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TRIBUNA DO NORTE

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     20ºC 
TEMP. MÁXIMA    23ºC

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    23ºC

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    24ºC

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

TERÇA-FEIRA - 5/2

QUARTA-FEIRA - 6/2

QUINTA-FEIRA - 7/2

SEXTA-FEIRA - 8/2

Chuvas isoladas, 
muitas nuvens

Chuvas isoladas, 
muitas nuvens

Nublado e pancadas 
de chuva

Pancadas de 
chuva à tarde

Cíntia Camargo

PÁGINA 5

ESPORTES 12

ESPORTES 12

O prefeito Vito Ardito  rece-
beu em seu gabinete a equipe 
da Polícia Militar de Pindamo-
nhangaba e região, para estu-
dar novas estratégias e metas 
para combater a violência no 
município. Foi entregue ao pre-
feito, durante a reunião com a 
tenente Coronel do 5º BPMI -Ba-
talhão da Polícia Militar do Inte-

rior - Eliane Nikoluk Scachetti, 
capitão Paulo Henrique Lourus-
so Cavalheiro, comandante da 
2ª Companhia de Polícia Militar 
de Pindamonhangaba, major 
José  Sodário Viana e o tenen-
te Willian Rittion, um projeto de 
implantação de circuito câme-
ras na cidade, a fim de inibir a 
ação de bandidos.

Prefeitura e Polícia Militar estudam 
estratégias para combater violência

O baile de pré-carnaval ani-
mou a comunidade que com-
pareceu à praça Santa Rita, no 
bairro do Vale das Acácias, no 
Distrito de Moreira César, no 
domingo (3).

O evento promovido pela 
Prefeitura contou com shows da 
Banda "Siriloco" e também Preto 
Joia e Banda, que vieram do Rio 
de Janeiro para fazer a alegria 
de milhares de foliões de Pinda-
monhangaba.

O samba das passistas ca-
riocas também empolgou o pú-
blico, que viu uma das maiores 
festas populares. 

PM prende 
homens 
acusados de 
roubo

Começou a Copa 
Regional de Futebol 
"José Maria da Silva"

IPTU 2013: Carnês 
serão entregues até 
20 de fevereiro

A Prefeitura de Pindamonhangaba, através do Departamento de Arrecada-
ção, informa aos munícipes que iniciará, a partir do dia 15 de março, o recebi-
mento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano. Neste ano de 2013, serão 
enviados mais de 66 mil carnês. Todos os envelopes serão enviados pelo Correio 
até o dia 20 de fevereiro. 

Pré-carnaval agitou público 
no domingo em Moreira César 

No domingo (3), em Pinda-
monhangaba, foi realizada a 
rodada de abertura da Copa Re-
gional de Futebol "José Maria da 
Silva". A primeira rodada mos-
trou  equilíbrio nas duas catego-
rias – Sênior 50 anos e Amador. 

No Campo do Colorado, clube do 
qual "Zé Maria" foi jogador, dire-
tor e presidente durante vários 
anos, os atletas se emociona-
ram com a homenagem feita ao 
saudoso ex-companheiro.

Mara Maravilha fará 
show em Pinda dia 8

Moradores do Ipê II vão ganhar 
nova Unidade Básica de Saúde

“Macarrão” 
é eleito 
presidente 
da Liga

Copa Distrito 
de Futsal 
prossegue com 
diversos jogos

SEGUNDO CADERNOObra é realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal

PÁGINA 3

PÁGINA 3
CULTURA & LAZER 8

Artista fará show gospel gratuito na cidade

A utilização de um sistema de monitoramento com câmeras de segurança também foi debatida entre prefeito e policiais
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Célia Lima

Célia Lima

João Paulo Ouverney

CPTEC INPE

Preto Joia e mulatas foram as grandes atrações do pré-carnaval 
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Ontem e hoje
Falecimentos

Confi ra nesta seção como era o mercado 
municipal antigamente e como está na atualidade

Datas Comemorativas

Como escrever 
corretamente
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Do livro “1.000 erros de 
português” – Autor Prof. 

Luiz Antonio Saconni

2/2 - Eunides de Aquino 
Silva, idade 71 anos; Maria-
na Terezinha de Toledo, 56 
anos, moradora do centro; 
Maria Dias de Camargo, 
idade 79 anos, moradora no 
Feital.

1º/2 - Air Miranda, ida-
de 98 anos; Luis Alvelizio 
Marcelo da Silva, 32 anos, 
morador do bairro Jardim Re-
zende; Alexandrina Goulart, 
75 anos, moradora do bair-
ro Azeredo (Moreira César); 
Leoni Flauzino, 72 anos, mo-
rador do bairro Parque São 
Domingos.

Ontem...  Mercado movimentado numa manhã de sábado Hoje... O mesmo prédio do mercado modernizado

Confi ra as datas que se comemoram 
hoje e nos próximos dias

4/2 – Dia Nacional da Abreugrafi a, Dia do Hemofílico e Dia de Santa 
Ângela
5/2 – Dia do Papiloscopista, Dia de Santa Ágata e Dia Nacional da 
Mamografi a
6/2 – Dia do Agente Ambiental
7/2 – Dia Nacional do Gráfi co

Devo encarpetar 
meu apartamento? 
Devo encarpetar meu apar-

tamento? Não procure sarna: 
acarpete o seu apartamento 
e livre-se do desconforto. Não 
existe o verbo encarpetar; use 
acarpetar ou, então, carpetar. 
Por falar em apartamento, como 
abrevio  essa palavra?

Abrevie apartamento assim: 
ap. ou apart., mas nunca apto., 
como faz quase todo o mundo.

Para quem trabalha 
com computador

- Quem passa o dia no com-
putador conhece os vilões do tra-
balho: tendinite, bursite, dor nas 
costas… E as secretárias estão 
ainda mais expostas a estes ris-
cos. A fi sioterapeuta Débora Pinto 
ensina a evitar os problemas mais 
comuns:

-  Olhe em frente: a tela do 
computador deve estar reta, na 
altura dos olhos, e com o brilho o 
mais suave possível. 

- Tome um cafezinho: a cada 
três horas, faça uma pausa de 
cinco minutos para se mexer e 
alongar o pescoço, as pernas e 
os braços.

- Dê uma piscadinha: de hora 
em hora, abra e feche os olhos 
várias vezes por cinco minutos. 
Só tome cuidado para não piscar 
pro chefe.

-  Pausa: a cada 3 horas, 
alongue-se por 5 minutos. 

Erros mais frequentes em entrevista para emprego
          

De acordo com os especialistas, cuidar da aparência para uma entrevista de emprego é de vital importân-
cia. Abusos e desleixos causam má impressão nos avaliadores. Mesmo assim, não são necessárias roupas 
de grife ou de alto valor, mas sim uma vestimenta adequada a qual vaga o candidato busca. Uma oportu-
nidade em uma agência de publicidade ou em um banco, por exemplo, podem admitir diferentes formas de 
se vestir. “Não se vista de forma informal demais. Algumas candidatas vão a uma entrevista sem nenhum 
critério, abusando de decotes ou saias curtas demais. Já os homens chegam suados, de jeans, o que depen-
dendo do cargo, é inaceitável”, afi rma Gisele Diniz, gerente de recrutamento e seleção da Arezzo RH.

A Casa Transitória Fabiano de 
Cristo de Pindamonhangaba está 
com inscrições abertas para o cur-
so pré-vestibular Anália Franco. As 
inscrições vão até domingo (10),  
pelo site www.prevestibularanalia-
franco.com.br. Em média, 90% dos 
alunos são aprovados nas facul-
dades da região e em instituições 
públicas de ensino. 

O objetivo de todo o trabalho é, 
além de preparar o aluno para os 
vestibulares mais concorridos, pre-

pará-lo principalmente para a prova 
do Enem - Exame Nacional do En-
sino Médio, de modo que o aluno 
que for aprovado em uma facul-
dade particular possa pleitear 
uma bolsa do Prouni - Programa 
Universidade Para Todos, pro-
grama do governo que distribui 
bolsas de estudos gratuitamente 
no Ensino Superior aos alunos 
que tenham obtido boas notas na 
prova.  Além disso, com a nota 
do exame, o estudante também 

pode se candidatar a vagas nas 
escolas públicas de Ensino Su-
perior, através do Sisu - Sistema 
de Seleção Unificada, podendo, 
dessa forma, conseguir ingres-
sar em uma instituição federal 
de ensino. 

O aluno terá direito ao ma-
terial didático completo (aposti-
las, simulados, etc), assim como 
lanche, orientação vocacional, 
plantão de dúvidas e orientação 
com foco motivacional. O curso 

é totalmente gratuito e tem como 
público alvo, pessoas que não 
podem pagar por um curso par-
ticular. 

O trabalho é totalmente de-
senvolvido por professores vo-
luntários, e conta ainda com a 
ajuda da Tenaris Confab na doa-
ção de verba para material didá-
tico e despesas diversas. 

Para mais informações, aces-
sar www.prevestibularanaliafranco.
com.br.

Casa Transitória abre inscrições para curso pré-vestibular

IPVA: 2ª 
parcela ou 
à vista sem 
desconto 

Recomeça no dia 14 de feverei-
ro o pagamento do IPVA - Impos-
to sobre Propriedade de Veículo 
Automotor. Para quem ainda não 
pagou a primeira parcela, agora o 
pagamento só pode ser feito à vis-
ta, sem desconto, de acordo com o 
fi nal da placa do carro. Para mais 
informações e geração de bole-
to, o interessado pode acessar o 
site:www3.fazenda.sp.gov.br/ipva-
net/

Fãs do rock estão na expecta-
tiva com relação a uma banda de 
Pindamonhangaba que teve uma 
de suas músicas selecionadas para 
execução no programa “Temos 
Vagas” da UOL 89 FM. A seleção 
ocorreu em janeiro, quando os 
músicos pindenses da Banda Fuzi 
comemoram a escolha da faixa 
“Alice”.

A Rádio Rock UOL 89 sele-
cionou quase 2.000 bandas que 
enviaram material. Os integrantes 
da Fuzi também fetejam o fato de 
estarem entre os vencedores do 
prêmio “Best of Zona Punk 2013”, 
conferido pelo portal Zona Punk (o 
maior portal da América Latina vol-
tado para o rock independente).

“Estamos bem felizes com es-

Banda busca espaço nos palcos do rock

sas conquistas, que são frutos de 
muito trabalho, colocando o foco no 
que realmente gostamos de fazer: 
música. Agora estamos entrando 

em pré-produção para, logo me-
nos, lançarmos um álbum novo”, 
afi rma Emerson, vocalista e guitar-
rista da banda.

 Sábado (2), foi realizada nas dependências da 
Faculdade Anhanguera, de Pindamonhangaba, uma 
feira de adoção de cães e gatos, e o resultado foi con-
siderado positivo pela coordenação do evento, com a 
adoção de cerca de 20 animais.  Esse é um exemplo 
do fruto que o trabalho realizado pela sociedade civil 
pode  produzir em benefício da  comunidade, incen-
tivada pelo amor à natureza, aos animais e à vida em 
nosso planeta. É comum assistirmos em noticiários de 
TV, reportagens sobre pessoas que abrigam dezenas 
de cães e gatos em suas residências, que recolhem 
abandonados nas vias públicas. E atualmente existem 
ONGs como a União Amigos do Vale, que promovem 
feiras como essa realizada em Pinda no último fi m de 
semana.

O abandono de cães e gatos aumenta nos meses 
de dezembro, janeiro e fevereiro devido as férias es-
colares. Muitas famílias viajam mas não incluem, em 
seus planos, os animais de estimação.  Duas situações 
são comuns neste período: o abandono do animal nas 
ruas e o animal trancado em residências sem receber 
os cuidados básicos, como água e alimento, por vários 
dias. 

Abandonar animal doméstico ou exótico é crime 
previsto no artigo 32 da Lei Federal 9.605/98, que trata 
dos crimes ambientais. São considerados maus-tratos, 
entre outras práticas, abandonar, espancar, envenenar, 
não dar comida diariamente, manter preso em corrente, 
local sujo (ou pequeno demais) os animais domésticos. 

Qualquer cidadão que testemunhar o abandono 
pode fazer a denúncia na Delegacia de Polícia mais 
próxima, cabendo a esta registrar o fato através do Ter-
mo Circunstanciado. Para que a denúncia possa ser 
feita é preciso fornecer os dados do infrator e o seu 
endereço residencial ou comercial. Em caso de atrope-
lamento ou fl agrante de abandono, é importante anotar 
a placa do carro, horário e local. Cabe à autoridade 
policial verifi car a ocorrência.

A Promotoria de Justiça aceita denúncias anô-
nimas, mas para isso a pessoa deve protocolar uma 
representação, apresentando o relato formal dos fatos 
ao Promotor Público de Justiça que, ao tomar conheci-
mento dos fatos, poderá requisitar diretamente a inves-
tigação policial. 

As Associações Protetoras de Animais geralmente 
aceitam denúncias e mantêm informações sobre como 
proceder em caso de abandono ou maus-tratos em seu 
site www.ava.org.br.

Abandonar e maltratar 
animais é crime federal

Sexta-feira (8)
tem Carnaval 
do Idoso de 
Moreira César 

Acontece nesta sexta-feira (8), 
no Recinto de Eventos São Vito, de 
Moreira César, o Carnaval para os 
Idosos do Distrito, a partir das 16 
horas. A entrada será franca para 
pessoas da Terceira Idade, que ain-
da receberão lanche e pipoca gra-
tuitamente. O evento será animado 
pela Multi Band Show, tocando 
somente marchinhas que fi zeram 
sucesso e deixaram saudade.

O Sebrae-SP traz para Pinda-
monhangaba esta semana, o Se-
brae Móvel, que atende empresá-
rios e interessados em se tornarem 
empreendedores.

O veículo está instalado na 
praça Monsenhor Marcondes, no 
centro, entre  segunda-feira (4) e 
quinta-feira (7), das 9 às 17 ho-
ras. Analistas do Sebrae-SP farão 
atendimentos individuais gratuitos 
sobre temas relacionados à gestão 
de negócios, como:  Administração, 
Fluxo de Caixa e Marketing.

O turismo é outro foco do aten-
dimento, com informações sobre o 
Circuito Turístico da Mantiqueira, 
que tem programação especial vol-
tada aos empresários de Pindamo-
nhangaba e de outras seis cidades 
da região.

No Sebrae Móvel, os interessa-

Pindamonhangaba recebe o 
Sebrae Móvel esta semana

dos também obtém detalhes sobre 
os produtos e serviços e a progra-
mação de palestras, workshops e 
consultorias do Escritório Regional 
de Guaratinguetá e do Posto de 
Atendimento ao Empreendedor de 
Pinda.

