agora fiquei
muito feliz”, comentou. A
ganhadora Nair Monteiro
Silva participou com mais
de 60 cupons e também foi
premiada.
Os ganhadores receberam
diversos eletrodomésticos e
outros prêmios, num total de
R$ 5 mil em presentes.
Participaram da entrega
a gerente da Acip, Helena
Barros; os diretores, Moacir
Cavalca, Mauro Almeida e
Ricardo Garcia.

Público lota auditório da Casa
Transitória para palestra de
Carlos Abranches

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525,
do Código Civil Brasileiro:
MARCELO RONALDO TELLO, de nacionalidade brasileira, profissão caseiro, estado civil solteiro,
de 39 anos de idade, nascido em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no dia 23 de janeiro de
1974, residente e domiciliado na Fazenda São Miguel, Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda,
Colméia, nesta cidade, filho de CLAUDIO TELLO e ELISABETE DA CONCEIÇÃO TELLO.
SANDRA CARLOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão caseira, estado civil divorciada, de 39 anos de idade, nascida em São Paulo (14º Subdistrito Lapa), Estado de São Paulo, no dia 31
de agosto de 1973, residente e domiciliada na Fazenda São Miguel, Estrada Municipal Jesus Antonio
de Miranda, Colméia, nesta cidade, filha de OTAVIO DOS SANTOS e ELIZABETE DARCI CARLOS
DOS SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2013.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão presencial,
nº 01/13, com encerramento dia 20/02/13, às 14:00 horas, para a aquisição de gêneros
alimentícios diversos. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3644.2250, ou na Câmara, na
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08:30 às 11:30 e das
14:00 às 17:00 horas, inexistindo custo do edital, para retirada na Câmara. O edital também
estará disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

João Paulo Ouverney

Palestra do jornalista foi um dos destaques da I Jornada de Evangelização

Um grande público lotou
o auditório da Casa Transitória “Fabiano de Cristo”
sexta-feira (25), para assistir a palestra do jornalista
da TV Vanguarda, Carlos
Abranches. Ele abordou o
tema “Evangelização”, com
o grande dom de oratória que
possui, e no final foi aplaudido e bastante cumprimentado. Antes da palestra foi pro-

ferida a prece de abertura e
houve apresentação do coral
Anália Franco, formado por
voluntários que trabalham na
casa.
O evento fez parte da I
Jornada de Evangelização
“Meimei”, realizada pela entidade nos dias 25, 26 e 27 de
janeiro, direcionada a pessoas que desejam se capacitar
à luz da codificação de Allan

Kardec para atuarem junto a
crianças e adolescentes.
“O Carlos Abranches é
um renomado jornalista, psicanalista, filósofo e divulgador da doutrina espírita, e sua
presença entre nós é sempre
garantia de casa cheia e muita alegria, o que ocorreu mais
uma vez”, disse o presidente
da Casa Transitória, Carlos
Eduardo de Mesquita.

Show Teatro Mágico é cancelado
O grupo Teatro Mágico,
que faria um show no ginásio da Ferroviária neste
sábado (2), informou em
nota que a apresentação da
banda está cancelada em
Pindamonhangaba, devido

à tragédia ocorrida na boate em Santa Maria. A equipe responsável pela organização do evento disse que
a intenção é marcar uma
nova data, provavelmente
para o mês de março. As

pessoas que já adquiriram os seus ingressos,
podem entrar em contato
com a produção local, no
número 7811-1827, para
receber o seu dinheiro de
volta.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
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Pinda precisa de
vitória na Taça
Vanguarda de futsal

A equipe de futsal feminino de Pindamonhangaba está
dando um verdadeiro show
de bola na V Taça Vanguarda. As atletas estrearam contra Caçapava e marcaram 3 x
1. O segundo jogo foi contra
Campos do Jordão, onde Pinda venceu por uma goleada
de 10 x 1.
O time da casa precisa
vencer mais uma partida para
ficar em 1º lugar na chave.
O próximo desafio será hoje
(1º/2), no ginásio Gringão,
em São Sebastião. Pinda vai
enfrentar as representantes

de Caraguatatuba. A competição está dividida em duas
chaves de quatro participantes e uma outra com três.
Pindamonhangaba é defendida pelas atletas Artemiza, Fran, Marina Loures,
Drika, Jéssica Naiara, Nayara, Taís, Tatinha, Mari, Bia,
Pelé, Camii, Tai e Jessiquinha, sob o comando do técnico Marcos Derrico, auxiliado
por João Vitor. A comissão
técnica ainda conta com os
trabalhos do preparador físico Vinícius Viterbo e do fisioterapeuta Rodrigo Rabelo.

