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Mais de 140 mil pessoas ‘caem’ 
na folia em Pindamonhangaba

O Carnaval 2013 "Caia na Folia" foi um verdadei-
ro sucesso de público, com a participação de mais 
de 140 mil pessoas em todos os dias de evento. De 
acordo com estimativa da Comissão Organizadora, 
somente nos quatro dias de folia foram mais de 120 
mil pessoas nas ruas da cidade. O Festival de Marchi-
nhas, realizado em janeiro na Praça do Quartel, reu-
niu cerca de três mil pessoas nos três dias de evento 
e dois dias de ensaio. O Pré-Carnaval de Moreira Cé-
sar, realizado no último dia 3, contou com cerca de 5 
mil pessoas.
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Horário de verão 
termina neste 
fi m de semana

Após quase quatro meses, 
o horário de verão terminará 
à 0h do próximo domingo (17). 
Os brasileiros que moram nas 
regiões Centro-Oeste, Sul e Su-
deste do Brasil, além do Estado 
do Tocantins, terão que atrasar 
o relógio em uma hora.

Escola de 
Esportes está 
com vagas 
abertas

Para o interessado em pra-
ticar alguma modalidade es-
portiva, oferecida pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Espor-
tes, estão abertas vagas, bas-
tando procurar o ginásio ou o 
centro esportivo mais próximo 
de sua residência para obter 
informação.

Juca Teles arrasta 40 mil foliões em Pinda

Juca Teles arrasta 40 mil foliões em Pinda

"Juca Teles, amora em flor, boca do povo são palavras de amor" foi o refrão mais repetido no carnaval Caia na Folia 2013, em 
Pindamonhangaba. O Bloco Juca Teles, de São Luís do Paraitinga, arrastou cerca de 40 mil pessoas pelas ruas do centro da cidade, 
no sábado (9), segundo estimativas da organização do evento. A multidão saiu do Largo do Quartel por volta das 16h30 e foi atraindo 
mais foliões durante o trajeto de mais de duas horas até a Avenida do Samba.

Carnaval de 
Pinda foi o 
mais seguro 
dos últimos 
anos

Os quatro dias de Carnaval 
de Pindamonhangaba foram 
tranquilos, com poucas ocor-
rências. As informações foram 
fornecidas pela Polícia Militar, nesta 
quinta-feira (14), após análise inicial 
das estatísticas.  De acordo com o 
comandante interino da PM de Pin-
damonhangaba, Ten. William, não 
houve registro de nenhum roubo ou 
furto de veículos durante os quatro 
dias de Carnaval. 

Tribuna 
publica 
caderno 
especial de 
carnaval

Veja nesta edição da Tribuna 
do Norte um caderno especial 
com matérias e muitas fotos co-
loridas sobre todos os eventos do 
carnaval de Pindamonhangaba.
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Rádio abre 
espaço para 
Prefeitura 
esclarecer 
dúvidas da 
população

Com o objetivo de respon-
der aos seus ouvintes de forma 
mais eficaz e rápida, os questio-
namentos sobre dúvidas e pro-
blemas em Pindamonhangaba, 
a Rádio Princesa conta com um 
espaço em sua programação 
voltado para um bate-papo com 
o prefeito Vito Ardito.

Na última semana, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
instalou mais dois semáforos na 
cidade para organizar o trânsito 
e evitar acidentes.

 Um deles fica no cruza-
mento entre as ruas Fortunato 
Moreira e Cônego Tobias – na 
região central da cidade.

O outro fica entre as rua 
Capitão Vitorio Basso, Gover-
nador Pedro de Toledo e Sol-
dado José Pires Barbosa Filho 
- no Campo Alegre.

Nas próximas semanas, ain-
da serão instalados mais dois 
semáforos na avenida São João 
Bosco.

Novos semáforos garantem segurança

Aiandra Alves Mariano

Célia Lima

Banda Bala agitou foliões com repertório recheado de sucesso em duas noites do Carnaval 2013 - Caia na Folia Fantasias divertidas também foram destaque

Equipamento 
é instalado 
na Fortunato 
Moreira com 
Cônego Tobias

Célia Lima
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CIRCULA  ÀS  TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

Ontem e hoje
DivulgaçãoDivulgação

Durante o Carnaval o trânsito é intenso na Via Dutra, por isso nesta seção de hoje, 
vamos mostrar a rodovia como era no início da década de 60 e como é atualmente: 

Datas ComemorativasDatas Comemorativas

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

FalecimentosErros mais frequentes em entrevista para emprego

Divulgação

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

15/2 – Dia de São Cláudio de la Colimbiérii
16/2 – Dia do Repórter
17/2 – Dia dos 7 fundadores da Ordem dos Servitas
18/2 – Dia de Santa Bernadete Soubirus. Dia do Ensino Médio

Beterraba: Cozida ou em forma de suco?

A beterraba, além de ser muito rica e colorida, é um alimento muito nutritivo com 
propriedades únicas que benefi ciam a saúde, mas estes dependem da forma como 
você a consume. Que maneira consumir Beterraba: cozida ou suco? A escolha vai de-
pender dos benefícios que você deseja obter, porque enquanto uma é rica em fi bras e 
dietética, a outra é constituído como um excelente antioxidante.

 
O que é a beterraba?
 Beterraba é um vegetal rico em fi tonutrientes únicos chamados betalaínas, caro-

tenóides pigmentos dos outros, enquanto avermelhados e amarelo são encontrados 
em alimentos como couve. Beterraba são legumes com concentrações mais elevadas.

Falar mal da empresa anterior

Outro erro crucial na hora de uma entrevista de emprego é falar dos defeitos e 
problemas do emprego anterior. Segundo os especialistas, o candidato não deve deixar 
a impressão de que todos os erros são culpa da empresa. “Um erro recorrente é o pro-
fi ssional fi car só falando do que ele fez certo e do que a empresa deveria ter feito para 
ele, isso é um erro porque fi ca parecendo que a empresa está sempre errada. Ele deve 
apresentar qual era a sua missão, quais eram seus resultados na época ou ocasião 
e quais ações ele tentou”, disse Carlos Contar, diretor do Grupo Business Partners 
Consulting.

Hoje... A mesma rodovia – a mais movimentada do paísOntem... Rodovia Presidente Dutra há 50 anos

Posso pedir o mais absoluto silêncio?

Não; porque aí há redundância. Em absoluto já existe a idéia de maior, o mais. Por 
isso, prefi ra pedir absoluto silêncio, que o silêncio se fará.

Eis outras expressões redundantes: emulsão de óleo, novidade inédita, plebiscito 
popular, manter o mesmo time, problema individual de cada um. Tudo isso é coisa de 
demente mental. 

Os bailes populares de carnaval de Pindamonhan-
gaba receberam ampla aprovação e muitos elogios 
dos freqüentadores. Tanto as matinês na praça do 
Quartel, como os bailes noturnos na Avenida do Sam-
ba, registraram recordes de público, recebendo milha-
res de pessoas durante o Reinado de Momo.

O objetivo da administração municipal, mesmo 
com o curto tempo que teve  para a realização do car-
naval, foi atingido: fazer um evento destinado à partici-
pação do povo, levá-lo para os locais de baile, dançar, 
se divertir, rever amigos, ampliar o convívio social.

Na praça do Quartel, foram vistas inúmeras pes-
soas que em anos anteriores iam para outras cidades 
curtir o carnaval. Cidades que há anos haviam adota-
do o sistema de bailes populares, onde todos podem 
se divertir gratuitamente.

As matinês foram frequentadas por famílias que 
levaram desde bebês até os avós, caracterizando um 
clima de união existente nos carnavais de antigamen-
te. E todas as pessoas dançando com respeito ao pró-
ximo, preocupadas somente com a diversão.

Segundo vários depoimentos, os foliões acreditam 
que o evento “já pegou” e para o próximo ano, certa-
mente, deverá ser ainda maior, atraindo ainda mais 
visitantes de outras cidades.

Na Avenida do Samba, durante as noites, o que 
se observou foi o mesmo clima de  alegria nos bailes,  
animados por bandas da cidade. O número de foli-
ões foi muito grande, atingiu milhares de pessoas em 
uma só noite, uma multidão que impressionava pela 
dimensão e alegria demonstradas.

Nos blocos de camisetas, seus integrantes apro-
veitaram para curtir o baile na avenida até o término. 
Diversos foliões capricharam em suas fantasias, cada 
um procurando mostrar mais originalidade.

E nos clubes e algumas entidades, os bailes de 
salão mantiveram a tradição: Ferroviária, Paineiras, 
CCI da Vila Rica, Grupo do Amor Exigente, e outras 
instituições, receberam associados e visitantes para 
curtirem a alegria do carnaval.

Foi uma festa realmente voltada ao povo, com as 
metas atingidas. Agora, para o próximo ano, a popu-
lação espera um “Carnaval da Alegria” ainda maior e 
muito mais alegre.

Foliões aprovam e 
elogiam bailes populares 

Casa do Caminho realiza 
bazar da pechincha

A Diretoria de Ensino da Ma-
rinha do Brasil lançou edital para 
a realização de Concurso Públi-
co de Admissão às Escolas de 
Aprendizes-Marinheiros, com o 
preenchimento de 2.200 vagas. O 

interessado deverá se inscrever 
no período de 08 de fevereiro a 
15 de março através do site www.
ingressonamarinha.mar.mil.br ou 
em um dos postos de inscrição da 
Marinha. O valor da inscrição é R$ 

12,00. Dentre os requisitos para 
concorrer a uma das vagas, os 
principais são: ser brasileiro nato, 
do sexo masculino, possuir o Ensi-
no Fundamental completo e ter de 
18 a 21 anos de idade.

Marinha abre concurso para escola de aprendiz de marinheiro
Divulgação

IPVA: 2ª parcela ou à vista sem 
desconto começou no dia 14

Começou no dia 14 de feverei-
ro o pagamento do IPVA (Imposto 
sobre Propriedade de Veículo Au-
tomotor). Para quem ainda não 
pagou a primeira parcela, agora 
o pagamento só pode ser feito à 

vista sem desconto, de acordo 
com o fi nal da placa do carro. Para 
maiores informações e geração de 
boleto, o interessado pode aces-
sar o site: www.fazenda.sp.gov.br/
ipvanet/

Selecionado a nível nacional, 
o Projeto Parceiros do Amanhã da 
Polícia Militar de Pindamonhanga-
ba contempla a aproximação com a 
comunidade através de prestação 
de serviços solidários, e a preven-
ção de jovens induzidos ao crime 
e as drogas. Para isso, são ofere-
cidas aulas como ecocidadania e 
noções de direito, como também 
práticas esportivas utilizadas como 
ferramentas de refl exão e reconhe-
cimento.

 A frente dos trabalhos, o Capi-
tão da PM, Paulo Henrique Cava-
lheiro, considera gratifi cante todo o 
trabalho e esforço do Projeto. “Ver 
as crianças chegarem carentes e 
sem postura e, após os serviços 
prestados, apresentarem progres-

Parceiros do Amanhã representa Pinda na fi nal do Polícia Cidadã
sos para uma vida toda não tem 
preço”. Realizado na Base Comu-
nitária de Segurança do distrito de 
Moreira César, a mobilização de 
voluntários é de grande efi cácia. 
“Realizamos também um comple-
mento educacional e familiar atra-
vés de profi ssionais voluntários que 
nos auxilia muito”, afi rma Cavalhei-
ro.

 Promovido pelo Instituto Sou 
da Paz, o 5º Prêmio Polícia Cida-
dã visa reconhecer a dedicação e 
boas práticas desenvolvidas por 
policiais, de modo que estas me-
lhorias contribuam na solução de 
problemas de segurança pública 
no município. Nesta 5ª edição, o 
projeto fomenta exclusivamente 
a redução de crime recorrente 

em determinado território, e Pin-
da já está entre os 20 finalistas. 
Os votos são realizados no site 
http://www.soudapaz.org/premio-

policiacidada2012/, e a equipe 
precisa do apoio de toda a popu-
lação. A premiação são recursos 
para o projeto.

A Casa do Caminho realiza 
um bazar da pechincha no dia 10 
de março, no qual serão vendidas 
roupas, sapatos, bijuterias, objetos 
de casa, cozinha, móveis usados e 
outros produtos.