Mais informações podem ser 
obtidas no Escritório Regional do 
Sebrae-SP em Guaratinguetá. Tel. 
(12) 3132-6777

Divulgação
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O prefeito Vito Ardito re-
cebeu na última semana, em 
seu Gabinete, o diretor presi-
dente da Unimed Pindamo-
nhangaba, Dr. José Renato 
Couppê Schmidt, que esta-
va acompanhado do gerente 
administrativo financeiro da 
empresa, Edemilson Antonio 
Donola.

O prefeito e os represen-
tantes da Unimed conversa-
ram sobre a implantação do 
novo hospital, que será instala-
do no prédio antigo do “Hos-
pital Pinda” e que deverá ser 
inaugurado em maio de 2013.

As obras de ampliação no 
local já foram iniciadas.  O 
“Hospital Dez de Julho” con-
tará com 50 leitos iniciais, 
sendo 10 leitos destinados 
à UTI - Unidade de Terapia 
Intensiva. O prédio terá tam-
bém especialidades como: 
Hemodinâmica e Cirurgia 
Cardíaca; além de aparelha-
gem de ponta como o de To-
mografia Computadorizada 
de 16 canais.

Prefeito recebe presidente da 
Unimed Pinda e estuda parcerias

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através do 
Departamento de Arrecada-
ção, informa aos munícipes 
que iniciará, a partir do dia 
15 de março, o recebimento 
do IPTU - Imposto Predial e 
Territorial Urbano.

Neste ano de 2013, serão 
enviados mais de 66 mil car-
nês. Todos os envelopes se-
rão enviados pelo Correio até 
o dia 20 de fevereiro. 

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Finan-
ças, a estimativa histórica de 
recebimentos será de aproxi-
madamente 65%, um total de 
R$ 15.milhões.

A atualização do valor do 
imposto para este ano é de 
4,92%, de acordo com o IPC 

- Índice de Preço ao Con-
sumido da Fipe - Fundação 
Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas.

O pagamento poderá ser 
feito em cota única, com des-
conto de 10%, para pagamen-
to até a data do vencimento; 
ou pagamento em duas cotas, 
com desconto de 5%, para pa-
gamento até a data do venci-
mento. E pagamento em até 10 
parcelas, com desconto de 2%, 
para o pagamento até a data do 
vencimento de cada parcela.

A primeira parcela da cota 
única ou a primeira da cota 
dupla, terá seu vencimento 
em 15 de março e as demais 
também nos dias 15 dos me-
ses subsequentes, até dezem-
bro de 2013.

Diretoria da Unimed conversa com prefeito Vito Ardito sobre novo hospital

Atualmente, a Unimed 
emprega 240 pessoas e com a 
vinda da nova unidade, pas-
sará a empregar 500 pessoas, 
gerando cerca de 250 novos 
empregos na cidade.

Na reunião o prefeito tra-
tou também da possibilidade 
de abrir as portas do pronto 
– atendimento 24 horas da 

Unimed a toda população, 
por meio de um convênio en-
tre a Prefeitura e a Unimed, a 
ser firmado e aprovado juri-
dicamente.

Para o prefeito, a implan-
tação desta nova unidade de 
saúde, é mais um reflexo do 
crescimento da cidade. “Pin-
damonhangaba está ganhan-

do um importante hospital, 
que trará melhores possibili-
dades de solucionar um dos 
grandes problemas de todo 
país, a saúde. Juntas, Prefei-
tura e Unimed darão mais 
dignidade e opções de tra-
tamentos a aqueles que pre-
cisam”, afirmou o chefe do 
Executivo.

Carnês de IPTU serão 
entregues até dia 20

Prefeitura e PM analisam novas 
estratégias para combater violência

Moradores terão treinamento de hidroponia

O prefeito Vito Ardito  
recebeu em seu Gabinete a 
equipe da Polícia Militar de 
Pindamonhangaba e região, 
para estudar novas estraté-
gias e metas para combater a 
violência no município.

Foi entregue ao prefeito, 
durante a reunião com a te-
nente Coronel do 5º BPMI 
-Batalhão da Policia Militar 
do Interior - Eliane Niko-
luk Scachetti, capitão Paulo 
Henrique Lourusso Cava-
lheiro, comandante da 2ª 
Companhia de Polícia Mi-
litar de Pindamonhangaba, 
major José  Sodário Viana e 
o tenente Willian Rittion, um 
projeto de implantação de 
circuito câmeras na cidade, a 
fim de inibir a ação de ban-
didos.

O prefeito se disse satis-
feito com o encontro, que 
traçou metas e estratégias 
para combater a violência na 
cidade. “Violência é um dos 

grandes problemas nacio-
nais, e em Pindamonhangaba 
não é diferente. Precisamos 
tirar os jovens das ruas e 
também diminuir ano a ano 

os índices de violência da ci-
dade. Pindamonhangaba está 
em crescimento e precisamos 
mudar este cenário”, excla-
mou o prefeito.

Encontro traçou metas e estratégias para combater a violência em Pinda

Pontes da rua José Teberga e da 
av. Nova Pinda são reconstruídas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está consertando os 
danos causados pelas chuvas 
em duas pontes do distrito, 
a da rua José Teberga – que 
liga Moreira César ao Vale 
das Acácias – e da avenida 

Nova Pinda, no Ipê I.
Na “José Teberga”, que teve 

a estrutura danificada e parte da 
grade de proteção caiu, a Sub-
prefeitura de Moreira César re-
construiu as paredes de susten-
tação, fez nova tubulação e vai 

aterrar as bases nos próximos 
dias – assim que o tempo não 
estiver mais chuvoso.

Na  avenida Nova Pinda, 
que também foi danificada 
pelo volume de água, a equi-
pe da Subprefeitura fez toda a 

tubulação e aguarda melhorias 
climáticas para finalizar os ser-
viços. De acordo com serviço 
de engenharia da Prefeitura,   
em aproximadamente 10 dias 
a reconstrução das duas pontes 
será concluída.

Bastante afetadas com as chuvas, pontes da “José Teberga” e “Nova Pinda” ainda recebem obras de reconstrução

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, através 
do Departamento de Agricul-
tura da Prefeitura de Pinda-
monhangaba e em parceria 
com o Senar – Serviço Na-
cional de Aprendizagem Ru-
ral,  estuda a implantação de 
cursos de capacitação de jo-
vens e mulheres da área rural 
da cidade.

Os representantes de bair-
ros rurais de Pindamonhan-
gaba estiveram reunidos na 
última quinta-feira (31), para 
discutir essas melhorias e be-
nefícios a serem aplicados 
nestas localidades.

Os moradores dos bairros 
Cruz Pequena, Oliveiras e 
Mandu, os primeiros bairros 
a serem atendidos nesta pri-
meira fase, solicitaram ini-

cialmente o treinamento de 
hidroponia.

A hidroponia é a técnica 
de cultivar plantas sem solo, 
onde as raízes recebem uma 
solução nutritiva balanceada 
que contém água e todos os 
nutrientes essenciais ao de-
senvolvimento da planta. Na 
hidroponia as raízes podem 
estar suspensas em meio li-
quido ou apoiadas em subs-
trato inerte (areia lavada, por 
exemplo).

Inicialmente, serão de 12 a 
20 vagas disponíveis aos pro-
dutores rurais.

De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Agricultura, esta capacitação 
do produtor do campo  será o 
diferencial dos trabalhadores 
de Pindamonhangaba.

Produtores Rurais 
participarão de 
cursos de capacitação

Cota única e 1º vencimento serão dia 15 de março

André Nascimento

Cíntia Camargo

Célia Lima

Juliana Rosa

Célia Lima Célia Lima
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Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo
 

Secretaria de Saúde e Assistência Social 
Audiência Pública  

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

ABANDONO DE EMPREGO
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.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

A empresa Florestal São José LTDA EPP CNPJ: 07.175.901/0001-63, situada à Rua 
Laudelino Leite Sobrinho, 575, Residencial Mantiqueira, Pindamonhangaba – SP DE-
CLARA para os devidos fins que encontra-se extraviado o LIVRO DE REGISTRO DE 
EMPREGADOS nº 01.

1

A empresa Lojas Colombo S/A, situada na cidade de Pindamonhangaba Avenida Doutor Jorge 

Tibiriçá, 150 - Centro, Inscrição Estadual: 528117565118 e CNPJ: 89848543/9429-11 comunicam o 

extravio de 960 notas fiscais de entrada e saída preenchidas, modelo 01 de números diversos, referente 

ao período de 03/01/2007 à 26/12/2011, conforme demonstra relação abaixo: 

6883 1547 4039 6907 877 6913 882 884 4143 8623 6098 6113 3418 7003  
3321 3480 4501 4502 4562 6142 6197 6225 6640 8875 24250 894 1585 1586 
4662 144 2402 4719 7107 3533 5044 7147 7182 7199 7042 12967 21755 2375  
5155 5235 12704 5256 5286 2506 7273 2967 7285 7289 5488 7701 25918 26577  
26846 7306 5550 27222 7795 7332 2658 7381 7246 7348 7431 13633 7467 6057  
7367 7492 1313 3541 7241 7480 7243 7262 7331 7549 7553 7554 1246 7566
1351 3566 6229 1415 6576 37915 65042 7537 6301 6581 6591 26752 64949 7696 
6294 227 1503 1135 7406 7727 26777 1078 27505 1416 7778 7779 6487 6461
6479 1745 7804 30952 30955 30958 1210 1469 2061 7844 1456 1485 2638 6658
19212 2702 7913 7914 3626 6678 19256 38214 1554 6674 7924 6747 6762 6810 
6829 7976 2623 6891 8010 1571 6702 6939 6940 6957 65672 8042 8043 1587  
7919 8061 1395 19634 1583 7231 1598 1615 7022 7025 7033 8123 7108 7111
8150 8178 8182 3345 8201 8202 8203 8206 8209 7261 8220 8218 303 7324 
7351 8234 8112 20147 313 8254 7407 8225 8237 8245 20724 7574 8320 8321 
8318 8333 8335 8339 8340 7622 8368 8369 837 7648 8222 8326 8370 830  
8306 8236 8344 8372 8421 8447 8460 8467 8485 8488 8496 8513 7762 8540
8545 7918 7801 16283 7865 3717 7876 8626 35046 1870 2351 6876 380 1758 
1918 3223 7938 7973 71737 8678 8679 8686 8715 21028 3762 9256 1852 2412 
3233 8769 8774 8775 8781 1996 8182 8196 8221 21258 8833 8282 21181 21185  
8846 8847 8874 8880 8321 16916 52775 38043 8935 8936 38151 30509 8337 8428 
8966 8967 8968 1610 2669 8464 2520 3812 9056 9057 9059 185 444054 444120 
8576 9133 15256 9136 2197 8609 538 4070 4071 7009 22101 2208 2270 8727 
229354 9206 2282 1938 22213 2248 8734 9261 8789 8808 8811 5828 3857 3861
9285 9286 17202 17233 9290 2294 9291 9296 9325 2307 18344 29752 9376 22585  
2982 8899 9407 626 7060 8947 9429 661 19307 9469 9471 9015 22850 9490  
22922 22959 1986 2387 9062 20003 9128 20358 2433 2436 2466 2476 9591 3798
3799 23899 2798 2711 20883 2491 32123 9281 9334 2504 7121 9340 9364 2015
2527 9456 9813 9495 3863 9901 9552 9580 264 891 3890 7149 9589 7169
3981 3109 9990 2298 9699 10008 2743 9739 3925 23216 23287 9778 9800 9828 
9832 17991 43863 10086 4644 4654 3162 23937 3179 9985 2974 10210 10105 3222 
10120 10126 10306 4821 10320 4074 4073 3058 10184 10353 10355 10356 3072 10374  
3320 3370 3094 1235 3117 7238 728 5894 1121 3172 10395 10401 10427 442 
1134 1333 2845 4964 3213 10601 10602 10540 878 3246 10606 10621 10550 10645
362 454 5908 5056 10659 10660 10682 465 10654 10757 1256 3433 10785 10797  
10719 10737 10802 10805 475 1202 2373 14961 10825 380 2935 503 950 10882 
11178 56 3125 3130 3135 3144 40441 11224 1269 11228 3160 11244 3150 3177  
11291 11293 126 11309 165 2995 3214 11344 544 11369 3228 11386 554 1292 
3243 4257 11390 225 5935 11435 3258 285 1070 11510 1303 3294 3324 440 
4335 397 606 11650 4385 431 1007 11747 11766 1081 3169 3241 3244 6465
11830 569 684 3177 3178 1211 4008 997 1301 1353 11908 643 660 1240  
1314 11962 540 726 1480 1483 1501 1544 2454 3289 12017 734 1364 1578 
1599 1631 40938 733 12082 12086 12087 12088 12089 1387 2472 2577 12099 1768 
4193 741 1393 1718 2308 1408 758 41046 1433 1941 12229 805 4353 12313 
2602 2139 209 848 826 2651 12401 851 1484 1491 2358 3628 6560 877  
2320 2364 6012 882 12506 901 4132 2489 12546 2381 12572 935 682 2782  
12622 12629 948 950 2664 1579 6029 989 2753 4731 1023 3013 2918 3120 
3129 3131 6044 1662 12880 3384 12916 731 545297 4937 3080 6069 13044 70  
5004 3497 3968 13103 13118 5543 771 5056 5077 13173 122 6676 9408 13311  
13089 799 13358 234 850 926 13450 13454 12 1209 13529 13558 13582 13650
13655 13655 13672 13673 46 1645 1736 13762 2021 2097 2477 917 3712 2553  
2558 13913 13953 3015 2669 2955 2982 13969 13971 13973 2202 4116 13988 951 
13993 14002 14010 14016 14017 14071 3449 3676 14095 977 4053 4063 4069 59895 
10195 14204 59815 2690 2721 6265 4979 6312 6883 14336 14331 5367 5363 5147 
14364 5476 5488 14424 5815 5809 295 2409 2419 2767 2921 6536 2437 9472
14485 1233 5883 1077 4295 6094 6201 6670 6684 6488 6445 329 4332 4377  
7326 372 2580 2827 7323 7377 7392 6991 14751 14752 2591 7505 7568 4455 
14792 14793 7758 14807 7894 7906 2848 4369 1007 1024 8415 8428 8556 8583
14891 7207 8823 1259 7005 14956 1499 1500 1700 4692 15011 9680 4711 15032  
15091 15110 15117 65314 1277 10043 10145 64044 65038 15140 15141 15150 65618 4766 
7590 11262 2744 7697 15232 15253 2804 2841 15259 15260 15258 5062 15281 15293  

2

15295 11762 26 12036 11788 117 66384 11797 2869 15335 2885 1348 15341 15347 
15358 15360 15370 13189 2895 15375 8287 66691 66784 15399 1395 15406 8407 5480  
13744 15438 5562 13539 13554 13555 13931 13957 13984 14006 13549 13570 15445 67267 
14062 2949 7155 14500 14614 15473 13315 14666 3042 3087 14635 15481 15487 15488
15026 14970 14989 68003 5638 439 15451 3128 15500 15501 15408 67961 7170 5850  
15761 15783 15919 16097 15554 16618 16611 2315 3214 16784 15568 15571 15585 6075  
3 15625 15633 3099 317 59904 15647 15655 15670 89 753 941 15692 949114  
15706 15715 15732 15735 15741 15744 15749 15751 15753 15755 15757 15760 15761 15769
15772 15773 15776 15774 15778 8772 3329 11999 204509  

APL realiza primeira sessão plenária solene de 2013

Altair Fernandes
Realizada na noite de 

quinta-feira (31), na sede do 
Museu Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina, a primeira reu-
nião plenária solene da APL 
– Academia Pindamonhan-
gabense de Letras referente 
ao ano de 2013. Em pauta a 
posse de novos acadêmicos 
ao quadro de membros hono-
rários:   professor e sociólogo 
Benedito Lourenço Barbosa, 
e a poetisa e contista Carmen 
da Silva Medeiros Galvão.  
O evento foi animado pelo  
grupo musical local Gente de 
Teatro.

