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previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
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SEXTA-FEIRA - 8/2

SÁBADO - 9/2

DOMINGO - 10/2

SEGUNDA-FEIRA - 11/2

Nublado e pancadas 
de chuva

Pancadas de 
chuva à tarde

Pancadas de 
chuva à tarde

Pancadas de 
chuva à tarde

CPTEC INPE

Prefeitura prioriza atendimento ao munícipe

O atendimento ao munícipe é uma das prioridades da atual administração municipal. Na última quinta-feira (7), a equipe do Gabinete da Pre-
feitura recebeu um grande número de munícipes, no auditório da Prefeitura, com as mais diversas reivindicações. Todo cidadão pode agendar 
seu atendimento. Essa é uma oportunidade do munícipe expor seus questionamentos e colaborar para os rumos da administração municipal.

Carnaval "Caia na Folia" 2013 
tem tudo para agitar a cidade

Veja nesta edição um tabloide especial sobre o 
Carnaval "Caia na Folia 2013", contendo todas as in-
formações sobre a festa em Pindamonhangaba: pro-
gramação dos desfiles, shows populares, bailes nos 
clubes, como foi o Pré-Carnaval em Moreira César e 
muitos outros detalhes. 

O Bloco Arteduvale antecipou sua participação 
no carnaval, desfilando pelas ruas do centro da ci-
dade na noite dessa quinta-feira (7).

A Prefeitura de Pindamonhangaba está construindo um amplo centro comunitário no loteamento São 
Paulo. O prédio está com as paredes levantadas até a altura da cobertura, que deverá ser instalada nas 
próximas semanas. 

Com o objetivo de atender a 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
em projetos que possam garan-
tir maior mobilidade à popula-
ção, o prefeito Vito Ardito es-
teve na última quinta-feira (7), 
com Carlos Kubota, assessor do 
deputado Arlindo Chinaglia, da 
liderança do governo federal. 

De acordo com o prefeito, dois 
novos projetos serão viabiliza-
dos através de uma emenda 
parlamentar nesta área: um 
novo viaduto em Moreira César, 
com a possibilidade de ter 4 pis-
tas e também a construção de 
um túnel na avenida Albuquer-
que Lins.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou os trabalhos 
de acesso para a portaria do 
Parque da Cidade esta sema-
na. Esses acessos são os re-
lacionados à área de tráfego 
de pessoas no interior da por-
taria, e não um espaço para 

aceleração e desaceleração na 
entrada e saída do Parque da 
Cidade. De acordo com a Se-
cretaria de Obras e Serviços, 
está sendo feita toda parte de 
acesso de pessoas – inclusive 
com rampas para pessoas com 
deficiência.

Os alunos das atividades de 
esportes e lazer  oferecidas pela 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, retornaram às 

aulas na última quarta-feira (6) 
com muitas expectativas. Crian-
ças, jovens e pessoas da Melhor 
Idade já estão participando de 
várias modalidades.

Visita confi rma 
investimentos em Pinda 

Atividades de esportes 
e lazer retornam com 
muita expectativa

Loteamento São Paulo ganhará 
amplo centro comunitário

Prefeitura entra nas 
últimas etapas da portaria 
do Parque da Cidade

Subprefeitura 
acerta nível 
das tampas de 
esgoto

 
As principais vias da região 

central de Moreira César, co-
meçando pela avenida José Au-
gusto de Mesquita, na região do 
recinto São Vito, até as proximi-
dades com a rodovia Presiden-
te Dutra, no entroncamento 
com a rua Professor Vicente 
Punzi, receberam serviços de 
recapeamento. 

Administração 
desenvolve 
projeto para
as AMI’s

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está desenvolvendo 
um projeto piloto de orientação 
nas AMI’s  -  Academias da Me-
lhor Idade. Os bairros contem-
plados, no momento, são: Alto 
Tabaú, praça João de Faria Fia-
lho – centro, Ouro Verde, Bela 
Vista, Maria Áurea, Jardim Im-
perial e Praça da Bíblia.

Número 
de crimes 
diminui 

no município 
em 2012

Copa Distrito 
de Futsal 

tem rodada 
nesta 

sexta-feira
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O Carnaval já começou

O tradicional bloco de São Luiz 
de Paraitinga sairá do Largo do 
Quartel em direção à Avenida 
do Samba em seu caminhão 
de som, acompanhado da ban-
da Estrambelhados. O ‘Juca 
Teles’  é a principal atração do 
sábado de Carnaval em Pinda-
monhangaba
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São esperados mais de 10 mil foliões para acompanhar o bloco Juca Teles 

Carnaval 2013 terá grande infraestrutura
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PREFEITURA DIVULGA TRAJETO ALTERNATIVO PARA O DESVIO DO TRÂNSITO

CORRIDA DAS DONDOCAS SERÁ REALIZADA NESTE SÁBADO

BLOCO EVANGÉLICO VAI PARTICIPAR DO CARNAVAL EM PINDA

CCI DA VILA RICA TERÁ BAILES DE CARNAVAL
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Aprenda a fazer 
uma linda fantasia 
de carnaval 
para sua fi lha
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NESTE CADERNO:

Célia Lima

Célia Lima

‘Juca Teles’ abre 
participação 
de blocos 
carnavalescos
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Juliana Rosa

Célia Lima

Marcos Cuba
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POLÍCIA 5
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Alunas durante treinamento no CT “Luis Calói”
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CIRCULA  ÀS  TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

Ontem e hoje
João Paulo OuverneyArquivo TN

Aproveitando o Reinado de Momo que começa, mostramos nesta edição o prédio do 
extinto Clube Literário e Recreativo de Pindamonhangaba, que foi palco de grandes 
bailes carnavalescos no passado, e como está atualmente:

Datas ComemorativasDatas Comemorativas

DICAS DE SAÚDE PARA O CARNAVAL Escreva corretamente - Aguardente
Do livro “1.000 erros de português” 
- Autor Prof. Luiz Antonio Saconni

Falecimentos

Ontem... Sede do Clube Literário, que deixou muita saudade Hoje... Prédio atual, sedia um dos departamentos 
da Fapi - Faculdade de Pindamonhangaba

Erros mais frequentes em entrevista para emprego
3/2 - Isabel de Fátima Fialho Silva, 52 anos.

4/2 - José Moreira dos Santos, 88 anos, morador no bairro Cidade 
Nova;  Maria Cecília Pereira, 47 anos, moradora no bairro Castolira.

7/2 - Maria das Dores Lopes Ferreira, 81 anos; Maria Aparecida da 
Silva Félix, 52 anos, moradora do bairro Araretama;  Rosilei Moreira; 
Escolástica de Carvalho Silva, 98 anos, moradora do bairro Crispim

Passada a euforia e o corre-corre das festas do fi m-de-
-ano, o brasileiro começa a fazer as contas do pouco que 
sobrou das fartas refeições, dos presentes dados aos pa-
rentes e  “amigos secretos”, e confere se o saldo vai dar 
para adquirir o convite para o mundo mágico dos sonhos: 
o carnaval que  aí está,  já dando os últimos retoques nas 
fantasias, camisetas, adereços e outros detalhes. Digam 
o que disserem, exageros à parte, mulheres seminuas ou 
festa pagã... Isso tudo não vem ao caso. O que interessa 
mesmo ao cidadão comum, que trabalha o ano inteiro, é 
aproveitar a festa, cair na folia, deixar sua imaginação fl utu-
ar e se transformar em um personagem qualquer do reinado 
de sua infância.

O lado irônico, engraçado e cotidiano da vida  não pode 
ser deixado de lado. Tanto é que em todos anos, sempre 
sobram nos bailes e desfi les, máscaras de personagens 
nacionais e internacionais que marcam o nosso cotidiano. 
Nos eventos carnavalescos do município e de todo o Bra-
sil, homenagens são feitas a personalidades de destaque. 
Sonho é sonho, e por mais difícil que  possa ser realizado, 
ajuda o homem a ter esperanças e continuar lutando! En-
tão deixemos que os trabalhadores, donas de casa, jovens 
e crianças, ponham sua imaginação a funcionar e saiam 
desfi lando as mais incríveis, satíricas e divertidas fantasias, 
porque Carnaval é a festa onde os sonhos se tornam reali-
dade, mesmo que seja por poucas noites. 

Em Pindamonhangaba e outras cidades da região, a 
festa será dirigida principalmente à participação popular, 
com as tradicionais marchinhas e blocos de camisetas. O 
famoso “Juca Teles” será uma das atrações em Pinda, de-
vendo arrastar milhares de pessoas pelas ruas, até a aveni-
da onde haverá shows com a valorização de artistas locais. 
E uma das novidades será o show gospel da cantora Mara 
Maravilha.  O carnaval de salão (clubes) há vários anos 
deixou de ser a atração principal, mas ainda mantém viva 
essa tradição. A Ferroviária e o Paineiras Country Clube vão 
realizar bailes noturnos e matinês, voltado aos seus asso-
ciados e à comunidade em geral.

Portanto, nossa homenagem a todos os foliões e car-
navalescos do passado e do presente, aos dirigentes de 
blocos e de clubes, aos policiais e profi ssionais da saúde e 
demais áreas, às secretarias e departamentos da Prefeitura 
que,  juntamente com suas equipes de colaboradores, man-
têm sempre funcionando a fantástica máquina de fabricar 
sonhos que é o carnaval... 

Carnaval: a fantástica 
máquina de sonhos!

Geografando
 Criação: Professor Souza Leite 

Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Tsunamis
A grande maré de terremo-

to, signifi cado da palavra tsuna-
mi em japonês, é uma forma-
ção de ondas gigantescas, com 
mais de 30 metros de altura, 
ocasionadas por perturbações 
nas profundezas do mar, como 
abalos sísmicos (maremotos), 
erupções vulcânicas ou desli-
zamentos no fundo do oceano. 
Essas ondas são, no início, 
bastante longas e baixas, me-
dindo entre 0,3 e 0,6 metro, 
propagando-se por grandes 
distâncias no oceano, sendo 
que, sua energia pode diminuir 
até desaparecer, ao percorre-
rem milhares de quilômetros. 
Porém, quando elas se aproxi-

mam da costa, onde a profun-
didade diminui, surge o atrito 
com o fundo do oceano, com-
primindo as ondas num espaço 
cada vez menor, obrigando-as a 
subir. Dessa forma, os tsunamis 
formam uma coluna descomu-
nal, sugando o mar da costa e 
deixando parte do solo oceâni-
co descoberto. Esse é o último 
aviso. Minutos depois, as ondas 
gigantes chegam, em geral, cau-
sando grandes catástrofes.

Para aqueles interessados 
em ver esse fenômeno, aces-
sem o site www.youtube.com 
buscando por tsunami indoné-
sia e atestarão como se opera 
a fúria da natureza.

Quem toma muito aguardente fi ca o quê? Fica principalmente de-
selegante. Quem sabe beber, pode até tomar muita aguardente, nem 
por isso fi cará bêbado a ponto de dizer que tomou muito aguardente, 
que é palavra feminina: a aguardente, uma aguardente, boa aguarden-
te. E aproveitando a oportunidade: não beba aguardente neste carna-
val, porque a nova Lei Seca agora “está pegando” pra valer!

Focar no salário
Discutir o salário durante a entrevista de emprego é um procedi-

mento normal. O incorreto é focar apenas na remuneração, deixando 
a em primeiro plano durante o diálogo. “Um erro é só perguntar em 
relação a salário e benefícios. Quando perguntamos se a pessoa tem 
interesse na vaga, ela já pergunta qual é o salário, isso é um erro. O sa-
lário é o segundo fator, sempre. Nenhuma empresa busca uma pessoa 
que só aceite o trabalho pelo dinheiro”, afi rmou Figueiredo.

Beba  muita água (no mínimo 1,5 lt de água por dia). Na praia, por 
causa do sol e do calor, consuma alimentos leves e de fácil digestão. 
Leve em uma mala térmica com águas, sucos, iogurtes, chás gelados e 
alimentos naturais pobres em gorduras e carboidratos. Consuma mui-
tas frutas carnes magras, ovos e feijão. Para pular o Carnaval prefi ra 
roupas leves e de cor claras. Não beba álcool se estiver dirigindo, e se 
beber não dirija. Faça sexo seguro usando preservativos. 

Fonte: Revista Ponto de Encontro – 
Drogaria São Paulo – Edição 38

Uma feira de adoção para cães 
e gatos realizada na Faculdade 
Anhanguera, de Pindamonhanga-
ba, no último dia 2, conseguiu encon-
trar lares para mais de 20 animais. 
Realizada pela União Amigos do 
Vale (uma associação que defende 
os direitos dos animais, sediada em 
Pindamonhangaba), a feira foi consi-
derada positiva pelos participantes. 
Teve grupos de defesa de animais da 
região e até da capital paulista.

“Trabalho na Anhanguera e a 
direção da escola colabora conos-
co cedendo o local. Preferimos fa-
zer aqui, mesmo distante do centro 
da cidade, porque as pessoas que 
comparecerem é porque estão re-
almente interessadas em adotar 
animais, não somente por curiosi-

dade”, disse Roberta Brandão, uma 
das coordenadoras.

José Geraldo Querido adotou 
um bonito cão: “É muito importante 
o trabalho que essas ONGs reali-
zam, porque ajuda a encaminhar 
os animais e colabora com a saúde 
pública. Esse cão que estou levan-
do, chamado Lhost, já sai daqui 
vacinado, com documento, e os 
doadores vão fazer monitoramento 
para ver como ele estará sendo tra-
tado em minha chácara para onde 
está indo”, disse Geraldo. 

Quem quiser participar das pró-
ximas feiras,  como doador ou para 
adotar um animal de estimação, 
pode entrar em contato com Rober-
ta pelo telefone (12) 8832-4970 e e-
-mail roberta_brandao@ig.com.br 

Feira de adoção consegue lares para mais de 20 animais

Dia da Beleza 
Será realizado nesta sexta-feira 

(8), das 9 às 15 horas, o Dia da Be-
leza, direcionado aos moradores 
dos bairros Campinas, Goiabal e 
Shangri-lá. O endereço do local 
onde acontecerá o evento é  rua 
Marco Antonio Ferreira (antiga rua 
2), nº 21, loteamento Solo Rico, 
bairro das Campinas.

Um asteroide vai passar bas-
tante próximo da Terra no dia 15, 
porém não há chances de a rocha 
espacial atingir o planeta, de acor-
do com cientistas. Batizado de 
2012 DA14, a pedra, de 45 metros 
de largura, vai passar a uma distân-

cia de 27,7 mil quilômetros, o mais 
próximo já registrado para um aste-
roide desse tamanho, mas não há 
razão para temer. Apesar de não 
haver risco para os humanos, é 
possível que a rocha impacte com 
algum satélite ou veículo espacial.

Asteroide vai passar perto da Terra dia 15/2

Devido às reformas na sede 
do Sindicato da Vila São Benedito, 
o tradicional baile que acontece 
todo domingo, das 20 às 24 horas, 
temporariamente, passará a ser 
realizado no Centro de Convivên-
cia do Idoso “Mons. Nestor José 
de Azevedo”, o CCI do Vila Rica. 
avenida Abel Corrêa Guimarães, 
1591.  Neste domingo (10), não 
haverá baile, devido ao carnaval, 
mas já no domingo seguinte (17), 
a Banda Gold estará animando o 
baile. Os ingressos custam R$ 14, 
para o casal; R$ 8, para homem e 
R$ 6, para mulher. 

Baile da Vila São Benedito será realizado no 
Centro de Convivência de Idosos do Vila Rica

João Paulo Ouverney

Divulgação

   8/2 – Dia de São Jerônimo Emiliano e Dia do Quadro do Magistério do Exército.
  9/2 – Dia de São Miguel Febres.
10/2 – Dia de Santa Escolástica. 1º Dia de Carnaval.
11/2 – Dia do Zelador. 2º Dia de Carnaval.
12/2 – Dia de Santa Eulália, Dia do Empregado em Edifícios de São Paulo, 
           3º Dia do Carnaval.
13/2 – Dia do Serviço de Assistência Religiosa do Exército. Quarta-feira de      
           Cinzas (calendário cristão ocidental).
14/2 – Dia de São Valentin e Dia de São Cirilo.

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

Campanha 
do agasalho 
“Paz e Luz” 

A diretoria do Grupo Paz e Luz 
pede a colaboração de quem sai-
ba fazer casacos, luvas, meias e 
outros produtos em lã, para a cam-
panha de inverno que a entidade 
realiza. . O trabalho é coordenado 
pelo Tadeu Godinho.  Contatos po-
dem ser feitos pelos telefones (12) 
3642-1931 e 8142-0081 (Tadeu). A 
sede do Grupo Paz e Luz fi ca na 
rua Manoel Cembraneli, 265, bairro 
Quadra Coberta.
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está construindo 
um amplo centro comunitário 
no loteamento São Paulo.

O prédio está com as pare-
des levantadas até a altura da 
cobertura, que deverá ser ins-
talada nas próximas semanas.

De acordo com a Secreta-

ria de Obras e Serviços, após 
a fase de cobertura, o edifício 
receberá piso, parte hidráu-
lica, elétrica, além da insta-
lação de peças e louças nos 
banheiros, área para cozinha/
refeitório, pintura, e grades 
de proteção – para oferecer 
mais segurança ao patrimô-

nio público e às pessoas que 
irão utilizá-lo.

A Secretaria de Obras e 
Serviços informou que, em-
bora a obra esteja dentro do 
prazo, as chuvas atrapalham 
o andamento das atividades.

Após concluir a obra, a 
Prefeitura poderá utilizar o 

centro comunitário para re-
alização de dezenas de ati-
vidades, principalmente na 
área social, esportiva e cul-
tura, além de deixar o prédio 
à disposição da comunidade 
para a organização de diver-
sos eventos, tais como festas, 
reuniões e outros. 

Loteamento São Paulo ganhará 
amplo centro comunitário

Centro Comunitário poderá receber atividades da Prefeitura e também dos moradores do lot. São Paulo

Célia LimaCélia Lima

O Prefeito Vito Ardito 
Lerário iniciou nesta semana 
as primeiras reuniões com os 
representantes do Legislativo 
de nossa cidade. Foram rece-
bidos individualmente pelo 

prefeito em seu Gabinete os 
vereadores: Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PPS) e 
professor Eric (PR).

Reivindicações e solici-
tações foram feitas ao pre-

feito para melhorias princi-
palmente para o Distrito de 
Moreira César, o principal 
foco de trabalho destes ve-
readores.

O prefeito receberá, se-

manalmente, os outros nove 
vereadores da Câmara Mu-
nicipal. O intuito é trabalhar 
em conjunto com Legislativo 
em prol dos munícipes e pelo 
crescimento da cidade.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Esportes e Lazer, está 
desenvolvendo um projeto pi-
loto de orientação nas AMI’s  
-  Academias da Melhor Ida-
de.   Os bairros contemplados, 
no momento, são: Alto Tabaú, 
praça João de Faria Fialho – 
centro, Ouro Verde, Bela Vis-
ta, Maria Áurea, Jardim Im-
perial e Praça da Bíblia ( em 
frente ao cemitério). 

De acordo com a Secre-
taria de Esportes, está sendo 
feito um levantamento quan-
to à da preferência de horá-
rios dos frequentadores, para 
que os professores possam 
orientá-los para evitar proble-
mas de saúde. A intenção é 
realizar ações preventivas que 
evitem a ocorrência de lesões. 

Também está sendo reali-
zado um estudo para desen-
volvimento de um projeto 
para as  AMIs de Pindamo-
nhangaba, com profissionais 
da área, graduados e com re-
gistro no Cref - Conselho Re-
gional de Educação Física.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está preocupada com 
a qualidade de vida de seus 
munícipes, por este motivo, a 
Secretaria de Esportes e Lazer 
disponibilizou seus professores 
para auxiliar a população.