Toda a renda será revertida 
para manutenção dos trabalhos 
junto às famílias carentes matricu-
ladas. Esta promoção será reali-
zada nas instalações da “Casa do 
Caminho” Associação Espírita de 
Assistência Social.

Rua Senador Dino Bueno, 203 
– Bosque da Princesa Pindamo-
nhangaba

A entidade aceita doações que 
podem ser feitas  pelo telefone (12) 

3645-4748. O trabalho da entidade 
pode ser conhecido no site: www.
casadocaminhopinda.org.br

Divulgação

Após quase quatro meses, o 
horário de verão terminará à 0h 
do próximo domingo (17). Os bra-
sileiros que moram nas regiões 
Centro-Oeste, Sul e Sudeste do 
Brasil, além do Estado do Tocan-
tins, terão que atrasar o relógio 
em uma hora.

O principal objetivo do horá-
rio de verão é aliviar as redes de 
transmissão de energia nos perí-
odos do dia em que o consumo é 
mais intenso, principalmente das 
18h às 21h. 

A expectativa da ONS (Opera-
dor Nacional do Sistema Elétrico) era 
economizar R$ 282 milhões. O valor 
é 56% maior que os R$ 180 milhões 
economizados no ano passado. O 
motivo é a menor necessidade de 
acionamento das usinas térmicas, 
que custam mais caro para gerar 

Horário de verão termina 
neste fi m de semana

energia do que as hidrelétricas.
Desde 2008, um decreto pre-

sidencial estabelece datas fi xas 
para o início e término do horário 
de verão. Antes, anualmente, era 
publicado um decreto para defi nir 
o período da mudança.

De acordo com o decreto, 
a mudança no horário ocorre no 
terceiro domingo de outubro e ter-
mina no terceiro domingo de feve-
reiro, a menos que a data coincida 
com o domingode Carnaval – nes-
te caso, o término é transferido 
para o próximo domingo.

Comandante da Polícia Militar, capitão Cavalheiro

13/2 - José Antônio de Godoy, 62 anos
12/2 - Paulo Ozório Souza, 57 anos;  Neusa Adriana Gonçal-
ves, 39 anos
11/2 - José da Silva, 85 anos; José Carlos Aparecido Barbosa, 
56 anos
10/2 - José Alves Cabral, 78 anos; José Feliciano Souza Filho; 
Edith Mara Dias, 53 anos
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Novos semáforos garantem segurança em importantes vias
A instalação de mais dois 

semáforos está colaborando 
para garantir mais seguran-
ça a milhares de pessoas. Na 
última semana, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba utili-
zou mais dois equipamentos 
de sinalização semafórica na 
cidade.

Um deles fica no cruza-
mento entre as ruas Fortuna-
to Moreira e Cônego Tobias 
– na região central da cidade, 
onde o fluxo de veículos é in-
tenso o dia todo.

O outro fica em um pon-
to que era crítico na cidade, 
o cruzamento entre as ruas 
Cap. Vitório Basso, Gov. Pe-
dro de Toledo e Sold. José Pi-
res Barbosa Filho – no Cam-
po Alegre.

As próximas atividades 
da Prefeitura em relação à si-
nalização, por meio de semá-

o fluxo de veículos de duas 
outras ruas (São Domingos 
Savio e Treze de Maio) e 
ainda terá um dispositivo 
que poderá ser acionado 
pelo Corpo de Bombeiros. 

foro, acontecerão na avenida 
São João Bosco.

De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Trânsito, será instalado um 
semáforo na frente da Praça 

do Santana. Além da utiliza-
ção de cores, o aparelho emi-
tirá sons – para beneficiar os 
deficientes auditivos.

Outro local da São João 
Bosco que receberá o equi-

pamento será em frente ao 
Corpo de Bombeiros. No 
local, a Prefeitura colocará 
um semáforo com sistema 
diferente, pois além da São 
João Bosco, ele controlará 

A intenção é que fique em 
poder do Corpo de Bombei-
ros um sistema integrado 
– que poderá ser acionado 
se houver emergências na 
cidade.

ANO 2013
Região    1ª ETAPA                -               Pega tudo DATA

05 Maria Aurea – Pq. das Nações – Socorro – Ariene - Nehemia 18 a 21 fevereiro
06 Abilio Flores – Alto Cardoso 25 a 28 fevereiro
07 Jd. Imperial – Ouro Verde – Jd. Cristina 04 a 07 março
08 Bela Vista – Vila Verde 11 a 14 março
09 Campo Alegre 18 a 21 março
10 Vila Bourguese – São Benedito 25 a 28 março

29/03 - Sexta-feira Santa  – 01/04 - São Benedito -  FERIADOS
11 Vila Prado- São Sebastião – Pq. S.Domingos – Santa Tereza 08 a 11 abril
12 Pq.Ipê -  São Judas – Santa Luzia 15 a 18 abril
13 Aurora – Campo Belo- Mombaça  II 22 a 25 abril

1ª maio - Dia do Trabalho - FERIADO
14 Mariana – Mombaça I  06 a 09 maio
15 Crispim – Maria Emilia 13 a 16  maio 
16 Andrade -  Carangola – Vila  Cuia 20 a  23 maio

30/05  - Corpus Christi  -  FERIADO
17 Santana – Vila Militar – Alto Tabaú 03 a 06  junho
18 Centro- entre Alfredo Valentim e Caixa D’água 10 a 13  junho
19 Bosque – Beira Rio – Boa Vista 17 a 20  junho
20 Cidade Nova - com reforço 24 a 27  junho
21 Jd. Eloyna – Triangulo - Delta -  Beta Vitoria Park-Campininha 01 a 04  julho

09/10 (Revolução) - 10/10 (Aniversário da Cidade)  - FERIADOS
22 Morumbi – Agua Preta – Palmeiras – São Paulo 15 a 18 julho
23 Castolira – Yassuda – Vila Suiça 22 a 25 julho
24 Santa Cecília – Maricá – Chácara Reunidas   29 a 01 agosto           

Programa Pega Tudo recolhe 
entulho e materiais velhos

O programa Pega Tudo, 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba,   tem o objetivo 
de recolher materiais ve-
lhos e objetos indesejados, 
que ficam ocupando espa-
ço no quintal das casas. A 

intenção é deixar a cidade 
limpa e longe do perigo da 
dengue.

Com o Pega Tudo, ca-
minhões e tratores da Pre-
feitura percorrem a cida-
de retirando estes itens. 

Para o sucesso do pro-
grama, é necessária a ple-
na colaboração da popu-
lação, que deve deixar os 
produtos em sua calçada 
um dia antes da passagem 
do Pega Tudo.

Região    2ª ETAPA                -               Pega tudo DATA
01 Araretama- Arcos Iris - Nova Esperança - com reforço 01  a 4 julho
02 Cidade Jardim – Jardim Princesa – Lago Azul 08  a 11 julho
03 Lessa- Vila Rica – Jardim Resende 15 a 18 julho
04 Quadra Coberta - Campos Maia - Chácara Galega 22 a 25 julho
05 Maria Aurea - Pq. das Nações - Socorro - Ariene - Nehemia 29 a 01 agosto
06 Abilo Flores – Alto Cardoso 05 a 08 agosto
07 Jd. Imperial – Ouro Verde – Jd. Cristina 12 a 15 agosto
08 Bela Vista – Vila Verde 19 a 22 agosto
09 Campo Alegre 26 a 29 agosto
10 Vila Bourguese - São Benedito 02 a 05 setembro

7 setembro -  Independência
11 Vila Prado- São Sebastião - Pq. S.Domingos - Santa Tereza 09 a 12 setembro
12 Pq. Ipê -  São Judas - Santa Luzia 16  a 19 setembro
13 Aurora - Campo Belo- Mombaça  II 23  a 27  setembro
14 Mariana - Mombaça   I 30 a 03  outubro
15 Crispim – Maria Emilia 07  a 10 outubro

12 outubro - Nossa Senhora
16 Andrade -  Carangola - Vila  Cuia 14 a 17  outubro
17 Santana - Vila Militar - Alto Tabaú 21 a 24 outubro
18 Centro - entre Alfredo Valentim e Caixa D’água 29  a 01 novembro

2 novembro - Finados
19 Bosque - Beira Rio - Boa Vista 04 a 08 novembro
20 Cidade Nova - com reforço 11 a 14 novembro

15 novembro - 
21 Jd. Eloyna - Triangulo - Delta - Beta Vitoria Park - Campininha 18 a 21 novembro
22 Morumbi - Água Preta - Palmeiras - São Paulo 25 a 28 novembro
23 Castolira - Yassuda - V. Suiça- Santa Cecilia – Maricá – Chácaras Reunidas 02 a  7 dezembro

Prefeitura divulga programação 
da coleta seletiva

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba divulga a pro-
gramação da coleta seletiva 
de materiais. Com a progra-

mação, a população pode se 
programar para separar e co-
locar os materiais reciclados 
no portão de sua casa.

O programa visa reciclar 
dezenas de elementos, dentre 
eles alumínio, ferro, cobre, zin-
co, plástico, papelão, e outros. 

ROTEIRO COLETA SELETIVA
SEGUNDA-FEIRA
CENTRO / ALTO TABAU / BOA VISTA / MOMBAÇA / CAMPO BELLO/ 

MARIANA /  AURORA / VILA NAIR / BOSQUE / BEIRA RIO / SANTANA
TERÇA-FEIRA
JARDIM RESENDE / VILA RICA / LESSA /QUADRA COBERTA / CAMPOS 

MAIA /REAL VILLE / COLONIAL VILLAGE / PARQUE DAS NAÇÕES
QUARTA-FEIRA
SÃO JUDAS TADEU / PARQUE SÃO DOMINGOS / VILA BURGUEZE / SANTA 

LUZIA/JARDIM IMPERIAL / OURO VERDE / CAPITÃO VITÓRIO BASSO/CAMPO 
ALEGRE

QUINTA-FEIRA
CRISPIM / ANDRADA / SANTA CECILIA / MARICA / DELTA / BETA / JARDIM 

HELOINA / JARDIM REGINA / CIDADE NOVA / FEITAL
SEXTA-FEIRA
VILA SÃO PAULO / VILA SUIÇA / YASSUDA / MORUMBI / VILA SÃO JOSE / 

VILA SÃO BENEDITO / MANTIQUEIRA / PAZIN / LAERTE ASSUNÇÃO /PADRE 
RODOLFO / IPÊ I / IPÊ II / CARANGOLA / MOREIRA CESAR

SÁBADO
ARARETAMA / CIDADE JARDIM / ALTO DO CARDOSO / MARIA AUREA / 

BELA VISTA / VILA VERDE / SÃO BENEDITO / LAGO AZUL

Reciclagem colabora com prevenção dos recursos naturais

Novo semáforos facilitam o fluxo de veículos e evitam acidentes em ruas de grande circulação

Divulgação

Célia LimaCélia Lima
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Tribuna do Norte

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 DECLARA para os devidos 
fins que encontra-se extraviado o LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS nº 01.