Composta a mesa de tra-

balhos pelo acadêmico secre-
tário APL, Aércio Muassab, 
assumiu a apresentação da 
sessão a acadêmica Rhosa-
na Dalle.  O acadêmico Dr. 
José Valdez de Castro Mou-
ra foi convidado a apresentar  
Dona Carmen da Silva, que 
assumiu  a cadeira nº 12H – 
patrono:  Professor Ugo Nó-
brega.  Para ela, a plenária 
solene também foi  a alegre 
noite de lançamento e de au-
tógrafos de seu primeiro livro 
(contos e poemas) denomina-
do: “É a Vida”. A apresenta-
ção  de sua obra ao público 
presente coube à acadêmica, 
professora Juraci de Faria. 

Também se pronunciaram 
sobre a  neoacadêmica, Neila 
Cardoso e Enilde Guiomar.

Apresentado pelo ‘Presi-

dente de Honra’ da APL, Dr. 
Francisco Piorino Filho, Be-
nedicto Lourenço assumiu 
a cadeira nº 18H – Patrona: 
Professora Maria Carmelita 
Salgado (Dona Nini).  Após 
os agradecimentos de Bene-
dicto, fundador do jornal O 
Lince (Aparecida), seu filho 
Alexandre Marcos Lourenço 
Barbosa falou sobre o referi-
do jornal cultural.  

A mesa, sob a direção do 
presidente da APL Alber-
to Marcondes Santiago,  foi 
composta pelas seguintes au-
toridades:  secretária muni-
cipal de Educação e Cultura, 
Elisabeth Cursino Rodrigues 
(também representando o 
prefeito Vito Ardito Lerario); 
major José roberto Azevedo 
Homem de Mello Júnior (re-

presentante do 2º Batalhão 
de Engenharia de Combate); 
vereador Roderley Mioto (re-
presentando a Câmara Muni-
cipal de Pindamonhangaba);  
Dr. Paulo de Andrade (repre-
sentando da OAB-Pindamo-

nhangaba); diretor do Depar-
tamento de Cultura, Afonso 
Celso de Oliveira; presidente 
da UBT- Pindamonhanga-
ba, Dr. José Valdez de Castro 
Moura; radialista e jornalista 
Rogério Braga (Aparecida )

Público que foi  prestigiar a posse dos novos acadêmicos e lançamento do livro ‘É a Vida’

Secretário Aércio Muassab e a composição da mesa

Acadêmica Juraci falou do livro ‘É a Vida’ e de sua autora

Dona Carmen, agora escritora e acadêmica, recebe flores 
da acadêmica Neila Cardoso

Benedicto Lourenço agradece pelo ingresso à APL Evento foi animado pelo grupo musical Gente de Teatro

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
LAERCIO GOMES, de  nacionalidade   brasileira,   profissão   pedreiro, 
estado civil solteiro, de  32  anos  de  idade,  nascido  em  Taubaté, 
Estado de São  Paulo,  no  dia  16  de  junho  de  1980,  residente  e 
domiciliado na Rua Jair  Marcondes  de  Oliveira  nº  281,  Araretama, 
nesta cidade, filho de SEBASTIÃO DUTRA GOMES e MARIA LUIZA 
GOMES.    
ROSELAINE  APARECIDA  RODRIGUES  LEAL,  de  nacionalida-
de  brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 30 anos de ida-
de,  nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 4 
de agosto  de  1982, residente e domiciliada na Rua Jair  Marcondes  
de  Oliveira  nº  281, Araretama, nesta cidade, filha de FRANCISCO  
RODRIGUES  LEAL  e  IVETE DOS SANTOS LEAL. 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,  31 de janeiro de 2013.                 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:           
RICARDO RODRIGUES NOGUEIRA,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão padeiro e confeiteiro, estado civil solteiro, de  34  anos  de  
idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 28 
de  outubro de 1978, residente e  domiciliado  Rua  José  Dias  Sobri-
nho  nº  135, Castolira, nesta cidade, filho de BENEDICTO NOGUEIRA 
FILHO  e  GERALDA RODRIGUES NOGUEIRA.                                                    
SHERAZADE  GODOY,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  do  
lar, estado civil solteira, de  33  anos  de  idade,  nascida  em  Taubaté, 
Estado de São Paulo, no dia  13  de  setembro  de  1979,  residente  e 
domiciliada Rua José Dias Sobrinho nº 135,  Castolira,  nesta  cidade, 
filha de BENEDITO JORGE   GODOY   e   DORALICE   DOS   SAN-
TOS   GODOY. 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,  1 de fevereiro de 2013. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
LUAN MARCONDES  AVELAR,   de   nacionalidade   brasileira,   profis-
são ajudante geral, estado civil solteiro, de 19 anos  de  idade,  nascido 
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no  dia  23  de  novem-
bro  de 1993, residente e domiciliado Rua  Francisco  Santiago  nº  92,  
Santa Cecilia, nesta cidade, filho de JANAÍNA MARCONDES AVELAR.               
MICKAELY KAREN BARBOZA SOUSA, de nacionalidade  brasileira,  
profissão do lar, estado civil solteira, de 16 anos de  idade,  nascida  
em  São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 1996,  
residente e domiciliada Rua Francisco  Santiago  nº  92,  Santa  Ceci-
lia,  nesta cidade, filha de ANTONIO LISBOA DOS SANTOS SOUSA 
e  MARIA  DO  SOCORRO DE SOUZA BARBOZA. Apresentaram os 
documentos 1, 2,  3  e  4,  do  Art. 1.525, do  Código  Civil.  Se  alguém  
souber  de  algum  impedimento, oponha-o na forma da Lei.                 
Pindamonhangaba,  2 de fevereiro de 2013.      

   
PORTARIA GERAL Nº 3.966, 
DE 28 DE JANEIRO DE 2013

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Mu-
nicípio de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições, Resolve RETIFI-
CAR a Portaria Geral nº 3.959, de 14 
de janeiro de 2013, para Nomear o Sr. 
Sylvio Braz Junior para o emprego de 
ASSESSOR DE GABINETE.
Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a 1º de janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 
2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria 
de Assuntos Jurídicos, em 28 de janei-
ro de 2013. 

Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba

 PORTARIA INTERNA Nº 9.240,
 DE 02 DE JANEIRO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Mu-
nicípio de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, e em razão 
do parecer da Comissão, acolhido pelo 
Secretário de Administração, Resolve 
designar a Comissão constituída atra-
vés da Portaria Interna nº 9.176, de 
27 de agosto de 2012, para dar con-
tinuidade à apuração do Processo de 
Administrativo Disciplinar nº 011/2012, 
para que no prazo de 90 (noventa) 
dias, a contar de 11 de janeiro de 2013, 
sejam concluídos os trabalhos da Co-
missão, nos termos dos Memorando nº 
1544/12-DRH/Serviço de Procedimen-
tos Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta 
data.
 Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 
2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria 
de Assuntos Jurídicos, em 02 de janei-
ro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Memo nº 1544/12-DRH/Pro-
cedimentos Disciplinares/Processo 
Interno nº 8980/12

Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba
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Quatro homens são presos portando drogas 
A Polícia Militar prendeu, 

na tarde da última quinta-
feira (31),  quatro pessoas 
em flagrante por tráfico de 
drogas,  na região leste, em 
Pindamonhangaba. A PM 
recebeu  denúncia anônima 
de que uma residência na 
estrada municipal do bairro 
das Campinas era usada para 
tráfico de drogas. A equipe 
da Rocam da Polícia Militar 
foi até o local e deparou com 
duas mulheres, sendo uma 
maior e outra menor, que ten-
taram fugir, mas foram deti-
das. Havia também dois ho-
mens, um maior e um menor. 

Após abordagem e busca 
na residência, foi encontrado 

em uma cômoda a quantia de 
R$ 251 e 23 invólucros de 
maconha; dois tijolos de ma-
conha, totalizando 1.335kg 
enterrados no quintal; quatro 
celulares e três balanças de 
precisão. Com uma das mu-
lheres foi encontrado dois 
tubos de PVC, contendo 29 
pedras de crack e 3 porções 
de maconha. Logo depois 

os policiais foram até a re-
sidência de um menor, e lá 
foi encontrada a importância 
de R$ 683, e o menor assu-
miu ter arrecadado na venda 
de drogas. As quatro pessoas 
foram encaminhadas para a 
delegacia onde o delegado 
de plantão ratificou a prisão 
de uma mulher  (dona da 
casa) e do filho.   

Criança é encontrada morta 
após cair do berço

Uma criança do sexo 
masculino, de cinco meses 
de idade, A.M.F.D., foi en-
contrada morta domingo (3), 
à 0h30, no bairro Terra dos 
Ipês I, Distrito de Moreira 

César. O pai do menino, D.
G.D., disse que o bebê foi 
colocado no berço após ter 
sido amamentado pela mãe, 
o casal permaneceu meia 
hora na sala e antes de irem 

dormir, ele resolveu ir dar 
uma olhada na criança, e viu 
que ela estava caída entre o 
vão do berço e a parede, apa-
rentemente desfalecida. Ele 
afirmou que imediatamente 

a levou ao Pronto Socorro, 
mas já chegou sem vida. Sua 
opinião é que provavelmen-
te o menino deve ter tentado 
virar-se no berço, perdido o 
equilíbrio e caído.

Homem é baleado 
na cabeça e pescoço

R.C.S.L., 29 anos, re-
sidente no bairro Azeredo, 
Distrito de Moreira César, 
foi vítima de tentativa de 
homicídio, às 3h20 de do-
mingo (3). Sua irmã disse 
que ele chegou à casa dela 

pedindo socorro, mas não 
pode dizer quem teria sido 
o autor do atentado. A víti-
ma foi conduzida ao Pronto 
Socorro e a Polícia Civil 
abriu inquérito para inves-
tigar o caso.

Polícia prende homens 
acusados de roubo a 
posto de combustível

No dia 1º de fevereiro, às 
6h10,  quatro homens acu-
sados de haverem assaltado 
um posto de combustível 
em Pindamonhangaba fo-
ram detidos por uma equipe 
da Polícia Militar (Força da 
Comunidade). Os policiais 
foram informados que os 
indivíduos estavam em um 
automóvel Gol de cor verde, 
trafegando em Direção ao 
distrito de Moreira César.  O 
carro foi encontrado pela PM 
durante patrulhamento, seus 

ocupantes receberam ordem 
para parar, mas o motorista 
acelerou e tentou fugir, sen-
do perseguido pelos bairros 
Liberdade, Vale das Acácias 
e Laerte Assunção, onde 
finalmente o Gol foi inter-
ceptado e os homens foram 
presos. Reconhecidos pelas 
vítimas, eles receberam voz 
de prisão em flagrante por 
tentativa de roubo. Conduzi-
dos ao DP, a Polícia Civil to-
mou as medidas necessárias 
para lavrar o flagrante.

Bombeiros fiscalizam 
locais de baladas em 
Pindamonhangaba

Todos os estabelecimen-
tos que promovem bailes e 
baladas em Pindamonhanga-
ba estão sendo fiscalizados 
pelo Corpo de Bombeiros, e 
alguns não puderam realizar 
eventos no último fim de se-
mana devido ao encontro de 
alvarás vencidos. A operação 
“Prevenção Máxima” está 
sendo feita pelo Corpo de 
Bombeiros e tem como foco 

inicial as casas noturnas com 
mais de 1.000 metros quadra-
dos, mas vai atingir também 
salas de cinema, teatros e sa-
lões de clubes. O serviço está 
mobilizando 300 equipes dos 
bombeiros. A ordem partiu 
do governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (PSDB), 
para seja feita fiscalização de 
todas as boates em funciona-
mento no Estado.

63 boates são reprovadas 
no Vale do Paraíba

Segundo informações do 
Corpo de Bombeiros, na se-
mana passada, em 63 esta-
belecimentos de baladas em 
diversas cidades do Vale do 
Paraíba,  foram  detectadas 
irregularidades que incluem 
documentação vencida, falta 
de sinalização, luzes e saídas 

de emergência, e extintores de 
incêndio com prazo de vali-
dade expirado. Das 79 boates 
vistoriadas, apenas 16 estavam 
dentro dos padrões exigidos. 
Os proprietários receberam o 
prazo de 30 para regularização 
para que os estabelecimentos 
não sejam interditados.

Moradores acusam vizinhos 
de envenenamento de  
animais domésticos

Denúncias de envenena-
mentos de cães e gatos têm 
sido feitas por moradores de 
diversos bairros de Pindamo-
nhangaba. Segundo os de-
nunciantes, “os animais es-
tão sendo mortos com o uso 
de ‘chumbinho’, um veneno 
usado para matar ratos”. 

Envenenar animais é um 
crime previsto na Lei de 

Crimes Ambientais. Quem 
praticar ato de abuso, maus 
tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos, nativos 
ou exóticos é penalizado com 
detenção de 3 meses a um ano 
e multa. O denunciante deve 
reunir o maior número de 
provas possíveis e dirigir-se 
à Delegacia de Polícia de sua 
jurisdição para registrar o fato.