1ª fase da Copa de Futsal do
Distrito termina nesta sexta-feira

Célia Lima

Termina nesta sexta-feira
(1º/2), a primeira fase da
Copa de Futsal do Distrito,
em Moreira César, Pindamonhangaba. O evento é uma
realização do esportista Leonildo Leãozinho, conta com
amplo apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Esportes, e
vem movimentando jogos
durante a semana nas categorias: Infantil, Veteranos
e Amador-Adulto. Os jogos
são realizados no Centro Esportivo José de Ely Miranda
“Zito”.

Jogos da Copa Distrito são emocionantes, cheio de gols e lotam ginásio

Eleição da Liga acontece neste domingo
A Liga Pindamonhangabense de Futebol promove
neste domingo (3), entre 9 e
14 horas, a eleição para nova
presidência.
Serão três candidatos:
Pedro Rosa da Silva – o

Ico; Vlamir Lucas de Souza
Lima, o Macarrão; e Onofre César Junior. Apesar de
três concorrentes, as cédulas
conterão quatro números,
isso porque José Roberto de
Oliveira encaminhou ofício

desistindo de concorrer à
presidência.
O atual presidente da
Liga, Carlos Magno da Silva
– o Carlão – espera uma eleição tranquila. “Serão aproximadamente 50 eleitores, que

são os presidentes de clubes,
e vamos iniciar a contagem
das cédulas às 14h15. Até as
15 horas devemos concluir a
contagem, declarar e empossar o campeão para a gestão
2013-2015”.

Últimos resultados,
classificação e tabela
Natação é a paixão de uma atleta pindense
do fim de semana

Na 4ª rodada do Paulistão 2013, realizada no meio
desta semana, o Corinthians voltou com seu time
titular e ganhou do Mogi

Mirim; o Santos também
ganhou, do Ituano; o Palmeiras goleou o São Bernardo por 3 x 0 e subiu 1
ponto na classificação.

Resultados da 4ª rodada - 30/1
Paulista 		
Ponte Preta 		
São Caetano 		
Penapolense 		
Ituano 			
Corinthians 		
Atlético Sorocaba

1
1
0
2
0
2
2

x
x
x
x
x
x
x

1
0
2
0
1
1
1

Mirassol
Oeste
Linense
XV de Piracicaba
Santos
Mogi Mirim
Botafogo

Outros jogos da 4ª rodada - 31/1
Guarani
Palmeiras

1 x 3 Bragantino
3 x 0 São Bernardo

Tabela da 5ª rodada
2/2 – Sábado - 17h
Mirassol x Ituano
Linense x Paulista
Ponte Preta x Penapolense
3/2 – Domingo - 17h
Corinthians x Oeste
Santos x São Paulo
XV de Piracicaba x Palmeiras
Atlético Sorocaba x União Barbarense
Botafogo x Guarani
São Bernardo x São Caetano
Mogi Mirim x Bragantino
Classificação até a 4ª rodada,
do 1º ao 10º lugares e os quatro últimos
1º - Santos – 10 pontos. 2º - Ponte Preta - 10
pts. 3º - Penapolense – 9 pts. 4º - Linense – 8 pts.
5º - Mogi Mirim – 7 pts. 6º - Palmeiras 7 pts. 7º
- Botafogo - 7 pts. 8º - Corinthians – 7 pts. 9º São Paulo - 6 pts. 10º - Bragantino - 6 pts. 17º Mirassol - 1 pt. 18º - Guarani – 1 pt. 19º - Oeste 1
pt - 20º - São Bernardo - 1pt.

EC Taubaté empata fora e
sábado joga em casa
Mesmo jogando com dez
jogadores todo o segundo
tempo (Jeferson foi expulso
aos 40’ do primeiro tempo),
o EC Taubaté empatou em 2
a 2 com o União São João,
quinta-feira (28), na cidade de Araras, pela segunda
rodada do Paulista da Série
A3. Com o time completo
em campo, o Burrão saiu na
frente do marcador aos 16’
do primeiro tempo com o atacante Gilson fazendo 1 a 0. O
empate do União veio aos
44’, com Joãozinho, quando

o alviazul jogava com um
menos.
No segundo tempo o Taubaté fez 2 a 1, mas no finalzinho do jogo, o time da casa
foi para o chamado abafa e,
em cobrança de escanteio, o
zagueiro Márcio aproveitou
o rebote da zaga taubateana
empatando o jogo aos 45’,
fechando o placar em 2 a 2.
Neste sábado (2), o Taubaté
joga em casa, às 16 horas, no
estádio Joaquinzão, contra a
Votuporanguense, pela terceira rodada.