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA                     

Controle de Execuçao Orçamentaria
BALANCETE SINTÉTICO

14/02/2013

Exercício de 2013
08:40:05

Janeiro  de  2013

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
RECEITAS

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
DESPESAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
611000.001    Duodecimo Recebido 0,00 742.000,00 742.000,00 01    Legislativa 0,00 354.463,41 354.463,41

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 742.000,00 742.000,00 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 354.463,41 354.463,41

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
722110.001    INSS - TERCEIROS 0,00 2.720,55 2.720,55 621000.001    Devolução de Duodecimo do Exercicio Anterior 0,00 589.869,31 589.869,31
722110.002    INSS - SERVIDORES 0,00 15.846,86 15.846,86 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 589.869,31 589.869,31
722110.003    INSS - VEREADORES 0,00 4.127,02 4.127,02

722130.001    FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 0,00 1.184,85 1.184,85 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
722200.001    PENSAO ALIMENTICIA 0,00 3.509,28 3.509,28 721200.001    RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012 0,00 277.299,24 277.299,24

722310.001    IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 0,00 27.995,51 27.995,51 721200.002    RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2011 0,00 938,28 938,28
722420.001    RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 0,00 1.175,04 1.175,04 722110.001    INSS - TERCEIROS 0,00 2.720,55 2.720,55

722520.001    CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 0,00 7.318,22 7.318,22 722110.002    INSS - SERVIDORES 0,00 21.792,14 21.792,14
722520.003    CONTRIBUIÇAO SINDICAL 0,00 9,33 9,33 722110.003    INSS - VEREADORES 0,00 3.877,02 3.877,02
722540.003    CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 9.231,40 9.231,40 722130.001    FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 0,00 1.184,85 1.184,85
722540.004    CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A 0,00 7.168,68 7.168,68 722200.001    PENSAO ALIMENTICIA 0,00 3.509,28 3.509,28

722599.001    VALE TRANSPORTE 0,00 557,47 557,47 722310.001    IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 0,00 27.912,56 27.912,56
722599.002    CREDITO DE TERCEIROS 0,00 72,99 72,99 722420.001    RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 0,00 1.199,04 1.199,04

724530.001    RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 0,00 1.101,27 1.101,27 722520.001    CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 0,00 7.318,22 7.318,22
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 82.018,47 82.018,47 722520.003    CONTRIBUIÇAO SINDICAL 0,00 9,33 9,33

722540.003    CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 26.049,66 26.049,66
722540.004    CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A 0,00 7.375,97 7.375,97
722599.001    VALE TRANSPORTE 0,00 557,47 557,47
722599.002    CREDITO DE TERCEIROS 0,00 160,30 160,30
724530.001    RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 0,00 2.429,53 2.429,53

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 384.333,44 384.333,44

DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES
   TESOURARIA 0,00    TESOURARIA 0,00

   BANCOS    BANCOS
      COMUM 447.679,36       COMUM -21.582,36
      APLICAçãO 497.761,55       APLICAçãO 462.375,58
   TOTAL DOS BANCOS 945.440,91    TOTAL DOS BANCOS 440.793,22

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 945.440,91 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 440.793,22

TOTAL GERAL 1.769.459,38 TOTAL GERAL 1.769.459,38
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RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA
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GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS

CRA : 52015
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Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo 
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:          
FERNANDO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão soldador  de produção, estado 
civil divorciado, de 32 anos  de  idade,  nascido  em São José dos Campos, Estado de São Pau-
lo, no dia 16 de julho de  1980, residente e domiciliado na  Rua  Gilberto  de  Moraes  César  nº  
165, Mombaça, nesta cidade, filho de JOSÉ CARLOS DE SOUSA e NAIR EGIDIA  DE SOUSA.                                                         
RAFAELA  CRISTINA  DOS  SANTOS  BUENO,  de  nacionalidade  brasileira, profissão estu-
dante, estado civil  solteira,  de  16  anos  de  idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, 
no  dia  22  de  dezembro  de 1996, residente e domiciliada na Rua Gilberto de Moraes César nº  
165, Mombaça, nesta cidade,  filha  de  ROMEU  MARTINS  DA  CUNHA  BUENO  e CLAUDE-
TE ROSA DOS SANTOS BUENO. Apresentaram os documentos 1, 2, 3,  4 e 5, do Art. 1.525,  
do  Código  Civil.  Se  alguém  souber  de  algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.                           
Pindamonhangaba,  9 de fevereiro de 2013.                
                                                        
Faço  saber  que  pretendem converter a união estável em casamento   e apresentaram  
os  documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
VALDIR GONÇALVES, de nacionalidade brasileira,  profissão  coordenador de propostas, 
estado civil divorciado, de 55 anos  de  idade,  nascido em São Paulo, Estado de São Paulo, 
no  dia  3  de  setembro  de  1957, residente  e  domiciliado  na  Rua  Ignácio  Cabral  Moreira  
nº  160, Crispim, nesta  cidade,  filho  de  EZIO  GONÇALVES  e  JULIA  MARLENE SVERZUT 
GONÇALVES.                                               
ANA  MARIA   FELISARDO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão assistente adminis-
trativo,  estado  civil  solteira,  de  43  anos  de idade, nascida em Cornélio Procópio, Estado 
do Paraná, no  dia  10  de agosto de 1969, residente e domiciliada na Rua Ignácio Cabral  
Moreira nº 160, Crispim, nesta cidade, filha  de  FAUSTINO  FELISARDO  e  OLGA MINA 
FELISARDO. 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,  
9 de fevereiro de 2013.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo 
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:              
DOMINGOS SÁVIO MARCELINO  DOS  SANTOS,  de  nacionalidade  brasileira, profissão 
oficial de matéria prima II, estado civil  solteiro,  de  29 anos de idade, nascido em Pindamo-
nhangaba, Estado  de  São  Paulo,  no dia 14 de novembro de 1983, residente e domiciliado 
na Rua Padre  Jair Machado Gomes nº 57, Jardim Mariana, nesta cidade,  filho  de  ANTONIO 
MARCELINO DOS SANTOS e MARTA CORREIA DOS SANTOS. 
DANIELE SILVA  RIBEIRO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão estudante, estado civil 
solteira, de 25  anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no  dia  
2  de  abril  de  1987, residente e domiciliada na Avenida Athayde Marques nº 36, Vila  Prado, 
nesta cidade, filha de LAZARO DANIEL RIBEIRO  e  ROSELI  APARECIDA  DA SILVA RIBEI-
RO. 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,  9 de fevereiro de 2013.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo 
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:               
DIEGO SHIMODA  KOBA  SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão autônomo, estado 
civil solteiro, de  28  anos  de  idade,  nascido  em Caçapava, Estado de São Paulo, no dia 24 
de maio de 1984, residente  e domiciliado na Rua José Benedito Salgado nº 85, Centro, nesta  
cidade, filho de GERALDO DA SILVA e MIRIAM SHIMODA KOBA SILVA.            
ELIZABETH ALCKMIN RAMOS   NOGUEIRA,   de   nacionalidade   brasileira, profissão profes-
sora, estado civil divorciada, de 32  anos  de  idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, no dia  30  de  julho de 1980, residente e domiciliada na Rua José Benedito Salgado  
nº  85, Centro, nesta cidade, filha de LUIZ FERNANDO RAMOS  NOGUEIRA  e  MARIA ISABEL 
ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA. 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,  9 de fevereiro de 2013.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo 
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
ROGÉRIO CUNHA DE  LIMA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão analista de PCP, 
estado civil solteiro, de 35 anos de  idade,  nascido em Registro, Estado de São Paulo,  no  dia  
9  de  dezembro  de  1977, residente e domiciliado  Rua  Elpidio  Sales  Duarte  nº  173,  Jardim 
Imperial, nesta cidade, filho de JOAQUIM  QUEIROZ  DE  LIMA  e  NOEMIA CUNHA DE LIMA.                                                     
RAQUEL  DE  JESUS  RIBEIRO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão supervisora finan-
ceira, estado civil divorciada, de 32 anos de  idade, nascida em São Paulo, Estado de São 
Paulo, no dia 12 de maio de  1980, residente e domiciliada Avenida Abel Corrêa  Guimarães  nº  
81,  aptº. 34, bloco 2, São Benedito,  nesta  cidade,  filha  de  ANTONIO  AMARAL RIBEIRO e 
TEREZINHA DE JESUS PAULINO. 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,  9 de fevereiro de 2013. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo 
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:            
JEFFERSON RENATO  MELO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão metalúrgico, estado 
civil solteiro, de 23 anos de  idade,  nascido  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no 
dia 14 de setembro  de  1989, residente e domiciliado  na  Avenida  Paraná  nº  142,  Maricá,  
nesta cidade, filho de FRANCISCO DE MELO FILHO e SONIA MARIA DA SILVA.
CARLA TAMIRIS  SALGADO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão estudante, estado 
civil solteira, de 22  anos  de  idade,  nascida  em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,  
no  dia  15  de  dezembro  de 1990, residente e domiciliada na  Rua  José  Maria  Monteiro  nº  
305, Jardim Imperial, nesta cidade, filha de  LAERCIO  DONIZETI  SALGADO  e JUCINEIA DA 
CONCEIÇÃO DA COSTA SALGADO. 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,  9 de fevereiro de 2013.                
                                                          
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo 
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                
CASSIO VIANA DE  JESUS,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão economiário, estado 
civil solteiro, de 25 anos de  idade,  nascido  em Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, no dia 13 
de fevereiro de  1987, residente e domiciliado na Rua Sara nº 171, Parque das  Nações,  nesta 
cidade, filho de JOSÉ CAETANO DE JESUS JUNIOR e MARIA EMILIA VIANA  DE JESUS.                                                             
DÉBORAH CRISTINA   LANDI   MASQUIO,   de   nacionalidade   brasileira, profissão nutri-
cionista, estado civil solteira, de 26 anos  de  idade, nascida em Votuporanga, Estado de São 
Paulo, no dia 21 de novembro  de 1986, residente e domiciliada na Rua Fátima de Camargo 
Loberto nº  45, Vila Verde, nesta cidade, filha de LUIZ ANTONIO MASQUIO e SUELI  LANDI 
MASQUIO. 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,  9 de fevereiro de 2013.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:                
OSMAR RICARDO DO NASCIMENTO, de  nacionalidade  brasileira,  profissão tecnólogo em logística, 
estado civil solteiro, de 45  anos  de  idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
no dia  1  de  agosto de 1967, residente e domiciliado Rua  Abelardo  Pinto  Piolin  nº  59, Bela Vista, 
nesta cidade, filho de WALDEMAR AUGUSTO  DO  NASCIMENTO  e SEBASTIANA SIMPLICIA DO 
NASCIMENTO.                                  
ANGELITA VALDELICE BARBOSA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão artesã, estado civil  sol-
teira,  de  27  anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 18 de 
setembro  de  1985, residente e  domiciliada  Rua  Professora  Myrian  Penteado  Rodrigues Alckmin 
nº 72, Jardim Resende, nesta cidade, filha de ESTEVÃO  BARBOSA e BENEDICTA DULCE DE LIMA 
BARBOSA. 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,  13 de fevereiro de 2013. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:           
GERALDO EDUARDO  DA  SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão motorista, estado civil sol-
teiro, de 45  anos  de  idade,  nascido  em Mariana, Estado de Minas  Gerais,  no  dia  13  de  outubro  de  
1967, residente e domiciliado na Rua Ubatuba  nº  140,  Cidade  Nova,  nesta cidade, filho de ANTERO 
PINTO DA SILVA e MARIA DOS REIS DA SILVA. 
ELAINE DE  AMORIM  LEANDRO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão auxiliar de escritório, estado 
civil divorciada, de 37 anos de  idade, nascida em Mogi das  Cruzes,  Estado  de  São  Paulo,  no  dia  15  
de setembro de 1975, residente e  domiciliada  na  Rua  Ubatuba  nº  140, Cidade Nova, nesta cidade, 
filha de ELIAS SABINO LEANDRO  e  SILÉA  DE AMORIM LEANDRO. 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,  13 de fevereiro de 2013. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 1.525, do 
Código Civil Brasileiro:                 
JOSÉ VANDERLEI  AUGUSTO   CORDEIRO,   de   nacionalidade   brasileira, profissão auxiliar de 
almoxarifado, estado civil solteiro, de 25  anos de idade, nascido em Lagoinha, Estado de  São  Paulo,  
no  dia  17  de abril de 1987, residente e domiciliado Rua Capitão  Antonio  Marcondes do Amaral nº 312,  
Alto  do  Cardoso,  nesta  cidade,  filho  de  JOÃO FRANCISCO CORDEIRO e MARIA CONCEIÇÃO 
APARECIDA SANTOS CORDEIRO.  
THAMIRES DE  CAMPOS  SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão técnica em informática, 
estado civil solteira, de 23  anos  de  idade, nascida em  Pindamonhangaba,  Estado  de  São  Paulo,  
no  dia  19  de dezembro de 1989, residente  e   domiciliada   Rua   Capitão   Antonio Marcondes do 
Amaral nº 312, Alto do Cardoso, nesta  cidade,  filha  de VICTOR MAYER DA SILVA e MARIA IZABEL 
DE CAMPOS SILVA. 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,  13 de fevereiro de 2013.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:              
DIOGO KENNEDY  QUEIROZ,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão gesseiro, estado civil solteiro, 
de  23  anos  de  idade,  nascido  em Montes Claros, Estado de Minas Gerais, no dia 23  de  abril  de  
1989, residente e domiciliado na Rua Gino Amadei  nº  173,  Jardim  Morumbi, nesta cidade, filho de 
MARIA DA SOLEDADE QUEIROZ.               
SABRINA  DE   OLIVEIRA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão atendente, estado civil solteira, 
de 20  anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  26  de  junho  
de  1992, residente e domiciliada na Rua José Dias Sobrinho nº  257,  Castolira, nesta cidade,  filha  de  
ADRIANO  DE  OLIVEIRA  e  ADRIANA  APARECIDA HENRIQUE DE OLIVEIRA. 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,  8 de fevereiro de 2013.  
  