Incêndio em boate no 
RS gerou o mesmo gás 
usado por nazistas

O incêndio na Boate Kiss, 
em Santa Maria (RS), que 
matou mais de 230 pessoas 
no último domingo, liberou a 
mesma substância usada por 
nazistas para matar judeus e 
outros prisioneiros nas câma-
ras de gás na Segunda Guerra 
Mundial. O cianeto - princí-
pio ativo do pesticida Zyklon 
B, utilizado pelas tropas de 
Adolf Hitler - é um dos ve-
nenos mais letais que exis-
tem. Ele mata as células por 
impedir que elas produzam 

energia, disse o diretor mé-
dico do Centro de Assistên-
cia Toxicológica do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP (Ceatox), 
Anthony Wong. A queima 
dos materiais usados no iso-
lamento acústico da Boate 
Kiss produziu cianeto junto 
com a fuligem e o monóxido 
de carbono. “Não tem cheiro 
nem cor e é capaz de matar 
em um prazo curtíssimo, de 
quatro a cinco minutos”, dis-
se o médico.    

Boate kiss destruída após o incêndio

Conheça mais uma 
bonita delegada da 
polícia carioca

Diversas delegadas de po-
lícia do Rio de Janeiro têm 
se destacado a partir do con-
curso público de 2010, pelo 
trabalho, eficiência e também 
pela beleza. Elas chamam a 
atenção de todos pela pro-
fissão que exercem, até há 
alguns anos considerada ex-
clusividade dos homens. Co-
nheça mais  uma delas nesta 
edição:

Fala mansa, jeito mei-
go, corpo escultural e a 
responsabilidade de relatar 
inquéritos e conduzir os 
plantões de uma das dele-
gacias mais importantes da 
Zona Sul. Elisa Borboni, 
30, é mais uma integran-
te do celeiro de policiais 
bonitas que fazem expe-
diente na 14ª DP (Leblon). 

Elisa Borboni, uma das lindas delegadas cariocas

Apaixonada pela profis-
são, não dispensa tarefas 
como operações e plan-
tões noturnos. A voz doce 
da mineira que deixou a 
casa dos pais há três anos 
para ser delegada no Rio, 
a princípio, deixa dúvidas 
se ela consegue impor au-
toridade perante a equi-
pe, onde os homens são a 
maioria. “Nunca tive que 
pedir nada mais de uma 
vez. Não preciso alterar 
a voz ou o jeito para eles 
entenderem e respeitarem. 
As pessoas percebem que a 
atividade policial não esta 
ligada à truculência e fi-
cam satisfeitas”, afirmou a 
bela, que diz nunca ter ou-
vido no trabalho elogios às 
suas belas curvas.

 Divulgação    

Dicas  de  Segurança

Nas ruas
 Previna-se contra a ação dos marginais não osten-

tando objetos de valor como relógios, pulseiras, colares 
e outras joias de valor. Evite passar em ruas ou praças 
mal iluminadas. Se sentir que está sendo seguido, entre 
em algum estabelecimento comercial ou atravesse a rua. 
Não saia com grandes quantias de dinheiro ou cartões de 
crédito se não houver necessidade. Não abra a carteira ou 
a bolsa na frente de estranhos. 

Drogas e objetos apreendidos pela Polícia Militar

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

Vereador dr. Marco aurélio Villardi

Diretoria De ComuniCação/CVP

Acompanhe o trabalho do vereador e dê 
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com

Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

Vereador 
Felipe césar
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VP Procurado por muníci-
pes solicitando que inter-
cedesse junto à Prefeitura  
no sentido de resolver os 
constrangimentos ocorri-
dos 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 Prefei-
to Vito Ardito Lerario o 
requerimento nº30/2013, 
de 28/01/2013, solicitando 
informação sobre a viabili-
dade de instalar nas áreas 
vinculadas à Secretaria de 
Saúde, serviços de internet 
desvinculados dos demais 

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 im-
plantação 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 

Janio pede solução 
para problema da 
internet na Saúde

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 exa-
mes em outros locais que 
prestam serviço à saúde da 
população. 

Janio observa que a saú-
de é uma área que utiliza 
excessivamente a internet e 
estando vinculado a outros 
departamentos, ela torna-
se mais lenta, dificultando 
ass im os  t raba lhos  dos 
f u n c i o n á r i o s  c a u s a n d o 
g randes  p rob lemas  aos 
munícipes e à população 
em geral.

Departamentos do Municí-
pio. Janio Lerario ressalta 
que “o fluxo de paciente é 
grande, uma vez que, um 
grande número de consul-
tas de especialidades acon-
tece 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 tra-
balhos da prefeitura e que, 
no início do novo mandado 
muitas  at ividades ainda 
estão se ajustando e que 
é normal esta insatisfação 
das pessoas. “Acredito que, 
muito breve, esta situação 
estará resolvida”, finalizou 
Janio Lerario. 

Vereador 
Janio lerario

 D
ir

et
o

r
ia

 D
e 

C
o

m
u

n
iC

a
ç

ã
o
/C

VP
Dr. Marcos Aurélio 
solicita informações 
sobre a Creche do Idoso

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, fisio-
terapeutas 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, estarão de volta ao conforto do lar e com amor da 
família. Por isso é importante implantarmos a Creche 
do Idoso”, concluiu Dr. Marcos Aurélio.

Professor Eric mantém 
reunião de trabalho com 
grupos da 3ª idade

Fale com o vereador Professor Eric
Envie sua sugestão para o e-mail:

professoreric@camarapinda.sp.gov.br ou entre 
em contato com o gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.

O vereador Professor Eric 
(PR) esteve reunido nesta quinta-
feira, dia 31 de janeiro, no Centro 
Comunitário do Vale das Acácias, 
com vários Grupos de Idosos de 
Pindamonhangaba para ouvir 
suas reivindicações e pedidos 
em diversas áreas. Participaram 
do encontro os representantes 
do Centro do Idoso de Moreira 
César – CIMC; do Conselho de 
Convivência do idoso - CCI  dos 
bairro das Campinas e do Vila 
Rica; da União dos Aposenta-
dos de Pindamonhangaba e do 
Conselho Central do Idoso de 
Pindamonhangaba.

Entre os vários assuntos trata-
dos na reunião, o destaque foi para 
a luta de todas as entidades para 
“redução da idade de 65 para 60 
anos para os idosos que utilizam 
o transporte público em Pindamo-
nhangaba” e para a “construção 
de uma sede própria para a en-
tidade que agrega os idosos em 
Moreira César”. Outro assunto 
amplamente discutido foi a luta 

dos integrantes da 3ª idade para 
que o nome “Creche do Idoso” 
seja substituído por “Casa Dia”.

Entre os presentes ao encontro 
estavam  o presidente do CCI do 
Bairro das Campinas,  Adílson 
Lima Silva; o vice-presidente do 
CIMC, José Benedito, o conhe-
cido “Luciano”; as dirigentes do 
CCI do Bairro Vila Rica, Marilda 
Aparecida Guerra (presidente), 
Maria Del Cármen (vice-presi-
dente) e a voluntária Maria do 
Carmo.

Em nome da ONG UND 
(União Nacional dos Desempre-
gados) esteve presente a senhora 
Rosemeire Aparecida Mello, 
além de representantes da Área 
de Transporte do município e 
das grandes empresas de Pinda-
monhangaba.

Para o vereador Professor 
Eric, a reunião foi muito produtiva 
e com resultados positivos. Ele 
disse ainda que vai lutar para que 
todas as reivindicações sejam 
atendidas.

Encontro acontEcEu no ValE das acácias E 
discutiu assuntos como transportE público 

E construção dE sEdE do cEntro do idoso no 
distrito dE morEira césar

proFessor eric (o 3º da direita pra esquerda) e os participantes da reunião no Vale das 
acácias

Diretoria De ComuniCação/CVP

Felipe César – FC quer 
implantação de um 
novo aterro sanitário

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) enviou solici-
tação ao prefeito pedindo es-
tudos e providências urgentes 
no sentido da implantação de 
um novo aterro sanitário em 
Pindamonhangaba, visando 
atender satisfatoriamente a 
cidade.

De acordo com o vereador, 
o atual, localizado na entra-
da da cidade, está com sua 
capacidade comprometida, 
merecendo esforços da atual 
administração, no sentido de 
viabilizar uma nova área, com 
melhores condições. “Sabe-
mos que todo esse processo 
decorre um tempo até as au-
toridades sanitárias aprovarem 
os estudos e uma nova área. 
Queremos de imediato, que a 
atual administração já inicie 
as tratativas em busca de um 
novo local mais adequado para 
atender as demandas futuras”, 
destaca o vereador Felipe Cé-
sar – FC.

Combate a Dengue
O vereador Felipe César 

– FC enviou solicitação à 
Secretaria de Saúde, pedindo 
informações sobre o programa 
de combate à dengue em Pin-
damonhangaba. O vereador 
quer saber se o município rece-
be verbas para este programa, 
bem como o trabalho realizado 
para o combate e a prevenção 
à dengue em nosso município.

ISS de instituições
bancárias
O vereador Felipe César 

– FC enviou solicitação ao 
prefeito pedindo informações 
sobre o ISS recolhido por cada 
instituição bancária instalada 
no município de Pindamo-
nhangaba. O vereador pediu 
um relatório completo, mês 
a mês de janeiro de 2012 à 
janeiro de 2013. “A princi-
pal função de um vereador 
é fiscalizar. Queremos saber 
quais os valores pagos por 
cada entidade bancária de 
Pindamonhangaba”, conclui 
Felipe César – FC.

Cal agradece Prefeito 
Vito por recapeamento 
de ruas em Moreira César

O Vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está 
agradecendo ao Prefeito 
Vitão pelo recapeamento 
das avenidas das Greví-
leas, no Ipê I, trechos das 
Avenidas Ademar César 
Ribeiro e Dr. José Mon-
teiro Machado César, e 
reforça o pedido para que 
seja asfaltado o trecho que 
liga a rotatória do Terra dos 
Ipês II, CDHU Cicero Pra-
do até a saída da Avenida 
das Grevíleas, no Ipê II.

Cal também agradece 
ao Prefeito Vitão e os 
Departamentos da Pre-
feitura que organizaram 
o Pré-Carnaval, na Praça 

Santa Rita, no Vale das 
Acácias, que foi animado 
pelos Blocos da região e o 
excelente show da Banda 
Siriloco que agitou a ga-
lera e, logo depois o show 
do Preto Jóia, sua banda 
e mulatas que arrasaram 
encerrando a festa  com o 
imenso público sambando 
e cantando.

Cal pede, ainda, que 
seja realizado matinês car-
navalescas no Distrito nos 
anos vindouros para que a 
população de Moreira Cé-
sar possa curtir junto aos 
familiares, principalmente 
aqueles que não tem con-
dições de pagar o ônibus.

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador cal (no destaque) agradece 
ao preFeito, o recapeaMento de ruas de 
Moreira césar (abaixo)

Martim Cesar pede 
Melhorias  para o
bairro do Feital

O vereador Martim Cesar (DEM), solicita ao Poder Exe-
cutivo, melhorias com pavimentação asfáltica e a colocação 
de guias e sarjetas, em alguns trechos faltantes, na rua Mara 
Cortêz Moreira, no bairro do Feital.

De acordo com o vereador, esta rua ainda não possui pavi-
mentação, e com as constantes chuvas, aumentam os buracos, 
tendo em vista o acumulo de água que também vêm servindo 
de criadouro para os mosquitos da dengue, causando transtorno 
e colocando em risco a saúde dos moradores.

Praça da Liberdade
O vereador Martim Cesar preocupado com a se-

gurança dos munícipes solicita ao Poder Executivo, 
providências e estudos para que seja feito o piso da 
feira livre, na Praça da Liberdade.  “Foi realizada 
obra para colocação da nova cobertura e o piso não 
foi recomposto ficando vários pontos altos e baixos e 
alguns buracos, causando desconforto aos transeuntes 
e feirantes do local”, comenta o vereador.

aciMa, trecho da rua 
Mara cortêz Moreira, 
no Feital, que não possui 
paViMentação e FaltaM 
guias e sargetas eM alguns 
trechos.

ao lado, Vereador

MartiM cesar

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP
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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

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644 2263 ou 3644 2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley Miotto
Twitter: @roderleymiotto

Vereador roderleY Miotto

Diretoria De ComuniCação/CVP

Diretoria De ComuniCação/CVPAtravés de solicitação 
formulada pelo vereador 
Ricardo Piorino, junto ao 
Deputado Estadual Major 
Olímpio,  (mesma s igla 
part idária do vereador- 
PDT), foram apresentadas 
e aprovadas duas emendas 
ao orçamento do Estado 
(nº 5959 e 5960) remane-
jando recursos para a Se-
cretaria de Esporte e Lazer 
(SELP) de nossa cidade.
Segundo o vereador, as 
emendas citadas (total de 
R$ 600.000,00) visam ga-
rantir a construção de uma 
quadra poliesportiva no 
bairro Laerte Assumpção, 
Distrito de Moreira César.
“A comunidade deste bair-
ro é muito carente de uma 
estrutura que possa propor-
cionar a prática de esportes 
e lazer”, esclareceu Piorino.
“Aproveito para agrade-

Ricardo Piorino 
viabiliza mais verbas 
para Pindamonhanga

“SÃO RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA 
QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO LAERTE ASSUMPÇÃO”

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.

Vereador ricardo piorino

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

Toninho da Farmácia 
agradece Secretário de 
Governo por obras concluídas

Manutenção da estrada que dá acesso a coMunidade da chacrinha, no bosque, Facilitando 
o acesso dos Moradores.

liMpeza do parque inFantil 
e da acadeMia da Melhor idade, 
no bairro do beira rio.

Centro de Zoonoses
O vereador Toninho da Far-

mácia encaminhou a Prefeitu-
ra, 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.

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

cÂMara de Vereadores

de pindaMonhangaba

ACESSE: WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

diretora de coMunicação:
NATÁLIA LUGLI SPER

assistentes de iMprensa parlaMentar:
LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783)

ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021)
TELEFONES: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrao 
(PMDB), esteve no último 
dia 14 visitando a professora 
Gicele de Paiva Giudice, Di-
rigente 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 Pin-
damonhangaba.

O vereador Professor Os-
valdo, disse que foram discuti-
dos vários assuntos e projetos 
sobre a educação dos alunos 
da Rede Municipal de Ensino, 
os projetos voltados para a 
Escola da Família, as Biblio-
tecas Municipais, e a Escola de 
Excelência Esportiva (escola 
olímpica na Escola Estadual 
Dirce Aparecida).

Professor Osvaldo 
ressalta projeto educacional 
da Diretoria de Ensino

O vereador Professor Os-
valdo 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 ca-
minham juntos. “É um pro-
jeto 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 me-
lhoria da educação em nossa 
cidade”, destaca o vereador 
Professor Osvaldo. 

diretora de ensino, gicele de paiVa giudice e o Vereador proFessor osValdo

Roderley Miotto pede 
construção de uma 
creche no Morumbi

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) enviou 
solicitação ao prefeito 
Vito Ardito, no sentido de 
realizar estudos e provi-
dências para a construção 
de uma creche municipal 
no bairro do Morumbi.