Também será feito o pre-
enchimento de uma planilha 
de atendimento com os da-
dos dos frequentadores, para 
que a Secretaria de Esportes 
e Lazer tenha conhecimento 
sobre a satisfação referente 
ao atendimento.

Prefeito recebe vereadores do 
distrito de Moreira César     

Prefeitura desenvolve 
projeto piloto de 
orientação nas AMIs

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Administração, 
realizou, na última semana, 
a doação de 113 cestas com-
plementares para instituições 
da cidade. As cestas são ex-
cedentes do Natal, que dei-
xaram de ser retiradas pelos 
funcionários, após grande 
insistência por parte da Ad-
ministração Municipal. 

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Admi-
nistração, todos os alimentos 
doados estavam em perfeito 

estado de conservação. A in-
tenção era evitar o desperdício 
dos alimentos que compõem 
as cestas complementares. 

Dessa forma, foi reali-
zado contato com o CMAS 
– Conselho Municipal de 
Assistência Social -, e fo-
ram agraciadas entidades de 
atenção especial e básica, na 
maioria de abrigamento. São 
elas: Projeto Jataí, Lar São 
Vicente de Paulo, Sara Nossa 
Terra, Lar Nova Esperança, 
Lar Imã Júlia, Lar Irmã Tere-
zinha, Apae e SOS

Prefeitura doa mais 
de 100 cestas 
complementares 
para instituições

Uma das prioridades 
da atual administração é o 
atendimento ao muníci-
pe. Dessa forma, nesta 
quinta-feira (07), foi re-
alizado um amplo aten-
dimento aos cidadãos, no 

auditório da Prefeitura.
Os munícipes fazem um 

agendamento prévio e são 
recebidos pela equipe do pre-
feito Vito Ardito, para fazer 
solicitações e reivindicações.

Todos os questionamen-

tos e pedidos são anotados 
e de acordo com a disponi-
bilidade e possibilidade, por 
meio da Prefeitura, estas so-
licitações são atendidas.

O prefeito Vito Ardito 
disse que através da popula-

ção é que se sabe realmen-
te em qual foco trabalhar. 
“Sempre ouvi a população. 
São os munícipes que sa-
bem e vivem realmente cada 
problema da cidade e assim 
é que sabemos o rumo que 

devemos dirigir nossos pro-
jetos. Nestes atendimentos, 
detectamos, por meio dos 
apontamentos individuais, 
um painel das necessidades 
da cidade de uma forma ge-
ral”, exclamou o prefeito.

Os agendamentos são 
feitos pelo telefone (12) 
3644-5747 ou pessoalmente 
no prédio da prefeitura, que 
fica Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso 1.400 - Alto 
do Cardoso.

Prefeitura prioriza atendimento ao munícipe
Prefeito Vito Ardito tem ouvido solicitações e reivindicações dos moradores. Intenção é conhecer os problemas para apresentar as melhores soluções

Academias terão professores de educação física

Juliana RosaJuliana Rosa

Juliana Rosa Juliana Rosa

Marcos Cuba

Vereadores professor Eric e Magrão conversaram com o prefeito Vito Ardito Lerario sobre melhorias para a cidade
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Pindamonhangaba, sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013

Tribuna do Norte4

NOVA INDúSTRIA INSTALADA EM 
PINDAMONhANGAbA ESTá ADMITINDO OS 

SEGUINTES PROfISSIONAIS:
ENCARREGADO DE USINAGENS -   1  vaga  -  
5 anos  de experiência. Experiência em usinagem 
com máquinas convencional e CNC;  facilidade 
em cálculos – Técnico em Mecânica e Engenha-
ria de Produção ou similar – Data 15/2/2013.
ENCARREGADO DE MONTAGEM MECÂNICA – 
1 vaga – 5 anos de experiência – Preferencialmente 
conhecimento de máquina de fraldas descartáveis 
ou máquina de absorventes – Técnico em Mecâni-
ca e Engenharia de Produção ou similar – a definir.
ENCARREGADO DE MONTAGEM ELÉTRICA 
– 1 vaga – 5 anos de experiência – Preferencial-
mente, conhecimento de máquina de fraldas des-
cartáveis ou máquina de absorventes , normas eu-
ropeia, americana e brasileira (NBR) – Engenharia 
Elétrica, cursos adicionais em normas  –  a definir.
ENCARREGADO METROLOGIA – 1 vaga 
– 3 anos de experiência –Conhecimento na 
área de usinagem (metalúrgica) – 15/3/13.
PROGRAMADOR DE  CAM – 1 vaga – 3 anos 
de experiência. Experiência  em Esprit  e desejá-
vel conhecimento em Ismartcam –Técnico Mecâ-
nico, CAM e CNC  – 15/3/13.
OPERADOR E PROGRAMADOR DE CEN-
TRO DE USINAGEM ( CENTRO COM QUAR-
TO EIXO)  – 2 vagas – 2 anos de experiência. 
Experiência  em Ferramentaria e facilidade em  
Programação no comando da máquina, prefe-
rencialmente Mazatrol – Técnico – 15/3/13.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM (CEN-
TRO DE USINAGEM)  – 3 vagas – 2 anos de experi-
ência – Experiência em Ferramentaria -  a confirmar.
RETIfICADOR  (cilíndrica) – 2 vagas – 3 anos de 
experiência.  Experiência em Ferramentaria; facilida-
de em leitura de micrometros milesimal – 15/02/13.
RETIfICADOR (plana) – 1 vaga – 1 ano de 
experiência. Experiência em Ferramentaria; fa-
cilidade em leitura de micrometros – 15/2/13.
TORNEIRO CNC – 2 vagas – 2 anos de experiência. 
Experiência  em Ferramentaria e produção  – 15/2/13.
TORNEIRO MECÂNICO – 1 vaga – 3 anos de ex-
periência. Experiência  em Ferramentaria  – 15/2/13.
fRESADOR fERRAMENTEIRO  – 2 vagas – 3 anos 
de experiência. Experiência  em Ferramentaria  – 15/2/13.
ALMOXARIfE DE fERRAMENTA E MATÉRIA 
PRIMA – 1 vaga – 1 ano  de experiência. Com 
conhecimento em Desenho Mecânico – Técni-
co Mecânico  – 15/2/13.
MECÂNICO MONTADOR – 2 vagas – 3 anos  
de experiência. Com conhecimento de instru-
mento de medição; Leitura e interpretação de 
desenhos mecânicos  – 15/2/13.

Os  interessados deverão enviar o 
currículo, com a pretensão salarial, para 

zuiko@zuiko.com.br

SERVIÇOS
PRECISAM-SE

PROCURAM-SE
Emprego de acompa-
nhante de idoso (a noi-
te). Tel 9742-1510
Professora domiciliar 
de reforço (1º ao 5ºano) 
sou  pedagoga. Aceito 
também trabalhar como 
baba em horário comer-
cial. Tratar magdaeraci-
de@hotmail.com 
Serviços de técnico 
em química. com CRQ 
- Anvisa. Tel 8141-3359
Serviço de jardineiro 
e serviços gerais. Tel 
9147-9819

DIVERSOS
Aparelhagem de som, 2 
caixas acústicas c/ supor-
te, mesa de som 16 canais 
e potência,  R$ 2.200,00;  
amplificador e pedaleira 
de guitarra.  Tel 3642-8165 
/ 8111-3328 / 9773-1313
bicicleta, furadeira, apa-
relho DVD, celulares, 
camas, morsa, botijão de 
gás, macaco jacaré, ge-
ladeira, balcões, vasilha-
mes. enxadas, picaretas, 
rodas de alumínio.Tel. 
8264-8277
Chapa para lanches, 
cama de solteiro, má-
quina de lavar roupas. 
Tel. 3643-2064
Coleção de revis-

putador, R$ 150. Tel 
9156-4167

COMPRA-SE 
Motor para hidromas-
sagem, máquina de 
solda, vasilhames em 
geral. Tel 8213-3965

TROCA-SE 
Geladeira 160L, consul 
por uma bike de alumi-
nium tratar 3522-4589

VEÍCULOS
VENDEM-SE

brasília 79, R$ 3 mil. 
Tel. 3642-2481
Caminhão Truck Volks 
16210h, 90, 6 marchas 
reduz., carroceria de 
madeira. Tel 7818-8112 
ID 968*1321
Celta 1.0, 2004, azul ma-
rinho, vidro e trava. Tel 
3522-4589 ou 9167-8783
Celta Energy 1.4, 2004, 
preto, completo, alarme 
e som DVD. Tel  9799-
6565 ou 9193-2001
Chevete, 92, azul, R$ 
4 mil. Tel 9118-0715 ou 
8161-6324
Corsa Sedan 2008,  
Classic  Life , R$ 1.000 
abaixo da tabela, único 
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan, 2000, 
vidro e trava elétrica, 
precisa fazer o motor, 
R$ 8 mil. Tel 3637-
5918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0,  
2000/ 2001, branco, 4 
portas. Tel 3643-2714
Del Rey 1.6 , 86, ál-
cool, vinho. Tel 3637-
6210
D20, 92, com carroce-
ria de madeira, tabela. 
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238
Escort hobby 1.0, 94, 
prata. Tel 9110-1180
fiesta 97, vermelho, 
Tel 8202-0035
fiorino 1.6, 1990, pi-
ckup, preta, R$ 6,5 mil. 
Tel 9134-4771 
fiorino 2001, pneus 
novos. Tel 8207-6468
ford KA, 2009, com-
pleto, prata,  R$ 18 mil. 
Tel 3642-3740
fox 2008, 4 portas, 
cinza, vidro, trava ele-
trica, R$ 24 mil. Tel 
3641-1172
fusca 81, verde metá-
lico. Tel 9190-1158  ou 
3522-3147 
Gol GL 1988, mar-
ron, motor novo, valor 
abaixo tabela.  Tel (12) 
3622-5575 / 9169-0946 
GOL CLI 1.6, 1995/1995, 
bom estado de conser-
ção, doc em dia. Tel.  
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano 
1995, Branco, comple-
to, rodas liga leve.  Acei-
to troca por carro mais 
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco. 
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétri-
ca, alerme e som. Tel 
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod. 97,  
Branco, rodas de liga 
leve, limp. traseiro,  R$ 
11.300. Tel 9171-8055
Gol 1.0, 2003, pra-
ta, R$ 13.500,00. Tel 
3642-9027 
Gol G III 1.0 flex, 2005, 
4 portas, preto, abaixo 
da tabela. Tel 8818-8757 
honda Civic, ano 2007, 
completo, automático + 

couro. Tel 8146-4313
Monza SL/E, comple-
to, 91, vinho, c/ kit gás. 
Tel 9136-1500 
Palio fire 2007, bran-
co, R$ 18.000. Tel 
3648-3000 / 9191-6767
Pálio fire 1.0, em bom 
estado de conservação 
ou troca-se por veícu-
lo mais novo 2008 em 
diante. Tel 9115-9942
Pálio Weekend Tre-
eking 2010, cinza, com-
pletissima. Tel 9782-1158 
Parati CL. 1.8,  95, vinho, 
R$ 9 mil + doc.. Aceito 
troca. Tel 9790-7954
Perua Kombi 97, 
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, 2007, 
flex 1.6, completo, pre-
to, R$ 26 mil. Tel 8818-
8757 ou 9181-1286
Peugeot 206, 1.4, 2008, 
IPVA pago, trava elé-
trica, tabela, Tel 3642-
8165 ou 8111-3328
Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da tabela. 
Tel 9781-0235
Prisma Joy, 1.4 Fex, 
vermelho, vidro e trava 
eletricos, ar cond. alar-
me e som. R$ 18 mil. 
Tel 3522-5171
Renault Clio 2003/ 
2004, prata, 4 portas, 2 
airbag, por R$ 13.900.  
Tel 3642-8311
Renault Clio hatch, 
4ª geração,  vid. tra-
va elét., film, cd-mp3, 
calefação, abaixo da 
tabela ou troco por ve-
ículo chevrolet (maior 
valor). Tel 9771-1544
Santana, 200/2001, 
preto, rodas esportivas, 
completo, R$ 15 mil. Tel 
3642-9779 ou 8159-
8497
Saveiro 1.8, 1994, 
branca, álcool. Tel 
3643-2042
Siena 2005, vidros elé-
tricos, dir hidr, alarme,  
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V, 
2001, trav vidr elétr., 
dir hidr, R$ 13.800. Tel 
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV, 
diesel, com carreta bas-
culante, R$ 15 mil. Tel 
3642-2268
Uno Mille 1997, 4 portas, 
verde, vidro e travas elé-
tricas, som e alarme. R$ 
8.500 mil. Tel 3645-7335 
Uno fire 1.0, 2003, 4 
portas, azul, alarme e 
trava. Tel 9173-0682
Uno EP, vinho, vidros 
elétrico, motor revisado, 
suspensão nova, abaixo 
da tabela, divida de R$ 
800,00. Tel 3522-3147 
ou 9190-1158 
Vectra Sedan, 2009, 
Expression 2.0, au-
tomático, flex, preto, 
completo. Tel  9115-
3855 ou 7813-6288

TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP, 
92, por Uno 98/99, de 
R$ 8.000. Tel 3645-8776

MOTOS
CG Titan 150 KS,2005, 
preta, R$ 3.200,00. Tel 
9125-9793
CG Titan 150, 2008, 
preta. Tel 9110-1180 ou 
9709-1715
CbR 450 SR, 92, azul, 
abaixo da tabela 
8818-8757 / 9181-1286
Green Safari 150 (Ga-
rini), ano 2008.  TEl 
8182-8506 / 3642-3679

nova, 2 dorm. (1 suíte), 
dem. dep., gar, Acei-
ta financiamento. Tel 
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Imperial, apar-
tamento, 2 dorm. e de-
mais  dependências, 
garagem coberta. Tel 
9174-0951 /82 16-6194
Jardim Mariana, 3 
dorm, e dem dep., gar 
para 3 carros, R$ 260 
mil. Tel 3642-9454 ou 
9629-5480
Jardim Regina, 2 
dorm, e dem. dep, an-
tiga rua 12 nº 14 A, 
terreno 10 x 30m. Tel 
3637-6210
Jardim  Rezende,  so-
brado, 93m², novo, 2 
dorm,  e dem dep, 2 
banh, gar, R$ 135.000. 
Tel 3648-5776 
Maria Aurea, a/t150m²,   
a/c 80m², 2 dorm, e 
dem. dep, gar 2 carros, 
Tel 9221-2431 
Mombaça, apartamen-
to, 2 dorm. e dem. dep, 
R$ 106 mil. Tel 3642-
9454 ou 9175-6913
Mombaça, 3 cômodos, 
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, seminova,2 
dorm e dem. dep, R$ 
130 mil. Tel 3643-1783 
/ 9119-1656
Moreira César, Terra 
dos Ipes, 2 dorm, dem 
dep, com ponto co-
mercial inacabado, R$ 
80.000 . Tel 3642-3027 
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 1 dorm, dem 
dep, gar, R$ 38.000. 
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 2 dorm, dem dep, 
gar 2 carros, Tel 9173-
0682 ou 9709-1715
Moreira César, próximo 
à praça São João, so-
brado, 2 dorm., sendo 1 
suite, e dem dep., com 
ponto comercial, R$ 140 
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 2 dorm, dem 
dep, a/t 250m², R$ 120 
mil. Tel 3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes, 
2 dorm, dem dep, pon-
to comercial. aceita-se 
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jardim 
de inverno, coz ame-
ricana, gar  2 carros, 
quintal e cerca elétri-
ca, A/T 200 m² -  A/C 
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos, 
sobrado, 3 dorm e 
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo 
e gar, rua Cap Vitório 
Basso, R$ 250.000. Tel 
3522-4589
Pq. São Domingos,  4 
dorm e dem dep, Edi-
cula, R$ 280 mil ou tro-
ca- se casa de menor 
valor. Tel 3643-4242
Real Ville, ou aluga-se, 
3 dorm.,2 suites, com 
hidromassagem,pla-car 
solar, banheiro social, 
lavabo, sala de estar, 
sala de TV, cozinha, 
despensa, área de la-
zer, 2 sacadas, var, qun, 
canil, gar coberta para 2 
carros. Tel 3642-3740
Residencial Vila Ver-
de, 2 dorm, 1 suite, e 
dem. dep, garagem 
coberta para 2 car-
ros, edícula no fundo, 
próximo à Faculdade  
Anhanguera ou tro-

co por outra casa. Tel 
3522-2597 
Santa Luzia, 2 dorm, 1 
suite, e dem. dep, R$ 
180 mil. Tel 3643-4242
Santa Cecília, 3 dorm., 
sendo 1 suite, contru-
ção nova com piscina, 
R$ 290 mil. Contato: 
deboraonoschang@
hotmail.com 
Santa Cecília, 2 dorm, 
e  dem. dep, terreno de 
125m², R$ 145 mil. Acei-
ta financ. Tel 8111-9118
São José dos Cam-
pos, Jardim Jussara, 
4 dorm, e dem, dep, 2 
gar, próximo Terminal 
Rodoviário, R$ 130 mil. 
Tel 81413359
Taubaté, sobrado, 2 
suítes + 2 dorm. e dem 
dep., A/T 290m² e A/C 
208m². Aceita imovel 
como parte do paga-
nento. Tel 8146-4313
Terra dos Ipês, 2 
dorm, dem dep, ponto 
comercial, R$ 80 mil. 
Tel 9117-1439
Ubatuba, Chalé de 
30m², R$ 40 mil. Tel 
9768-5533
Vila Rica, 2 dorm., 
dem dep., R$ 150 mil. 
Tel 3642-9454 ou
Vila Rica, 3 dorn., sen-
do 1 suite,  300m², a/t 
130m², excelente lo-
calização, R$ 190 mil. 
Contato: deboraonos-
chang@hotmail.com
Vila São benedito, 2 
casas construídas no 
mesmo terreno, toda de 
laje piso frio, área de ser-
viço e gar, bem localiza-
das, totalmente indepen-
dentes, inclusive água e 
luz.  Cel. 9154-0918
Vila São João,  suite, 
quarto, banheiro social, 
coz, sala, R$150 mil.  
Tel 9114-0847

ALUGAM-SE 
Apartamento, 3 dorm, 
1 suite, garagem co-
berta. Tel 8146-4313
Centro, aluga-se 4 sa-
las comerciais; 2 pon-
tos  comerciais 230m². 
Tel. 9746-6193  
Rua João Gama, cen-
tro, apartamento com 
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732

TROCA-SE
São José dos Campos, 
casa, centro por casa 
em Pinda, na região 
central  ou vendo R$ 170 
mil.Tel 8141-3359

COMERCIAL
Acesse: www.

thiagoderrico.com.br 
E VEJA fOTOS DAS 

CASAS MAIS LINDAS 
DE VáRIOS 

CONDOMÍNIOS
VENDA - COMPRA - 
TROCA. Ligue (12) 
8144-3004
KITNETES, centro, 
mobiliadas ou sem mo-
bílias (rua Gustavo de 
Godoy, 141 e 147). Tel 
3642-1538 ou 9782-
3639 - Darci
TENDAS para casa-
mentos, aniversários e 
festas. Tel 7898-7828 
-  Marcelo 
bar/Restaurante, ven-
de-se, montado a 50 m 
do portão de entrada da 
Basílica Nova - Apareci-
da. Tel (12)8140-9890.
Kitnete, nova, gar. Tel 

9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1 
vaga na garagem. Tel 
9746-6193
Loja de roupas, arti-
gos de couros e aces-
sórios. Tel 3527-1203
Ponto comercial, Bon-
sucesso,  R$ 60 mil. 
Tel. 9771-2414
Quartos para moças, 
individual, com banhei-
ro em São José dos 
Campos, R$ 200. Tel 
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro, 
44m². Tel 9707-1591