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:               
JOSÉ NERIS BARBOZA, de nacionalidade brasileira,  profissão  pedreiro, estado civil divorciado,  de  
56  anos  de  idade,  nascido  em  Serra Branca, Estado de Pernambuco, no dia 24 de outubro de 1956,  
residente e domiciliado na Rua  José  Luiz  Marcondes  nº  358,  Mombaça,  nesta cidade, filho de PE-
DRO FAUSTINO BARBOZA e MARIA DE SOUZA NERIS.        
ELIANA COSTA  FERREIRA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão autônoma, estado civil divor-
ciada, de 37 anos  de  idade,  nascida  em Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no dia 7 de  julho  
de  1975, residente e domiciliada na Avenida Princesa do Norte  nº  220,  Cidade Nova, nesta cidade, 
filha de OTAVIANO BRAZ FERREIRA  e  PAULINA  COSTA FERREIRA. Apresentaram os documentos 
1, 3, 4 e 5, do  Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  de  algum  impedimento,  oponha-o  na 
forma da Lei.                                                          
Pindamonhangaba,  8 de fevereiro de 2013. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:               
CELSO ANTONIO DE  ASSIS   CARVALHO,   de   nacionalidade   brasileira, profissão calheiro, estado  
civil  solteiro,  de  28  anos  de  idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 7  de  
outubro de 1984, residente e domiciliado Rua Yara Lucia Barbosa de Menezes  nº 218, Jardim Morumbi, 
nesta cidade, filho de CELSO ANTONIO DE  CARVALHO e ISABEL CRISTINA DE ASSIS CARVALHO.                                
DANIELA  APARECIDA  CAMPOS  DA  SILVA,  de  nacionalidade  brasileira, profissão balconista de 
frios, estado civil solteira, de  23  anos  de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
no  dia  8  de agosto de 1989, residente e domiciliada  Rua  Yara  Lucia  Barbosa  de Menezes nº 218, 
Jardim Morumbi, nesta cidade, filha  de  JOSÉ  RODOLFO DA SILVA e IRANI  APARECIDA   CAMPOS   
DA   SILVA.   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,  8 de fevereiro de 2013.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:                
PAULO DELFINA DE FARIA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão vigilante, estado civil solteiro, 
de 31  anos  de  idade,  nascido  em Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, no dia 31 de dezembro  de  
1981, residente e domiciliado  na  Rodovia  Dr.  Caio  Gomes  Figueiredo  nº 17800, Km  17,  Balneário  
Piracuama,  nesta  cidade,  filho  de  JOÃO ANTONIO DE FARIA e BENEDITA APARECIDA DELFINA 
DE FARIA.                
DIANA LIMA DA SILVA, de  nacionalidade  brasileira,  profissão  caixa, estado civil solteira, de 28  anos  
de  idade,  nascida  em  Teresina, Estado do Piauí, no dia 27 de junho de 1984, residente  e  domiciliada 
Avenida Rodrigo da Silva Araujo nº 124, Santa Cecilia,  nesta  cidade, filha de MARIA DE JESUS LIMA. 
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,  8 de fevereiro de 2013. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 022/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. FANY OIRING, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Pedro Amadei, São Benedito, inscrito no município sob a sigla 
SE11.09.16.004.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 023/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. HEITOR CORREA GONÇALVES, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Galdino Jesus dos Santos, Vila Suiça, inscrito no mu-
nicípio sob a sigla NE12.13.09.004.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 024/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. HEITOR CORREA GONÇALVES, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Cristina Ap. Alves Moreira, Vila Suíça, Quadra F, Lote 
08, inscrito no município sob a sigla SE12.01.02.017.000, para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 025/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. HEITOR CORREA GONÇALVES, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Geraldo Prudente dos Santos, Vila Suíça, Quadra F, Lote 
18, inscrito no município sob a sigla SE12.01.02.007.000, para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 026/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. HEITOR CORREA GONÇALVES, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Geraldo Prudente dos Santos, Vila Suíça, Quadra F, Lote 
18, inscrito no município sob a sigla SE12.01.02.007.000, para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 PROCESSO EFCJ-101/2012

Encontra-se aberta na ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, a CONCORRENCIA nº 
001/2013, objetivando a permissão de uso, a título precário, DE UNIDADES COMERCIAIS DENO-
MINADAS DE “QUIOSQUES”, “ÁREAS” e “IMÓVEIS”, localizados no interior do Parque Estadual do 
Capivari, na cidade de Campos do Jordão - SP, de propriedade do Governo do Estado de São Paulo, 
sob guarda e administração da Estrada de Ferro Campos do Jordão, destinadas à exploração, me-
diante remuneração e encargos de administração, implantação, operação, manutenção e exploração 
comercial, incluindo a possibilidade de veiculação publicitária ou ações promocionais nas Áreas, tipo 
MAIOR OFERTA, POR LOTE. A realização da sessão será na data de 12/03/2013 no horário de 
09:00, na Rua Martin Cabral, 87, Centro, Pindamonhangaba -SP. A partir do dia 13/02/2013, às 9h00 
e no mesmo endereço acima poderão ser consultados ou obtidos na integra o edital. A visita técnica 
deverá ser agendada pelo tel. (12) 3644-7405, com o Sr. Marcelo Scofano.
Pindamonhangaba, 08 de fevereiro de 2013.

Ayrton Camargo e Silva - Diretor Ferroviário

Publicado no Diário Oficial do Estado dia 09/02/2013.

Ata da 6.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.02.2013.

Às dez horas do dia sete de fevereiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Sexta 
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 6.ª Sessão Ordinária, realizada em 05.02.2013. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Mon-
teiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0278/12 Anderson da Silva Aquino. 
II – RELATOR: Srª. Bruna Danielle da Silva Alves: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 
1-0289/12 Helder Souza Lima.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de Fevereiro de 2013. 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

DECRETO N°   4.938, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dispõe sobre a delegação de competências e responsabilidades das funções administrativas a 
que se refere, e dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba, que prevê 
a possibilidade de delegação, por meio de decreto,
CONSIDERANDO o grande número de atos e procedimentos na Administração Pública e os 
princípios constitucionais,
D E C R E T A
Art. 1º Fica delegada aos Secretários Municipais e ao Subprefeito a competência para as solici-
tações nas modalidades de licitação.
Parágrafo único. Todas as solicitações serão encaminhadas para a anuência do Prefeito.
Art. 2º Fica delegada ao Diretor do Departamento de Licitações e Compras e seus subordinados 
a responsabilidade pelo procedimento licitatório desde o edital até sua finalização.
Parágrafo único. O Diretor do Departamento de Licitações e Compras e seus subordinados res-
pondem administrativamente ou judicialmente pelos procedimentos e eventuais irregularidades 
a que derem causa.
Art. 3º A abertura de procedimento licitatório de qualquer valor será instaurada pelo Diretor do 
Departamento de Licitações e Compras.
§1º Fica delegada à Secretaria de Finanças, o controle orçamentário dos processos licitatórios e 
das solicitações de adiantamento e outros pertinentes aos procedimentos administrativos
§2° - Ficam delegadas aos Secretários Municipais, ao Subprefeito, ao Chefe de Gabinete e aos 
Diretores, a gestão técnica e a fiscalização de todos os procedimentos das Secretarias à eles 
atribuídas;
§ 3° - Os contratos que envolvam obra ou construção, a gestão técnica e a fiscalização, serão 
de responsabilidade do Secretário de Obras, que deverá acompanhar objeto dos contratos até 
a sua conclusão;
§ 4° - Fica vedado aos Secretários Municipais, Subprefeito, Chefe de Gabinete e Diretores suas 
responsabilidades a outrem.
§ 5º - Em caso de aditamento contratual será de responsabilidade dos Secretários Municipais 
fundamentar e discriminar os motivos que o justifique, encaminhando à Secretaria de Assuntos 
Jurídicos e ciência do Prefeito.
§6º - Cabe ao Prefeito homologar e adjudicar em procedimento licitatório, ao primeiro colocado, 
o objeto da licitação, após julgamento pela Comissão Permanente de Licitação (C.P.L.);
Art. 3º Fica delegada aos Secretários Municipais a autorização para assinatura de contratos, 
convênios e termos de parceria de suas Secretarias, e seus respectivos aditivos, específicos de 
sua área, independentemente de valor, respeitado o trâmite interno, e observadas à Lei Federal 
8.666/93 e as Instruções Normativas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
§ 1º - Os contratos e convênios serão elaborados na Secretaria de Assuntos Jurídicos que 
deverá encaminhá-los para ciência do Prefeito antes da assinatura.
§ 2° - Fica vedado aos Secretários Municipais e Subprefeito delegar a gestão dos contratos e 
convênios, podendo, entretanto, ordenar aos seus subordinados o acompanhamento da exe-
cução;
§ 3º - Caso o Prefeito solicite ou venha a firmar convênio a gestão técnica e fiscalização dos 
procedimentos será de responsabilidade dos Secretários ou Subprefeito destinatários do objeto 
do convênio, os quais deverão firmar o recebimento de cópia dos mesmos;
Art. 4º - Compete ao Diretor de Arrecadação analisar, decidir e homologar, em primeira instância, 
os pedidos de remissão, isenção, anistia, renúncia fiscal, cancelamento, reclamações fiscais, 
termos de parcelamento ou de reparcelamento dos débitos tributários.
Parágrafo único. Os casos que requeiram o relatório social para a análise, este será de respon-
sabilidade do Diretor do Departamento de Assistência Social.
Art. 5º Ficam delegadas ao Secretário de Finanças as seguintes atribuições:
I – analisar, decidir e homologar, em segunda instância, os pedidos de remissão, isenção, anis-
tia, renúncia fiscal, cancelamento, reclamações fiscais, termos de parcelamento ou de repar-
celamento dos débitos tributários, de acordo com as legislações federal, estadual e municipal, 
responsabilizando-se por todas as medidas decorrentes do ato.
II – autorizar a abertura de conta corrente em nome da Prefeitura para movimentação de adian-
tamentos, pelos servidores responsáveis, indicados pela sua respectiva Secretaria;
III- aprovar as certidões de regularidade fiscal para taxistas referentes à comprovação para efei-
to de isenção de IPI e ICMS na aquisição de automóveis de passageiros e fabricação nacional, 
nos termos dos modelos -  anexos I e II - do presente Decreto;
IV – fiscalizar em conjunto com o Diretor do Departamento de Finanças a comprovação de regu-
laridade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do contratante 
ou conveniado, bem como a comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais instituídos por lei, quando da realização dos pagamentos.
Art. 6º - Ficam delegadas ao Secretário de Planejamento as seguintes atribuições:
I – elaborar juntamente com a Comissão Permanente de Avaliação os laudos de avaliação de 
imóveis de acordo com a NBR 502/89, NBR 5676/1989, NBR 14653-2 e suas alterações, nos 
procedimentos de desapropriação;
II- providenciar para que todos os projetos elaborados para abertura de procedimento licitatório, 
cujo objeto seja a construção de obra, estejam completos.
Parágrafo único. A homologação dos laudos de que trata o inc. I deste artigo será pelo Secretário 
de Planejamento com a anuência do Prefeito.
Art. 7º Todos os demais atos que compreendem a Administração Pública serão de responsa-
bilidade dos Secretários pertinentes as suas Secretarias e só serão firmados após a decisão e 
anuência do Prefeito.
Art. 8º - Os cheques emitidos serão assinados pelo Prefeito em conjunto o Secretário de Fi-
nanças.
§1º. Na eventual ausência do Secretário de Finanças assina em conjunto com o Prefeito Munici-
pal o Diretor do Departamento de Finanças
§2º. Na eventual ausência do Prefeito assinam em conjunto o Secretário de Finanças e Diretor 
do Departamento de Finanças.
Art. 9º. Cabe a Secretaria de Assuntos Jurídicos todas as defesas da Administração, cumprindo 
as Secretarias a responsabilidade pelo fornecimento das informações.
Parágrafo único. Em caso de necessidade de preposto nos processos  judiciais, o Secretário 
da área será responsável por representar a Administração Pública na qualidade de preposto, 
podendo indicar seus subordinados para representá-lo na data designada pela Secretaria de 
Assuntos Jurídicos.  
Art. 10. Em todos os procedimentos, caso haja irregularidade, os Secretários, Subprefeito, Dire-
tores e Chefe de Gabinete, de cada Secretaria, respondem administrativamente, judicialmente e 
perante os Tribunais de Contas do Estado e da União por seus atos.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, especialmente o Decreto nº 4.516, de 24 de março de 2009.
Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 de fevereiro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