De acordo com o verea-
dor, esta reivindicação foi 
apresentada a ele durante 
uma reunião com os mo-
radores. Eles enfatizaram 
que o bairro carece deste 
beneficio, tendo em vis-
ta o grande número de 
moradores que residem 
no bairro, e muitos deles 
necessitam de uma creche 
para deixar seus filhos e 

ir para o trabalho.
“O Morumbi é um bair-

ro carente de várias ben-
feitorias, e a creche é uma 
delas. Pudemos constatar 
esta necessidade durante 
a nossa campanha, inclu-
sive, após ela também, 
durante uma reunião com 
os moradores do bairro 
e vizinhanças. Por isso, 
pedimos ao prefeito que 
olhe com carinho nossa 
reivindicação que vai 
ajudar em muito, prin-
cipalmente as mães que 
não tem onde deixar seus 
filhos enquanto traba-
lham”, enfatiza o vereador 
Roderley Miotto.

Magrão confi rma: 
Poupatempo será instalado 
em Pindamonhangaba

Vereadora pollYana, Vereador Magrão e secretário daVi zaia

O vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PPS) 
participou nesta quinta-feira, 
em Taubaté, de um Encontro 
da Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba, Litoral Norte 
e Serra da Mantiqueira com 
todos os prefeitos e vereado-
res eleitos pelo PPS – Partido 
Popular Socialista. O evento 
foi organizado pela Presidente 
do PPS de Taubaté, vereadora 
Pollyana Gama e contou com 
a participação do Presidente 
Estadual do PPS e Secretário de 
Gestão Pública de São Paulo, 
Davi Zaia.

Representante de Pindamo-
nhangaba, o vereador Magrão 
confi rmou que o Poupatempo 
deverá vir mesmo para a cidade. 
Magrão já havia encaminha-
do requerimento e também 
mantido contato formal com 
o Secretário Davi Zaia pleite-
ando a instalação da unidade 
do Poupatempo no município.

Na reunião desta quinta-
feira, após os pronunciamentos 
das autoridades, o Secretário 

Davi Zaia confi rmou ofi cial-
mente a vinda do Poupatempo 
para Pindamonhangaba. Logo 
após a confi rmação do fato, o 
vereador Magrão usou a pala-
vra e agradeceu ao Secretário 
Davi Zaia pela implantação 
dos serviços do Poupatempo 
na cidade. “O Poupatempo é 
de extrema importância para 
a cidade pois representa as 
características de atuação deste 
vereador já que, quando estava 
atuando junto à Prefeitura, 
fomos considerados referência 
pela qualidade do atendimento 
ao público”, afi rmou o vereador 
Magrão.

O parlamentar do PPS fi cou 
muito feliz pela conquista, 
uma vez que, a sua principal 
atuação no município sempre 
foi gerenciar e prezar o bom 
atendimento aos cidadãos de 
Pindamonhangaba. “A vinda do 
Poupatempo mostra que vamos 
sempre lutar pela excelência, 
agilidade, rapidez e qualidade 
no atendimento da comunida-
de”, salientou Magrão.

Diretoria De ComuniCação/CVP

A Câmara de Pindamonhangaba abriu ofi cialmente, no dia 28 
de janeiro, os trabalhos legislativos de 2013 com a realização da 1ª 
Sessão Ordinária do ano. Os 11 vereadores participaram da sessão 
que apreciou, discutiu, analisou e votou 4 projetos.

Durante os trabalhos da noite, os vereadores observaram um 
minuto de silêncio pelas 231 vítimas do trágico acidente ocorrido 
na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, na madrugada do 
último domingo.

Após esse episódio, o vereador Ricardo Piorino (PDT) apre-
sentou o Projeto de Lei nº 14/2013 que “Altera o artigo 60, da lei 
nº 1.411, de 10 de outubro de 1974, que dispõe sobre o Código 
de Posturas do Município”. Com as assinaturas regimentais, o 
Projeto foi incluído na Ordem do Dia e aprovado por 10 a zero.

Em seu artigo 1º, o projeto aprovado acrescenta o inciso 9º e 
parágrafo único ao artigo 60, da referida Lei:

- Fica proibida a utilização de fogos de artifi cio ou a realização 
de shows pirotécnicos em quaisquer estabelecimentos comerciais, 
bares, casas de diversão, salvo se: a) realizados na área externa do 
estabelecimento; b)obtiver licença específi ca para sua realização.

O não cumprimento desta norma poderá acarretar ao infrator 
a cassação da licença de funcionamento além de pagamento de 
multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Câmara altera Código de 
Posturas e proíbe utilização 
de fogos em shows

noVo dispositiVo da lEi nº 1.411/74, QuE dispÕE 
sobrE o cÓdiGo dE posturas da cidadE, prEtEndE 

EVitar FatalidadEs como a QuE ocorrEu no  rs

Diretoria De ComuniCação/CVP
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A noite de domingo (3) foi 
especial na praça Santa Ri-
ta, no bairro Vale das Acácias, 
em Moreira César, com o baile 
de pré-carnaval que animou a 
comunidade que compareceu 
em peso para conferir os sho-
ws com  a Banda “Siriloco” e 
também Preto Joia e Banda.

As festividades carnava-
lescas tiveram início com 
o “Circuito Folia” e em se-
guida a banda “Siriloco”, de 
Pindamonhangaba, coman-
dou a animação com mui-
tos sucessos. A vocalista da 
banda, Priscila, agradeceu 
a oportunidade para que os 
músicos pudessem se apre-
sentar no carnaval.  

Durante o baile de pré-
-carnaval muitas pessoas se 
divertiram, como foi o ca-
so da professora Ana Paula 
da Costa e Silva, que dançou 
no palco com a banda “Siri-
loco”. Grávida de sete meses, 
“Paulinha” - como é mais co-
nhecida -, conta que fi cou um 
pouco chateada de não po-
der dançar o tempo todo com 
a banda, mas dançar grávi-
da foi uma experiência nova 
e muito boa. A professora ga-
rante que vai ‘curtir’ a folia 
com a fi lhinha na barriga.           

O intérprete e compositor 
Amaury Valdo, Preto Joia, re-
tornou a Pindamonhangaba 
para uma grande apresentação. 
A última vez que ele pisou em 
palcos pindenses foi em 1993, 
deixando grande saudade. Ele 
veio do Rio de Janeiro, dire-
tamente para o pré-carnaval. 

Pelo 3º ano consecutivo, 
o Bloco Arteduvale percorre-
rá as ruas do centro de Pin-
damonhangaba, antecipando 
sua participação no carnaval 
da cidade. O desfi le será  na 
quinta-feira (7).

Com uma bateria mais jo-
vem este ano, incluindo músicas 
populares brasileiras, o bloco 
que conta com bandeiras, estan-
dartes e bonecões promete agi-
tar o centro da cidade com muita 
alegria e ambiente familiar.

Quem quiser participar 
deve levar uma camiseta sem 

Pré-carnaval em Moreira 
César é sucesso de público

A abertura do show foi com a 
canção “Liberdade, Liberdade 
abre as assas sobre nós”, ao la-
do de representantes da bateria 
da Mangueira.

“É uma grande honra vol-
tar a Pindamonhangaba neste 
pré-carnaval. Parabéns à Pre-
feitura de Pinda que preparou 
esta festa bonita e animada, 
onde o público vibrou com a 
gente o tempo todo”, comen-
tou o artista carioca.

Vale lembrar que o car-
naval em Pinda teve início 
no dia 25 de janeiro, com o 
VI Festival de Marchinhas, 
na praça Padre João de Faria 
Fialho, local que também re-
ceberá as matinês.            

Guilherme Jorge, mo-
rador do bairro Castolira, 
compareceu ao baile de pré-

Os moradores de Morei-
ra César participaram no do-
mingo (3), do pré-carnaval, 
festa que antecede os quatro 
dias de folia em Pindamo-
nhangaba.

A grande novidade no 
carnaval de Pinda, já fez 
sua estreia na tarde do últi-
mo domingo, o “Circuito Fo-
lia”, puxado pelo Bloco do 
Cupim, arrastou os foliões 
pelas ruas do distrito até a 
praça de Santa Rita, no Vale 
das Acácias. 

Agora, nos dias 10 e 11, 
os munícipes podem partici-
par do Circuito Folia, sempre 
com Blocos Carnavalescos 

Carnaval “Caia na Folia” já começou na cidade

da cidade, puxando os foliões 
com saída de frente da Pre-

DOMINGO (10)
Horário  -  Bloco de Abadá

19h....................Chique Chitas
19h30....................Arte Duvale
20h.................................Colibri
20h30.........................Esquenta
21h....Império da Banana Ouro
21h30............................Pirados

SEGUNDA (11) 
Horário  -  Bloco de Abadá

19h......Bom a Beça com Jesus
19h30................Independentes
20h.................................Baiano
20h30.............................Cupim
21h...........................Chacrinha
21h30......................Nego Loko

A cantora Mara Maravi-
lha realizará um grande show 
gospel em Pindamonhanga-
ba, na sexta-feira (8), a partir 
das 20 horas, na avenida Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso. 
O evento está sendo realizado 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e terá entrada gra-
tuita. Toda a população está 
convidada a participar.

Abrindo o show, o gru-
po Incendiart, de Pinda, fará 
uma apresentação de teatro e 
dança, a partir das 18 horas.

Mara Maravilha
Eliemary Silva da Silvei-

ra nasceu em Itapetinga, inte-
rior da Bahia, em 6 de mar-
ço de 1968. A baiana recebeu 
o apelido “Mara” de sua avó 
Maria Félix, mas foi através 
de Silvio Santos que se tor-
nou conhecida mundialmente 
como Mara Maravilha.

Em 1987, com Show Ma-
ravilha no SBT, passou a ser 
um dos principais ícones in-

Mara Maravilha realiza show gospel em Pinda
fantis do Brasil e uma atração 
televisiva como um dos no-
mes mais populares do país.

Em 1995, de maneira inu-
sitada, após sua conversão ao 
Evangelho, Mara decidiu mu-
dar radicalmente os rumos de 
sua carreira, passando a in-
vestir exclusivamente no seg-
mento gospel. Atualmente, 
seu Ministério recebe o apoio 
e respeito de diversas deno-
minações como Igreja Batista, 
Assembleia de Deus, Renascer 
em Cristo, Presbiteriana, Paz e 
Vida, Metodista, Quadrangu-
lar, dentre muitos outras.

‘Abra Seu Coração’ foi seu 
primeiro álbum gospel, lança-
do pelo seu próprio selo Ma-
ravilha Music, e ganhou disco 
de platina pela vendagem su-
perior a 250 mil cópias, dando 
início com êxito a nova etapa 
de sua carreira. Nesta fase de 
sua carreira, continua sempre 
fi el ao público infantil: quan-
do se trata de repertório infan-

til, a compositora Mara assina 
quase todas as letras.

O seu louvor e trabalho ul-
trapassou fronteiras e em tur-
nês internacionais esteve em 
diversos países. Além da mú-
sica, literatura é 
uma de suas gran-
des paixões e no li-
vro As Maravilhas 
que Deus Faz por 
mim (Editora Uni-
po), com relatos so-
bre sua vida e con-
versão, escrito pela 
Jornalista Mônica 
Paz, Mara assina 
seus primeiros tex-
tos com mensagens 
de auto ajuda com 
base bíblica.

O lançamento 
de sua Bíblia Mi-
nisterial, pela Edi-
tora Geográfi ca, é 
tido pela artista co-
mo uma das suas 
maiores conquistas 

para um novo ciclo em sua 
vida, expandindo a sua visão 
e missão, dando início ao Mi-
nistério Mara Maravilha.

Fonte: 
www.maramaravilha.com.br

feitura e destino ao Espaço 
Folia na Avenida do Samba.

O cantor, compositor e po-
eta Walter Leme conquistou 
mais um prêmio para Pinda-
monhangaba no dia 2 de feve-
reiro. Walter Leme foi o ter-
ceiro colocado no Festival de 
Marchinhas de São Sebastião, 
com a música “É Carnaval”.

Dezenas de músicos de 
todo o país participaram do 
evento promovido pela Pre-
feitura da cidade litorânea. 
Walter Leme foi a única pes-
soa premiada que não era de 
São Sebastião. “É uma ale-
gria imensa compor e cantar 

A Renovação Carismática 
Católica de Pindamonhanga-
ba já está a todo o vapor, fi na-
lizando os preparativos para 
o Rebanhão 2013, que acon-
tece durante o carnaval. O 
tema “Se creres verás a gló-
ria de Deus” vai embalar o já 
tradicional evento, que acon-
tecerá no ginásio de esportes 
do Centro Esportivo “João 
do Pulo”,  de sexta-feira (9) 

Bloco Arteduvale desfi lará 
pelas ruas centrais

estampas, de qualquer cor, 
para aplicar o logotipo do blo-
co. Os participantes poderão 
customizar suas camisetas com 
fi tas, fuxicos e brilhos na terça 
(5), quarta (6) e quinta-feira (7), 
a partir das 14 horas na Estação 
Arteduvale. 

 A concentração do bloco 
será na quinta-feira, às 19 ho-
ras na Estação Arteduvale - 
antiga Central do Brasil (rua 
Barão Homem de Mello, 149)

No domingo (10), o b loco 
também participará do desfi -
le na Avenida do Samba.

Walter Leme conquista 
prêmio para Pinda em 
São Sebastião

as marchinhas carnavalescas 
e levar o nome de Pindamo-
nhangaba para todo o Bra-
sil”, disse Walter Leme.

Ele agradeceu o apoio da 
família e dos amigos, e em 
especial aos músicos da sua 
banda Vale Som, que além 
dele mesmo, é composta por 
Marcos e Zé Maria (percus-
são), Elias (baixo), Ander-
son e Álvaro (voz e violão), 
maestro Marcos Roberto 
(trombone), maestro Adilson 
(trompete) e maestro Welli-
son (sax).

Rebanhão 2013: 
Tudo preparado

a terça-feira (12).
A abertura ofi cial será 

neste sábado , às 20 horas, 
com uma grande missa. Nos 
outros dias, a programação 
segue sempre a partir das 
13h30 e com missa às 19h30.

A coordenação do evento 
é do Decanato Cristo Rei e 
conta com o apoio da Prefei-
tura. O Rebanhão é gratuito e 
aberto à população.