CháCARA  
VENDEM-SE

bairro das Campinas, 
1000m², com casa nova, 
toda murada, R$ 180 
mil. Tel 3642-3027
borba, 5000m², mina 
d’água, asfalto a 300m, 
sem benfeitorias, R$170 
mil. Aceita-se imóvel de 
menor valor como parte 
do pag. Tel 9155-0511
fazendinha, 30 alq., 
casa sede, 2 casas de 
caseiro, formado em 
branquearia e muita 
água. Tel 3645-5896 
ou 9724-4154
Lago Azul, 2.145m²,  
sem casa, na avenida 
com asfalto, R$240 mil.
Contato: deboraonos-
chang@hotmail.com
Macuco, 5 alqueires, (27 
km do centro), casa sede 
e casa de caseiro, nas-
cente, R$ 300 mil. Aceita 
casa ou carro de menor 
valor. Tel8111-9118
Mandú, 6 alqueires, ca-
sas, R$ 300 mil. Aceita 
carro ou casa menor 
valor. Estrada Pinda/Pi-
racuama. Tel 8141-5899
Moreira César, centro, 
2.500 m², casa com 5 
dorm, 3 salas, R$ 280 
mil, ou troco por casa em 
Pinda. Tel 3637-1843
Recanto do Sol, casa, 
pomar, piscina, R$ 280 
mil. Aceita-se troca 
c/ casa em Pinda. Tel 
3642-3027

TERRENOS
Araretama,  com escri-
tura, na rua nº 50. Tel 
9204-6611
Alto Cardoso, 176m² 
todo murado, R$ 80 
mil. Tel 3642-3027
bom Sucesso, ótima 
localização. Tel 9734-
2869
Centro, Próximo ao 
INSS,  386m²,  R$ 450 
mil reformada recente-
mente. Aceita propos-
ta. Tel 3643-4242
Cidade nova,  640m²,  
R$110mil. Tel 9771-2414
Cunha, 12.000m² c/ 
mata, R$ 36 mil. Tratar 
na rua Aracajú, 100 - 
Terra dos Ipês.
Ipê II, com escritura. 
Tel 3637-1494
Mombaça, meio lote. 
Tel 9124-5064
Morumbi, 9m X 5.000, 
em frente a KTL, R$ 
150 mil.  Tel 3643-
3138
Parque das Palmei-
ras, plano, R$50 mil. 
Tel 3642-3027
Santa Cecília, 312m², 
R$ 75 mil. Tel 8111-9118
Shangri-lá, 900m², R$ 
45 mil. Tel 3643-4173
Ubatuba, Praia Uba-
tumirim, 1440m², R$ 
55 mil. Tel 3643-4242

honda biz 100, 2005, 
azul. Tel 9162-1170
honda biz, 2012, pre-
ta, alarme, completa. 
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta, 
abaixo da tabela, moto. 
Tel 9120-8138
Shaara 350, 1999. Tel 
9786-7488
Suzuki Intruder 2007, 
seminova, 6500 km. 
Tel 8115-5196
Twister CbX 250 , 
2002, R$ 4.600,00
Titan 150, 2008, preta, 
R$ 4mil. Tel 8164-7238 
ou 9731-6395
Yamaha factor 2010,  
preta, R$ 4.800,00. 
Contato: camilarose.
santos@gmail.com 
YbR ED 2007/08, com-
pleta, vermelha, R$ 
3.000 ou troca-se. Tel  
9226-9424

IMÓVEIS 
VENDEM-SE

CASAS
bela Vista, 2 dorm, e 
dem. dep, 300m², R$ 
128 mil. Tel 9707-1591
boa Vista, sobrado, 
a/c 209m², 4 dorm, na 
rua José Alves Paloma, 
67. Tel 8112-4379
boa Vista, 3 dorm, e dem. 
dep e casa nos fundos 
com 4 cômodos, entrada 
indep., R$ 230 mil ou troco 
por outra casa. Tel 3648-
8822 ou 8809-0096
bosque, 2 casas inde-
pendentes, R$ 130 mil,  
Tel (13) 9115-8107
Casa,  2 dorm. (1 suíte)
e dem. dep, garagem co-
berta para 2 carros, R$ 
180mil. Tel. 9164-0182
Campo  belo, aparta-
mentos, novo, 2 dorm, 
sendo 1 suite, dem 
dep, gar, R$ 170 mil. 
Tel 3642-3740
Campo Alegre, 2 
dorm., e dem. dep., gar 
coberta ou troco por ter-
reno, aceito financ. Tel 
3643-1770  /  9123-4503
Campo belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250 mil Tel 8839-7465 / 
8803-4573
Centro, kitnete, mobi-
liada, R$ 650. Tel  3522-
5227 ou 8881-5240
Centro, apartamento 
de cobertura,Edifício 
Monte Verde, largo do 
Quartel,  2 suites + 1 
dorm, aquecimento 
solar e moveis pla-
nejados, 2 vagas gar. 
Tel 7850-8810
Centro, apartamento, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro gar. R$ 
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com sa-
lão comercial, esquina, 
R$ 220 mil. 3642-3027
Cidade Jardim, 2 apar-
tamentos, 2 dorm e 
dem. dep, a/c de 63m² 
- R$ 140 mil e a/c 58m² 
- R$ 135 mil. Tel 3643-
1783 ou 9119-1656
Crispim, 3 quartos, 
edícula e dem. dep, R$ 
190 mil. Tel 8839-7211
Crispim, 240 m², 2 
quartos, dem dep, gar, 
lav, quarto e banh nos 
fundos.Tel 3642-2470
Delta, 2 dorm, e dem. 
dep., proximo  de esco-
la, mercadinho e posto 
de saúde. Tel 3522-
9834 ou 9707-7974
Jardim Aurora, divisa 
com o Campo Belo, 

CONfIRA  AS VAGAS DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRAbALhADOR
Para   cadastro  acesse   o  site:  maisemprego.mte.gov.br  ou comparecer ao  PAT: av. Albuquerque Lins, 138 - São Benedito, Pindamonhangaba ou av. José Augusto Mesquita, 170 - 

Subprefeitura de Moreira César, segunda a sexta das 8 às 16h30 horas, munido de carteira de trabalho, RG e CPF.  As vagas podem sofrer alteração ou encerramento até o final do expediente.

ALMOXARIfE DE fERRAMENTARIA
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (Montador de calhas)
ATENDENTE DE bALCÃO
CABELEIREIRA ESCOVISTA
CORRETOR DE MÓVEIS
DESIGNER DE OBRAS
ELETRICISTA DE AUTOS
ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE
ENCARREGADO DE MONTAGEM ELÉTRICA
ENCARREGADO DE MONTAGEM MECÂNICA
ENCARREGADO DE USINAGEM
FARMACÊUTICO

fORNEIRO DE PIZZARIA
FRESADOR CNC
fRESADOR UNIVERSAL
GARÇOM
IMPRESSOR GRáfICO 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (C/ Inglês avançado)
JARDINEIRO
LAVADOR DE AUTOS
LUbRIfICADOR DE MáQUINAS
MANICURE
MANIPULADOR DE MEDICAMENTOS (fARM. MANIP.)
MARCENEIRO

MARCENEIRO DE MÓVEIS PLANEJADOS
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
MECÂNICO DE EMPILhADEIRA
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
MECÂNICO MONTADOR
MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA
MOTORISTA DE CAMINhÃO (CNh “C” E Curso MOPP)
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM
PEDREIRO
PIPOQUEIRO
PREPARADOR DE PINTURAS P/ AUTOS
PROFESSOR DE INGLÊS

PROGRAMADOR DE USINAGEM
PROMOTORA DE EVENTOS
RETIfICADOR(RETIfICADORA CILINDRICA)
RETIFICADOR(RETIFICADORA PLANA )
SERRALhEIRO INDUSTRIAL
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRAbALhO
TORNEIRO CNC
TORNEIRO MECÂNICO
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR EXTERNO (Cursos profissionalizantes)
VENDEDOR INTERNO

ta Classic Show, 
novas(carros antigos). 
Tel 3643-2042
Mobiliário para salão 
de beleza, alugo ou 
vendo. Tel 9610-2288
Notebock Samsung, 
3Gb, HD 500Gb, R$ 
680, c/ garantia de fá-
brica. Tel 3642-6240
Placa de propaganda,  
2 lados, 1 m x 1,38 de 
altura, armação de fer-
ro. Tel 3643-2042
Pia de granito, 2 m por 
0,57 cm, com cuba de 
inox. Tel 3522-5824
Porta 80 cm; cama de 
solteiro; máquina de 
lavar roupas 8 kg,  Tel 
3643-2064
Refrigerador, Consul, 
degelo seco,  bran-
co, R$ 400; pia + ga-
binete, R$150; mesa 
+ 4 lugares, R$120; 
impressora fiscal tér-
mica, Daruma FS700 
c/ serrilha preta, R$ 
1.100. Tel 8877-4220 
ou 9110-6706
Tablet bak, c/ teclado, 
17”, manual de instru-
ções, verde, R$ 290. 
Tel 8201-5175 
Teclado Mod PSR 
510, Yamaha, efeito 
Ecohotronic Staner. Tel 
3642-2427
Tela plana de com-
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Número de crimes diminui 
em Pinda no ano de 2012

Segundo dados divulga-
dos pela Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado 
de São Paulo, o número de 
quase todos os crimes dimi-
nuiu em Pindamonhanga-
ba em 2012, em relação ao 
ano de 2011. O município 
está na contramão da região 
metropolitana do Vale do 
Paraíba, considerada a se-
gunda região mais violenta 

do estado há vários anos.
O delegado ao 1º. DP, Dr. 

Vicente Lagioto, atribui esse 
resultado ao trabalho cons-
tante desenvolvido pelas au-
toridades e comunidade na 
prevenção e investigação dos 
delitos. “Essa estatística pode 
melhorar ainda mais se forem 
implantadas medidas pre-
ventivas  já cogitadas, como 
a instalação do sistema de 

Homicídio doloso –20 em 2011 e 18 em 2012
Número de vítimas em homicídio doloso – 20 em 2011 
18   em 2012 
Homicídio culposo por acidente de trânsito – 32 em 
2011 e 30 em 2012 Homicídio culposo outros – 2 em 
2011 e 1 em 2012
Tentativa de homicídio – 25 em 2011 e 33 em 2012
Lesão corporal dolosa – 623 em 2011 e 702 em 2012
Lesão corporal dolosa por acidente de trânsito – 652 em 
2011 e 675 em 2012
Lesão corporal dolosa outros – 3 em 2011 e 6 em 2012
Latrocínio (roubo seguido de morte) – 5 em 2011 e 1 
em 2012
Número de vítimas por latrocínio – 5 em 2011 e 1 em 
2012
Estrupo – 44 em 2011 e 58 em 2012
Tráfico de entorpecentes (apreensões) – 107 em 2011 e 
181 em 2012
Roubo outros – 627 em 2011 e 789 em 2012
Roubo de carga - 5 em 2011 e 4 em 2012
Roubo a banco – nenhuma ocorrências nos dois últimos 
anos
Furto outros – 1.644 em 2011 e 1.576 em 2012
Furto de veículos – 264 em 2011 e 164 em 2012
Roubo de veículos – 125 em 2011 e 112 em 2012

Dr. Vicente Lagioto, delegado do 1º DP do município

 João Paulo Ouverney

monitoramento do município 
por meio de câmeras”, con-
cluiu o delegado.  A maior 
diminuição foi no delito fur-
to de veículos (caiu de 264 
para 164). O item que mais 

aumentou foi tráfico de en-
torpecentes, mas é positivo, 
porque representa o número 
de registro de apreensões fei-
tas pela polícia. Veja os nú-
meros dos dois anos:

Colisão entre três carretas mata 
motorista no pedágio de Moreira César

O motorista Antonio Mar-
cos de Oliveira, 42 anos, de 
Itaquaquecetuba, morreu em 
um acidente envolvendo três 
carretas na via Dutra, pró-
ximo ao posto de pedágio 
de Moreira César. A colisão 
aconteceu na noite de segun-

da-feira (4), por volta das 21 
horas. Segundo informações 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral, a vítima dirigia um cami-
nhão-trator Ford Cargo, placa 
de Itaquaquecetuba. Ao se 
aproximar do pedágio, teria 
perdido o controle e batido 

na traseira de uma carreta de 
Jundiaí, que com o impacto 
foi projetada sobre um tercei-
ro caminhão que estava para-
do aguardando a liberação da 
cabine.  Quando os policiais 
chegaram ao local, Antonio 
Marcos já estava morto, preso 

às ferragens. A perícia da Po-
lícia Civil foi ao local para as 
providências legais. Os veícu-
los foram conduzidos ao pátio 
da PRF na cidade de Roseira, 
e na terça-feira (5), entregues 
aos proprietários das transpor-
tadoras às quais pertencem.

PM à paisana surpreende 
homem vendendo droga

Um  policial militar à pai-
sana passava pela rua Álvaro 
Pinto Madureira, quarta-fei-
ra (6), às 11h30, quando viu 
uma mulher atravessando a 
linha férrea e entrando em 
um mato à margem da fer-
rovia. Ele a seguiu e viu a 
mulher dando algo para um 
homem, L.F.S.J., e nesse mo-
mento foram abordados pelo 
policial, que se identificou e 
pediu reforço pelo telefone 
190. Uma viatura chegou ao 
local e após busca feita na 
jaqueta do homem, foram 
encontradas cinco pedras 
de crack, um celular e R$ 
120. Durante o registro da 
ocorrência na delegacia, foi 
constatado que o homem e a 

mulher já possuem passagem 
por envolvimento com entor-
pecentes. 

Veículo roubado, drogas e armas 
são apreendidas no distrito
Um carro Astra que ha-

via sido roubado, um revól-
ver e drogas foram apreen-
didos pela Polícia Militar 
sábado (2), após persegui-
ção que se estendeu a vários 
bairros de Moreira César. 
A patrulha avistou o carro 
ocupado por três homens 
em atitude suspeita, que 
não obedeceram a ordem 
de parar, acelerando o veí-
culo. Houve uma persegui-
ção pelos bairros Vale das 
Acácias, Liberdade, Cícero 

Prado, Ipê II, Ipê I e Jardim 
Carlota, até que o carro foi 
interceptado e constatado 
que havia sido roubado em 
Tremembé. Na casa de um 
dos homens foi encontrada 
uma mochila com 191 pinos 
de cocaína, 46 invólucros 
de maconha e um revólver 
calibre 38 municiado, com 
cinco cápsulas deflagradas. 
Os três indivíduos foram  
presos e conduzidos  à de-
legacia, juntamente com o 
material apreendido. Drogas e arma encontradas com os homens que foram presos

Drogas, celular e dinheiro 
apreendidos com o suspeito

O posto do pedágio na 
Via Dutra, em Moreira Cé-
sar, foi assaltado novamente 
às 21h20 do dia 1º de feve-
reiro. Os ladrões levaram 
R$ 2.675,55. Dois homens 
se aproximaram em uma 
moto, e um deles, armado 

de revólver, obrigou a cai-
xa a lhe entregar o dinhei-
ro e disse a ela: “Você de 
novo?”, deixando a enten-
der que já a havia roubado 
anteriormente. Os assaltan-
tes fugiram com o produto 
do roubo.

Durante a noite de domin-
go (3), ladrões arrombaram 
um restaurante à margem da 
via Dutra, no bairro Cidade 
Nova, e levaram R$ 100, gar-
rafas de pinga, diversas notas 

fiscais e duplicatas, e até a 
caixa registradora do esta-
belecimento. O proprietário 
prestou queixa na delegacia e 
disse não nenhuma pista so-
bre os autores do crime.

Mulher é agredida com enxada
C.M.S., 44 anos, resi-

dente no Goiabal, regis-
trou BO na delegacia onde 
acusa E.J.G., 48 anos, de 
havê-la agredido com uma 
enxada. Ela disse que ou-
viu gemidos, pensou que 

o agressor estivesse preci-
sando de ajuda e foi tentar 
socorrê-lo, mas quando se 
aproximou, foi agredida. A 
vítima teve que ser levada 
ao Pronto Socorro para ser 
medicada. 

Um casal de namorados, 
M.C.A, 21 anos, e N.P.C., 
17 anos, transitava de moto 
pela estrada do Ribeirão 
Grande (perto do Bar do 
Edmundo), às 12 horas do 
dia 2 de fevereiro, quando 
um carro bateu na moto. As 
vítimas disseram que um 

automóvel vermelho veio 
em sentido contrário, saiu 
na pista onde estava a moto 
e os derrubou, fugindo em 
seguida. Eles foram socor-
ridos por outras pessoas e 
levados ao Pronto Socorro. 
A moto ficou guardada em 
uma propriedade rural.

Polícia Militar, no início 
da noite de segunda-feira (4), 
foi informada que havia um 
homem traficando drogas no 
bairro Campo Belo, e ao lá che-
gar, depararam com A.C.G.R., 
27 anos, que ao ver os policias 
jogou um pacote pela janela. 

Ele foi pego e no interior da re-
sidência foram apreendidas 29 
sacolas de embalagens de en-
torpecentes, 26 pedras de crack 
e sete papelotes de maconha. 
O homem disse aos PMs que 
havia comprado a droga para 
consumo próprio.

Dicas  de  Segurança

Dicas de Segurança no Carnaval
Se beber não dirija. Não se meta em brigas de ruas. Não utilize relógios caros, 

anéis, brincos, pulseiras ou correntes de ouro; deixe suas jóias em casa. Leve apenas 
um documento original com foto e sua carteira do convênio médico ou SUS. Deixe 
talões de cheques e cartões de crédito em casa, leve apenas o dinheiro que pretende 
gastar. Evite se embrenhar em ruas escuras para cortar caminho, seja a pé ou seja de 
carro, procure transitar por locais movimentados e iluminados. Só peça informações 
em postos policiais. Evite acompanhar estranhos a supostos locais de diversão que 
você não sabe onde é. Ao chegar de carro em casa à noite, antes de entrar verifique 
se não há nada suspeito nas ruas próximas. E se viajar, o melhor é deixar alguém da 
confiança tomando conta de sua casa.

O veículo Fiat Uno bran-
co, placa LJJ-2476 de Tauba-
té, foi furtado às 7h45 de 
segunda-feira (4). O proprie-
tário, M.S.S., contou à polícia 
que deixou o carro estaciona-

do em uma rua da Vila Bour-
ghese e ao procurá-lo, havia 
desaparecido. Segundo uma 
testemunha, um homem usan-
do boné entrou no automóvel, 
acelerou e desapareceu.

Um mercadinho no lo-
teamento Padre Rodolfo, 
Distrito de Moreira César, 
foi assaltado às 17 horas de 
domingo (3). O proprietário 
disse à polícia que chegou 
um carro Fiat Marea cor pra-

ta com a frente amassada e 
dele saíram dois homens, um 
deles aparentando ser menor. 
A vítima reagiu e foi agre-
dida com uma coronhada na 
cabeça. Os ladrões fugiram 
levando R$ 10.

Carro bate em moto e motorista 
foge sem socorrer vítimas

Uma equipe da PM, durante uma ronda no bair-
ro São Benedito, às 13h43 de domingo (3), encontrou 
um veículo GM/Kadet placa BMC-7015, de Taubaté, 
abandonado em uma rua. Após consulta ao Prodesp, 
foi constatado que o mesmo tinha sido furtado, sendo 
levado à delegacia e posteriormente devolvido ao pro-
prietário, A.L.R.

PM recupera em Pinda 
carro furtado em Taubaté

Comerciante é 
agredido a coronhada

Carro é furtado por um 
homem usando boné

Ladrões roubam pedágio 
e reconhecem a caixa

Até caixa registradora é 
levada de restaurante

PM prende homem 
acusado de tráfico 
de drogas
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Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador dr. Marco aurélio Villardi

Vereador José 
carlos GoMes - cal

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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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 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 Dr. Marcos 
Auré l io  Vi l l a rd i  (PR) , 
integrante da Comissão 
de Saúde da Câmara de 
Vereadores de Pindamo-
nhangaba,  está preocu-
pado com o acesso da 
popu lação  à  Fa rmác i a 
Popular, instalada somen-
te no bairro do Crispim.