ANEXO I

Certidão para efeito de comprovação, por motorista profissional, que exerce ativi-
dade de condutor autônomo em veículo de sua propriedade:
CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba CERTIFICA para fins de isenção do IPI – 
Imposto sobre Produtos Industrializados sobre automóveis de passageiros de fabricação 
nacional, nos termos do que dispõe a Lei nº 8.989 de 24 de fevereiro de 1995, alterada 
pela Lei nº 9.317 de 5 de dezembro de 1996 e com vigência restaurada através da Lei 
nº 10.690 de 16 de junho de 2003, que o Sr.............., residente a rua...............nº....., 
bairro........,nesta cidade, portador do RG nº..............e CPF nº............., está inscrito nesta 
Prefeitura como condutor autônomo de passageiros, na categoria automóvel de aluguel 
(táxi), nos termos do respectivo termo de permissão,desde........., com ponto ou área de 
atividade seguinte............,  sendo que até a presente data não constam pendências em 
seu nome  e que é proprietário do veículo com as seguintes características:
Marca:
Modelo:
Ano de Fabricação:
Nº do Chassi:
Nº do Motor:
Placa:
RENAVAM nº:
Data expedição:
Certifica, ainda, que nos dois últimos anos não foi emitida certidão em nome do interes-
sado com o objetivo da presente certidão.
Nada mais para os devidos fins.
Pindamonhangaba, data.

Secretário de Finanças

ANEXO II

CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba CERTIFICA para fins de isenção do ICMS-  
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre automóveis de passageiros 
de fabricação nacional, nos termos do que dispõe o artigo 88 do Anexo I do RICMS, 
aprovado pelo Decreto nº 45.490 de 30 de novembro de 2000, acrescentado pelo De-
creto nº 46.053 de 24 de agosto de 2001, Decreto nº 47.277 de 29 de outubro de 2002 
e Decreto nº 48.294 de  2 de dezembro de 2003 e alterado pelo Decreto nº 51.092 de 
5 de setembro de 2006, que o Sr.............., residente à rua........nº....., bairro......., nesta 
cidade, portador do RG nº..............e CPF nº............., está inscrito nesta Prefeitura como 
condutor autônomo de passageiros, na categoria automóvel de aluguel (táxi), nos termos 
do respectivo termo de permissão, desde ..........,com ponto ou área de atividade seguin-
te............,  sendo que até a presente data não constam pendências em seu nome  e que 
é proprietário do veículo com as seguintes características:
Marca:
Modelo:
Ano de Fabricação:
Nº do Chassi:
Nº do Motor:
Placa:
RENAVAN nº:
Data expedição:

Certifica, ainda, que nos dois últimos anos não foi emitida certidão em nome do interes-
sado com o objetivo da presente certidão.
Nada mais para os devidos fins.
Pindamonhangaba, data.
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
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Tribuna do Norte

Plantão policial registra 
carnaval tranquilo em Pinda

Segundo estatísticas de 
ocorrências da Polícia Civil, 
o carnaval foi tranquilo em 
Pindamonhangaba. Entre as 
19h de sexta-feira (8) e 9h 
de quarta-feira (12), foram 
registrados 46 BOs (boletins 
de ocorrências). Os registros 
referem-se a furtos (a maior 
parte), desentendimento en-
tre familiares, brigas,  rou-
bos (2), apreensão de dro-
gas, acidentes de veículos, 
desacato, um procurado 
detido, uma morte natural e 
quatro fl agrantes. A ocorrên-

cia de maior destaque foi a 
prisão de autores de assaltos 
a cinco postos de combustí-
veis no município. O dele-
gado 1º DP, Dr. Vicente La-
gioto, disse: “Pela dimensão 
do público presente nas ruas 
durante o período carnava-
lesco, podemos considerar 
que o evento foi  tranquilo, 
e um detalhe importante é 
que quase não houve caso de 
embriaguez ao volante, sig-
nifi cando que os motoristas  
estão respeitando as mudan-
ças da lei seca”.

Acusado de assaltos a  postos de combustíveis é 
preso com  arma e carro utilizados nos crimes

Um homem, D.W.N.S.G., 
19 anos, residente no lotea-
mento Terra dos Ipês II, foi 
preso por policiais milita-
res, às 21h13 de sábado (9), 
nas proximidades do lotea-
mento Castolira.  Os PMs  
fazia patrulhamento pelo 

local quando avistaram um 
carro Renaut , placa de Pin-
damonhangaba, suspeito de 
ter sido usado por autores 
de roubos a vários postos de 
combustíveis no município. 
Ao ser abordado, o moto-
rista D.W. confessou haver 

participado de cinco roubos, 
citando mais duas pessoas 
como participantes, um de-
les sendo um menor resi-
dente em Roseira. Em sua 
casa foram apreendidas uma 
pistola marca Brownings ca-
libre 9mm e nove cápsulas 

intactos e um coldre. O mo-
torista e o carro foram con-
duzidos ao plantão policial, 
onde foi lavrado o fl agrante. 
Investigadores estão atrás 
dos outros dois acusados 
de haverem assaltado cinco 
postos.

Homem tem morte 
repentina no banheiro

Um homem de 56 anos, 
J.C.A.B., residente no Jar-
dim Cristina, morreu às 
10h30 de segunda-feira (11) 
enquanto tomava banho. 
Seu fi lho, P.R., disse que 
como o pai estava demoran-
do muito a sair do banhei-
ro, arrombou a porta e ele 
estava caído, sendo levado 

ao Pronto Socorro onde já 
chegou sem vida. Segundo 
o fi lho afi rmou, o homem 
teria caído de cima de um 
caminhão no dia 8 de fe-
vereiro, quando amarrava a 
carga, na cidade de Cruzei-
ro. Ele teria batido a cabeça 
no chão e sido socorrido no 
PS daquela cidade.

Homem tem cheques 
furtados do carro e 
descontados no banco

O cliente de uma agên-
cia bancária local registro 
BO na delegacia, alegando 
que foi feita pela internet, 
em sua conta utilizando 
o número de seu cartão 
de crédito, a compra de 
passagens aéreas em duas 

Compras de passagens 
aéreas são feitas em conta 
bancária de cliente

empresas, totalizando R$ 
6.250,62. Ele comunicou 
o fato à gerência do ban-
co e pediu para bloquear o 
cartão, declarando que a 
transação não foi feita por 
ele nem entregou o cartão 
a ninguém.

Procurado pela Justiça é 
preso durante o carnaval

A Polícia Militar prendeu J.H.S., 33 anos, no lotea-
mento Cidade Jardim, às 22h26 de terça-feira (12). Os 
policiais abordaram o homem em atitude suspeita e após 
consultarem sua fi cha no Prodesp, constataram que era 
procurado por não pagar pensão judicial. Foi encaminhado 
à delegacia para as devidas providências. 

PM detém menores e 
apreende 62 frascos de 
lança-perfume

As 62 ampolas apreendidas pelos policiais militares

Uma equipe da Polícia 
Militar apreendeu 62 fras-
cos de lança-perfume, às 
18h de segunda-feira (11). 
Os soldados realizavam pa-
trulhamento de rotina pelo 
centro da cidade quando, 
na rua Gustavo de Godoy, 
viram dois adolescentes em 
atitude suspeita. Após abor-
dados, foram encontrados 
em uma bolsa 30 frascos de 
lança-perfume. Em seguida, 
depois de uma diligência 
feita na residência de um de-
les no bairro Araretama, os 

soldados localizaram mais 
30 frascos. Os menores, jun-
tamente com a droga, foram 
encaminhados à Delegacia 
do município onde foi regis-
trado o BO.  O lança-perfu-
me  foi muito utilizado nos 
carnavais brasileiros, até 
que os foliões passaram a 
utilizá-lo como bebida espi-
rituosa ou inalá-la profunda-
mente. A partir de então, foi 
proibido o uso em salões e 
mais adiante a sua comercia-
lização, em meados do sécu-
lo XX.

L.A.S.M., 61 anos, pres-
tou queixa na delegacia pelo 
furto de quatro cheques de 
uma agência bancária de 
Pindamonhangaba. Segun-
do ele, foi ao banco realizar 
uma transação e seu cartão 
estava bloqueado. Ao con-
sultar o extrato, viu que qua-

tro cheques pré-datados, no 
valor de R$ 2.500,00 cada 
um, tinham sido depositados 
e compensados. Ele disse 
que os cheques estavam com 
sua esposa, que havia deixa-
do no porta-documentos do 
automóvel, de onde foram 
furtados.

Dicas  de  Segurança

Ao chegar em casa
Ao sair sozinho, procure sempre fi car no centro da cal-

çada e na direção contrária ao trânsito. Fica mais fácil 
perceber a aproximação de um veículo suspeito. Não dei-
xe de comunicar a presença de elementos suspeitos nas 
proximidades de sua casa. Ao retornar, notando algum si-
nal estranho (porta aberta, luzes acesas, etc.), não entre 
em casa, chame a polícia.

Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba

Divulgação

Polícia Militar

Casal é preso pela PM 
por tráfi co de drogas

 Drogas e objetos encontrados com o casal

Um casal foi preso pela 
Polícia Militar no bairro 
Triângulo, na noite da última 
segunda-feira (11), acusado 
de tráfi co de drogas. Graças a 
uma denuncia anônima, uma 
equipe da PM foi até o local e 
após efetuar uma ronda, con-
seguiu encontrar a residência 
e realizar o fl agrante. Na re-

sidência, onde seria feita a 
comercialização do produto, 
foram encontrados 1,8kg de 
pasta base de cocaína, uma 
balança de precisão, um ca-
derno com a contabilidade do 
tráfi co e dinheiro. O casal foi 
preso e conduzido ao Distrito 
Policial para as devidas pro-
vidências. 

Polícia Miliatar

 PORTARIA INTERNA Nº 9.256, DE 24 DE JANEIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo Secre-
tário de Administração, Resolve sobrestar os trabalhos da Comissão constituída através 
da Portaria Interna nº 9.157, de 11 de julho de 2012, Processo Administrativo Disciplinar 
nº 08/2012, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos do Memorando nº 46/13-DRH/
Serviço de Procedimentos Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de janeiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Memo nº 046/13-DRH/Procedimentos Disciplinares/Processo Interno nº 
11494/12

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA 

 ESTADO DE SÃO PAULO 

 PORTARIA INTERNA Nº 9.257, DE 24 DE JANEIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo Secretá-
rio de Administração, Resolve sobrestar os trabalhos da Comissão constituída através da 
Portaria Interna nº 9.176, de 27 de agosto de 2012, Processo Administrativo Disciplinar 
nº 011/2012, a partir de 21 de janeiro de 2013, nos termos do Memorando nº 47/13-DRH/
Serviço de Procedimentos Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de janeiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Memo nº 047/13-DRH/Procedimentos Disciplinares/Processo Interno nº 
8980/12

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA 

 ESTADO DE SÃO PAULO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA 

 ESTADO DE SÃO PAULO 

 PORTARIA INTERNA Nº 9.258, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, acolhido pelo Secretário de 
Administração, Resolve designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 
9.087, de 08 de agosto de 2012, alterada pela Portaria Interna nº 9.110, de 09 de março 
de 2012, para dar continuidade à apuração do Processo de Administrativo Disciplinar nº 
001/2012, para que no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 28 de janeiro de 2013, se-
jam concluídos os trabalhos da Comissão, nos termos dos Memorando nº 088/13-DRH/
Serviço de Procedimentos Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 30 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 30 de janeiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Memo nº 088/13-DRH/Procedimentos Disciplinares/Processo Interno nº 
25.746/2011

 PORTARIA GERAL Nº 3.973, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, Resolve DESIGNAR a servidora Sandra Maria Monteiro Candido para 
exercer a função de Gestor de Unidade de Educação Básica, a partir de 22 de janeiro 
de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 22 de janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação 

 Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em   de 06 de fevereiro de 
2013. 