Pindamonhangaba, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2013

Tribuna do Norte    CULTURA & LAZER

Bloco Arteduvale com bateria mais jovem

O público vibrou e sambou com os artistas

Preto Joia comandou a festa

Walter Leme e participantes do concurso

Bloco do Cupim puxou o “Circuito Folia” em Moreira Cesar

-carnaval e elogiou  a orga-
nização. Ele avaliou o even-
to como excelente e pretende 
acompanhar a programação. 

Iracélis Aparecida Mar-
çon Alvares, moradora do 
bairro Liberdade, conta que 

nasceu em Moreira César, 
mas, nunca havia participa-
do das comemorações carna-
valescas no d istrito. Ela afi r-
mou que este foi o primeiro 
ano que resolveu ir ao baile e 
achou maravilhoso.

O CE “Zito” também receberá o evento

Célia Lima

Célia Lima

Arquivo pessoal
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 A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria com o 
Governo Federal, está cons-
truindo uma grande Unidade 
Básica de Saúde na Terra dos 
Ipês II, no Distrito de Moreira 

César. A previsão é concluir a 
obra até abril deste ano.

Pelo convênio com o 
Governo Federal, a unidade 
contará com médicos (clí-
nico geral e ginecologista), 

enfermeiros, auxiliares de 
enfermagem e pediatra, além 
de serviços de consultas, 
curativos, vacinas, coleta de 
exames preventivos e parte 
odontológica.

A construção da Unidade 
Básica de Saúde no Ipê II é 
um investimento de R$ 770 
mil e abrange uma área de 
700m² na alameda das Gre-
víleas.

Unidade de Saúde 
do Ipê II em fase fi nal

Previsão é concluir obra na Unidade Básica de Saúde até abril deste ano

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está intensifi -
cando as obras da revitali-
zação da rua Bicudo Leme 
para concluir os serviços 
nas próximas semanas. A 
calçada do lado esquerdo 
da rua foi alargada, rece-
beu novos pisos podotáteis 
e outros benefícios. Do lado 
direito, está sendo conclu-
ída uma ilha de isolamen-
to com a rua – onde terá 
uma ciclovia. Além disso, 
também terá piso podotá-
til, readequação das vagas 
de estacionamento e outras 
melhorias.

Com a ampliação das cal-
çadas da rua Bicudo Leme, 

Revitalização da ‘Bicudo Leme’ 
será concluída pela Prefeitura

as pessoas que passam por 
lá diariamente e em dias de 
grande movimento no co-

mércio serão benefi ciadas, 
tendo mais espaço para an-
dar e visitar as lojas. Além 

disso, o trânsito de veículos 
e ciclistas também deve me-
lhorar com a obra.

Movimentada rua do centro de Pinda terá ciclovia e novos pisos

Doze mil alunos da Rede 
Municipal iniciam ano letivo

Cerca de 12 mil crianças, 
alunas da Rede Municipal de 
Ensino de Pindamonhanga-
ba, retomaram, na segunda-
-feira (4), as aulas, iniciando 
o ano letivo de 2013.

Depois das férias e re-
cesso, a primeira semana 
de aula será destinada para 
adaptação dos estudantes da 
Educação Infantil e do En-
sino Fundamental Ciclo I, 
que voltaram às salas de aula 
com muita expectativa.

Até  sexta-feira (8), se-
rão oferecidas atividades de 
adaptação e orientação para 
os estudantes que perma-
necerão metade do período 
escolar nas escolas. Os pro-
fessores também oferecerão 
orientações para os pais, 
informando sobre as regras 
da escola e agenda do ano 
letivo.

Após o carnaval, as ativi-
dades escolares e o período 
de aulas voltarão ao normal.

Diretrizes
Para receber os alunos 

no novo ano letivo, os ges-
tores das escolas e creches 
municipais participaram de 
uma reunião no dia 31 de 
janeiro. Na ocasião foram 
transmitidas as diretrizes 
da administração munici-

pal para o ensino em 2013.
Na próxima semana será 

a vez dos educadores da 
rede, que participarão de 
reuniões na escola onde tra-
balham, para planejamento 
dos projetos pedagógicos 
do ano.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Educação, 
neste ano, uma das priorida-
des será o aprimoramento pe-
dagógico do ensino, por meio 
da capacitação dos educado-
res da rede.

Kits pedagógicos
De acordo com a Secreta-

ria Municipal de Educação, 
também durante a primeira 
semana de aula, os alunos 
receberão os kits de material 
pedagógico e escolar, com 
livros, jogos interativos, ca-
dernos, lápis e outros artigos 
de papelaria utilizados em 
classe.

Os materiais doados pela 
administração municipal 
foram divididos em kits de 
acordo com a necessidade de 

cada ensino. Estes já estão 
sendo encaminhados para as 
creches e escolas onde serão 
entregues aos responsáveis 
pelos alunos.

Reparos
Algumas escolas munici-

pais passaram por pequenas 
obras de pequenos reparos e 
manutenção para receber os 
alunos. Serviços como pintu-
ra, capina e limpeza em geral 
foram realizados pelo Depar-
tamento de Obras da Prefei-
tura nas unidades escolas.

Até sexta-feira serão desenvolvidas atividades de adaptação aos alunos

Nova calçada benefi ciará 
Pasin e Mantiqueira

A população de Moreira 
César está recebendo aten-
ção especial com várias 
obras de infraestrutura em 
diversos pontos do distrito.

Esta semana, a equipe 
da Subprefeitura está fa-
zendo a demarcação e acer-
tando o nível da calçada da 
ponte que liga o Pasin ao 
Mantiqueira. Na próxima 
semana será concretado 
todo o lado do Pasin, da 
ponte até o NAP-Núcleo 
de Apoio Psicopedagógico, 

que fica na avenida Polônia 
S/N – escola Governador 
Mário Covas 

Serão aproximadamente 
50 metros lineares de con-
creto – deixando o local em 
perfeito estado para centenas 
de pessoas que passam por 
ali diariamente.

Este será o segundo traba-
lho em calçadas em Moreira 
César neste ano. O primeiro 
foi realizado na escola Jo-
aquim Pereira, no  bairro 
Mantiqueira.

Serão cerca de 50 metros de calçada

Pindamonhangaba, terça-feira, 5 de fevereiro de 2013

Tribuna do Norte SEGUNDO CADERNO

Parque Trabiju recebe 
Ofi cina de Planejamento 
Participativo

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Meio Am-
biente e da empresa Arvorar 
Soluções Florestais, realizou, 
nessa segunda-feira (4), a 
Ofi cina de Planejamento Par-
ticipativo, integrante do Pla-
no de Manejo do Parque Na-
tural Municipal do Trabiju.

De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Meio Ambiente da Prefeitu-
ra, o evento foi realizado du-
rante o dia todo, nas depen-
dências do parque. Durante 
a ofi cina foram reunidos os 
representantes das institui-
ções que estão direta ou indi-
retamente relacionadas com 
a gestão do parque, ou já 
desenvolveram trabalhos em 
sua área, para a realização de 
diversas atividades de modo 
a planejar como o local deve-
rá se desenvolver. Participa-
ram representantes da Prefei-
tura (Secretaria de Educação, 
Secretaria de Governo por 
meio dos departamentos de 
Meio Ambiente e de Licen-
ciamento Ambiental, e De-
partamento de Turismo), da 
Unitau - Universidade de 
Taubaté, Instituto Florestal e 
Polícia Ambiental, além da 
comunidade e representantes 
da sociedade civil.

A ofi cina teve início com 
a apresentação da equipe 
do Departamento de Meio 
Ambiente a respeito da im-
portância do Parque Trabiju, 
com relação à comunidade 
do entorno e ao município 
em geral. Em seguida, a equi-

pe da Arvorar apresentou os 
diagnósticos geológicos, de 
fl ora, de fauna e as condições 
atuais do parque, levantadas 
até o momento. A partir daí, 
foram coletadas as opiniões 
dos presentes sobre os dire-
cionamentos para o planeja-
mento de gestão do parque.

Plano de Manejo
Esse encontro faz parte da 

elaboração do Plano de Ma-
nejo do Parque Trabiju, que 
consta de cinco etapas, sendo 
as três primeiras de levanta-
mento de dados primários e 
secundários – que já foram 
fi nalizadas. A ofi cina realizada 
nessa segunda-feira fez parte 
da quarta etapa, já que as duas 
últimas são referentes à gestão 
e perspectiva de utilização do 
parque. A elaboração do Plano 
de Manejo do Parque Natural 
Municipal do Trabiju deve ser 
fi nalizada até o mês de julho.

O Plano de Manejo é con-
siderado o documento “pri-
mordial” do parque, compa-
rado ao Plano Diretor de uma 
cidade. Nele, estão as diretri-
zes de administração e pre-
servação do parque e, sendo 
considerado um documento 
“vivo”, o plano é maleável e 
deve ser renovado à medida 
dos acontecimentos.

Arvorar
A empresa Arvorar Solu-

ções Florestais Ltda é ligada 
à Ong IPÊ – Instituto de Pes-
quisas Ecológicas,  foi contra-
tada pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba para elaborar o 
Plano de Manejo do Parque 
Natural Municipal do Trabiju.

Encontro faz parte do Plano de Manejo do Trabiju
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LEI Nº 5.500, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012.
Altera a Lei nº5.314, de 19.12.2011, que Institui a Semana Municipal do Cabeleireiro 
e dos profissionais da Beleza, a ser comemorada na semana que contiver o dia 03 de 
novembro.
(Projeto de Lei nº 131/2012, de autoria do Vereador Alexandre Faria)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que 
a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º   Acrescenta parágrafos 1º, 2º e 3º ao Art. 1º da Lei 5.314, de 19.12.2011, com a 
seguinte redação:
“Art. 1º...
 §1º No dia 03 de novembro ocorrerá Sessão Solene, podendo a data ser alterada se 
coincidir com feriado ou final de semana.
§2º Serão homenageados com Diploma de Honra ao Mérito, Profissionais Cabeleireiros 
e Profissionais da Beleza, com mais de 10 (dez) anos, com 01 (uma) indicação por cada 
Vereador desta Casa de Leis.
§3º Será indicado um Orador Oficial em nome do Legislativo.”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de dezembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Arthur Ferreira dos Santos
Secretário de Governo e Integração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

 PORTARIA GERAL Nº 3.960,  DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, Nomeia os membros abaixo relacionados para comporem a COMISSÃO 
MUNICIPAL DO CARNAVAL 2013:

Presidente:  -Elizabeth Cursino Rodrigues
  Secretária de Educação e Cultura

Membros:  
-Renato Nogueira Guimarães

Coordenador de Eventos
-   Leandro José Galdino
Secretário de Juventude Esporte e Lazer

-    Afonso Celso de Oliveira 
Diretor do Departamento de Cultura

-    Marcelo Luiz de Oliveira
Diretor do Departamento de Esportes

-  Gislene Cardoso
Diretora do Departamento de Turismo

Supervisão:  -  João Carlos Ribeiro Salgado
          Secretário de Relações Institucionais
Compete a Comissão Municipal do Carnaval constituída: analisar os planos de trabalhos 
apresentados, planejar, organizar, e fiscalizar a execução dos serviços necessários a 
realização do Carnaval.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em con-
trário.
Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura 

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 14 de janeiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Memo nº 002/13 SEC

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

LEI Nº  5.504, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2013.
Altera dispositivos da Lei nº 5.183, de 18.04.2011, que “Dispõe sobre a Estrutura Admi-
nistrativa da Câmara Municipal de Pindamonhangaba”.
(Projeto de Lei nº 9/2013, de autoria da Mesa Diretora)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica acrescido o inciso III ao art. 10 da Lei nº 5.183/2011, com a seguinte redação:
“Art. 10 (...)
III- Assessoria Legislativa de Organização e Planejamento”
Art. 2º  O art. 12 da Lei nº 5.183/2011 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12 Compete à Assessoria:
I- Parlamentar II – assessorar o Vereador em todas as medidas político-adminis-
trativas  necessárias ao bom desempenho de seu Mandato, mantendo contato com o 
público, acompanhando o andamento de processos e publicações oficiais de interesse 
do parlamentar.
II-  Parlamentar III – assessorar o Vereador em todas as medidas político-admi-
nistrativas necessárias ao bom desempenho de seu Mandato, coordenar as atividades 
político-administrativas, prestar assessoramento junto aos órgãos oficiais, atendimento 
direto a população, dentre outras.
III- Assessor Legislativo de Organização e Planejamento – assessorar os traba-
lhos do Diretor do Departamento Legislativo nas atribuições de verificação dos projetos, 
proposituras, indicações e requerimentos, moções e demais atividades envolvendo a 
atividade legiferante da Câmara Municipal.
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Parágrafo Único. A descrição detalhada das atribuições dos 

empregos em questão encontram-se definidas nos Anexos I, II 

e III desta lei.” 

 

Art. 3º O Anexo I da Lei nº 5.183/2011, passa a vigorar da 

seguinte maneira: 

 

EMPREGO EM COMISSÃO QTDE EXIGÊNCIA SALÁRIO 

Assessor Parlamentar II 11 Nível fundamental completo R$2.407,82 

Assessor Parlamentar III 11 Nível médio completo ou cursando R$3.000,00 

Assessor de Presidência I 1 Nível médio completo ou cursando R$3.000,00 

Assessor de Presidência II 1 Nível médio completo ou cursando R$3.000,00 

Assessor Legislativo de 

Organização e Planejamento 

2 Nível superior completo R$3.748,50 

Chefe de Gabinete da Presidência 1 Nível médio completo R$4.815,65 

Diretor de Departamento 6 Nível médio completo R$7.591,90 

Diretor Geral 1 Nível médio completo R$7.591,90 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 
Pindamonhangaba, 1º de fevereiro de 2013. 

 
 

 
 

Vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal  

 
 
 

José de Alencar Lopes Júnior 
Secretário de Administração  

 
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 

1º de fevereiro de 2013.      
 
 

Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos 
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ANEXO I

ASSESSOR PARLAMENTAR II

Descrição Sumária das Atribuições:

Assessorar o Vereador em todas as medidas político-administrativas necessárias ao bom 
desempenho de seu Mandato, mantendo contato com o público, acompanhando o anda-
mento de processos e publicações oficiais de interesse do parlamentar.