Segundo o parlamen-
tar,  novas unidades do 
órgão deveriam ser im-
plantadas em Pindamo-
n h a n g a b a ,  f a c i l i t a n d o 
o acesso para todos os 
munícipes. Somente a uni-
dade do Crispim não está 
suprindo a necessidade 
de toda população e isso 
acaba levando as pessoas 
a comprarem medicamen-
tos mais caros. “É preciso 
corrigir  esse problema, 
instalando mais unidades 
da Farmácia Popular em 
locais de fácil acesso a 

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) esteve reunido 
nesta semana com vários mora-
dores no bairro Santo Antônio, 
próximo ao Pinhão do Borba. 
No encontro estavam presen-
tes os representantes da Área 
Rural de Pindamonhangaba, 
Senhor Donizete e da vizinha 
cidade de Taubaté, Senhor 
Fião, com objetivo de conhe-
cer os problemas existentes 
naquela região que divide 
os dois municípios. Entre os 
pedidos dos moradores,  está a 
construção de uma nova ponte 
na Estrada Municipal “Paulo 
Realle Vieira”, naquela região. 

O vereador Janio disse que 
“realmente se faz necessária a 
construção de uma nova ponte 
de concreto naquela zona rural, 
pois a que havia no local, além 
de ser muito pequena e estreita 

Dr. Marcos Aurélio reforça 
pedido de implantação de
unidades da Farmácia Popular

toda população, como no 
centro e nas regiões do 
Araretama, Zona Leste e 
Moreira César. E, dar co-
nhecimento à população, 
principalmente aos mé-
dicos e aos funcionários 
públicos da área da saúde 
e, também, a todos órgãos 
públ icos para que eles 
informem seus pacientes”, 
salientou o vereador.

Dr.  Marcos  Aurél io , 
inclusive, irá reiterar em 
Requerimento junto aos 
órgãos  competentes  da 
Prefeitura para que sejam 
t o m a d a s  p r o v i d ê n c i a s 
cabíveis visando resolver 
este problema para dar 
mais saúde e qualidade de 
vida a nossa população. 
“Quando o assunto é saú-
de, sempre temos que agir 
com prioridade”, enfatiza 
o vereador Dr.  Marcos 
Aurélio.

Vereador Janio 
reivindica construção de 
nova ponte para zona rural

Vereador Janio, senhor donizete e o representante de taubaté, senhor Fião

Moradores da zona rural de pindaMonhanGaba e taubaté

foi praticamente destruída com 
as fortes chuvas que caíram 
recentemente e, que diante 
desta situação, foi construído 
no local uma passarela, mas 
isso não resolveu a situação, 
pois não é possível o tráfego 
de veículos.

Janio afirmou, ainda, que 
outros serviços na região 
são de extrema importância 
como, Operação Tapa-buraco 
e alargamento na extensão da 
estrada; limpeza nas valetas 
para escoar a água e impedir 
poças e alagamentos. 

Concluindo, o vereador 
Janio enfatizou que “com  
estes serviços, esta estrada 
deverá ficar em boas condições 
de tráfego, beneficiando as 
pessoas que utilizam esta via 
e, principalmente, as famílias 
que moram no bairro”.

O vereador Felipe César – FC 
(PMDB) esta propondo ao Execu-
tivo a criação de um Distrito para 
Pequenos e Médios Empresários da 
cidade. Hoje, muitos empreende-
dores pagam altos aluguéis, invia-
bilizando seu trabalho. A sugestão 
do vereador é que a administração 
municipal realize estudos para 
viabilizar este Distrito Empresarial, 
exclusivamente para beneficiar o 
empresário pindamonhangabense, 
nas áreas de funilaria, mecânica, 
serralheria, carpintaria, oficinas e 
outras. “Queremos proporcionar 
ao pequeno e médio empresário, 
condições de atender nossa popu-
lação com condições favoráveis ao 
seu empreendimento”, destaca o 
vereador Felipe César – FC.

Teatro e Casa da 
Cultura de Moreira César
O vereador Felipe César – FC 

solicitou ao prefeito a realização de 
estudos e providências para a im-
plantação de um Teatro Municipal 
com Casa da Cultura, para atender 
os moradores da região do Distrito 
de Moreira César.

Felipe César – FC 
pede a construção de 
um Distrito Empresarial

É importante ressaltar que 
o Distrito conta hoje com uma 
população superior a 50 mil ha-
bitantes e que a área cultural é 
bastante carente nesta importante 
região do município. “Solicitamos 
também que seja construído com 
um espaço reservado para o Coral 
da Terceira Idade, que vem reali-
zando um trabalho de socialização 
de grande valia para a cidade. 
Precisamos cultuar e incentivar 
todas as manifestações culturais de 
nossa cidade e esta solicitação vem 
de encontro aos anseios da nossa 
população”, enfatiza o vereador 
Felipe César – FC

Praça do Quartel
O vereador Felipe César – FC 

enviou solicitação ao Executivo, 
pedindo o recapeamento asfáltico 
na Praça João de Faria Fialho, a 
conhecida Praça do Quartel,  lo-
cal muito conhecido e utilizado 
pela população para suas práticas 
esportivas e principalmente suas 
caminhadas. De acordo com o ve-
reador, este local apresenta muitos 
buracos.

O vereador Professor 
Eric (PR) participou de 
uma reunião, no dia 02 de 
fevereiro, no Centro Comu-
nitário do Feital com mora-
dores do bairro e do Vista 
Alegre.  Diversos assuntos 
foram abordados e debatidos 
com os participantes e os 
principais destaque foram 
a regulamentação das es-
crituras das casas; os focos 
do mosquito da dengue ao 
lado do Posto de Saúde; 
implantação do curso su-
pletivo; trânsito intenso de 
carretas no bairro e falta de 
faixa de pedestre nas proxi-
midades da escola do Feital 
e o pedido de marronzinhos 
nas escolas.

Durante o encontro, al-
guns munícipes destacaram 
a falta de segurança próximo 
à escola, principalmente por 
ser um local com um grande 

Em visita realizada no úl-
timo dia 2, o vereador Carlos 
Eduardo de Moura – Magrão 
(PPS) esteve com os morado-
res das ruas Raposo Tavares e 
Euclides da Cunha, no bairro 
“Terra dos Ipếs I” e, na opor-
tunidade, eles reivindicaram 
o asfaltamento daquelas ruas.

Diante do pedido, na úl-
tima sessão ordinária da 
Câmara, realizada no dia 04, 

O vereador José Carlos Go-
mes – Cal (PTB) está reforçando 
o convite para toda população 
do Distrito de Moreira César 
participar do Rebanhão 2013 que 
acontecerá nos dias 10, 11 e 12 
de fevereiro, no Centro Esportivo 
ZITO. O evento terá início às 15 
horas. A Pregação da Palavra 
será as 17 horas; a Adoração 
com o Santíssimo está prevista 
para as 18h30 e a Santa Missa 
às 20 horas. No domingo haverá 
o Terço da Misericórdia com o 
Padre Rodrigo Natal às 15 horas. 

Na segunda-feira, as ativi-
dades do Rebanhão contarão 
com a presença dos membros da 
Comunidade Canção Nova. Já na 
terça-feira, para fechar o evento 
com chave de ouro, haverá a 
distribuição do sal abençoado e a 
benção das carteiras de trabalho.

O vereador Cal informa que 
haverá ônibus às 14h30, saindo 
do bairro Taipas,  Mantiqueira, 
Pasin, Vila São Benedito, Ipê 
II, Residencial Cícero Prado 
(CDHU), Avenida Nova Pinda até 
o CE Zito. Outro ônibus disponí-
vel deverá sair da Igreja 
do Padre Rodolfo, 
Moreira César, Laerte 
Assumpção, Vale da 
Acácias, Liberdade, 
Cícero Prado(CDHU), 
Avenida Nova Pinda 
até o CE Zito. Cal lem-
bra que a passagem dos 
ônibus são gratuitas. 
E que haverá, ainda, 
ônibus nos horários das 

Vereador Magrão 
reivindica asfaltamento em 
ruas do “Terra dos Ipês I”

Calçamento
da Rua Polônia
O vereador Carlos Eduardo 

de Moura – Magrão acom-
panha o trabalho realizado 
pela Secretaria de Obras do 
município e agradece ao 
subprefeito “Mané” pelo início 
do calçamento na Rua Polônia 
que liga o bairro do Pasin ao 
Mantiqueira. Magrão lembra 
que o pedido foi feito há muito 

Fotos: assessoria VereaDor magrão

Vereador MaGrão coM os Moradores portando seus carnês de iptu

Vereador MaGrão e 
Funcionários da subpreFeitura

o vereador Magrão reivindi-
cou o asfaltamento das ruas 
Raposo Tavares e Euclides 
da Cunha. “Espero que esta 
reivindicação seja atendida o 
mais breve possível, pois esta 
é uma solicitação antiga dos 
moradores”, enfatiza o 
vereador Magrão.

tempo pelos moradores. “Es-
tou feliz e muito satisfeito 
com este serviço que, sem 
dúvida alguma, trará mais 
segurança aos pedestres 
destes bairros”, concluiu o 
vereador Magrão.

Cal reforça convite para 
população participar
do Rebanhão 2013

16h30 e das 18 horas. A saída dos 
ônibus para retorno dos partici-
pantes será às 22h30. 

Durante o evento em Moreira 
César haverá equipes para cuidar 
das crianças.

O vereador Cal lembra, ainda, 
que haverá o Rebanhão 2013, no 
Ginásio do Centro Esportivo João 
do Pulo, do dia 09 (sábado) ao dia 
12 (terça-feira). 

Carnaval do Idoso
O vereador Cal reforça, 

também, o convite para todos 
os idosos do Distrito de Moreira 
César para o “Carnaval do Idoso” 
que será na sexta-feira, dia 08, no 
Recinto São Vito, a partir das 16 
horas e será animado pela Multi 
Banda Show. Cal parabeniza o 
Prefeito Vitão e os Departamentos 
competentes pela programação 
carnavalesca de 2013, que teve 
início com o Pré-Carnaval do 
Distrito e que foi um sucesso e 
já nesta sexta feira, dia 8, contará 
com um grande Show na Avenida 
do Samba às 20 horas, com a 
cantora Gospel, Mara Maravilha.

Professor Eric participa de 
reunião visando melhorias 
no Feital e Vista Alegre

tráfego de veículos devido 
à proximidade das empre-
sas. “Muitos moradores 
apontaram uma segurança 
precária, quase nula, já que 
muitos motoristas abusam 
da velocidade, próximo às 
escolas, com o risco de oca-
sionar acidentes”, explicou 
o vereador Professor Eric.

Além disso, o professor 
Eric aproveitou a ocasião 
para alertar os moradores 
sobre os perigos da dengue. 
Segundo o vereador, é im-
portante que todos estejam 
conscientes e tomem medi-
das de prevenção para evitar 
riscos de saúde. “Estamos 
em época de chuva e o risco 
de contrair dengue aumenta. 
E preciso que todos colabo-
rem para que o mosquito da 
dengue não tome conta de 
nossa cidade”, argumentou 
o parlamentar.

Vereador proFessor eric participou de uMa reunião no centro coMunitário do 
Feital coM Moradores da reGião
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PALÁCIO LEGISLATIVO DR. GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN
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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

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR TONINHO DA FARMÁCIA

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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CÂMARA DE VEREADORES

DE PINDAMONHANGABA

ORDEM DO DIA

3ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no 

Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José  Rodrigues 

Alckmin”, no próximo dia 15 de fevereiro de 2013, 

sexta-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 18/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que 

“Altera o art. 5° da Lei n° 244, de 08.08.1955, que Regulamenta 

a afixação de cartazes ou impressos em logradouros públicos e 

nas propriedades particulares”.

 Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

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

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

O vereador Martim Cesar 
(DEM), encaminhou Indi-
cação ao Prefeito Vito Ar-
dito, solicitando estudos e 
providências para que seja 
confeccionada faixa de pedes-
tre elevada (com lombada), 
próxima aos pontos de ônibus 
na avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, nos seguintes 
locais: em frente à Facul-
dade Anhanguera, Cotep, 
Academia da Melhor Idade, 
entrada do Bairro Ouro Verde 
e próximo a antiga lombada 
eletrônica. “Esta é uma via 
com movimento intenso de 

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB), esteve na última 
quinta-feira, dia 31, à convite 
da Secretária da Educação, 
professora Beth Cursino, 
representando a classe dos 
Professores na reunião anual 
de planejamento da Rede Mu-
nicipal de Ensino, ocorrida no 
Plenário da Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba.

O vereador Professor Os-

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB), integrante da Comis-
são de Saúde da Câmara, esteve 
nesta sexta feira, dia 1º, visi-
tando as três unidades do PSF 
- Programa de Saúde da Família, 
do bairro do Araretama, para 
ver de perto os problemas que 
os locais apresentam.

De acordo com o Vereador, 
ele está solicitando melhorias 
nas três unidades, já que pôde 
constatar a falta de estrutura, 
que está extremamente precária, 
principalmente da unidade de 
Saúde III, que foi inaugurada 
em novembro do ano passado. A 
Unidade foi entregue às pressas, 

Martim Cesar solicita 
lombadas na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso

veículos, o que difi culta a tra-
vessia dos pedestres”, justifi ca 
o vereador.

Limpeza urbana
O vereador Martim Cesar 

vem acompanhando o serviço 
de limpeza de nossa cidade e 
encaminhou a Prefeitura, para 
que seja feita uma limpeza 
num terreno baldio na rua Papa 
João Paulo 1º, ao lado do Nº 
655, no bairro Lessa. “O local 
se encontra com muito mato e 
lixo, sendo propício à criação 
de vetores causadores de doen-
ças, como a dengue”, comenta 
o vereador Martim Cesar.

Professor Osvaldo 
participa de reunião da 
Secretaria de Educação

valdo, Presidente da Comis-
são de Educação da Câmara, 
ressaltou a importância de se 
comunicar, trocar opiniões 
e da necessidade de se rela-
cionar e de interagir entre os 
colegas de trabalho; expressou 
também sua felicidade de 
estar representando a classe 
dos Professores na Câmara 
de Vereadores, tendo se com-
prometido a lutar pelas causas 
profi ssionais dos educadores.

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DA CÂMARA, PARTICIPA 
DE REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FALA AOS PRESENTES DE SUA FELICIDADE EM 
REPRESENTAR A CLASSE DOS PROFESSORES NO LEGISLATIVO

Roderley Miotto 
pede melhorias no 
PSF do Araretama

com urgência de um local mais 
adequado, pois onde há o aten-
dimento, o prédio é precário, 
faltando espaço e até mesmo 
bebedouro para funcionários e 
pacientes.

Na Unidade I, o dentista 
encontra-se há meses sem poder 
trabalhar, pois o compressor 
utilizado nos atendimentos foi 
roubado, e no local ainda há 
necessidade de poda do mato 
que se encontra muito alto e 
uma limpeza geral.

“Temos que ter um mí-
nimo de condições para o 
atendimento e o trabalho dos 
funcionários. É o mínimo que 

RODERLEY MIOTTO, COORDENADORA FLÁVIA, DO PSF III E ANDRÉ, ENFERMEIRO AUXILIAR

necessitando de materiais bási-
cos para o bom funcionamento, 
como mesas para atendimentos 
dos médicos, macas, escadas 
e até mesmo kit de primeiros 
socorros, utilizado em caso de 
emergência. O local ainda não 
possui telefone e computador, 
e as consultas estão sendo mar-
cadas através dos celulares dos 
funcionários. 

A Unidade II, necessita 

podemos fazer. Estou enviando 
solicitações ao prefeito Vito e ao 
Secretário de Saúde, para que 
possam minimizar os problemas 
encontrados nas unidades do 
PSF do Araretama. Sabemos 
que não foi causado pela atual 
administração, mas temos que 
corrigir as falhas existentes, que 
motivam as reclamações dos 
moradores”, enfatiza o vereador 
Roderley Miotto.

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) agradece a 
prefeitura municipal na 
pessoa do prefeito Vito 
Ardito Lerario, pela res-
posta da sua Indicação 
nº 1162/2012, que pede a 
substituição das lâmpadas 
da rua Dr Aloysio Ivany 
Dantas da Gama no bairro 
do Santana, próximo a 
linha do trem. De acordo 
com a resposta do Exe-
cutivo, este serviço será 
executado pela concessionaria 
Bandeirante Energia em até 90 
dias. “Esta é mais uma con-
quista para os moradores desta 
rua de nossa cidade”, agradece 
Toninho da Farmácia.

Jardim Regina
O vereador também agrade-

ce pela instalação de luminárias 
ao longo da rua Professor 
Vicente de Paula Salgado 
(antiga rua 5) e no trecho do 
cruzamento com a rua 18, 
ambas no Jardim Regina que 
também serão executadas pela 

Toninho da Farmácia 
confi rma luminárias 
novas em vários bairros

Quem ama 
não abandona.

Cuida!!! 

concessionária Bandeirante 
Energia em até 90 dias.

Liberdade
O vereador Toninho da 

Farmácia solicita a empresa 
Viva Pinda, na pessoa de seu 
Diretor João, a possibilidade 
de implantação de um ponto 
de parada de ônibus na aveni-
da Marina de Oliveira Paula, 
com a Rua 2, no Liberdade. 
“Faço esta reivindicação pois 
neste local moram mais de 18 
cadeirantes que necessitam 
de um ponto de ônibus neste 
trecho”, solicitou Toninho da 
Farmácia.
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Nesta última semana, 
o Presidente da Câmara, 
vereador Ricardo Piorino 
(PDT) recebeu em seu 
gabinete a visita da Presi-
dente do Conselho Tutelar, 
Sra. Luciana, acompanhada 
de outra conselheira Sra. 
Cristiana, onde trataram de 
diversos assuntos, dentre 
os quais, merece destaque 
a necessidade de criação de 
uma unidade do Conselho 
Tutelar.

Segundo o vereador, 
a demanda é muito gran-
de, necessitando de um 
aumento de funcionários, 
melhorias na infraestrutu-
ra, compra de veículos e 
etc, mas principalmente a 
criação de uma nova unida-

Ricardo Piorino 
solicita nova unidade
do Conselho Tutelar

“A DEMANDA É MUITO GRANDE E O DISTRITO

DE MOREIRA CÉSAR SERIA UM LOCAL IDEAL”

PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, SRA. LUCIANA, VEREADOR RICARDO PIORINO E 
CONSELHEIRA CRISTIANA

de para controlar melhor a 
situação.

“Muitas crianças e ado-
lescentes estão deixando de 
ter um atendimento mais 
qualitativo e eficiente em 
razão da atual situação, o 
que tem gerado grande pre-
ocupação nos conselheiros”. 
“As pessoas precisam ser 
tratadas com mais atenção, 
sobretudo, nesta fase em que 
estão definindo sua persona-
lidade”, observa o vereador. 

“Desta forma, estamos 
solicitando ao Sr. Prefei-
to a criação de uma nova 
unidade, sugerindo desde 
já, como um local mais 
adequado, o distrito de 
Moreira César”, finalizou 
Piorino.
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João Paulo Ouverney

Célia Lima

Célia Lima

O grande destaque do dia 2 de fevereiro foi o Baile do Hawaii realizado pela 
ADC Novelis, que fez muito sucesso, confira algumas fotos:

Lívia, Renata e Mirna, da Beija Flor do Rio de 
Janeiro, mexeram com as emoções masculinas, 
durante o show de Preto Joia no Carnaval Folia

Grupo de amigos curtindo o evento na ADC Novelis Galera animada se divertindo no baile

Outro grupo de animados frequentadores As meninas combinaram na estampa das blusas

As cores rosa e azul realçaram a simpatia das garotas Galera curtindo bastante o evento

Equipe trabalhou na recepção e distribuição de frutas Mais frequentadores que se divertiram muito

Foliões curtiram animadamente o Pré-Carnaval 
em Moreira César

Amigos se divertiram e posaram para a foto no  
Pré-Carnaval do Vale das Acácias

Fatos e Fotos Fatos e Fotos Fatos e Fotos Fatos e Fotos Fatos e Fotos Fatos e Fotos 

Arquivo pessoal

Parabéns ao nosso amigo André, proprietário da 
Mercearia Ponto Belo, que comemorou mais um 
aniversário no dia 2 de fevereiro. Recebe abraços 
dos clientes, familiares e amigos.