“Natação é um esporte apaixonante e não dá para ter corpo mole.
Dedicação é o segredo para o sucesso...”.

Marcos Cuba

A pindense Maria Eugênia Carvalho da Silva,
moradora do Beta, traz
em seu currículo inúmeras conquistas, destas que
dão orgulho. Hoje com 18
anos, pratica natação desde
os 11, por recomendação
médica. Nadando costas e
medley, a jovem conquistou medalhas em torneios
regionais, escolares, Jogos
Regionais, Jogos Abertos e
no Paulista.
Para alcançar estes bons
resultados, a ferramenta principal de Maria Eugênia é a
determinação e a força de
vontade, pois ela conta que
não é fácil abrir mão de muitas coisas. Na época que frequentava as aulas da escolinha, passou pelos olhares das
professoras Adriane, Alessandra, Lúcio, Vera, Wilson e
agora está sob o comando do
professor Lúcio.
A atleta afirma que a natação é um esporte que começou a praticar devido a problemas de bronquite e renite.
Das aulas da escolinha passou para o treinamento, e devido ao seu bom desempenho
recebeu um grande apoio, o
que a estimulou a continuar
com o esporte, mesmo sendo
uma modalidade com investimentos altos.
“O maiô é um item caro
mas necessário, pois não se

Aos 18 anos, nadadora Maria Eugênia coleciona centenas de medalhas

trata de uma questão psicológica, ele ajuda e muito, na
flutuação e para competirmos
de igual pra igual. A questão
financeira é o que complica
mais, mas meus pais não medem esforços para ajudar”,
comenta a jovem. Além dela,

sua irmã mais nova também
pratica o mesmo esporte e a
família sempre acompanha as
filhas nas competições.
Maria Eugênia diz que a
natação foi muito importante em seus estudos, porque
através da prática da mo-

dalidade conseguiu uma
bolsa de estudos e agora
aguarda o resultado de um
vestibular. Ela garante ainda que o atleta deve seguir
uma rotina e ter muita disciplina para alcançar bons
resultados.

Profissionais da Secretaria de Esportes participam
de palestra com Corpo de Bombeiros
A Secretaria de Esportes
da Prefeitura de Pindamonhangaba vai realizar na segunda-feira (4), uma palestra
com o Corpo de Bombeiros.
O evento ocorrerá no giná-

sio do Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira “João do
Pulo”, das 8 às 12 horas.
O objetivo desta atividade é habilitar o profissional da área a ter um proce-

dimento exato de primeira
emergência para atendimento de seus alunos e participantes das práticas de atividades físicas oferecidas pela
Prefeitura.

Interessados em natação e hidroginástica
podem deixar nomes para lista de espera
A Prefeitura de Pindamonhangaba tem como
meta oferecer esporte para
todas as idades. Comprometida com este objetivo,
estão abertas as listas de espera para a prática de nata-

ção e hidroginástica.
As pessoas interessadas
em deixar o nome nestas listas devem ir até a Secretaria
de Esportes dos seguintes
locais: Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira

“João do Pulo”, Centro Esportivo José Ely Miranda
“Zito” e no Araretama. É
necessário apresentar um
documento de identificação.
As atividades aquáticas
possuem uma série de be-

nefícios para o ser humano. Elas são indicadas por
médicos e também servem
como atividades preventivas e colaboram para amenizar diversos problemas de
saúde.
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Recadastramento de atletas e técnicos
beneficiados termina na sexta-feira
Juliana Rosa

Divulgação

Juliana Rosa

Para fazer o recadastramento os atletas e técnicos devem ir ao Centro Esportivo ‘João do Pulo’ até às 17 horas desta sexta-feira (1º/2)

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer,
está fazendo o recadastramento de atletas e técnicos
que eram beneficiados em
2012. O prazo termina nesta
sexta-feira (1º/2).
Para realizar o recadastra-

mento, é preciso ir até o ginásio do Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira “João do
Pulo”, das 8 às 12 horas e das
13h30 às 17 horas.
O recadastramento está
sendo feito apenas para os
atletas e técnicos que já possuíam algum tipo de benefí-

cio no ano anterior. É preciso
apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço em
nome próprio, dos pais ou
responsável, comprovante
de renda e uma foto 3x4.
A Prefeitura de Pindamonhangaba buscará par-

cerias para desenvolver o
esporte de alto rendimento
no município, pois, a cidade conta com inúmeros
atletas que estão se despontando no cenário esportivo,
como é o caso de judocas,
ginastas, nadadores, entre
tantas outros.