Descrição das Atribuições:

- Assessorar o Vereador em todas as medidas político-administrativas necessárias ao 
bom desempenho de seu Mandato;
- Atender as diretrizes político-administrativas estabelecidas pelo Vereador juntamente 
com os demais assessores;
- Estabelecer contato com a população e as comunidades locais para verificação dos 
atendimentos das políticas sociais da população;
- Agendar reuniões, audiências e encontros de natureza político-administrativas para ve-
rificação e atingimento das diretrizes e metas políticas do Vereador;
- Submeter ao Vereador todas as questões que sejam necessárias às suas deliberações;
- Auxiliar o Vereador na obtenção de informações para dar subsídio aos projetos de leis, 
atendendo as determinações do mesmo;
- Manter absoluto sigilo das informações a que tiver acesso em razão da função desen-
volvida, salvo aquelas de caráter público; 
- Acompanhar o Vereador nas reuniões de Bairros e Comunidades em sempre que for 
solicitado. 
Jornada de Trabalho:
- Jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Requisitos para o Preenchimento:
- Instrução em Nível Médio
- Idoneidade moral ilibada
- Amplo conhecimento local dos bairros e comunidades da cidade.

ANEXO II

ASSESSOR PARLAMENTAR III

Descrição Sumária das Atribuições:
Assessorar o Vereador em todas as medidas político-administrativas necessárias ao bom 
desempenho de seu Mandato, coordenar as atividades político-administrativa, prestar 
assessoramento junto aos órgãos oficiais, atendimento direto a população, dentre outras.

Descrição das Atribuições:
- Assessorar o vereador em todas as medidas político-administrativas necessárias ao 
bom desempenho de seu mandato;
- Coordenar as atividades político-administrativas do vereador;
- Possuir pleno conhecimento sobre o plano de governo do vereador;
- Utilizar o bom uso das ferramentas legais no aconselhamento político do vereador;
- Representá-lo junto às secretarias e órgãos da administração pública municipal para 
obtenção de informações de interesse do vereador assessorado;
- Assessorar o vereador junto ás secretarias e órgãos da administração pública municipal 
para discussão de matérias de interesse público;
- Obter junto às secretarias, órgãos públicos municipais, prestadoras de serviço público a 
qualquer título informações de interesse do vereador assessorado, bem como, relativas 
à prestação dos serviços havendo ou não reclamação popular;
- Receber, triar e registrar as reclamações dos populares referentes a qualquer violação 
dos direitos do cidadão e realizar a obtenção de informações e encaminhamento ao 
vereador assessorado;
- Assessorar o vereador nos serviços referentes às comissões permanentes em que este 
for parte, bem como, nas comissões especiais, quando solicitado;
- Realizar o agendamento de reuniões políticas, dentro e fora do município que sejam de 
interesse o vereador para o bom desempenho de seu mandato;
- Manter-se atualizado quanto aos atos da câmara municipal, seu regimento interno, lei 
orgânica do município e alterações legais;
- Acompanhar o vereador, quando solicitado nos compromissos e reuniões junto as co-
munidades e órgãos públicos.
- Manter absoluto sigilo das informações que obtiver em razão das atividades desenvol-
vidas, salvo as de caráter público.
Jornada de Trabalho:
Jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Requisitos para o Preenchimento:
- Instrução em Nível Médio
- Idoneidade moral ilibada
- Noções elementares em informática 
- Amplo conhecimento dos problemas sociais da cidade e comunidades do Município.

                                                       ANEXO III
ASSESSOR LEGISLATIVO DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO
Descrição Sumária das Atribuições:
Assessorar os trabalhos do Diretor do Departamento Legislativo nas atribuições de verifi-
cação dos projetos, proposituras, indicações e requerimentos, moções e demais ativida-
des envolvendo a atividade legiferante da Câmara Municipal.
Descrição das Atribuições:
- Assessorar na elaboração e preparação das indicações, requerimentos, projetos de 
leis, Moções para envio a Mesa Diretora.
- Assessorar o Diretor do Departamento Legislativo nas Sessões Ordinárias e Extraor-
dinárias;
- Promover a verificação dos projetos que envolvam futura realização de convênios, ajus-
tes, repasses e outros em que a Câmara ou o Município for parte.
- Assessorar o Diretor do Departamento Legislativo na elaboração dos Decretos Legisla-
tivos, Resoluções, Leis Ordinárias, Leis Complementares e demais atos.
- Assessorar no estabelecimento de normas e procedimentos de funcionamento do De-
partamento Legislativo;
- Assessorar na tramitação das indicações, requerimentos, projetos de lei, resoluções e 
decretos legislativos e demais atos. 
- Assessora o Diretor do Departamento Legislativo nas atividades vinculadas ao depar-
tamento.
- Manter estreito contato com a Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município visando a 
maior eficiência das tramitações de Projetos do Poder Excecutivo.
- Assessorar o Diretor do Departamento Legislativo nas Comissões Especias de Inquérito 
e Comissões Processantes.
- Assessorar os demais Departamentos da Câmara de Vereadores na elaboração de 
projetos de lei de interesse interno da mesma.
- Manter sigilo das tramitações e projetos, salvo as de natureza pública;
Jornada de Trabalho:
Jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Sem controle de horário.

Requisitos para o Preenchimento:
- Instrução: Curso Superior Completo.
- Idoneidade moral ilibada e profissional
- Conhecimento dos procedimentos legislativos.

                            PORTARIA GERAL Nº 3.964, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais, Resolve NOMEAR os senhores abaixo relacionados, para exercerem os 
empregos de provimento em comissão:

I-  A partir de 1º de janeiro de 2013
- Carlos Augusto Bonacorso Manhanelli
 Diretor do Departamento de Governo
- Sansão de Oliveira Ramos
 Assessor de Gestão Estratégica
- José Orlando Cornélio
 Supervisor de Obras e Drenagem
 - José Donizete de Azevedo
 Gerente de Obras
- Marcelino Aparecido Moreira
 Chefe de Serviços Gerais
- José Fernando da Silva
 Chefe de Segurança
- José Alexsander Lemes
 Chefe de Serviços Rurais
- Johnny Barbosa
 Supervisor de Equipe 
- Thiago Vieira Carvalho
 Assessor de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário
       II-  A partir de 28 de janeiro de 2013
  - Natália Pena Santiago
 Assessora de Modernização Administrativa
         - Juliana Rosa Pereira 
 Chefe de Cerimonial
III- A partir de 29 de janeiro de 2013
 -  Rosemeire Celeste da Silva
     Diretora de Obras de Moreira César
  - Luciane Cristina dos Santos Bustos
    Coordenadora de Bibliotecas 
 - Eliana do Carmo de Barros Galdino
    Coordenadora Técnica da Educação
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 1º de janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
José de Alencar Lopes Junior - Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de janeiro de 
2013. 

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm
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PORTARIA GERAL Nº 3.965, DE 24 DE JANEIRO DE 2013.
 Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
exercerem as funções, a partir de 1º de janeiro de 2013.

- Alexandre Alves Rodrigues
 Gerente de Unidade
- Antonio Beserra de Lima
 Gerente de Unidade
- Fabrícia Maria dos Santos
 Gerente de Unidade
- Gislaine C. da Silva C. Diniz
 Gerente de Unidade
- Otávio Augusto dos Santos
 Gerente de Unidade
- Clarissa Adub D. de Oliveira
 Assessor Técnico
- Elaine da Silva Barroso Dias
 Assessor Técnico
- Veraniza do Prado
 Assessor Técnico
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 1º de janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de janeiro de 
2013. 

Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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                            PORTARIA GERAL Nº 3.969, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2013. 

 
 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no 

uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para exercerem as funções, a 
partir de 22 de janeiro de 2013. 
 

I -  GESTOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
− Carmen Silvia Ferreira Martins 

− Daniele Monteiro Correard 

− Irene Ribeiro de Aguiar Mello 

− Luciana de Oliveira Ferreira 

− Maria Benedita de Faria 

− Rosana Balbina Conceição Naressi 

− Rosângela Gonçalves e Silva 

− Rose Elaine de Oliveira Santos 

 

II - GESTOR DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

− Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca 

− Adriana Torres Roth 

− Ana Claudia Martins de Souza Macedo 

− Ana Claudia Silva Pinheiro 

− Ana Lucia Couto Aires 

− Ana Lucia Rodrigues Morais 

− Ana Luiza Sebastião Lima Andrade 

− Andrea Fonseca de Oliveira 

− Angela Maria da Silva 

− Auxiliadora Rita de Toledo 

− Carlos José Laurindo Lemes 

− Carmen Lucia Agostinho 

− Celia Regina Ascenço 

− Claudia Aparecida da Silva Galvão França 

− Claudia dos Santos Bolson 

− Claudia Inês dos Santos 

− Claudia Regina Ribeiro Rocha 

− Cristina Miranda Norberto 

− Daniela da Silva Paula 

− Daniella Estefânia Pereira Miranda 

− Denise Sannino Marcondes 
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− Edma Cardoso Bacelar Silva 

− Elaine Cristiane Cinachi Santos 

− Elaine de Abreu Prolungatti 

− Elisa Aparecida da Silva Constantino 

− Elisa Maria de Melo Duque  

− Elizabeth Alckmin Ramos Nogueira  

− Fabiana Reis Rocha Gonzales  

− Flávia Regina de Campos Assis   

− Ida Hebe da Costa Simplício  

− Ione de Almeida Barbosa  

− Isabel Rosa  

− Juliana Cristina Ferreira Pombo  

− Letícia Aparecida de Souza Pedroso Bento  

− Luciana Amadei de Souza Fonseca  

− Luciana Simonetti Garcia dos Santos  

− Lucimara de Jesus Santos Rios  

− Maria Angélica Guimarães  

− Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena  

− Maria Helena de Melo Resende  

− Maria José Ribeiro Soares  

− Maria Suzilei da Silva Ferreira  

− Mariluci Alcides Campos  

− Marta do Nascimento Bicho Freitas  

− Melissa Vieira Parussulo  

− Miriam Alves da Silva  

− Patricia Bitencourt Teles do Prado  

− Patricia Campos  

− Percilia Jaqueline Plácido de Lima  

− Rosália de Fátima Santos Queiroz  

− Roselaine Moreira de Almeida  

− Roseleine Campos de Araújo Caldas  

− Rosemar Aparecida da Silva  

− Solange Pessotti de Almeida  

− Soraia Silva de Paula Gonçalves  

− Tânia Mara Bento Rodolfo  

− Tayla Catalina Zarzur Lopes  

− Vânia Maria de Oliveira Andrade   

− Vilda Marcia de Oliveira Andrade 

− Vivian de Figueiredo Záccaro Perroni Luz 
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III - ASSESSOR LÚDICO PEDAGÓGICO 

− Ana Paula Silva de Souza 

− Elaine Grazieli Garcia de Andrade 

− Julieta Maria de Oliveira 

− Valéria Maria de Oliveira 

  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de 
janeiro de 2013. 

Pindamonhangaba, 1º de fevereiro de 2013. 

Vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal 
 
Elizabeth Cursino Rodrigues 
Secretária de Educação

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em   de 1º de fevereiro de 2013.  
 
Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos 
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UNIDOS DO JARDIM REZENDE FUTEBOL CLUBE
Edital de Convocação

O Presidente do Unidos do Jardim Rezende Futebol Clube, Edson Carlos da Silva, 
convoca todos os associados interessados em inscreverem suas candidaturas, para a 
eleição da Diretoria Executiva, a realizar-se no dia 28 de fevereiro de 2013, com início 
às 18h/22h, para o triênio março de 2013 a março de 2016.

  PORTARIA INTERNA Nº 9.248 , DE 22 DE JANEIRO DE 2013. 
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais, e com fundamento na alínea “a”, §4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de 
novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido e sem remuneração, de forma 
parcial o contrato de trabalho da servidora municipal, concursada, Sra. Roseli Márcia 
Crozariol Campos, Enfermeira do Programa Saúde da Família , pelo período de 14 de 
janeiro de 2013 a 14 de abril de 2013.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 14 de janeiro de 2013.
 Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Admisnistração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de janeiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Divulgação

Arquivo TN

João Paulo Ouverney

11
Pindamonhangaba, terça-feira, 5  de fevereiro de 2013

Esportes

Resultados de sábado (2) 
Flamengo RSB 2 x 3 Juventude
Amigos do Mário Garcia 2 x 4 Paulistano
Folgou o Amigos do Araretama

Próxima rodada sábado (9)
Amigos do Mário Garcia x Flamengo
Juventude do Araretama x Amigos do Araretama
Folga o Paulistano

Quatro  times serão classificados e disputarão duas 
partidas, dias 16/2 (1º x 3º e 2º x 4º), e no dia 23/2 
inverte-se a ordem das classificações.

Copa João Tubarão 
realiza 3ª rodada

Aconteceu sábado (2), a 
3ª rodada da Copa de Futebol 
“João Tubarão”, categoria 
Amador,  no estádio Vera As-
soni, bairro Socorro. Cinco 
times participam da competi-
ção: Flamengo RSB, Amigos 
do Mário Garcia,  Amigos 

do Araretama, Juventude do 
Araretama e Paulistano do 
Parque das Nações.

Os jogos são realizados 
todo sábado, a partir das 
14h30. A final será no dia 2 
de março, às 15h30, no cam-
po do Socorro.

1ª rodada – 20/1
Benfica 0 x 2 Refugo
Ipanema 0 x 2 Corinthians
Campo Alegre 3 x  0 Flamengo

2ª rodada – 27/1
Flamengo 1 x 3 Corinthians
Benfica 0 x 3 Ipanema
Campo Alegre 3 x 1 Refugo

4ª rodada – 3/2
Flamengo 3 x 5 Ipanema
Corinthians 1 x 1 Refugo
Banfica 1 x 4 Campo Alegre

Tabela da 6ª Rodada – 
Quarta (6) e quinta-feira (7)

6/2 - 17h    - Penapolense x União Barbarense
6/2 - 17h     - Mogi Mirim x Ituano
6/2 - 19h30 - Paulista x Oeste
6/2 - 19h30 - Guarani x São Caetano
6/2 - 19h30 - Linense x Santos
6/2 - 19h30 - Bragantino x Mirassol
6/2 - 19h30 - São Bernardo x  XV de Piracicaba
6/2 - 22h     - São Paulo x Ponte Preta
6/2 – 22 h    - Botafogo x Corinthians
7/2 - 19h30  - Palmeiras x Atlético Sorocaba

Corinthians e Santos 
vencem, São Paulo perde 
e Palmeiras empata

Na 5ª rodada do Paulistão 
2013, o Corinthians goleou o 
Oeste por 5 x0 com direito a 
um gol do estreante Pato. Na 
Vila Belmiro, o Santos derro-
tou por 3 x 1 0 São Paulo, 
a torcida hostilizou o ex-
-jogador Ganso atirando 
moedas e notas no cam-
po, e o Peixe pode perder 
mandos de jogos.  O Pal-
meiras empatou em 3 x 3 
com o XV de Piracicaba. 
Veja todos os resultados, 
classificação e tabela da pró-
xima rodada.