Parabéns para 
Amanda Cristina, 
pelo seu aniversário 
no dia 11 de 
fevereiro. Ela recebe 
abraços da
mamãe Silvia, do 
padastro Elias, dos 
famíliares e dos 
amigos. 

Parabéns à Stella 
Maria, pelo aniversário 

ocorrido no dia 5 de 
fevereiro. Ela reside no 

loteamento Mantiqueira 
e trabalha na EE Rubens 

Zamit. Felicidades!

 Arquivo pessoalCélia Lima

O vereador Roderley Molto (PSDB) visitou a sede do 
jornal Tribuna do Norte esta semana, e conheceu um 
pouco da história dos 131 anos da Tribuna

A família Galembeck comemorou no último dia 3 de 
fevereiro o aniversário do ERIC, neto do saudoso Cel. 
Galembeck e da Dra. Telma e filho da Dra. Andreia. Da 
esquerda para direita a mamãe Andreia, a avó Telma, a 
tia Flavia, o aniversariante Eric e sua prima Alice.

Arquivo pessoal

Divulgação

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

Parabéns para Soninha 
Veloso, que aniversaria 
no dia 8 de fevereiro. 
Amigos do Depto. de 
Cultura da Prefeitura 
lhe desejam muita 
felicidade

Comemorou aniversário 
no dia  7 de fevereiro, 
Djalma Varela. Ele 
recebeu os parabéns da 
esposa Heliete, amigos e 
familiares.

A pequena Ana 
Clara comemora 
5 anos no dia 7 
de fevereiro, com 
o carinho do vovô 
vereador Cal, 
toda a família e 
amiguinhos. Que 
Deus a cubra de 
bênçãos!

O vice-prefeito de 
Pindamonhangaba, 
Dr. Isael Domingues, 

comemora aniversário 
nesta sábado dia 9 de 

fevereiro, recebendo 
cumprimentos dos 

familiares e amigos. 
Parabéns e muita 

felicidade!
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou os trabalhos 
de acesso para a portaria do 
Parque da Cidade esta sema-
na. Estes acessos são os rela-
cionados à área de tráfego de 

pessoas no interior da portaria,            
um espaço para aceleração e 
desaceleração na entrada e saí-
da do Parque da Cidade.

De acordo com a Secre-
taria de Obras e Serviços, 

está sendo feita toda parte de 
acesso de pessoas – inclusi-
ve com rampas para pessoas 
com deficiência.

A expectativa é concluir 
esta etapa nos próximos dias 

e iniciar outros serviços na 
portaria – que está com co-
bertura e pintura.

Um dos elementos que fal-
tam é a parte de janelas/vitrôs, 
pois serão feitos todos em ta-

manho exclusivo para o local – 
deixando a portaria do Parque 
da Cidade ainda mais atrativa 
para milhares de moradores de 
Pindamonhangaba, que pode-
rão se divertir nas atividades 

promovidas pela Prefeitura.
      Com a portaria, o aces-

so ao Parque da Cidade será 
pelo terceiro trecho do anel 
viário (José Geraldo Rodri-
gues Alckmin).

As principais vias da 
região central de Moreira 
César, começando pela 
avenida José Augusto de 
Mesquita, na região do 
Recinto São Vito, até as 
proximidades com a ro-
dovia Presidente Dutra, 
no entroncamento com 
a rua Professor Vicente 
Punzi, receberam servi-
ços de recapeamento.

Agora, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Subprefeitura de 
Moreira César, está acer-
tando o nível das tampas 
dos postos de visita da 
rede de esgoto.

O objetivo é deixar o 
novo pavimento e as tam-
pas metálicas no mesmo 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Subprefeitura de Morei-
ra César, está realizando 
serviços em diversas es-
tradas rurais do distrito. 
Esta semana, os trabalhos 
estão sendo executados na 
estrada da Sapucaia, onde 
a Subprefeitura está acer-
tando as laterais, tapando 
buracos e fazendo o ape-
dregulhamento.

A ação começou na re-
gião das Taipas e vai até as 
proximidades com o Po-
tim. O prefeito Vito Ardito 
disse que as estradas rurais 
precisam de atenção espe-
cial. “Pindamonhangaba é 
um município muito gran-
de e possui mais de 700 
km de estradas rurais. Te-
mos milhares de famílias 
vivendo na zona rural e 

precisamos dar toda a as-
sistência necessária para 
elas; levar infraestrutura 
para estes locais afastados, 
principalmente em épocas 
de chuvas, onde o acesso 
fica mais difícil”.

O prefeito comentou 
que os serviços em estra-
das rurais serão contínuos. 
“Agora, nas chuvas, faze-
mos tudo que é possível: 
o nivelando das estra-
das; colocação de pedras 
para dar aderência e não 
deixar os carros ‘patina-
rem’; remoção de galhos 
de árvores e outras ações 
importantes. Quando es-
tivermos na época seca, 
poderemos realizar diver-
sos trabalhos de melhorias 
definitivas em dezenas de 
pontos rurais da cidade”, 
finalizou. Subprefeitura acerta nível das 

tampas de esgoto em Moreira César

Prefeitura entra nas últimas etapas 
da portaria do Parque da Cidade

Estrada da sapucaia 
rEcEbE mElhorias

Com acesso pelo anel viário, Prefeitura vai evitar congestionamentos que atrapalham o trânsito na avenida Manoel César Ribeiro durante grandes eventos

 Muitos trechos receberam pedregulhos

Nível da estrada também foi acertado Após obras de recapeamento, Subprefeitura nivelou tampas de esgoto

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Com o objetivo de aten-
der a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba em projetos que 
possam garantir maior mobi-
lidade à população, o prefeito 
Vito Ardito esteve na última 
quinta-feira (7), com Carlos 
Kubota, assessor do deputa-
do Arlindo Chinaglia, da li-
derança do governo federal.

De acordo com o prefei-
to, dois novos projetos serão 
viabilizados através de uma 
emenda parlamentar nesta 
área: um novo viaduto em 
Moreira César, com a possi-
bilidade de ter 4 pistas e tam-
bém a construção de um tú-
nel na avenida Albuquerque 
Lins.

Essa visita já foi um re-
sultado da ida do prefeito ao 
Encontro Nacional de Prefei-
tos, que aconteceu no final do 
mês de janeiro, em Brasília. 

Visita confirma investimentos em Pinda 

“Pindamonhangaba é uma 
cidade que terá a viabilidade 
de receber verbas devido à 

apresentação de novos proje-
tos pela atual administração. 
Esse interesse faz a diferen-

ça no desenvolvimento das 
cidades”, salientou Carlos 
Kubota.

nível – evitando danos 
aos veículos e, sobretudo, 
acidentes.

Toda a ação está mui-
to bem sinalizada pela 
Subprefeitura, que pede 

atenção aos motoristas 
durante as obras e ao pe-
ríodo de chuvas.

Setor de infraestrutura foi um dos pontos centrais do encontro

Juliana Rosa
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“CARNAVAL É A ÉPOCA em que os homens deixam cair as 

máscaras que usam no resto do ano e colocam o verdadeiro 
rosto!” – Jonas  Monteiro

- Carnaval  (me disse um crente)
- é o reinado de Satã!
Não é, decididamente,
o reinado do sutiã!

MANHÃ DE CARNAVAL... Um bêbado, indo para casa, resolve 
comprar um peixe no mercado, como não tinha onde colocá-lo, 
põe o peixe dentro da calça. A certa altura, não aguentando mais 
de vontade de urinar, resolve urinar no mato.  Quando ele vai 
tirar o bilau para fora, ele tira o peixe, olha e diz: - Há quaren-
ta anos que te conheço e não sabia que você tinha os olhinhos 
azuis....

DECOTE - É o limite entre o bem público e o bem privado. 
Onde ele pára, geralmente a imaginação continua...

CAMISETA DE CARNAVAL: Atrás está escrito “olhe na frente”, 
você olha e lê: Além de corno, também é curioso?

Carnaval... curta vivência
onde famintos, risonhos,
escondem sua carência
sob as plumagens de sonhos!

MINISTÉRIO DA SAÚDE adverte: No carnaval faça sexo com 
segurança. E eu completo a advertência: Mas é com “camisi-
nhas”, não é com segurança de clube!

CORNO ECONÔMICO: Aquele que, para economizar, sai fan-
tasiado de wiking no Carnaval... não precisa comprar fantasia!

CERVEJA NOVA SCHIN é uma das  patrocinadoras dos desfiles 
do carnaval do Rio. Mas combinaria melhor se fosse a Cooperati-
va de Laticínios, pois o que mais se vê não são “leiterias”?

É carnaval... na avenida
enorme contraste eu acho:
sobe à cabeça a bebida,
mas as roupas vêm abaixo!

UM ASTEROIDE vai passar perto da Terra no dia 15 de 
fevereiro. Li esse notícia e fiquei na dúvida: - Será que esse 
asteroide não é parente do Astério Galvão, locutor da Rádio 
Princesa FM?

GOVERNO DIZ: Carnaval é bom para o turismo porque mostra 
muitas regiões do Brasil. Mostra mesmo, principalmente abun-
dantes “regiões” produtoras de leite...

O HOMEM É UM animal mamífero. Isso se comprova pela avi-
dez com que olha os desfiles de Carnaval na tela da Globo...

No Carnaval da Alegria
entre tudo o que vivi,
seu amor é a fantasia
mais linda que eu já vesti...

- MEU MARIDO É PREGADOR, diz a mulher. E a outra diz:- 
Que legal, de qual igreja? - De igreja nenhuma... ele chega bê-
bado do baile de carnaval e prega a mão na minha cara!

DOIS AMIGOS SE ENCONTRAM:- Você sabia que o Arnaldo está 
hospitalizado? - comenta um deles. - Não  pode ser, disse o ou-
tro.  - Ainda ontem eu o vi num baile de carnaval, com uma loira 
deliciosa! - Pois é...  a mulher dele também viu!

MULHERES QUE saem com seios de fora fazem amigos com 
mais facilidades, dizem psicanalistas. E são amigos verdadeiros, 
todos “amigos do peito”...

No carnaval, solidão
sempre foi a minha sina:
Rei Momo sem ter bastão,
Pierrô sem Colombina...

DESILUSÃO - Quando o belo traseiro que você vê sambando 
na avenida não combina com a cara feia que acabou de se virar...

NO CARNAVAL EXISTEM três tipos de “puxadores”: de samba, 
de fumo e de carros...

TIPOS DE CORNOS: Corno PROCON - Leva chifre e ainda 
ouve reclamação. Corno Trio elétrico - Atrás da mulher dele só 
não vai quem já morreu. Corno duplo - Leva chifre da mulher e 
da amante... 

No Carnaval desta vida,
nós, os poetas tristonhos,
desfilamos na avenida
na ala “Ausência de Sonhos”...

BOTECO SOSSEGADO, um cara chega de porre e gritando:- 
Feliz ano novo! Feliz ano novo! O barman responde:- Que é isso 
cachaceiro, já estamos no carnaval!  O bêbado  exclama: - Car-
naval?! Nossa, é hoje que eu apanho da minha mulher!

NUM BAILE DE CARNAVAL:- A senhorita aceita um uisque? 
- Não posso. Faz mal para as pernas:- As suas pernas incham? - 
Não... abrem!

DOIS BÊBADOS SE ESBARRAM na praça da igreja matriz de-
pois de acabado o baile de Carnaval. Um diz para o outro: - Hei 
amigo, você poderia me dizer que horas são no relógio daquela 
igreja? O outro olhou, olhou, e perguntou:- Mas cadê a igreja?

FALANDO SÉRIO:
Felipão derrubou o Palmeiras para a 2ª Divisão, e como prê-

mio se tornou técnico da seleção (no Brasil crime compensa). E 
quarta-feira, no primeiro jogo, Inglaterra 2 x 1 Brasil. O Ruim... 
Naldinho perdeu um pênalti, e o Neimar, pra variar, não viu a 
cor da bola. Aliás, creio que e culpa é do nome dele: Nei... mar, 
certamente jogaria muito bem se fosse Nei... bão!

TROVA DO ALÉM
Enquanto a luz não se oponha
à sombra da fantasia,
sempre vigia quem sonha,
sempre sonha quem vigia!

Antônio Sales - do livro “Trovadores do Além”, de espíritos 
diversos, psicografado pelos médiuns Waldo Vieira e Francisco 
Cândido Xavier.

RESULTADO DO TESTE
O sujeito casado que tinha uma amante resolveu testar a fi-

delidade das duas mulheres e pagou um cruzeiro de Carnaval 
para elas, no mesmo navio. Quando voltaram, perguntou à es-
posa: - E aquela loira de casaco vermelho? O que achou dela? 
- Ah... maior piriguetona, dormiu com tudo quanto era homem 
no navio. O cara engoliu em seco, decepcionado. Ao encontrar 
a amante, perguntou:- E aquela morena que usava um casaco 
verde... chegou a conhecê-la? - Ah sim... uma senhora muito 
distinta e comportada! O cara respirou aliviado e continuou: - É 
mesmo? Por que achou isso? - Porque durante toda a viagem ficou 
no quarto com o marido...

“PELA PORTA ABERTA de um coração descuidado, entrou um 
amor em hora incerta, que nunca deveria ter entrado... chegou, 
tomou conta de tudo, fez o que bem quis e saiu, bateu a porta 
do meu coração, que nunca mais se abriu...” – Paulinho da Viola

ATENÇÃO – Devido à fiscalização feita nas casas noturnas 
pelo Corpo de Bombeiros, esta programação está sujeita a al-
terações. Divulgue gratuitamente sua programação pelo e-mail: 
joao.ouverney@terra.com.br

ALOHA CLUB Taubaté –  02/03 (sábado) – Festa de reinaugu-
ração. Vocalista Péricles. Tel (12) 9145-1212 e 8825-8911

ARENA 101 TAUBATÉ – 09/03 (sábado) – Festa dos calouros 
de Medicina da Unip. Grupo Prala. Estrada Municipal Antonio 
Marçon, 4.900. www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 
9171-8990 e 7811-9776

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará –  QUINTA-FEIRA 
– 07/02 – Pedro  Romano. 14/02 – Juninho e Trio (SJC). 21/02 – 
Musical Arte.  SÁBADO - 09/02 – Alpha Vale. 10/02 (Carnaval) 
– Alphavale. 16/02 – Voo Livre.  Ingressos: R$ 15,00 (único). Tel 
(12) 3122-3812

BAR DO SANTISTA  – 08/02 (sexta 21h) – Grito de Carnaval. 09 
a 13/02 (sábado a terça das 21 às 2h) – Carnaval com as melhores 
músicas do gênero.   Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo 
Mistura Brasil). Funciona de terça e domingo a partir das 17h

CERVEJARIA DO GORDO Lorena  -  Não funciona neste sábado 
(9) por ser carnaval. 16/02 (sábado) – Turma do Pagode. www.
cervejariadogordo.com.br. Tel(s): (12) 3157-6200

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CCI Pinda – 9 a 12/2 
(sábado a terça-feira, das 19 às 23h) – Bailes de carnaval abertos 
a sócios e não-sócios, com o ingresso custando R$ 5 (homem) e 
R$ 3 (mulher)

CHICK NA ROÇA Taubaté – 09/03 – Festa Calouros da Veteri-
nária da Unip 2013. Grupo Pralana

CLUBE DA VILA  SÃO BENEDITO  Pinda  -  10/02 – Não haverá 
baile devido ao Carnaval. 17/02 – Banda Gold. 24/02 – Voo Livre. 
R$ 7 eles. R$ 5 elas, R$ 12 casal. Tel. (12) 3642-2087- ATENÇÃO 
– Devido a reformas, temporariamente, os bailes serão na sedo 
do Centro de Convivência do Idoso (CCI), na avenida Abel Corrêa 
Guimarães, três quarteirões após o Senai. 

CLUBE DO LAZER Taubaté -    QUARTA-FEIRA  - 14/02 (quinta-
-feira de Páscoa) – Berê & Vicente. 20/02 – Anjinho do Vale.  
DOMINGO – 10/02 – Nova Tropical. 17/02 – Baila Comigo. Tra-
je esporte fino. Tel. 3633-5389/3011-0400. E-mails: odirfreire@
sieps.com.br

CLUBE DO VAQUEIRO Roseira – Baile forró e funk todo sá-
bado 23h. Homem R$ 15,00 e mulher R$ 8,00. Estrada Roseira-
-Aparecida

CONEXÃO FUNK Aparecida –  Domingo, 23 horas -  Bailão 
funk. Homem R$ 15,00 e mulher free até 1h. Tel (12) 8153-7870 
e 7820-1568. Av. Itaguassu, 4.285 (antiga Eletro Funk)

CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  -  De 9 a 12/02 – Bailes 
noturnos de Carnaval com a Banda Gold.  16/02 (domingo, baile 
normal) – Banda Gold. 23/02 – Alpha Vale..  Tel 3674-2413. In-
gressos: R$ 14,00 e 7,00 com convite A direção do clube realiza 
também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, 
com deliciosa canja gratuita à 1h

ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava –  8/02 – Rodrigo & 
santa Fé, e Bruno & Ray. 15/2 – Marlon & Mrcelo, e Newton & 
William. Mulher vip até 0h30. Tel. 3955-9420. www.estanciana-
tivasertaneja.com.br

FERROVIÁRIA Pinda – Carnaval 2013 – de 9 a 12/02 – Banda 
Siriloko. Quatro bailes noturnos no deck da piscina e 3 mati-
nês no ginásio. Telão, iluminação e som ao vivo. Premiação de 
adultos e infantil na terça-feira. Tel (12) 2126-4444 e site www.
aaferroviaria.com.br 

MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira,  22h,o melhor forró 
da região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026

MARA MARAVILHA em Pinda – 08/02 (sexta-feira às 20h) -  Av. 
N. Sra. do Bom Sucesso (show gospel de carnaval). Início às 18h 
com apresentação de teatro e dança com Incendiart

ÓBVIO CHOPERIA Pinda - 09/02 (sábado) – Halloween Cover 
Tribute (entrada franca). 10/02 (domingo) – Noturna Rock. Tel 
(12) 3648-4913.    www.cervejariaobvio.com.br

PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Carnaval: 08/02 (Sexta 
Folia 20h) – Charles Anjo 45 e show de passistas. 10/02 (domingo 
matinê 14h) – 12/02 (terça matinê 14h) – Concurso melhor fan-
tasia e folião. Sócios grátis e não sócio R$ 5 até 12 anos e R$ 12 
acima de 12 anos . Tel (12) 3642-8599 / 3522-5356. faleconosco@
paineirasclube.com.br e  http://www.paineirasclube.com.br

PINDABAR Pindamonhangaba – Sexta – 08/02 – Axé, samba 
enredo e marchinhas. Domingo – 10/02 – Pagode, axé e samba 
enredo.  Grupo Samba.  R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  Tel 
(12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126.www.pinda-
bar.com

QUIRIRIM distrito de Taubaté – 7 e 8/02 quinta e sexta 20h)  
–  7º Festival de Marchinhas. Informações: www.quiririmnees.
com.br/agenda 

RANCHO SANTA FÉ Aparecida – 08/02 (sexta) – Banda Rodeio. 
Homem R$ 20 e mulher R$ 10. Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. 
www.ranchostafe.com.br

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – Baile com ban-
das ao vivo toda quinta e sábado. Início às 21h. Tel.  (12) 3648-
4036 e 9775-0389

RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Almoço de Carnaval. 10/02 
(12 às 16h) – Ademar tocando marchinhas e samba. 12/02 (12 às 
16h) – Reginaldo Branco também com marchinhas e samba. Pizza 
em forno de lenha nos eventos. Tel. 3642-2120. www.restauran-
tecolmeia.com.br

SÃO LUIZ DO PARAITINGA – 08 a  12/02 – Carnaval. 26 blocos 
e 14 shows de marchinhas. Praça de Eventos. Tel (12) 3671-7000. 
Site   www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

VILLA DI PHOENIX Taubaté – 7/2 (Quinta) – Garotos do Vale, 
e Geovany Reis & Fabrício. Av. Charles Schneider, em frente ao 
Taubaté Shopping Center

VILLA SERTANEJA São José - SEXTA-FEIRA – 08/02 – Engenha-
ria Sertaneja e Caio Rafael. Elas vip até 0h. 