Secretaria de Esportes se depara
com desperdício de dinheiro público
Juliana Rosa

Juliana Rosa

Funcionário da Secretaria de Esportes conta uniformes

Camisetas são de diversos tamanhos e cores

No depósito da Secretaria
de Esportes foram encontradas, nessa quarta-feira (30),
centenas de camisetas guardadas. A Secretaria fará a
contagem e vai levar o caso

contrada pela administração
atual.
O secretário de Esportes,
prof. Leandro Galdino, comenta que essa situação causa uma grande tristeza, mos-

ao conhecimento do prefeito
Vito Ardito. A proposta é distribui-las para todas as crianças que se inscreverem nas
escolinhas de esporte. Essa é
mais uma irregularidade en-

trando falta de zelo com os
investimentos públicos, sendo que este gasto poderia ter
sido empregado no esporte e
lazer da população de modo
geral.

Prefeitura promove reunião com pais de
alunos da Escola de Excelência Esportiva
A Secretaria de Esportes,
da Prefeitura de Pindamonhangaba, realizou na quarta-feira (30) e quinta-feira (31),
um encontro com os pais de
alunos do projeto Escola de
Excelência Esportiva, uma
parceria do município e governo do estado. A reunião
ocorreu no ginásio do Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira “João do Pulo”
e contou com a presença de
mais de 300 pessoas.
As aulas na unidade escolar retornarão na segunda-feira (4), e as atividades esportivas terão início dia 18
de fevereiro.
Colaboradores da Secretaria de Esporte deram as
boas-vindas aos pais, realizaram seu cadastramento
e também distribuíram as
normas do projeto. Os pais
também tiveram a oportuni-

Marcos Cuba

Secretaria de Esportes e Lazer destacou a importância que este projeto possui

dade de esclarecer diversas
dúvidas.
A Secretaria de Esportes
e Lazer destacou a importância que este projeto possui, afirmando a intenção
de desenvolvê-lo em outras

escolas do município, sendo que o objetivo da Escola
de Excelência Esportiva é
formar excelentes cidadãos,
avaliando os alunos no contexto escolar e esportivo.
Também
participaram

desta reunião professores,
gestores do projeto e representantes da Escola Estadual Dirce Aparecida Pereira
Marcondes, local onde os
alunos desenvolvem a parte
educacional.

Para mais informações,
o telefone é o 3648-2248.
Segundo informações
da Secretaria de Esportes,
a decisão da Prefeitura no
que diz respeito ao cancelamento de algumas modalidades se deve às inúmeras
irregularidades encontra-

das em toda a área. Todas
as irregularidades serão verificadas.
Após o recadastramento,
todos os dados serão avaliados pela administração e será
marcado um novo encontro
com os representantes para
definição das novas metas.

Administração oferece
mais de seis mil vagas
para iniciação esportiva
A Prefeitura
de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de Esportes e Lazer,
está oferecendo
mais de 6 mil
vagas para a
prática de várias modalidades esportivas.
Os alunos farão
parte do Programa de Iniciação
Esportiva e as
inscrições começam no dia 6
de fevereiro.
A Prefeitura
convida crianças e adolescentes, com idade entre 7 e 17 anos, de ambos os sexos,
para praticar um dos seguintes esportes: atletismo, biribol, basquete, capoeira, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, caratê, tênis de mesa, voleibol
e voleibol de areia. Crianças de 6 anos podem participar
das modalidades: capoeira, ginástica artística e ginástica
rítmica.
Os interessados deverão procurar um dos seguintes locais: Centro Esportivo João Carlos de Oliveira “João do
Pulo”, Centro Esportivo José Ely Miranda “Zito”, Centro
de Treinamento Luiz Caloi, ginásios do Juca Moreira,
Araretama, Alto Tabaú, Jardim Eloyna e Pai João, entre às
7h30 e 11h30 e das 13h30 às 17 horas.
É preciso levar duas fotos 3x4, cópia da Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento para efetivar a inscrição.