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Memo nº 062/2013-SEC

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA 

 ESTADO DE SÃO PAULO 

Ata da 6.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.02.2013.
Às dez horas do dia cinco de fevereiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, 
presidente suplente, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle 
da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 5.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
31.01.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 
1-0282/12 Wagner Coutinho dos Santos. II – EXPEDIENTE: Ofício 007/13 – JARI enca-
minhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publica-
ção. III – CETRAN: Encaminhamento do Recurso: 1-0264/12 Rubens Ribeiro de Melo, 
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, 05 de Fevereiro de 2013. 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
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Vereador José Carlos Gomes - Cal

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 - FC

Diretoria De ComuniCação/CVP

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 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 

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”.
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O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está 
ag radecendo  ao  DER-
Tauba té  e  ao  P re fe i to 
Vito Ardito Lerario pela 
instalação de redutores de 
velocidade (lombadas) na 
SP-62 - Rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias- nas 
proximidades da entrada da 
Vila São Benedito, no Dis-
trito de Moreira César. Cal 
já vem lutando há bastante 
tempo para que estas lom-
badas se tornassem realida-
de, já que as mesmas são 

um pedido da população 
da Vila São Benedito e que 
irão trazer mais segurança, 
principalmente, às crianças 
e aos idosos.

Rede de 
esgoto do 
Parque 
Shangri-lá
O verea -

dor Cal e a 
Dona Noemia 
a g r a d e c e m , 
em nome dos 
m o r a d o r e s 

O Vereador Toninho da 
Farmácia (PDT), solicitou 
através dos Requerimen-
tos 449/2012 e 1053/2012, 
e reiterou através do Re-
querimento nº 048/13, do 
dia 28/01/2013, informa-
ções sobre o andamento 
do projeto de construção 
do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ).

O vereador recebeu da 
atual administração a ga-
rantia de que a obra vai ter 
início o quanto antes, pois 
a cidade necessita contar 
o mais rápido possível de 
um local adequado, com  
mão de obra qualificada, 
abrigo, canil, gatil e baias 
para  equinos ,  a lém de 
desenvolver  e  executar 
programas para combater 
doenças transmitidas por 
vetores e de agravos por 
animais peçonhentos.

Vereador toninho da FarmáCia

Toninho da Farmácia 
aguarda construção do Centro 
de Controle de Zoonoses

Diretoria De ComuniCação/CVP

Outra função impor-
tantíssima do CCZ é na 
solução do grande número 
de animais abandonados 
pela cidade, elaborando e 
coordenando uma campa-
nha de castração gratuita 
dos animais nos bairros 
mais populosos, além de  
i den t i f i ca r  l oca i s  com 
grande número de animais 
abandonados.

“É com grande satisfa-
ção que recebo a notícia 
que a atual administração 
vai dar  início as obras de 
construção do CCZ, pois 
é  grande o  número de 
animais abandonados pela 
cidade, sendo urgente que 
alguma providência seja 
tomada o quanto antes, e 
somente a construção do 
CCZ pode amenizar esta 
situação”, disse o verea-
dor Toninho da Farmácia.

Vereador Cal agradece 
pela instalação de 
lombadas na SP-62

do Parque Shangri-lá, ao 
Prefeito Vito Lerario e 

a Sabesp pelo 
in íc io  da  t ão 
sonhada  obra 
da rede de es-
goto no bairro. 
A assessora do 
vereador  Cal , 
Cidinha esteve 
no local  con-
versando com 
os moradores e 
confirmando o 

carinho e o respeito que o 
vereador Cal e o Prefeito 
Vitão tem pelos moradores 
daquela região.

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Carlos 
Eduardo de Moura – 
Magrão (PPS) visitou na 
última sexta-feira, dia 8, 
a sede da Regional Leste 
de Pindamonhangaba e, 
na ocasião, foi recebi-
do pelo Administrador 
Regional, Sr. Toninho 
e pela funcionária, Sra. 
Alda. Na oportunidade, 
o vereador Magrão disse 
ter ficado satisfeito e feliz pelo fato 
do Sr. Toninho ter sido mantido na 
Regional pela atual Administração 
e também por ele conhecer todos os 
problemas e necessidades do bairros 
que compõe o órgão. Após tomar 
conhecimento de toda a estrutura 
da Regional, o vereador Magrão 
também apresentou as reivindicações 
das comunidades após ouvir os mo-
radores e líderes de bairro. Entre os 
pedidos, Magrão destaca a criação da 
infraestrutura das ruas no bairro do 
Shangrí-la e  construção de uma nova 
avenida no bairro Cidade Nova com 
o objetivo de desafogar o tráfego de 
caminhões e outros veículos pesados. 

Jornada Mundial
da Juventude
O vereador Carlos Eduardo de 

Moura – Magrão (PPS) esteve reuni-
do na última semana com o Secretário 
de Cultura e Turismo de Taubaté. 
José Antônio Saud Júnior para ver a 
possibilidade de estabelecer parcerias 
visando as atividades promovidas 

Magrão visita Regional Leste 
para conhecer necessidades 
e fazer pedidos ao Executivo

pela Diocese de Taubaté – que englo-
ba Pindamonhangaba – para receber 
mais de 2 mil jovens de todo o País 
que deverão participar da Semana 
Missionária, evento que antecede a 
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 
que será realizada no Rio de Janeiro. 
Magrão afirmou que é preciso estudar 
a logística para acolher bem os jovens 
em nossas cidades e proporcionar 
a eles atividades culturais e sociais 
pela nossa região. A JMJ ocorrerá 
entre os dias 23 e 28 de julho no Rio 
de Janeiro e são aguardados mais 
de 2 milhões de jovens de todo o 
Planeta. “Em breve, estarei reunido 
com a Secretária de Turismo de 
Pindamonhangaba, Gislene Cardoso 
para discutirmos essa importante 
questão visando o bem estar destes 
jovens que visitarão a nossa região 
metropolitana do Vale do Paraíba”, 
explicou o vereador Magrão.

administrador da reGional leste, 
toninho, Vereador maGrão e a 
FunCionária sra. alda

Vereador maGrão, 
seCretário de Cultura e 
turismo de taubaté, José 
antonio saud Júnior, 
empresário e proprietário 
da empresa dumaFer, sr. 
humberto e proF. syllas 
puCinelli

O vereador Professor Eric (PR) participou de uma reunião na última 
sexta-feira, dia 08, com o reitor da Universidade de Taubaté (Unitau), 
professor Dr. José Rui Camargo. O principal assunto foi a instalação 
de um pólo tecnológico no distrito de Moreira César, que desenvolverá 
tecnologia para nosso parque industrial através de pesquisa, cursos de 
graduação e pós-graduação. No encontro, o vereador destacou a impor-
tância da Universidade em Pindamonhangaba, principalmente em Moreira 
César. “Com a instalação do pólo tecnológico haverá maior qualificação 
da mão de obra, exigência básica para uma boa colocação no mercado de 
trabalho. A vinda de cursos universitários atrai a instalação de indústrias 
trazendo mais empregos e desenvolvimento para a região. A intenção é 
trazer, além da UNITAU, a Universidade de São Paulo (USP), a Faculdade 
de Pindamonhangaba (FAPI) e a Faculdade de Tecnologia (FATEC) para 
o pólo ”, disse o vereador.  

Escola da Família
O vereador Professor Eric 

também se reuniu com o dire-
tor geral da FAPI e presidente 
da Funvic, professor Ms. Luís 
Otávio Palhari na quarta-fei-
ra, dia 13. De acordo com o 
vereador, a FAPI tem grande 
interesse no desenvolvimento 
do pólo tecnológico em nossa 
cidade. Outro assunto tratado 
e de  extrema relevância para 
nossos alunos foi o corte parcial 
das bolsas de estudo do progra-
ma “Escola da Família”. Segundo 
Palhari, o problema decorre do atraso na prestação de contas junto ao 
Ministério da Educação – MEC. “A FAPI, como outras instituições de 
ensino conveniadas com o programa Escola da Família devem prestar 
contas a cada três anos ao MEC. Ocorre que alguns documentos ainda 
não estão prontos devido a atraso de alguns órgãos governamentais, mas 
estamos trabalhando para regularizar a manutenção das bolsas o mais 
breve possível”, confirmou Palhari.  

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) enviou soli-
citação ao prefeito pedindo 
estudos e providências para a 
implantação de um Cemitério 
Municipal para atender os mo-
radores da região do Distrito 
de Moreira César.

De acordo com o vereador, 

Felipe César – FC pede a 
construção de um cemitério 
no Distrito de Moreira César

vereador. 
Felipe César pede ainda 

que seja estudada a melhor 
área possível para a implan-
tação desse benefício e que 
o atual governo inicie com 
a maior brevidade, visando 
“aliviar” o movimento no 
Cemitério Municipal e trazer 
maior tranquilidade aos mora-

dores do Distrito.
Campo de 
Futebol  no 
Castolira 
e Beira Rio
O vereador Felipe 

César – FC enviou 
solicitação para a ad-
ministração municipal 
solicitando estudos 
e providências para 
a construção de um 
campo de futebol nos 
bairros do Castolira e 
no Beira Rio para be-
neficiar os esportistas 
destes bairros.

Segundo o verea-
dor Felipe César – FC, 

a reivindicação do Castolira 
já foi transmitida há mais de 
10 anos para as autoridades, 
quando da implantação do 
loteamento, sendo de suma 
importância para o lazer e 
a prática esportiva dos mo-
radores. Quanto ao Beira 
Rio, é um pedido antigo e 
no passado já houve tenta-
tivas de realizar, porém sem 
sucesso, motivo pelo qual 
a comunidade esportiva da 
região vem solicitando toda 
atenção para sanar essa an-
tiga promessa. “Aproveita-
mos também para solicitar 
a construção de um Centro 
Comunitário no Beira Rio”, 
pede o vereador Felipe Cé-
sar – FC.

é importante ressaltar que o 
Distrito conta hoje com uma 
população superior a 50 mil 
habitantes e que essa necessi-
dade é uma carência de várias 
anos, causando transtorno e 
sofrimento para muitas famí-
lias num momento de profunda 
dor. “Há mais de 15 anos venho 
pedindo a construção de um 
cemitério em Moreira César. 
Pindamonhangaba necessita 
de um novo local, o cemitério 
municipal se encontra lotado 
e sem condições de novos 
túmulos. Como Moreira César 
não possui um local adequado, 
vimos aí a importância de um 
novo cemitério”, destaca o 
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Professor Eric quer 
curso universitário
em Moreira César

Vereador 
proFessor eriC 
e o reitor da 
unitau, proFessor 
dr. José rui 
CamarGo

proF. ms luís otáVio e o Vereador proFessor eriC
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PALÁCIO LEGISLATIVO DR. GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN

RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 860 - LOTEAMENTO REAL VILLE - MOMBAÇA 
CEP 12400-900 - PINDAMONHANGABA/SP - TELEFONE (12) 3644-2250

Fale com o vereador:
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

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

CÂMARA DE VEREADORES

DE PINDAMONHANGABA

ACESSE: WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

DIRETORA DE COMUNICAÇÃO:
NATÁLIA LUGLI SPER

ASSISTENTES DE IMPRENSA PARLAMENTAR:
LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783)

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

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

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

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

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), inte-
grante da Comissão de Saúde 
da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, está 
preocupado com o acesso da 
população à Farmácia Popular, 
instalada somente no bairro do 
Crispim.

Segundo o parlamentar, 
novas unidades do órgão 
deveriam ser implantadas 
em Pindamonhangaba, faci-
litando o acesso para todos 
os munícipes. Somente a 
unidade do Crispim não está 
suprindo a necessidade de toda 
população e isso acaba levan-
do as pessoas a comprarem 
medicamentos mais caros. “É 
preciso corrigir esse problema, 
instalando mais unidades da 
Farmácia Popular em locais 

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

de fácil acesso a toda popu-
lação, como no centro e nas 
regiões do Araretama, Zona 
Leste e Moreira César. E, dar 
conhecimento à população, 
principalmente aos médicos 
e aos funcionários públicos 
da área da saúde e, também, a 
todos órgãos públicos para que 
eles informem seus pacientes”, 
salientou o vereador.