QUINTA DE ELITE – 07/02 (inauguração – 21h) – Mc Rodol-
finho. Grupos Intimidade, Sambaja, Pagode Entre Amigos, Su-
prema Cor, Novo Skma e Pode Confiar. 22/02 – Luana Marques & 
Luliano. E vem aí a Mega Festa com a Banda Sacode a Poeira...

DESTAQUE DA SEMANA
O COLIBRI VOLTOU - Após dois anos afastado do carnaval 

de Pinda, está de volta o Bloco Império do Colibri. Adquira já 
seu abadá. R$ 25 individual, casal R$ 20 cada. Pontos de ven-
da: Recanto Gabriel, Depósito Bom Jesus, Bar da Cleuxa, Bar do 
Moura, Primus Despachante e Pousada Casal. Informações pelos 
telefones (12) 9769-6004 (Claudinei), 3645-7508/3522-1296 (Zé 
Gabriel) e 9753-0156 (Irene). 

(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa 
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandode-
trova.com.br  -  (o mais completo portal de trovas na Internet)

________________________________________

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

TUDO ACABA EM PIZZA!
É comum utilizar-se esta expressão para ironizar situações con-

flitantes que, através de acordos – bem ou mal alinhavados – ace-
nam com final supostamente feliz, geralmente com a parte pode-
rosa dando as cartas e ditando as regras. Mas existe também o lado 
saudável da história, quando a expressão “pizza” é levada ao pé 
da letra.

A União Brasileira de Trovadores, seção de Pindamonhangaba, 
por exemplo, através de José Valdez, conseguiu tornar famosas as 
reuniões da entidade por ele presidida quando começou a promover 
as reuniões mensais na antiga Pizzaria Casa Nostra - do trovador 
BessanT - que por muitos anos foi o ponto de referência da Rua 
Santa Maria Mazzarello (que um engraçadinho chamava de “Santa 
Maria Muzzarela”). Uma vez por mês os trovadores ali se reuniam 
alegremente, para falar de poesia, saberem das últimas sobre con-
cursos em andamento e os mais recentes resultados, e  compor 
trova a quatro mãos (aquela em que cada autor compõe um verso .

Um trovador, sem noção,
que era chegado num “mé”,
começou na “quatro mão”
e acabou de “quatro pé’!

Ao redor de uma mesa enorme, reuniam-se Valdez, Helena 
Moura, José Guarany, Paulo Tarcísio/Anamaria, Luiz Rose/Ana 
Clara, João Paulo, Gonçalo, Maurício Cavalheiro, Luiz Antonio 
Cardoso, Dona Norma, Enivaldo, Luiz Henrique, Cabral e outros 
que, esporadicamente compareciam. Devidamente anfitrionados 
pelo BessanT, que ainda nos dava uma ‘canja” ao violão.  Os 
trovadores chegavam com uma “fome de anteontem”, tanto de 
poesia quanto de massa.

Os encontros ficaram tão conhecidos que recebíamos mensa-
gens de trovadores de outras localidades distantes, lamentando 
não poderem se fazer presentes, tais como o Poeta Ademar, de 
Natal, a  Olga Agulhon, de Maringá, e outros.  João Paulo, em 
2007, fazia a convocação em rimas:

Trovadores, com carinho,
vão ao BessanT, na segunda;
não se perca no caminho,
o endereço não confunda.

Vai ter Maurício, o José,
o Nélio, Helena e Valdez;
perder isso não dá pé,
foi linda a última vez.

Quando, infelizmente, o estabelecimento comercial fechou, 
os encontros tiveram continuidade em outra casa do gênero 
mas,a partir de então, o encanto já não era o mesmo. O som 
de televisores ligados e o barulho de muitas outras mesas ao 
lado (já não tínhamos nosso ‘cantinho exclusivo”) interferiam, 
fazendo com que a poesia perdesse seu lugar no trono. Até que 
os encontros deixaram de ser realizados.

Em 2012 aconteceu a retomada, já então nas dependências 
do Museu, mas algo havia se quebrado. Pouquíssimas pessoas 
compareceram. Uns casaram-se (não vou entregar o ouro), ou-
tros morreram (casos do Enivaldo e do Gonçalo), e a tradicional 
pizza foi substituída 
por bolacha e cafe-
zinho...

O que me leva 
a concluir, saudosa-
mente, que...  até 
mesmo entre os 
trovadores, o final 
era muito mais feliz 
naquele tempo em 
que tudo – ao invés 
de acabar em bola-
cha -  acabava em 
pizza! Saudosa pizzaria Casa Nostra
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Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Agora com as reminiscências de Balthazar - 11)

Lembranças    

    
Literárias:

Continuando as lem-
branças de Balthazar de 
Godoy Moreira (1898/1969), 
conforme série de crônicas 
escritas por ele em 1963 nes-
te jornal.     

Nesta edição, em alusão 
aos festejos de momo, iremos 
à crônica em que Balthazar 
relembra  como eram os an-
tigos carnavais de Pindamo-
nhangaba. 

O relato de suas memórias 
relacionadas a este assunto 
ele inicia retornando aos anos 
vintes no antigo Clube Lite-
rários e Recreativo de Pinda-
monhangaba, que em 2003 
teve que interromper suas ati-
vidades por falta de recursos 
financeiros . Na época, sua 
sede era na rua Marechal De-
odoro, local onde desde feve-
reiro de 2006, se encontra a 
Faculdade de  Pindamonhan-
gaba. Segue, na íntegra, sua  
crônica

 “Ali por 1920 estive no 
antigo Clube numa noite de 
carnaval.  Ainda guardo na 
retina o salão trançado de ser-
pentinas, um chuveiro de con-
fetes em borrifos multicores 
afogando os foliões. Um cheiro 
estimulante de éter no ar, vozes, 
risos, o zunzunzum das danças 
e a zabumba zabumbando.

Rinaldo Giudice, o bom Ri-
naldo que tinha tanto em volu-
me como em simpatia – quem 
não gostava do Giudice tanto 
em Pinda como em São Pau-
lo? – empunhando o bumbo, 
comandava a folia e cantava:

Ó querubim!/Ó tentação!/
Eu quero ver se tu gostas de 
mim/Ou não!/Meu alecrim./
Manjeiricão,/Quero saber, se 
tu gostas ou não.

Estava também no auge a 
deliciosa canção de Dr. Le-
opoldo Froes que fez furor: 
Mimosa!/ Tão delicada e 
melindrosa/ Mimosa!...”

Ao leitor é oportuna a ob-

servação que Balthazar, quan-
do escrevia sobre isso (1963) 
compara o carnaval dos anos 
sessentas (pelo ano em que 
estamos, já se tratando de an-
tigos carnavais),  com  um de 
1920 (antiguíssimo), quando 
ele tinha 22 anos.  

E prossegue: “Com certe-
za, há ainda bailes de fanta-
sias no clube. Não se contesta 
porém que o carnaval vai de-
caindo. A mocidade é igual, 
tem sempre os mesmos impul-
sos, é capaz de divertir-se. A 
alegria é a mesma, não porém 
o carnaval. Carnavais eram 
aqueles com miríades de ser-
pentinas e sacos de confetes, 
atirados a mãos cheias, iri-
zando o ar, formando depois 
um fofo tapete no salão. E 
perfumes. A folia tinha chei-
ro e cor. Momo impregnava a 
atmosfera e nos seus três dias 

História

loucos  a cidade inteira chei-
rava diferente.

Os foliões de hoje podem 
ainda gritar, cantar e dançar 
e podem ser alegres, mas não 
oferecem a Momo como nos ve-
lhos dias o culto cintilante dos 
confetes e das serpentinas que 
embelezavam o carnaval. E até 
as fantasias vão rareando.

Momo deve andar de-
sapontado conosco. Deve 
achar agora tudo tão reles, 
tão em  desacordo com a sua 
majestade. Antes o entrudo 
dos dias do começo do sé-
culo. Quando eu era menino 
o entrudo no duro, bravo, 
com jarros e bacias d’água, 
e polvilho e até carvão. Era 

difícil sair à rua e não voltar 
pingando. Punha-se a roupa 
velha, a propósito. O bonito 
era sair em mascarado sozi-
nho ou em bando e não ser 
reconhecido.

Não havia ainda o jardim 
da Cascata. Então os rapa-
zes mascarados percorriam 
as ruas, parando às janelas 
de onde as moças os vigia-
vam. Uma conversinha... 
Você quem é mascarado? 
Ah! Já sei, é F.... E de repente 
Zás!... La vai água. Poucas 
moças se aventuravam até a 
rua. Mas aí começavam as 
laranjinhas. Havia-as de di-
versas cores, tão lindas que 
era pena jogá-las. Íamos 

comprá-las na  loja do An-
tonio Lemes, naquele velho 
sobrado que foi a 1Casa do 
Fogo, antiga cadeia e este 
ano foi demolido para alar-
gamento da rua. A casa mais 
antiga de Pinda.

O número principal do 
carnaval era porém o ‘Zé 
Pereira’, aquele enorme bo-
neco  que, seguido pela ban-
da, percorria as ruas, com 
zumbaia para o povo. Atrás 
a molecada acompanhando a 
zabumba com assobios:

Olha o Zé Pereira! Fiau! 
Fiau! Fiau!

Olha o Zé Pereira! Fiau! 
Fiau! Fiau!

Não me lembro se havia 

bailes nos salões. Visto o Zé 
Pereira para mim estava vis-
to o carnaval.”

1Casa do Fogo. Era um 
sobrado que havia na rua Pru-
dente de Morais e foi demo-
lido na década de 1960,  com 
a desapropriação da área para 
a construção da praça De-
sembargador Campos Maia 
(praça do antigo Fórum). 
Considerado de valor históri-
co, esse sobrado pertencia à 
família Lemes, descendente 
dos Lemes pioneiros de Pin-
damonhangaba. Ficou conhe-
cido como a folclórica “Casa 
do Fogo” porque em sua parte 
de baixo havia uma fornalha 
que era mantida acesa dia e 
noite. Inicialmente fornecia 
brasas para os turíbulos (va-
sos onde se queimam incen-
sos) da igreja matriz. Mas 
o costume de buscar brasas 
na Casa do Fogo também se 
propagou entre o povo. Como 
naquele tempo ainda não ha-
via a caixa de fósforos, ao 
amanhecer e ao anoitecer os 
escravos iam buscar as bra-
sas para acender os fogões e 
iluminar as casas (Tribuna do 
Norte, 21/5/1986).

Antes de ser a Casa do 
Fogo abrigou a Câmara Mu-
nicipal e cadeia até o ano de 
1861. Em 1862 foi leiloado 
pela Câmara, na época pre-
sidida por Francisco Ignácio 
Homem de Mello (Barão), 
sendo arrematado por Domi-
ciano Correa Leite. Com o 
dinheiro da venda a Câmara 
construiu seu novo prédio,  na 
praça Barão do Rio Branco, o 
Palacete Tiradentes. (Athaide 
Marcondes,  em Pindamo-
nhangaba Através de Dois e 
Meio Séculos, 1922).    

Um Anúncio do Passado

Publicava-se no jornal Tribuna do Norte nos anos 60. 
(Este anúncio é um alerta que a cada ano que passa 

torna-se mais necessário em todos os segmentos da mídia)
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Belinha  - Tribuna do Norte, 23 de fevereiro de 1985

No perfil da lua!...
  O Pierrô foi sentar,
                   Tocando a lira sua,
                     Seu amor foi cantar.
                       A sedutora Colombina!
                         Sonhando, ficou a ouvir
                         o canto que fascina,
                          em enlevo a sorrir.
                       Pelo desprezo porém,
                      na máscara da hipocrisia,
                     gargalhando havia alguém
                      que entre lágrimas vertia
                      sua paixão incompreendida...
                      Era o palhaço que chorava
                      a desdita da própria vida
                     pela Colombina que tanto amava.
                    E o pálido Pierrô,  ventureiro,
                   enquanto seu menestrel dedilhava,
                 com seu fascínio verdadeiro,
               cantando doloridos ais,
             corações estraçalhava
          em plangentes madrigais...

Madrigais

 carlosdiamantino.com e www.emanileiloeiro.com.br

 “Carnavais eram aqueles com miríades de serpentinas e sacos de confetes, atirados a mãos cheias, irizando 
o ar, formando depois um fofo tapete no salão. E perfumes. A folia tinha cheiro e cor...”
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Tribuna do Norte

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 
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  

Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba

Edital de Notificação
Controle 019/13

A Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba notifica a Sr. RO-
QUE FRANCISCO DOS SAN-
TOS, responsável pelo imóvel 
situado a Rua Ruth Francisco 
dos Santos, Vila Nehemia, Lote 
22, inscrito no município sob a 
sigla SO21.08.14.006.000, para 
que efetue a limpeza do referi-
do imóvel no prazo de 07 dias a 
contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 ar-
tigo 1º item I.
João Carlos Muniz

Diretor do Departamento 
de Arrecadação.

Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba

Edital de Notificação
Controle 020/13

A Prefeitura Municipal de Pin-
damonhangaba notifica a Sr. 
AMPARO C. MORANTE, res-
ponsável pelo imóvel situado 
a Rua Bolívia, Parque das Na-
ções, Quadra I, Lote 12, ins-
crito no município sob a sigla 
SO21.08.11.007.000, para que 
efetue a limpeza do referido imó-
vel no prazo de 07 dias a contar 
da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da 
Lei 2490 de 06/11/1990, altera-
da pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento 

de Arrecadação.

Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba

Edital de Notificação
Controle 021/13

A Prefeitura Municipal de Pin-
damonhangaba notifica a Sr. 
JHONATAS PAOLO NOGUEI-
RA, responsável pelo imóvel 
situado a Avenida José Augusto 
Mesquita, João T. Fernandes, 
inscrito no município sob a si-
gla NE16.09.10.001.000, para 
que efetue a limpeza do referi-
do imóvel no prazo de 07 dias a 
contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 ar-
tigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento 

de Arrecadação.

COLÔNIA DE PESCADORES PROFISSIONAIS z – 11
“Dr. EMÍLIO VAROLLI”
CNPJ/MF: 48.964.879/0001-73

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Administrativo da Colônia de Pescadores Profissionais Z-11 
“Dr. Emílio Varroli”, José Londaldo Moreira, no uso de suas atribuições, vem pelo presen-
te convocar os associados em dia com suas obrigações sociais, para ASSEMBLÉIA GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA PARA O TERMO DE AJUSTE DE ANUIDADE, A REALIZAR-SE 
NO DIA 10 DE MARÇO DE 2013, às 14 horas (domingo), na sede desta entidade, situada 
a Rua Tenente Alexandre Marcondes Moreira, nº 145, bairro Bosque da Princesa, nesta 
cidade, em Pindamonhangaba, SP.
Certo de podermos contar com a receptividade que sempre caracteriza V. Ex.a, ante-
cipamos nossos agradecimentos e, na oportunidade repassamos nossos protestos de 
estima e apreço.
 Atenciosamente

  Pindamonhangaba, 06 der fevereiro de 2013

__________________________________
José Londaldo Moreira

Presidente

Ata da 5.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 31.01.2013.

Às dez horas do dia trinta e um de janeiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Quinta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza 
Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 5.ª Sessão Ordinária, realizada em 
29.01.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: DEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0272/12 Gil-
berto Pollyceno.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavran-
do-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente 
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 31 de Janeiro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 5.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 29.01.2013.

Às dez horas do dia vinte e nove de janeiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, 
membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 4.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
24.01.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0275/12 
Claudemir Alves Antonio. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: DEFE-
RIDO, pela maioria: Recurso 1-0276/12 Luiz Cesar Cavalca Pinto. III – EXPEDIENTE: 
Ofício 006/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as 
Atas da JARI para publicação. IV – CETRAN: Encaminhamento do Recurso: 1-0268/12 
Luciane Cristina dos Santos Bustos, para julgamento em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavran-
do-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente 
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 29 de Janeiro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

P O R T A R I A    Nº   019/2013.

Nomeia  Assessora  Legislativa 
de Organização e Planejamento

          _____________________________ 

A  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  PINDAMONHANGABA,   usando  das 
atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo  inciso  VII,  do  artigo  23  da  Lei  Orgânica 
Municipal,  por esta Portaria RESOLVE

Art.1º -  Nomear  MARCELLA  MONTEIRO  DA  SILVA para  o  emprego  de 
ASSESSORA LEGISLATIVA DE  ORGANIZAÇÃO  E  PLANEJAMENTO,  do  quadro  de 
pessoal  em  comissão  da  Câmara  de  Pindamonhangaba,  com  salário  de  R$3.748,50 
(três mil setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), nos termos das Leis 
5.183/2011 e 5.504/2013, devendo cumprir oito horas diárias de trabalho, de segunda 
a sexta-feira, a partir de 05 de fevereiro de 2013.

Art.  2º - Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,   revogadas  as 
disposições em contrário. 

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
      Presidente

Vereador MARTIM CESAR            Vereador RODERLEY MIOTTO 
     1 º Vice-Presidente                       2º  Vice-Presidente 

Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                  Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
        1° Secretário                           2° Secretário
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P O R T A R I A    Nº   020/2013.

Nomeia   Assessor  Legislativo 
de Organização e Planejamento

          _____________________________ 

A  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  PINDAMONHANGABA,   usando  das 
atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo  inciso  VII,  do  artigo  23  da  Lei  Orgânica 
Municipal,  por esta Portaria RESOLVE

Art.1º - Nomear  LUIS FERNANDO GIOVANELLI GONÇALVES  para o emprego 
de ASSESSOR LEGISLATIVO DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO, do quadro de 
pessoal  em  comissão  da  Câmara  de  Pindamonhangaba,  com salário  de  R$3.748,50 
(três mil setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), nos termos das Leis 
5.183/2011 e 5.504/2013, devendo cumprir oito horas diárias de trabalho, de segunda 
a sexta-feira, a partir de 05 de fevereiro de 2013.

Art.  2º - Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,   revogadas  as 
disposições em contrário. 

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
      Presidente

Vereador MARTIM CESAR            Vereador RODERLEY MIOTTO 
     1 º Vice-Presidente                       2º  Vice-Presidente 

Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                  Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
          1° Secretário                           2° Secretário
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO N.º 17 DE 29 DE JANEIRO DE 2013.  

Divulga o total dos recursos 
recebidos pelo FUMCAD em 
2012 e respectivas destinações. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das 
atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº. 2.626/91,  

Considerando o disposto no inciso V do art. 260-I da Lei 8.069/90, 

Considerando as Resoluções Conanda nº. 105/2005, 106/2005 e 116/2006 que dispõem 
sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, 

Resolve: 

Art. 1º Este conselho vem divulgar à sociedade o total das doações recebidas pelo Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD no exercício de 2012 e 
respectivas destinações. 