Resultados da 5ª Rodada
Mirassol 0 x 1 Ituano
Ponte Preta 2 x 0 Penapolense
Linense 3 x 0 Paulista
Santos 3 x 1 São Paulo
Corinthians 5 x 0 Oeste
Botafogo 3 x 1 Guarani
Mogi Mirim 4 x 1 Bragantino
São Bernardo 4 x 1 São Caetano
Atlético Sorocaba 4 x 0 União Barbarense
XV de Piracicaba 3 x 3 Palmeiras

Classificação
1º - Santos – 13 pontos
2º - Ponte Preta – 13 pontos 
3º - Linense - 11pontos 
4º - Mogi Mirim – 10 pontos 
5º - Corinthians – 10 pontos  
6º - Botafogo – 10 pontos
7º - Penapolenses - 10 pontos
8º - Palmeiras – 8 pontos       
9º - São Paulo - 6 pontos
10º - Bragantino – 6 pontos  
11º - Atletico de Sorocaba – 5 pontos       
12º - Ituano - 5 pontos
13º - Paulista – 5 pontos
14º - Ituano- 5 pontos
15º - São Bernardo – 4 pontos  
16º - São Caetano – 4 pontos
17º - União Barbarense – 4 pontos
18º - Mirassol  - 1 ponto
19º - Guarani – 1ponto
20º - Oeste – 1 ponto

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Secre-
taria de Esportes, comunica 
aos alunos que participam 
das atividades da área de La-
zer, que as aulas terão início 
quarta-feira (6). 

A área de Lazer da Secre-
taria de Esporte oferece ati-
vidades como: alongamento, 
ginástica, musculação, vôlei 
máster feminino, caminhada, 

vôlei adaptado, vôlei más-
ter para homens e mulheres, 
escola da coluna, tênis de 
mesa, capoeira, natação e 
hidroginástica. Vale lembrar 
ainda que as aulas de natação 
e hidroginástica continuam e 
os matriculados devem ficar 
atentos quanto à frequência, 
já que no caso de haver 
mais de três faltas, sem 
justificativa, o aluno per-

derá o direito à vaga.
As práticas esportivas são 

desenvolvidas nos seguintes 
locais: Centro de Treinamen-
to Luís Caloi, Centro Espor-
tivo José Ely Miranda “Zito”, 
ginásio do Alto Tabaú, Re-
cinto São Vito – em Moreira 
César, ginásio “Pai João” e 
CCI Vila Rica.  Além disso, 
também estão sendo dispo-
nibilizadas aulas de ginástica 

e alongamento em diversos 
bairros.

Mais informações sobre 
os dias e horários para pra-
ticar uma das modalidades 
podem ser obtidas na secre-
taria dos ginásios ou centros 
esportivos. No caso dos bair-
ros, os interessados deverão 
ir aos centros comunitários 
durante o horário de aula para 
esclarecer outras dúvidas.

Atividades da área de lazer 
da Prefeitura de Pinda 
retornam quarta-feira (6)

Alunos de natação 
podem solicitar 
transferência de período

A Prefeitura de Pindamonhangaba comunica aos alu-
nos de natação, de 7 a 17 anos, que a solicitação de trans-
ferência de período pode ser feita até sexta-feira (8). Até 
esta data, o pedido pode ser diretamente com o professor. 
A partir do dia 14 o requerimento deve ser apenas na 
secretaria dos centros esportivos. 

Prossegue a Copa Giba nos campos 
do Socorro e Campo Alegre

O domingo (3) foi mui-
to movimentado no estádio 
Silvéria Aparecida Assoni 
Machado “Dona Vera” – 
campo do Socorro -  com 
a realização de mais uma 
rodada da Copa Giba de 
Futebol Cinquentão. O or-
ganizador, João Tubarão, 
disse que a competição é 
uma homenagem ao sau-
doso ex-atleta que foi vice-
-presidente do Flamengo 
RSB, Giba, falecido em 18 
de novembro de 2010.

Seis equipes disputam 
a Copa: Flamengo RSB, 
Banfica (2º time do Fla-
mengo), Campo Alegre, 
Regugo, Malack e Ipane-
ma (de Taubaté). Serão 
classificados quatro times 
para disputar o quadran-
gular, com a final marcada 
para o dia 17 de março, às 
9 horas. Os dois primeiros 
jogos acontecem todo do-
mingo, às 8h30, no Cam-
po do Socorro, e o terceiro 
será realizado no estádio 
do Campo Alegre.

Mais de cem professores 
da Secretaria de Esportes e 
Lazer participaram de uma 
palestra com o Corpo de 
Bombeiros na manhã dessa 
segunda-feira (4), no giná-
sio do Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira “João do 
Pulo”. 

O sargento Marco An-
tonio Cardoso, responsável 
pela palestra, apresentou aos 

professores os procedimen-
tos básicos que devem ser to-
mados em diversas situações. 
Ele ainda falou sobre aciden-
tes como queimaduras, fratu-
ras e luxações, entre outros. 
A dica principal é procurar 
tranquilizar a pessoa que so-
freu o acidente, já que muitas 
vezes os comentários de ou-
tras pessoas podem prejudi-
car o acidentado.

Ivana de Jesus, profes-
sora de voleibol, salientou 
que a palestra foi muito boa, 
muitas dúvidas foram es-
clarecidas sobre o que fazer 
em casos de torções, fratu-
ras, quedas e cortes, e com o 
conhecimento obtido sente-
-se mais preparada para en-
frentar quaisquer casos que 
possam ocorrer. Ela também 
parabeniza o sargento, já que 

o profissional utilizou exem-
plos do dia a dia do professor 
em quadra.

O sargento  Marco An-
tonio afirmou que procurou 
fazer uma palestra interativa 
e a participação do público 
foi muito importante. O con-
teúdo de todo esse trabalho 
servirá de instrumento para 
os professores no desenvol-
vimento de suas atividades.

Professores da Secretaria de Esportes e 
Lazer participam de palestra com Bombeiros

10/2
Ipanema x Refugo
Benfica x Flamengo
Corinthians x Campo Alegre

17/2
Benfica x Corinthians
Refugo x Flamengo
Campo Alegre x Ipanema

24/2 – Começa o quadrangular, que 
prossegue nos dias 3/3 e 10/3, e a final 
será no dia 17/3

Confira a tabela completa e os resultados até domingo:

João Tubarão com atletas que participam das competições
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João Paulo Ouverney

Começou a Copa Regional de 
Futebol “José Maria da Silva”

Resultados da primeira rodada

Time Amador do Colorado que estreou na competição

Time do Vila São José que empatou com o Colorado

Vlamir Lucas de Souza 
Lima, o Macarrão foi eleito 
presidente da Liga Pindamo-
nhangabense de Futebol para 
a gestão 2013-2015, com 22 
votos (53,66%). A eleição, 
que ocorreu domingo (3), 
na sede da Liga (Ginásio 
de Esportes Manoel César 
Ribeiro – Quadra Coberta), 
teve ainda Onofre César Ju-
nior com 18 votos (43,9%) e 
Pedro Rosa da Silva – o Ico 
com um voto (2,44%).

Presidente até o dia da 
eleição, Carlos Magno da 
Silva, o Carlão, agradeceu o 
empenho do secretário Hen-
rique, e de todos os clubes 
pela participação na Liga de 
Futebol. “Hoje é um dia mui-
to especial para a Liga e todos 
os clubes e pessoas ligadas ao 
futebol são responsáveis por 
isso. Desejamos ao Macarrão 
e a todos da sua equipe que 
façam um grande trabalho 
pelo futebol de Pinda”.

Para garantir mais trans-
parência à eleição, ainda 

Macarrão é eleito presidente 
da Liga com 53,66% dos votos

participaram do processo de 
apuração os advogados Ma-
rio Souto (presidente de Co-
missão de Justiça da Liga) 
e Elias Georges Kassab Ju-
nior (representando a OAB 
– Ordem dos Advogados do 

Brasil); e Herivelto dos San-
tos Moraes, o Vela (Sindicato 
dos Metalúrgicos).

Macarrão agradeceu pe-
los votos recebidos e elogiou 
a equipe da Liga de Futebol 
pela maneira como a eleição 

foi conduzida. “Só tenho a 
agradecer ao presidente Car-
lão, ao secretário Henrique e 
a todos que organizaram este 
pleito. Tudo foi feito com 
lisura e respeito às chapas 
concorrentes e aos presiden-
tes de clubes”.

Macarrão afi rmou que 
vai iniciar os trabalhos de 
captação de recursos e bus-
car apoio da iniciativa priva-
da. “Temos que ir atrás das 
empresas da cidade para que 
elas invistam no nosso fu-
tebol. Temos condições de 
fazer campeonatos fortes e 
vamos lutar por isso”.

O novo presidente con-
fi rmou que os clubes terão 
mais participação nas de-
cisões da Liga e que as ca-
tegorias de base receberão 
atenção especial. “Vamos 
valorizar as escolinhas de 
futebol com incentivo a to-
das as idades e cobrar dos 
clubes mais espaço para os 
pequenos esportistas”, con-
cluiu Macarrão.

A competição, organizada pelo esportista Leão (Leão Móveis), abrange as categorias Infantil, Adulto e Veteranos. As 
partidas são realizadas em Moreira César, no Centro Esportivo “Zito”, a partir às 18 horas, com entrada franca. Confi ra 
a tabela dos próximos dias:

Copa Distrito continua com diversos jogos

Terça-feira (5) – Início 18 horas:
Vila São José x Ipê I (infantil), Pasin x CDHU (Infantil), 
UBB/PIAC C. J. (Infantil), Pasin x CDHU (Adulto), 
Liberdade x GBS (Adulto) e Benfi ca x ADC Novelis 
(Adulto).

Quarta-feira (6)  – Início 18h30:
São Caetano x Paulista (Infantil), UBBF/PIAC. C.J. x 
Portal (Infantil), ADC Novelis x Estrela (infantil), ADC 
Novelis x Dubiex (Veterano), Joia da Dutra x UBBF 
(Adulto) e ADC Novelis x Estrela (Adulto).

Quinta-feira (7) – Início 18h30:
Portal x Paulista (Veterano), União x Dubiex (Veterano), 
Conectim x Dubieux (Adulto), Aparecida x UBBF 
(Veterano) e Mantiqueira x Sport União (Adulto).

No domingo (3), em Pin-
damonhangaba, foi realizada 
a rodada de abertura da Copa 
Regional de Futebol “José 
Maria da Silva”. A primeira 
rodada mostrou  equilíbrio 
nas duas categorias – Sênior 
50 anos e Amador.

Três jogos terminaram 
empatados, dos seis do Ama-
dor.  No Cinquentão também 
houve empate em dois. O 
regulamento determina que 
haja cobrança de pênalti em 

todos os jogos da Copa Re-
gional que terminem empata-
dos. Quem vence as cobran-
ças, ganha um ponto extra.

A competição é organi-
zada por Vlamir Lucas de 
Sousa Silva “Macarrão”, que 
no último domingo foi eleito 
presidente da Liga Pindamo-
nhangabense de Futebol.

Homenagem a José Maria
Este ano a Copa Regio-

nal homenageia o saudoso 

José Maria da Silva, que foi 
grande esportista, jogador 
e presidente do Colorado 
da Vila São Benedito onde 
residia. O “Super Zé”, 
como era carinhosamen-
te chamado pelos amigos, 
foi também vereador, sub-
prefeito de Moreira César, 
exerceu vários cargos na 
administração munici-
pal e quando faleceu, em 
28/9/12, era o diretor geral 
da Câmara Municipal.

No campo do Colorado, 
pelo Cinquentão, houve em-
pate em 1 x 1  entre Colorado 
x Juventus, e o ponto extra 
fi cou para o Juventus na co-
brança de pênaltis. Técnicos: 
Waltinho (Colorado) e Eli 
(Juventus). 

Pelo Amador, também no 
estádio da Vila São Benedito, 
Colorado e Vila São José termi-
naram empatados em 2 x 2 após 
um grande jogo. Nos pênaltis, o 
Juventus faturou o ponto extra. 
Técnicos: Leão (Colorado) e 
Luiz (Vila São José).

O presidente do Colora-

do, Ewerton Chinaqui, afi r-
mou: “Zé Maria foi um ho-
mem bom que prestou muito 
serviço à cidade no esporte e 
na política, foi jogador e pre-
sidente do Colorado durante 
muitos anos, por isso é muita 
justa essa homenagem que se 
faz a ele”.

O diretor do clube, Ha-
milton Bastos, também falou: 
“Todos temos muita saudade 
do Zé Maria, um grande ho-
mem, e estamos disputando 
essa competição em sua ho-
menagem, com muito cari-
nho e saudade!”.

Jogos do Colorado

Técnico do Colorado, 
Leão, e o presidente 
Ewerton Chinaqui, 
que  elogiou Zé Maria

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney João Paulo Ouverney

A diretoria da Liga Pinda-
monhangabense de Futebol 
de Salão informa que estão 
abertas inscrições para os 
campeonatos das categorias 
Sub 11 (nascidos de 2002 a 
2004 – 9, 10 e 11 anos)  e 
Principal (livre). As inscri-
ções podem ser feitas na sede 
da entidade, na rua Capitão 
José Martiniano Vieira Fer-
raz, 167 (ao lado do mercado 
municipal). Telefones (12) 
3648-5278 e 9107-5713. O 

Liga de Futsal abre inscrições 
para duas competições

presidente da Liga é Benedi-
to José Coelho “Pintado”.

Benedito Coelho 
“Pintado”, presidente da 
Liga de Futsal

Célia Lima

Célia Lima

Após eleição, Macarrão foi empossado

AMADOR

Força Jovem (Tremembé) 2 x 1 Piranguinho (Ubatuba).
Colorado (Pinda) 2 x 2 Vila São José (Pinda) – O Vila 
São José ganhou o ponto extra nos pênaltis.
Parque São Luiz (Taubaté) 0 x 0 Araretama (Pinda) – O 
Parque São Luiz ganhou nos pênaltis.
Bandeirante (Pinda) x 1 Abaeté (Taubaté)  – Vitória do 
Abaeté nos pênaltis.
Fluminense (Pinda) 3 x 1 Floresta (Tremembé).
Independente (Pinda) 0 x 2 Vila São Geraldo (Taubaté). 

CINQUENTÃO

Rancho Alegre (Campos do Jordão) 2 x 0 Independente 
(Pinda).
Juventus (Taubaté) 1 x 1 Colorado (Pinda) – Nos 
pênaltis, o Juventus ganhou o ponto extra.
Vila São Geraldo (Taubaté) 1 x 1 Bandeirante 
(Pinda) – não houve disputa de pênaltis. Segundo a 
representante, o árbitro não saberia o regulamento. 
Agora o ponto será decidido na Liga.

Campeonato é muito disputado pelas equipes

José Maria da Silva, o “Super Zé”
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