Dr. Marcos Aurélio, inclu-
sive, irá reiterar em Requeri-
mento junto aos órgãos com-
petentes da Prefeitura para que 
sejam tomadas providências 
cabíveis visando resolver este 
problema para dar mais saúde 
e qualidade de vida a nossa 
população. “Quando o assunto 
é saúde, sempre temos que agir 
com prioridade”, enfatiza o 
vereador Dr. Marcos Aurélio.
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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-

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

O vereador Martim Cesar 
(DEM) encaminhou indica-
ção ao Executivo, solicitando 
providências para que sejam 
feitos estudos visando uma 
fi scalização mais efi caz ou 
até mesmo que seja proibido o 
acesso de entrada de veículos 
na rua Major Jorge Guaycuru 
de Oliveira, no bairro Santa-
na, deixando a via somente 
para saída de veículos para 
a rua São João Bosco, com 
propósito de evitar acidentes 
de trânsito e até mesmo morte 
de pedestres e ciclis-
tas que fazem uso da 
referida via.

O vereador justi-
fi ca este pedido pois 
muitos caminhões 
que fazem entregas 
de mercadorias no 
depósito do Super-
mercado Semar, lo-
calizado na rua Irmã 
Maria Dyonisia Sei-
dl, vem ignorando a 
placa de trânsito que 
proíbe a entrada dos 
mesmos na rua Major 
Jorge Guaycuru de 
Oliveira, colocando 
a segurança dos mo-
radores e transeuntes 
em risco.
Iluminação pública

O vereador Mar-

Vereador Martim 
Cesar pede mais 
segurança no trânsito

tim Cesar, encaminhou In-
dicação ao prefeito Vito 
Ardito, solicitando pro-
vidências para que seja 
realizado estudos visando 
a instalação de Iluminação 
Pública na Estrada Munici-
pal José Marcondes Vieira, 
na altura do nº 2100, no 
bairro Pinhão do Borba. 
“Com a falta de iluminação 
na região, a segurança dos 
moradores fica prejudica-
da”, comenta Martim Cesar.
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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.

VEREADOR RODERLEY MIOTTO

ORDEM DO DIA

4ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio Legis-
lativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 18 de 

fevereiro de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 04/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina uma rotatória 
do Município, localizada na Rodovia Caio Gomes Figueiredo, de MARIANA AUGUSTA 
FERNANDES DE QUEIROZ”.

 Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Projetos de Lei em Fase de Tramitação:  ANO 2013.
1. Projeto de Lei n° 01/2013, do Vereador Martim Cesar, que “Denomina uma via pública do 

Município, no Loteamento Vitória Vale III, de BENEDICTO CLAUDIANO”.
2. Projeto de Lei n° 02/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina o Parque da Juventude 

de LIGIA MARIA FERREIRA DA FONSECA”.
3. Projeto de Lei n° 03/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Rua Particular de 

LUIZ GREGÓRIO”.
4. Projeto de Lei n° 05/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Travessa no Bairro 

Cruz Pequena de MARIA JOSÉ CARDOSO DA SILVA”.
5. Projeto de Lei n° 06/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Dispõe sobre exigências urba-

nísticas para projetos de loteamentos”. (Adiado por 60 dias – 05/04/2013)
6. Projeto de Lei n° 07/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche 

do Loteamento de Interesse Social Liberdade, no Distrito de Moreira César, de ESMERALDA 
SILVA RAMOS”.

7. Projeto de Lei n° 08/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Escola 
Municipal do Residencial Morumbi, de Professora ODETE CORRÊA MADUREIRA”.

8. Projeto de Lei n° 10/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina o Centro Co-
munitário do Loteamento Mombaça de MARIA SACRAMENTO DA SILVA”.

9. Projeto de Lei n° 11/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Denomina o Centro 
Comunitário do Loteamento Residencial Vila São Paulo de CENTRO COMUNITÁRIO PROFESSORA 
FRANCISCA PIRES VIEIRA (Dona Chiquinha)”.

10. Projeto de Lei n° 12/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche 
localizada na Rua Major José dos Santos Moreira, em terreno desapropriado do Sindicato Rural de 
Pindamonhangaba de TEREZINHA MACEDO PEDRO DE ANDRADE”.

11. Projeto de Lei n° 13/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Avenida 
02 do Loteamento Industrial e Comercial Jathay de ODAIR PESSOTTI”.

12. Projeto de Lei n° 17/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão, que “Denomina 
a UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, localizada na Alameda das Grevíleas II, no Bairro Terra 
dos Ipês II, neste município, de BENEDITO MARCELINO DA SILVA”.

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) solicita a Prefeitura 
Municipal e a Secretaria de 
Saúde informações e agilidade 
em relação a entrega do PSF - 
Programa de Saúde da Família,  
no bairro do Bela Vista. Foi 
constatado as obras em fase 
fi nal e o local seria entregue 
pela antiga gestão em novem-
bro e atualmente encontra-se 
abandonado.

O Vereador visitou  o Cen-
tro Comunitário e constatou as 
instalações onde são feitos os 
atendimentos - de forma precá-
ria. São enfrentados problemas 
com a chuva, onde são perdidos 
todos os tipos de materiais, 
principalmente remédios.

Foi relatado também ao ve-
reador Roderley Miotto a preca-
riedade na estrutura da sala dos 
agentes, onde há a necessidade 
de privacidade para conversas 
e exames e, atualmente, é com-

Roderley Miotto
solicita urgência na 
entrega do PSF Bela Vista

posta por biombos e a conversa 
se alastra em toda a unidade.

PA 24 horas
no Araretama
De acordo com o Vereador 

Roderley Miotto, o bairro do 
Araretama necessita de um 
Pronto Atendimento Municipal 
24 horas, devido a demanda  de 
moradores e crianças no local. 

Mediante a visitas já rea-
lizadas e diversos problemas 
apresentados nas três unidades 
do PSF – Programa de Saúde 
da Família do bairro, o vereador 
caracteriza precária a saúde pú-
blica do local e requer atenção 
a estes moradores.

“Tenho encontrado fre-
quentemente com moradores 
do Araretama e a maioria me 
cobra quanto a esta necessidade. 
Enviamos esta solicitação ao 
prefeito para as possíveis pro-
vidências”, explica o vereador 
Roderley Miotto.
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Divulgação

Carnaval 2013

Vários super-heróis visitaram o estande da Tribuna do Norte

Grupo Tudo Azul curtindo o carnaval no Creix de 
Tremembé

Prof. Leo e família curtindo a matinê na Ferroviária

Galera brincou o carnaval também no Bar do Santista

Foliões da Melhor Idade dançaram bastante no CCI

Quem será o casal de foliões mascarados na Ferroviária?

Marcão da Sabesp, filhos e genros se divertindo na Ferrô

Fábio, Cláudia, Marcelo Piorino, Alfredão Colli Corrêa 
e familiares na matinê da Praça do Quartel

Vereador professor Eric visitou o estande da Tribuna 
do Norte na Avenida do Samba

Sócios do Paineiras Country Club curtindo o Pré-
Carnaval do clube

Fantasia vencedora do Carnaval de Tremembé: UTI

Atleta Bruno Oliveira (à direita), do Palmeiras, e 
família durante baile na Ferroviária

A famosa “Vaquinha” novamente foi grande 
destaque na Ferrô

Galera muito animada dançando na Praça do Quartel

Professora Ana Paula, amigos e alunas do Balé 
Buterfly curtindo o Jucas Teles

Luizinho Gaúcho, da banda Siriloko, e Jorge Boi, 
vestidos à caráter, na última noite de carnaval na Ferrô 

Fotos – João Paulo Ouverney



A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do De-
partamento de Agricultura, 
está organizando a criação de 
uma cooperativa de produto-
res rurais do Vale do Paraíba. 
A intenção do Departamento 
de Agricultura é oferecer au-
xílio aos pequenos produto-
res, da agricultura familiar, 
tanto para a produção quanto 
para a distribuição dos pro-
dutos e a cooperativa vai aju-
dar na venda da produção. 

Na quinta-feira (14), foi 
realizada uma reunião para 
a organização do estatuto da 
cooperativa, com a participa-
ção de produtores rurais de 
São José dos Campos, que 
participaram da implanta-
ção do programa da Conab 

Pinda se organiza para sediar cooperativa 
de produtores rurais do Vale do Paraíba

Programa Federal
Segundo informações do Departamento de Agricul-

tura, a verba prevista para ser adquirida por meio da 
cooperativa deve gerar cerca de 2 mil reais mensais para 
os cooperados, que serão integrantes do programa de 
agricultura familiar, tanto no município quanto no 
Vale. A verba da cooperativa é, inicialmente, federal, 
por meio do Conab, mas a cooperativa também 
pode contemplar verba municipal. 

Ainda de acordo com o Departamento de Agricultura, 
nessa cooperativa existirá também o banco de alimentos, 
onde o excedente da produção é doado para instituições 
carentes. Esse programa também é mantido pelo Governo 
Federal, para ajudar no programa Fome Zero. 

Além da cooperativa, recentemente, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba recebeu maquinários através do Go-
verno Federal, que serão utilizados para as famílias da 
agricultura familiar.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Meio Am-
biente, realiza a doação de 
mudas de árvores para a po-
pulação, referentes ao mês 
de fevereiro. As doações se-
rão nos dias 21 e 28 de feve-
reiro, no Viveiro Municipal, 
para as primeiras 30 pessoas 
interessadas.

No dia 21, será realizada a 
doação de mudas de árvores 
apropriadas para calçadas. 
Cada pessoa poderá retirar 
até duas mudas, entre as es-
pécies: murta, rezedá, cho-
rão, merindiva, dedaleiro, ipê 
de jardim, escova de garrafa 
e fl amboyant de jardim. 

Participação
Para participar da distri-

buição de mudas, basta ir 
ao Viveiro Municipal nos 
dias 21 e 28 e retirar as se-
nhas, que serão entregues no 
mesmo dia. As mudas serão 

entregues das 8h às 10h30. 
Serão distribuídas apenas 30 
senhas por dia e cada pessoa 
poderá voltar a retirar uma 
muda após 60 dias. 

Em caso de dúvidas, o te-
lefone de contato do Depar-
tamento de Meio Ambiente é 
o 3645-1494.

Arborização
Além de embelezar a ci-

dade, atraírem pássaros e per-
mitirem o desenvolvimento 
da fauna, as árvores propor-
cionam conforto ambiental, 
absorvendo e refl etindo os 
raios solares, refrescando o 
ambiente através da absorção 
de água do subsolo para a at-
mosfera, e contribuem para a 
retenção de materiais poluen-
tes para a realização de sua 
fotossíntese.

O Departamento de Meio 
Ambiente é integrante da Se-
cretaria de Governo da Pre-
feitura de Pindamonhangaba. 

Prefeitura realiza doação de mudas 
de várias espécies de árvores

(Companhia Nacional de 
Abastecimento) no estado de 
Minas Gerais. 

De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Agricultura, a intenção da co-
operativa é fornecer merenda 
escolar para as escolas muni-
cipais das cidades integrantes, 
para isso a instituição está 
sendo organizada de modo a 
ter força para entrar na con-
corrência dessas cidades. 

Após a fi nalização do es-
tatuto, o próximo passo será 
formar a diretoria. Para tanto, 
o Departamento de Agricul-
tura realizará, até o fi nal da 
próxima semana, uma reu-
nião com os representantes 
de bairros da área rural, para 
apresentação do projeto. 

O projeto será apresen-
tado, ainda, para aprovação 
do Conselho Rural do Mu-
nicípio e, após analisado e 
aprovado, será passado para 

a apreciação do prefeito Vito 
Ardito. 

A intenção é que até o fi -
nal de março a cooperativa 
esteja em funcionamento.

Com o objetivo de res-
ponder aos seus ouvintes de 
forma mais efi caz e rápida os 
questionamentos sobre dúvi-
das e problemas em Pinda-
monhangaba, a Rádio Prin-
cesa conta com um espaço 
em sua programação voltado 
para um bate-papo com o 
prefeito Vito Ardito.