Art. 2º - As doações recebidas pelo FUMCAD em 2012 totalizaram R$ 893.405,64 
(oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos). 

Art. 4º - As destinações aos projetos aprovados por este Conselho são as seguintes: 
Entidade Projeto  Valor 
Casa Transitória Fabiano de 
Cristo 

Espaço Criança R$ 215.390,50 

Amigos do Projeto Guri Projeto Guri R$ 188.004,05 
Associação Cooperadores 
Salesianos 

Camerata R$ 9.124,75 

APAMEX Amor Exigentinho R$ 25.764,00 
Lar da Criança Irmã Julia Bombeiros R$ 73.689,26 
Assoc. p/ Auxilio a Criança 
e Adolescente – Projeto 
Crescer 

Projeto Comunidade em 
ação 

R$ 48.512,00 

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Resolução 10/2011. 

Pindamonhangaba, 29 de janeiro de 2013. 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Presidente do CMDCA 

E D I T A L

Pelo presente EDITAL, torno público que,   as  contas  do Município  de Pindamonhangaba – 

Prefeitura - Exercício de 2010, (TC – 002897/026/10) encontram-se à disposição dos Senhores 

contribuintes municipais para exame e apreciação no Departamento Legislativo, até 13 de abril 

de 2013,  das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.

Pindamonhangaba,  07 de fevereiro de 2013.

VEREADOR  RICARDO PIORINO

                  PRESIDENTE
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   PORTARIA GERAL Nº 3.972, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 

Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve EXONERAR o Sr. Marcelo Luiz de 
Oliveira do emprego de provimento em comissão de  Diretor do Departamento de 
Esportes, a partir de 06 de fevereiro de 2013. 

 
  

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 
     

Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2013. 

 

 
 
 
Vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal 

 
 
 

José de Alencar Lopes Junior 
Secretário de Administração
 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 

de fevereiro de 2013.  

 

 

 
Synthea Telles de castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos 

 

 

 

SAJ/app 



Tribuna do Norte 13Pindamonhangaba, sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013

A Universidade Anhan-
guera-Uniderp – polo Pin-
damonhangaba, traz uma 
novidade para a cidade: em 
2013 será oferecido o curso 
superior de Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas. O curso tem du-
ração de dois anos e meio e 
prepara o aluno para ingres-
sar no mercado apto a geren-
ciar e desenvolver projetos 
de softwares. Essa formação 
vai de encontro com um mer-
cado de trabalho em expan-
são e carente de profissionais 
com sólida formação técnica 
e acadêmica na área.

O curso de Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas da Anhanguera-
-Uniderp é oferecido na mo-

Durante quatro dias, empreen-
dedores de Pindamonhangaba re-
ceberam orientações do Sebrae-
-SP, através do Sebrae Móvel, 
que ficou estacionado no centro 
da cidade. Analistas do Sebrae 
prestaram atendimento gratuito.

No local, os empreendedo-
res puderam tirar dúvidas sobre 
temas relacionados à gestão de 
negócios, como Administração, 
Fluxo de Caixa e Marketing. 
Um dos focos do atendimento foi o 
turismo, com informações sobre o 
Circuito Turístico da Mantiqueira. 
No Sebrae Móvel, os interessados 
também tiveram detalhes sobre 
os produtos e serviços e a progra-
mação de palestras, workshops e 
consultorias do Escritório Regio-
nal de Guaratinguetá e do Posto 
de Atendimento ao Empreendedor 
de Pinda.

Recomeça na quinta-feira 
(14), o pagamento do IPVA 
- Imposto sobre Proprieda-
de de Veículo Automotor. 
Para quem ainda não pagou 
a primeira parcela, agora o 
pagamento só pode ser fei-

to à vista sem desconto, de 
acordo com o final da placa 
do carro. Para mais informa-
ções e geração de boleto, o 
interessado pode acessar o 
site: www3.fazenda.sp.gov.
br/ipvanet/.

Confira os últimos resulta-
dos dos jogos da Caixa Econô-
mica Federal

Mega Sena
Concurso: 1466 - 6/2/2013
NÚMEROS SORTEA-

DOS:  (por ordem crescente)  
04  -   06   -   13   -   34   -   37   -   51

ESTIMATIVA DO PRÊ-
MIO (MEGA-SENA)*: R$ 
3.000.000,00

*PARA O PRÓXIMO 
CONCURSO, A SER REA-
LIZADO 9/2/2013

Nº de Ganhadores Sena: 1. 
Rateio do prêmio (sena): R$ 
29.873.254,83. 

Nº de Ganhadores Qui-
na: 213. Rateio do prêmio 
(quina): R$ 14.617,47. 

Nº de Ganhadores Qua-
dra: 15287. Rateio do prê-
mio (quadra): R$ 290,95

 L O T E R I A  F E D E R A L 
Extração: 04734 - 6/2/2013
O BILHETE GANHA-

DOR DO 1º PRÊMIO FOI 
DISTRIBUÍDO PARA VA-
LENÇA/RJ. 

1° PRÊMIO - Valor: 
250.000,00 - Nº Bilhete: 51.164

2°  PRÊMIO -  17.100,00 
- Nº Bilhete : 45.165

3° PRÊMIO - Va-
lor16.600,00 - Nº Bilhete: 
46.391

4° PRÊMIO - Va-
lor  16.100,00 - Nº Bilhete: 
25.551

5° PRÊMIO - Valor: 
15.200,00 - Nº Bilhete: 
68.100

Visite a página de lote-
rias da CAIXA e verifique se 
você está em outra faixa de 
premiação(www.caixa.gov.br).

Anhanguera traz curso superior 
de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas

dalidade a distância, que pos-
sibilita ao estudante maior 
flexibilidade de horário para 
estudar. Os cursos de gradu-
ação à distância têm ganhado 

Como acontece todos os 
anos, a Ferroviária recebeu 
na quinta-feira (7), a reno-
vação do seu AVCB – Auto 
de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros. Com o laudo 
em mãos, o clube está auto-
rizado a realizar com segu-
rança máxima seus eventos 
sociais e esportivos.

Diversos funcionários 
da Ferroviária receberam 
recentemente um impor-
tante treinamento para atu-
ação em Brigada. A ação 
faz parte de um importante 
investimento da diretoria 
do clube e é realizada anu-
almente visando a reno-
vação do Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros. 
Todos os anos o clube pro-
tocola na unidade local do 
Corpo de Bombeiros a so-
licitação de vistoria acom-
panhada da ART - Anota-
ção de Responsabilidade 
Técnica  - da Engenharia 
Civil e da Engenharia Elé-
trica e Eletrônica.

O AVCB - Atestado 
de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros é um docu-
mento oficial, emitido 
pelo Corpo de Bombeiros 
da Polícia Militar, atestan-
do que a edificação possui 
condições de segurança 
contra incêndio aos seus 
ocupantes, de acordo com 
um Projeto de Segurança 
Contra Incêndio

Este documento é obri-
gatório para que órgãos 
de fiscalização possam 
liberar e fornecer o alva-
rá para funcionamento de 
um evento e sua obtenção 

está diretamente ligada ao 
atendimento de alguns re-
quisitos.

Para isso, a Ferroviária 
desenvolveu um Projeto 
de Segurança Contra In-
cêndio, onde nele consta 
todos os equipamentos de 
segurança que o imóvel 
terá, incluindo luzes de 
emergência, portas corta 
fogo, extintores, sinaliza-
ção de saídas de emergên-
cia dentre outros.

Brigada contra In-
cêndio

Para obter esse ates-
tado, o clube investiu re-
centemente na realização 
do Treinamento de Briga-
da de Incêndio, quando 9 
funcionários participaram 
do curso realizado pelo 
Técnico de Segurança do 
Trabalho Anibal Luiz Fo-
roni (empresa Fortrex). 
Os funcionários recebe-
ram toda orientação sobre 
risco de fogo e explosão, 
riscos com GLP, classe 
de incêndio, manuseio e 
cuidados com os extin-
tores, meios de preven-
ção, modo de utilização e 
treinamento prático com 
mangueiras, primeiros 
socorros e avaliação de 
vítimas (ações em caso de 
parada cardíaca, engasgo, 
afogamento, hemorragia, 
queimadura, fraturas e 
outros).

Após as aulas teóricas, 
os funcionários recebe-
ram treinamento prático 
com simulação de aciden-
te e afogamento em diver-
sos locais do clube.

Ferroviária tem 
Alvará do Bombeiro 
renovado em Pinda

Corpo de Bombeiros em vistoria nas dependências do clube

cada vez mais destaque pelo 
mercado de trabalho, além de 
terem o mesmo valor peda-
gógico daqueles oferecidos 
na modalidade presencial.

 Na Universidade Anhan-
guera-Uniderp são oferecidos 
ainda os cursos de Adminis-
tração, Ciências Contábeis, 
Serviço Social, Pedagogia e 
Letras, além dos tecnólogos 
em Gestão Pública, Recursos 
Humanos, Logística, Marke-
ting, entre outros. Os interes-
sados em ingressar no curso 
podem fazer a prova do pro-
cesso seletivo que acontece 
no dia 3 de março, às 9h30. A 
inscrição para o vestibular da 
Anhanguera é feita pelo site 
www.vestibulares.br.

 A Universidade Anhan-
guera-Uniderp – polo Pin-
damonhangaba fica localiza-
da na av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 3344, Campo 
Alegre.

Empreendedores de Pinda recebem orientação do Sebrae Móvel
Célia Lima

A Casa Transitória Fabia-
no de Cristo de Pindamonhan-
gaba está com inscrições aber-
tas para o curso pré-vestibular 
Anália Franco. As inscrições 
vão até até domingo (10) pe-
lo site www.prevestibularana-
liafranco.com.br. Em média, 
90% dos alunos são aprova-
dos nas faculdades da região e 
em instituições públicas de en-
sino. 

O objetivo de todo o traba-
lho é, além de preparar o alu-
no para os vestibulares mais 
concorridos, prepará-lo prin-
cipalmente para a prova do 
Enem - Exame Nacional do 
Ensino Médio, de modo que 
o aluno que for aprovado em 
uma faculdade particular pos-
sa pleitear uma bolsa do Prou-
ni - Programa Universidade 
Para Todos, programa do go-
verno que distribui bolsas de 
estudos gratuitamente no En-
sino 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 - Siste-
ma de Seleção Unificada, po-
dendo, dessa forma, conseguir 
ingressar em uma instituição 
federal de ensino. 

O aluno terá direito ao ma-
terial didático completo (apos-
tilas, simulados, etc), assim 
como lanche, orientação vo-
cacional, plantão de dúvidas 
e orientação com foco moti-
vacional. O curso é totalmen-
te gratuito e tem como público 
alvo, pessoas que não podem 
pagar por um curso particular. 

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

Para mais informações, 
acessar www.prevestibulara-
naliafranco.com.br.

Durante quatro dias o Sebrae Móvel ficou estacionado na praça Monsenhor Marcondes

Continuam inscrições 
para curso pré-vestibular

IPVA - Pagamento 
da 2ª parcela ou à 
vista sem desconto 
começa no dia 14

Resultados da Mega-Sena 
e Loteria Federal

Entrada da  Casa Transitória “Fabiano de Cristo”

Polo da Anhanguera em Pindamonhangaba

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:            
WESLEY  HAMILTON  SANTIAGO  GUIMARÃES,  de  nacionalidade  
brasileira, profissão estudante, estado civil  solteiro,  de  17  anos  de  ida-
de, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 2 de julho  de 
1995, residente e domiciliado Rua Angelica  Samahá  de  Faria  nº  96, Nova 
Esperança, nesta cidade, filho de HAMILTON RODRIGUES GUIMARÃES  e 
ELISÂNGELA FABIANA MARSON SANTIAGO GUIMARÃES.         
DAIANE MIKAELA DOS  ANJOS  NASCIMENTO,  de  nacionalidade  bra-
sileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 18 anos de idade,  nascida em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 13 de julho  de  1994, residente 
e domiciliada Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 1005,  Jardim Resende, nesta 
cidade, filha de GERINALDO SILVA NASCIMENTO  e  GIOVANA ANDREA 
DOS ANJOS NASCIMENTO. 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,  5 de fevereiro de 2013.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
WELLINGTON LUIZ DA  SILVA   SANTOS,   de   nacionalidade   brasilei-
ra, profissão auxiliar de produção, estado civil solteiro, de 23  anos  de idade, 
nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  17  de novembro 
de 1989, residente e domiciliado Rua José  Gambini  de  Souza nº 636, Bela 
Vista, nesta cidade, filho de CARLOS ALBERTO  DOS  SANTOS e KELLE 
CRISTINA DA SILVA.   
ROSEANE FABIANO DO PRADO, de nacionalidade  brasileira,  profissão  
do lar, estado civil solteira, de  22   anos   de   idade,   nascida   em Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, no dia  14  de  junho  de  1990, residente e domicilia-
da Rua José Gambini de Souza nº 636, Bela  Vista, nesta cidade, filha de JOSÉ 
FORTUNATO DO  PRADO  e  ZELIA  FABIANO  DO PRADO. 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,  6 de 
fevereiro de 2013. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
ADRIANO RODRIGUES  ALVES  DOS  SANTOS,  de  nacionalidade  bra-
sileira, profissão micro empresário, estado  civil  solteiro,  de  29  anos  de idade, 
nascido Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  27  de agosto de 1983, 
residente e domiciliado na Estrada Municipal do  Borba nº 2645, Borba, nesta 
cidade, filho de PLACIDIO  ALVES  DOS  SANTOS  e ODILA RODRIGUES 
DOS SANTOS.                  
SIMONE CRISTINA DOS SANTOS,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
micro empresária, estado civil solteira, de 29 anos de idade,  nascida em Apa-
recida, Estado de São Paulo, no dia 11  de  fevereiro  de  1983, residente e do-
miciliada na Estrada Municipal do Borba nº 2645,  Borba, nesta cidade, filha de 
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS e  HELENA  DOS  SANTOS. Apresentaram 
os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do  Código  Civil. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.     
Pindamonhangaba,  6 de fevereiro de 2013.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:               
WASHINGTON RODRIGO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,  
profissão analista contábil,  estado  civil  solteiro,  de  30  anos  de  idade, 
nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 23 de  janeiro de 
1983, residente e domiciliado  Rua  Joaquim  Nabuco  nº  155,  Vila Prado, 
nesta cidade, filho de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e MARIA  IRME  DA 
CONCEIÇÃO SANTOS.                                    
THAÍS DE OLIVEIRA  FARIA   MOREIRA,   de   nacionalidade   brasileira, 
profissão fisioterapêuta, estado civil solteira, de 25 anos de  idade, nascida em  
Pindamonhangaba,  Estado  de  São  Paulo,  no  dia  15  de fevereiro de 1987, 
residente e domiciliada Rua Fernando Alencar  Pinto nº 133, Ouro Verde, nesta 
cidade,  filha  de  ADAIR  FARIA  MOREIRA  e MARIA HELENA DE OLI-
VEIRA MOREIRA. 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,  6 de fevereiro de 2013.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
GUILHERME AUGUSTO GOMES,  de   nacionalidade   brasileira,   profis-
são militar, estado civil solteiro,  de  24  anos  de  idade,  nascido  em Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, no dia 2 de  novembro  de  1988, residente e 
domiciliado Rua Ponciano Pereira nº  514,  Jardim  Eloyna, nesta cidade, filho 
de CIRILO JOSÉ GOMES e VILMA LÚCIA AUGUSTO GOMES.                                                                          
THAMIRES FELIX BERTINI,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão pro-
fessora, estado civil solteira, de 24 anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhanga-
ba, Estado de São Paulo, no dia 3 de fevereiro  de  1989, residente e domiciliada 
Rua Antonio Rita do Amaral nº 147, Parque  São Domingos, nesta cidade, filha 
de   JOSÉ   ALMIR   BERTINI   e   MARIZA APARECIDA PEREIRA BERTI-
NI. 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,  7 de fevereiro de 2013.       

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:               
MILTON FLÁVIO MONTEIRO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
ajudante geral, estado civil solteiro, de 31 anos  de  idade,  nascido em Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo,  no  dia  25  de  janeiro  de 1982, residente e 
domiciliado Rua José Alves Pereira Sobrinho nº  269, Araretama, nesta cidade, 
filho de JOSÉ NAZARIO  MONTEIRO  e  MARIA  DA GRAÇA MONTEIRO.                                                    
NILSA QUEIROZ GALVÃO, de nacionalidade brasileira, profissão  ajudante 
de cozinha, estado civil solteira, de 26 anos  de  idade,  nascida  em Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, no dia 27 de fevereiro de  1986, residente e 
domiciliada  Rua  José  Alves  Pereira  Sobrinho  nº  269, Araretama, nesta 
cidade, filha de JOÃO CARDOSO QUEIROZ GALVÃO e  ZILDA GOMES 
GALVÃO. 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,  7 de fevereiro de 2013. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                
JOSÉ CARLOS BARBOSA DE SOUZA, de nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão caldeireiro, estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido  em São 
Joaquim do Pontal, Estado do Paraná, no dia 2 de  março  de  1966, residente e 
domiciliado na Rua Moises Teixeira Coelho nº  33,  Maricá, nesta cidade, filho 
de JOSÉ  BARBOSA  DE  SOUZA  e  JULHA  BARBOSA  DE SOUSA.                                                             
MARLENE CLEMENTINO   DE   OLIVEIRA,   de   nacionalidade   brasi-
leira, profissão do lar, estado  civil  divorciada,  de  40  anos  de  idade, nascida 
em  Pindamonhangaba,  Estado  de  São  Paulo,  no  dia  15  de dezembro de 
1972, residente  e  domiciliada  na  Rua  Moises  Teixeira Coelho nº 33, Maricá, 
nesta cidade, filha  de  ANTONIO  CLEMENTINO  DE OLIVEIRA e MAISA 
BAZILIO DE OLIVEIRA. Apresentaram  os  documentos  1, 3, 4 e 5, do Art. 
1.525, do Código Civil. Se alguém  souber  de  algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei.                         
Pindamonhangaba,  7 de fevereiro de 2013.  

     PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 
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                                          PORTARIA GERAL N.º 3.970, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2013. 
                                

 
 

Declara Facultativo o ponto nas repartições públicas,  e dá 
outras providências. 

                                     

 

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 

Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e: 

 

 

Considerando que nos dias 11/02/2013 (segunda-feira) e 

12/02/2013 (terça-feira) é comemorado o “Carnaval”; 
 
Considerando que no dia 30/05/2013 (quinta-feira) é comemorado 

o dia de “Corpus Christi”; 

 

Considerando que no dia 09/07/2013 (terça-feira) é comemorado o 

“Dia do Soldado Constitucionalista”; 

 
Considerando que no dia 10/07/2013 (quarta-feira) é 

comemorada a Emancipação Política da Cidade”; 
 
Considerando que no dia 28/10/13 (segunda-feira) é comemorado 

o “Dia do Servidor Público”; 

 
Considerando que no dia 25/12/2013 (quarta-feira) é comemorado 

o dia de “Natal”; 
 
Considerando que no dia 01/01/2014 (quarta-feira) é comemorado 

o dia do Ano Novo “Confraternização Universal”; 
 
Considerando que o calendário deste ano marca o dia 31/05/2013 

(sexta-feira) subseqüente a feriado; 

 

Considerando os dias subseqüentes ao ponto facultativo de 

12/02/2013 (Carnaval), ao feriado de 30/05/2013 (Corpus Christi) e os dias anteriores aos 

feriados de 25/12/2013 (Natal) e 01/01/2014 (Ano Novo – Confraternização Universal); 
 

 

 

RESOLVE:  
 

 

1 - Declarar FACULTATIVO o ponto nos dias 11/02/13, 
12/02/13, 31/05/13, 10/07/2013, 28/10/2013, 24/12/2013 e 31/12/2013 não havendo expediente 

normal nesses dias. 
 

     PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

 

AAVV..  NNOOSSSSAA  SSEENNHHOORRAA  DDOO  BBOOMM  SSUUCCEESSSSOO  NNºº11..440000,,  AALLTTOO  DDOO  CCAARRDDOOSSOO  ––  CCPP  5522  ––CCEEPP  1122442200--001100  

PPIINNDDAAMMOONNHHAANNGGAABBAA  ––  SS..PP..  ––  TTEELL//FFAAXX::    ((1122))  33664444..55660000  

2 - Declarar FACULTATIVO PARCIAL o ponto no dia 

13/02/13, devendo o expediente normal nesse dia iniciar-se no 2º período da jornada. 

 

 

3 - Os efeitos desta Portaria não se aplicam aos serviços que, por 

sua natureza e interesse público, não possam ser interrompidos. 

 

 

4 – Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2013. 

 

 
 
Vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal 
 
 

 
José de Alencar Lopes Junior 
Secretário de Administração 
 
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 

de fevereiro de 2013.    

 
 

Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos  

 

 

 

SAJ/app/Memo nº 07/2013-SEA 

AV.. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO,, 1..400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S..P.. - 
TEL//FAX:: (12) 3648..2225

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.

LICENÇA DA CETESB
HTON INDUSTRIA MECATRÔNICA LTDA., torna público que recebeu da CETESB a 
Renovação da Licença de Operação Nº 3003902, válida até 03/01/2016, para Material 
eletrônico básico, fabricação de à AV ALEXANDRINA DAS CHAGAS MOREIRA, 360, 
DISTR IND DUTRA, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB
TECNOPACKAGING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. torna público que rece-
beu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação N° 3000596 para Embalagens metáli-
cas, fabricação de à AV DOM JOÃO VI, 555, PQ.EMP.SANTA RITA, DIST INDUSTRIAL, 
PINDAMONHANGABA.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

AAVV..  NNOOSSSSAA  SSEENNHHOORRAA  DDOO  BBOOMM  SSUUCCEESSSSOO,,  11..440000      ––    CCPP  5522  ––  CCEEPP  1122442200--001100  ––  PPIINNDDAAMMOONNHHAANNGGAABBAA  ––  SS..PP..  

  TTEELL//FFAAXX::    ((1122))  33664488..22222255  

 

DECRETO N.º 4.935, DE 28 DE JANEIRO DE 2013. 
 

 

Dispõe sobre o número de parcelas e datas de 

vencimento do Imposto sobre Propriedade Predial e 

Territorial Urbana – IPTU, no exercício de 2013. 

 

 

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 

Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei nº 1.156, de 30 de 

dezembro de 1969 – Código Tributário Municipal, 

    

D    E     C    R    E     T    A:-  

     

Art. 1°. O recolhimento do Imposto sobre Propriedade 

Predial e Territorial Urbana – IPTU, no exercício de 2013, será feito da seguinte forma: 

 

I – Parcela única, com desconte de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do lançamento; 

II – 2 (duas) parcelas com desconto de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor do lançamento; 

III – 10 (dez) parcelas, com desconto de 2% (dois por 

cento) sobre o valor do lançamento. 

 

§ 1º. Somente fará jus aos descontos acima previstos, o 

contribuinte que quitar as parcelas até a data de seus respectivos vencimentos. 

 

§ 2º. As parcelas aludidas nos incisos deste artigo devem 

respeitar o valor mínimo de ½  (meia) Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba - 

UFMP. 

 

Art. 2º. Em qualquer uma das hipóteses previstas para o 

pagamento do imposto aqui tratado, terá como data de vencimento o dia 15 de cada mês, 
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vencendo-se a 1ª parcela ou parcela única no dia 15 de março de 2013, ou no primeiro dia útil 

seguinte, quando naquela data não houver expediente bancário. 

 

Art. 3º. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

– ISSQN – fixo, de que trata o Anexo II da Lei nº 4.111/2003 alterado pelas Leis nº
s 
4.367/2005 

e 4.735/2007 e as taxas de licença, localização e funcionamento de que trata o Anexo III da Lei 

nº 4.111/2003, alterada pela Lei nº 4.367/2005, serão efetuados em 2 (duas) parcelas vincendas 

em 31/03/2013 e 31/08/2013. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2013. 

  

 

 

Vito Ardito Lerário 

Prefeito Municipal  

 

 

Domingos Geraldo Botan 

Secretário de Finanças 

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos 

Jurídicos, em 28 de janeiro de 2013. 

 

 

Synthea Telles de Castro Schmidt 

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

 TEL/FAX:  (12) 3648.2225                                                                                                 

                                        PORTARIA GERAL Nº 3.967, DE 31 DE JANEIRO DE 2013. 

  

 

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 

Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR o servidor João 

Gonçalves de Oliveira, para exercer a função de Gerente de Unidade, a partir de 1º de janeiro de 

2013. 

 
 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013. 

     

 

Pindamonhangaba, 31 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 31 

de janeiro de 2013.  

 
 
Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos 
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Maria das Graças Sil-
va David e sua nora Paula 
Francieli Tomazini Souto 
estavam para embarcar no 
bondinho com destino a 
Campos do Jordão, no dia 3 
de novembro de 2012. Mas 
na última hora elas resol-
veram não ir, deixar para a 
próxima, porque estavam 
cansadas. E no início da 
noite houve o acidente com 
a automotriz A2 que cau-
sou a morte de quatro pes-
soas e cerca de 40 feridos.

“Agradecemos a Deus 
pela intuição que tivemos 
de adiar o passeio para a 
próxima vez em que eu 
viesse para Pinda, e oramos 
pelas vítimas e todos seus 
familiares”, diz Paula Fran-
cieli Tomazini Souto.

Paula e o marido Eduar-
do Silva Souto residem em 
Maringá e uma vez por ano 
vem a Pindamonhangaba 
visitar a família do marido 
e amigos. Eduardo é filho 
do advogado Mário Souto e 
de Maria das Graças David, 
a Gracinha, que trabalhou 
muitos anos no Departa-
mento Jurídico da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
e também na Delegacia de 
Defesa da Mulher.

“Na sexta-feira esti-
ve com meu amigo João 
Paulo Ouverney no Bar do 
Santista e nem imaginava 
que no dia seguinte have-
ria essa tragédia que, por 
pouco, minha mãe e minha 
esposa não fizeram parte 
dela”, disse Eduardo.

Destino:
Sogra e nora escapam 
de acidente do 
bondinho porque na 
última hora decidiram 
não embarcar

Ana Paula e marido Eduardinho, residentes em Maringá

Arquivo pessoal



Será realizada neste sábado 
(9,) a 4ª rodada da Copa de Fu-
tebol “João Tubarão”, categoria 
Amador,  no estádio Vera Asso-
ni, bairro Socorro. 

Confira os jogos:
Amigos do Mário Garcia x Fla-
mengo,
Juventude do Araretama x Ami-
gos do Araretama,

Folga o Paulistano (do Parque 
das Nações).

Os jogos são realizados 
aos sábados, a partir das 
14h30. A final será no dia 2 
de março, às 15h30, no cam-
po do Socorro. Quatro times 
serão classificados e dispu-
tarão duas partidas, nos dias 
16/2 e dia 2/3.

A Copa Distrito de Futsal 
tem uma rodada nesta sexta-
-feira (8), e não haverá jogos 
durante o carnaval, retor-
nando no dia 14 de feve-
reiro. A competição, orga-
nizada pelo esportista Leão 
(Leão Móveis), abrange as 
categorias Infantil, Adulto 
e Veteranos. As partidas são 
realizadas no Centro Espor-
tivo “Zito” de Moreira Cé-

sar a partir às 18 horas, com 
entrada franca. 

Jogos desta sexta-feira (8) 
Início 18h50

Santa Rita x CDHU (Infan-
til), Benfica x ADC Novelis 
(Infantil), Portal Café x Vila 
São José (Veterano), Ipê 
2 x GBS (Adulto), Ipê  2 x 
GBS (Adulto) e Santa Rita x 
CDHU (Adulto). 

A Copa Giba de Futebol 
prossegue neste  domin-
go (10), no estádio Silvéria 
Aparecida Assoni Machado 
“Dona Vera” – campo do So-
corro -  com a realização da 
3ª rodada na categoria Cin-
quentão.

“Essa competição é uma 
homenagem ao saudoso ex-

-atleta que foi vice-presiden-
te do Flamengo RSB, Giba, 
falecido em 18 de novembro 
de 2010”, contou o organiza-
dor, João Tubarão.

Seis equipes disputam a 
Copa: Flamengo RSB, Ben-
fica (2º time do Flamengo), 
Campo Alegre, Regugo, Ma-
lack e Ipanema (de Taubaté). 

A Copa Regional de Fu-
tebol “José Maria da Silva”, 
iniciada no dia 3, retorna na 
semana após o carnaval, dia 
17 de fevereiro. A competi-
ção é organizada por Vlamir 
Lucas de Sousa Silva “Ma-

carrão”,  recém-eleito presi-
dente da Liga Pindamonhan-
gabense de Futebol.

Este ano a Copa Regional 
homenageia o saudoso José 
Maria da Silva, que foi gran-
de esportista, jogador e pre-

sidente do Colorado da Vila 
São Benedito onde residia. 
O “Super Zé”, como era ca-
rinhosamente chamado pelos 
amigos, foi também verea-
dor, subprefeito de Moreira 
César, exerceu vários cargos 

na administração municipal e 
quando faleceu, em 28/9/12, 
era o diretor geral da Câmara 
Municipal. Diversos times de 
Pindamonhangaba e região 
disputam as categorias Ama-
dor e Cinquentão.

Inscrições abertas para competições de futsal

A diretoria da Liga Pindamonhangabense 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 inscrições podem ser feitas na sede da 
entidade (Rua Capitão José Martiniano Vieira Ferraz, 167 - ao 
lado do mercado municipal). Telefones (12) 3648-5278 e 9107-
5713. O presidente da Liga da Liga de Futsal é Benedito José 
Coelho “Pintado”.

Resultados da 6ª rodada

6/2 - 17h  - Penapolense 2 x 1 União Barbarense
6/2 - 17h  - Mogi Mirim 0 x 1 Ituano
6/2 - 19h30 - Bragantino1 x 2 Mirassol
6/2 - 19h30 - São Bernardo 0 x 3 XV de Piracicaba
6/2 - 19h30 - Paulista 0 x 0 Oeste
6/2 - 19h30 - Guarani 3 x 1 São Caetano
6/2 - 19h30 - Linense 2 x 2 Santos
6/2 - 22h  - Botafogo 0 x 0 Corinthians
6/2 - 22h  - São Paulo 0 x 0 Ponte Preta
7/2 - 19h30 - Palmeiras 2 x 0 Atlético Sorocaba

Tabela da 7ª rodada

9/2 - 16h20 - Guarani x São Paulo
9/2 - 16h20 - Corinthians x São Caetano
9/2 - 17h  - Bragantino x São Bernardo
9/2 - 17h  - Santos   x Paulista
9/2 - 19h30 - Oeste x Mirassol
9/2 - 19h30 - União Barbarense x Botafogo
9/2 - 19h30 - Ituano x Ponte Preta
10/2 - 17h - Penapolense  x Atlético Sorocaba
10/2 - 19h30 - Mogi Mirim x Palmeiras
13/2 - 19h30 - XV de Piracicaba x Linense

Classificação atualizada

Veja os resultados da 
6ª rodada, classificação 
e jogos do fim de semana

Corinthians, São Paulo, 
Palmeiras  e Santos jogaram 
no meio desta semana pela 6ª 
rodada do Paulistão. O Palmei-

ras venceu ontem por 2 x 0.
Veja todos os resultados, 

os jogos da 7ª rodada e a 
classificação atualizada.

Copa Regional de Futebol “José 
Maria da Silva” volta após o carnaval

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 venceu nos pênaltis.
Bandeirante (Pinda)1  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).

Resultados da primeira rodada

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.

Time Amador do Colorado, categoria Cinquentão, que também está participando da Copa “José Maria da Silva”

Copa Distrito de Futsal 
tem rodada sexta-feira

Copa Giba continua domingo 
Confira a tabela completa até o final:

10/2 – 8h30
Ipanema x Refugo (campo do Socorro).
Benfica x Flamengo (campo do Socorro).
Corinthians x Campo Alegre (Campo Alegre).
17/2 – 8h30
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.

Acontece sábado 
a 4ª rodada da 
Copa João Tubarão

Célia Lima

João Paulo Ouverney

No jogo que marcou a es-
treia do técnico contratado 
para montar um time compe-
titivo para a Copa do Mundo 
de 2014, a Seleção Brasileira 
foi derrotada por 2 a 1 para 
a Inglaterra, em Wembley. De 
volta, Luiz Felipe Scolari viu 
um jogo disputado, mas com 
pênalti, desperdiçado pela sua 
aposta, o jogador Ronaldinho, 
e erros na marcação, que de-
ram a vitória para os ingleses. 

Os gols dos anfitriões foram 
de Rooney e Lampard. O Bra-
sil descontou com Fred. Ro-
naldinho chutou mal um pê-
nalti e o goleiro inglês pegou. 
BRASIL: Júlio Cesar; Daniel 
Alves, David Luiz (Miranda), 
Dante e Adriano (Filipe Luís); 
Ramires (Arouca), Paulinho 
(Jean), Oscar e Ronaldinho 
Gaúcho (Lucas); Neymar e 
Luís Fabiano (Fred) Técnico: 
Luiz Felipe Scolari.

Brasil perde para 
Inglaterra na 
volta de Felipão 

Divulgação

Luiz Felipe Scolari, técnico da Seleção Brasileira

15
Pindamonhangaba, sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013

Esportes

João Tubarão e organizadores do campeonato

João Paulo Ouverney

Os jogos são no CE “Zito” com entrada franca

pontos ganhos
1º - Santos......................................................... 14 
2º - Ponte Preta....................................................14
3º - Penapolense.................................................12                    
4º - Linense........................................................12
5º - Palmeiras .....................................................11
6º  -    Corinthians................................................... 11
7º   -  Botafogo...................................................... 11
8º - Mogi Mirim....................................................10
9º - XV de Piracicaba...........................................  8
10º - Ituano.......................................................   8
1º - São Paulo.....................................................    7
12º - Bragantino.................................................    6
13º - Paulista......................................................    6
14º - Atlético Sorocaba.........................................    5
15º - Mirassol.....................................................    4
16º - Guarani.....................................................    4
17º - União Barbarense........................................   4
18º - São Caetano...............................................   4
19º - São Bernardo..............................................   4
20º - Oeste.........................................................    2
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Esportes

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está realizan-
do a limpeza em diversos 
ginásios esportivos. O ob-
jetivo desta ação é evitar 
a proliferação de animais 
peçonhentos e garantir a 
segurança de todos que 
frequentam as praças es-
portivas. 

O Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira 
“João do Pulo” recebeu a 
limpeza na última quinta-
-feira (7). São trabalhos 
de capina, pois, com o 
período de chuvas o mato 
cresce rapidamente. Outro 
local onde já foi realizada 
a limpeza foi o ginásio do 
bairro Cidade Nova.

A prática de atividades es-
portivas é recomendada para 
pessoas de todas as idades, 
mas deve-se levar em consi-
deração que cada indivíduo 
tem a sua limitação. Diante 
disso, os professores da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
da Secretaria de Esportes e 
Lazer, atendem cada muní-
cipe com total atenção e ca-
rinho.

As aulas de alongamento, 
por exemplo, garantem me-
lhor qualidade de vida aos 
pindenses, como é o caso da 
catequista Elza Ferreira Reo-
lon. Aos 83 anos, e pratican-
do alongamento há mais de 
um ano, ela garante que esta 
atividade vem contribuindo 
bastante para a sua saúde.

Ela conta que é diabética 

A equipe de futsal femi-
nino de Pindamonhangaba 
vai iniciar a fase das quartas 
de final da Taça Vanguarda 
em primeiro lugar na cha-
ve. Após derrotar o time de 
Caraguatatuba no dia 1º de 
fevereiro, por 5 x 1, as re-
presentantes da casa garanti-
ram a vaga. O próximo jogo 
acontece dia 16, no ginásio 
Gringão, em São Sebastião, 
contra o time da casa.

A competição está dividi-

da em duas chaves de quatro 
equipes e uma de três. Arte-
miza, Fran, Marina Loures, 
Drika, Jéssica Naiara, Naya-
ra, Taís, Tatinha, Mari, Bia, 
Pelé, Camii, Tai e Jessiquinha 
defendem a camisa de Pinda-
monhangaba, sob o comando 
do técnico Marcos Derri-
co, auxiliado por João Vitor. 
Também integram a comissão 
técnica o preparador físico 
Vinícius Viterbo e o fisiotera-
peuta Rodrigo Rabelo.

Os alunos das atividades 
de esportes e lazer  ofereci-
das pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes e La-
zer, retornaram às aulas na 
última quarta-feira (6) com 
muitas expectativas. Crian-
ças, jovens e pessoas da Me-
lhor Idade já estão partici-
pando de várias modalidades. 

Na área de lazer as ativi-
dades disponibilizadas são: 
musculação, ginástica, alon-
gamento, caminhada, capoei-
ra, vôlei máster, vôlei adap-
tado, dança de salão, natação 
adulto e hidroginástica. 

Já no esporte as oportuni-
dades são para a prática de: 
futsal, handebol, voleibol, 
basquete, futebol, judô, atle-
tismo, capoeira, ginástica ar-
tística e ginástica rítmica. 

No primeiro dia de aula de 
2013, os alunos e professores 
se conheceram. Na ocasião, 
os profissionais apresenta-
ram as normas, conversaram 
sobre a questão da frequência 
e sobre o método de trabalho. 

A catequista Elza Ferreira 
Reolon pratica alongamento há 
mais de um ano. Ela comenta 
que o exercício foi recomenda-
ção médica e que agora se sente 
muito bem. Elza gostou da pro-
fessora e diz que as expectati-
vas são as melhores possíveis.

Atividades de esportes e lazer 
retornam com muita expectativa

Para algumas modalida-
des ainda há vaga, basta pro-
curar o ginásio de esportes 
mais próximo de sua residên-
cia para obter informações.

Prefeitura realiza limpeza 
nos ginásios de esportes

Aulas de alongamento garantem 
melhor qualidade de vida

e  sua médica a orientou a 
fazer exercícios. Por isso, 
procurou as aulas de alon-
gamento e logo de início 
sentiu mudanças positivas. 
“Logo pela manhã eu não 
conseguia levantar direito, 

ficava arcada. Mas depois 
que eu comecei a fazer 
alongamento nunca mais 
levantei como antes. Os 
médicos falavam que eu 
precisava passar por uma 
operação, mas agora não 

tenho mais esse problema”, 
afirmou.

Elza revela ainda que 
faz exercícios todos os dias. 
Com mais de um ano fazendo 
alongamento,    parabeniza 
seu antigo professor, Pituca. 
Segundo ela, “mais que um 
professor, um amigo”. Para 
finalizar, revela: “Aprendi 
muitas coisas além de exer-
cícios, gostei muito da pro-
fessora Jedilane e quero con-
tinuar, a minha turma é muito 
boa. Não podemos ficar pa-
rados, nem com o corpo e 
nem com a mente, o ideal é 
sempre querermos melhorar, 
porque isso dá ânimo para 
vivermos. Praticar atividade 
física aqui foi muito bom, 
porque  fiz amigos e ninguém 
vive sem amizade.”

Pinda inicia 
quartas de final 
da Taça Vanguarda

Marcos Cuba

Marcos Cuba

Divulgação

Professora da Secretaria de Esportes e Lazer orienta alunas durante retorno às atividades no Centro de Treinamento Luis Caloi

Funcionários atuam na limpeza e manutenção do CE “João do Pulo”
Ginásio da Ferroviária recebe partidas de Pinda

Aulas de alongamento são supervisionadas
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