Realizando sempre às 
quartas-feiras, das 9h30 às 
10h30, o programa “O Pre-
feito e Você” trará sempre 
a participação do prefeito 
e também a de um dos seus 
secretários, respondendo per-
guntas, dúvidas e questiona-
mentos sobre o trabalho da 
secretaria e seus departamen-
tos. Com isso, os ouvintes 

terão a possibilidade de ter 
a resposta às suas dúvidas 
em tempo real, e até mesmo 
conhecer os novos projetos 
e direcionamentos que as 
diversas áreas da administra-
ção estarão realizando.

Além de conhecer as no-
vas propostas, os ouvintes 
terão a oportunidade de fazer 
perguntas ao prefeito e obter 
as respostas relacionadas aos 
mais diversos assuntos.

O espaço ainda trará ques-
tionamentos feitos à ouvido-
ria e as providências tomadas 
em relação a esses assuntos. 
“Esse espaço vai aproximar a 
administração ainda mais da 
população, mostrando clare-
za e sintonia entre os depar-

tamentos da Prefeitura”, sa-
lientou o prefeito.

Para a população, será 
uma nova oportunidade de 
esclarecer dúvidas e aguardar 
as soluções de forma rápida. 
“Os municípes são os nossos 
fi scais e nesse bate-papo po-
deremos conhecer as ques-
tões e problemas da cidade. 
Nosso papel é responder a 
população, encaminhar as 
solicitações, cobrar soluções 
e mais do que tudo, apresen-
tar novas saídas para a popu-
lação”, disse o prefeito.

Rádio de Pinda terá espaço para Prefeitura 
esclarecer dúvidas da população

Pindamonhangaba, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013

Tribuna do Norte SEGUNDO CADERNO

Cooperativa deve funcionar em março deste ano

População poderá fazer 
ligações para rádio 
e ter suas questões 

respondidas pelo 
prefeito Vito Ardito

Mudas de árvores podem ser retiradas no Viveiro

Juliana Rosa

André Nascimento

Divulgação

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Arreca-
dação e setor de Fiscaliza-
ção de Rendas, realiza nos 
dias 18 e 19 de fevereiro, a 
apresentação e treinamen-
to do novo sistema de es-
crituração online, o “Siap.
Net Issonline”, que está 
substituindo o atual siste-
ma “GissOnline”.

Na segunda-feira (18), 
o treinamento será para 

representantes dos car-
tórios e bancos, às 14 
horas, na sala de Lici-
tações da Prefeitura. Já 
na terça-feira (19), será 
a vez do treinamento 
para contadores, toma-
dores e prestadores de 
serviços, também às 14 
horas, no auditório da 
Prefeitura. 

Em caso de dúvidas, os 
telefones de contato são o 
3644-5681 e 3644-5687. 

Administração  
realiza treinamento 
do novo sistema de 
escrituração online

Nova 
plataforma 
também 
poderá ser 
acessada  
no site 
ofi cial

O que é Agricultura Familiar?
A agricultura familiar é uma 

forma de produção onde predomi-
na a interação entre gestão e traba-
lho; são os agricultores familiares 
que dirigem o processo produti-
vo, dando ênfase na diversifi cação 
e utilizando o trabalho familiar, 

eventualmente complementado pe-
lo trabalho assalariado. 

Fonte: www.mds.gov.br
Conab
A Companhia Nacional de Abas-

tecimento (Conab) está presente em 
todas as regiões brasileiras, acompa-
nhando a trajetória da produção agrí-

cola, desde o planejamento do plan-
tio até chegar à mesa do consumidor. 
A atuação da Companhia contribui 
com a decisão do agricultor na ho-
ra de plantar, colher e armazenar e 
segue até a distribuição do produto 
no mercado, fase em que a garantia 
dos preços mínimos oferecidos pelo 

governo é traduzida em abundância 
no abastecimento e estímulo à pro-
dução. As operações realizadas pe-
la Conab são coordenadas pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

Para estas ações, a Companhia 
realiza estudos e estatística dos pre-

ços, assim como os levantamentos 
de custos de produção da agrope-
cuária, a expectativa de plantio e 
de colheita de grãos, além do vo-
lume e localização de estoques pú-
blicos e privados de uma gama de 
produtos.

Fonte: www.conab.gov.br



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

Tribuna do Norte

(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!)

 ATENÇÃO – Divulgue gratuitamente sua 
programação pelo e-mail: joao.ouverney@terra.com.br

ARENA 101 TAUBATÉ – 16/02 (sábado) – Noite do Carro Cheio. 
Anderson & Rafael, e Jorge Dimas & João. 23/2 (sábado) – Bandas 
Dallas e Rodeio. 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 
–21/02 – Musical Arte. 28/02 – Banda Gold. SÁBADO - 16/02 – Voo 
Livre. Ingressos: R$ 15,00 (único). Tel (12) 3122-3812

BAR DO SANTISTA Pinda – Som ao vivo com ótimos artistas 
todo domingo e véspera de feriados, a partir das 18h.   Rua Be-
nedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil). Funciona de 
terça e domingo a partir das 17h

BOTECO DO GOL Taubaté – 16/02 (sábado) – Grupos Nosso 
Samba e Influências. Tel (12) 3411-6956 / 3641-6957 / 7815-
1645. Av. Santa Luiza de Marilac, 1.661, Vila São José 

CASARÃO Roseira – 14/02 (quinta) – Vanessa Martins e banda. 
Dj Digão. Elas vip até 23h

CERVEJARIA DO GORDO Lorena  - 16/02 (sábado) – Turma do 
Pagode. www.cervejariadogordo.com.br. Tel(s): (12) 3157-6200

CLUBE DA VILA  SÃO BENEDITO  Pinda  -  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 (quin-
ta-feira de Páscoa) – Berê & Vicente. 20/02 – Anjinho do Vale. 
DOMINGO – 17/02 – Baila Comigo. 24/02 – 5 Estrelas. Traje es-
porte 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, 23h -  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  Tremembé  -  16/02 – Banda Gold. 23/02 
– Alpha Vale. Tel 3674-2413. Ingressos: R$ 14,00 e 7,00 com con-
vite A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão 
(Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita à 1h

CREIX TÊNIS CLUBE Tremembé – 22/01 (sexta) – MC Da Leste, 
abertura MCs Muleke e Menor. 1º lote R$ 15, depois R$ 20 e R$ 
30. Tel (12) 9120-3659 e 9150-6727

CROZARIOL Tremembé - 15/02 (sexta) – Banda Rodeio. Prévia 
da Noite do Adesivo. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br

ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava –  15/2 – Marlon & 
Mrcelo, e Newton & William. Mulher vip até 0h30. Via Dutra, km 
133. Tel. 3955-9420

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

ÓBVIO CHOPERIA Pinda – 15/02 (sexta) – Banda BR 116 (SP). 
16/02 (sábado) – Queen Cover Tribute. Abre 21h30. Público li-
mitado.  17/02 (domingo) – Sunday Light.  Tel (12) 3648-4913.    
www.cervejariaobvio.com.br

PINDABAR Pindamonhangaba – Sexta – 15/02 –– Garotos do 
Vale (Sextaneja). 17/02 – Domingo -  Grupo Simplicidade (Pa-
godão de Amigos). R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  Tel (12) 
3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126

RANCHO SANTA FÉ Aparecida  - 15/2 (sexta) – Banda Espora. 
22 (sexta) – Banda 8 Segundos. R$ 20 e mulher R$ 10. Tel. (12) 
3105-1663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – 14/02 (quinta) 
– Zé Luiz. 16/2 (sábado) – Wilson & Washington. 21/2 – Marcos 
Henrique. 23/2 – Marron (de SJC). Início às 21h. Tel.  (12) 3648-
4036 e 9775-0389

RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Música ao vivo durante os 
almoços de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Tel. 
3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br

SESC Taubaté – 20/2  (21h) – Martinho da Vila. Ingressos ante-
cipados com desconto até 19/2

VILLA DI PHOENIX Taubaté – 14/2 (Quintaneja 20h30) – Ma-
theus Minas & Leandro. 17/2 (sábado) – Grupo Divã. Av. Charles 
Schneider, em frente ao Taubaté Shopping Center

VILLA SERTANEJA São José - QUINTA DE ELITE – 14/2 (21h) 
– MC Marquinho “Sangue Bom”. SEXTA-FEIRA – 15/02 – Rasta Ela 
+ Allan Croiz. Mulher de branco é vip até 0h. 22/02 – Luana Mar-
ques & Luliano.  Elas vip até 0h. SÁBADO – 16/2 – Rodolfinho 
e Equipe NRD.  E vem aí a Mega Festa com a Banda Sacode a 
Poeira...

DESTAQUE DA SEMANA

O baile do Clube da Vila São Benedito, que é realizado há 
mais de 20 anos, temporariamente passará a ser  no CCI da Vila 
Rica, devido a reformas na sede do sindicato. Endereço do CCI: 
Av. Abel Corrêa Guimarães, 1.591, três quarteirões após o SENAI. 
Domingo – 17/2 (início 19h) -  Banda Gold. Homem R$ 8,00, mu-
lher R$ 6,00 e o casal R$ 14,00. Informações: tel (12) 4642-2087. 
Na foto, Clara Romão (à esquerda), responsável pelo baile

PARA REFLETIR:  1 - “Se o amor é fantasia, eu me encontro 
ultimamente em pleno carnaval!” - Vinícius de Moraes. 2 – “Pas-
sado o carnaval todos colocam as  verdadeiras máscaras...”- 
Aline França

Foste a minha fantasia
que usei uma noite só,
e na quarta, a nostalgia
de um amor que virou pó...

PALMEIRAS AFUNDOU na segundona porque tinha o Barcos.  
Escola de samba Mancha Verde caiu para o grupo de acesso, após 
homenagear o ator Mario Lago. Por isso também “afundou”...

MORALISTAS SÃO contra mulheres seminuas no Carnaval. Tô 
com eles e não abro, também prefiro as mulheres nuas inteiro! 

O SUJEITO PESQUISAVA sobre transporte alternativo e per-
guntou à loira:- A senhora é a favor ou contra as peruas? E ela 
respondeu, brava:- Claro que sou contra... principalmente con-
tra essas “peruas” que dão em cima do meu marido no carnaval! 

Vai-se o carnaval, eu sei...
-  triste está meu coração,
pois mais um ano eu sambei 
abraçado à... solidão!

O CARA DIZ ao amigo:- Finalmente acabou o carnaval! E o 
outro responde:- Ah, era carnaval? Pensei que era a Campanha 
Nacional de Amamentação... 

QUARTA-FEIRA DE CINZAS: Tem esse nome porque, depois 
do carnaval, o que restou de muita gente é só cinza, só o pó! 

CAMISETA DE CARNAVAL de um cara que seguia à risca o 
conselho -”Evite a ressaca, mantenha-se constantemente bê-
bado”.

O folião se ferrou 
quando ao voltar, sonolento, 
na porta o chifre enroscou 
e foi dormir ao relento... 

DICIONÁRIO - “Desabrochar” - Significa dez homens com 
problema de impotência sexual... 

HAVIA UM PADRE em São Luiz do Paraitinga, há muitos anos, 
que proibia carnaval na cidade, dizendo que era uma festa do 
Diabo e fazia nascer rabo e chifres. Quanto ao rabo eu não sei, 
mas sobre os chifres, eu concordava plenamente com ele. 

CAMISETA DE CARNAVAL de um cara agarrado com uma 
mulher terrivelmente feia:- Como já dizia minha vó, antes mal 
acompanhado do que só! 

Quarta de cinzas... a vida
nos faz ser, na dispersão,
quando, de nossa avenida,
todos os sonhos se vão!

CAMISETA DE CARNAVAL - “Li tudo sobre como parar de be-
ber e deu certo: parei... de ler!” 

CAMISETA DE CARNAVAL - “Depois dos 50 anos a gente per-
de duas coisas. A primeira é a memória, e a segunda... xi, es-
queci!” 

“JUSTO MESMO É O SUTIÃ: oprime os grandes, levanta os 
caídos, protege e disfarça os pequenos.” - Autor anônimo

Eu pensando que esse amor 
não iria ter final... 
E na quarta, o dissabor:
era amor de Carnaval!

O SEGURANÇA DO CLUBE barrou o Manuel tentando sair do 
baile com uma mesa e quatro cadeiras nas costas, e ele expli-
cou:- Ora, pois pois, comprei, paguei caro, agora vou para casa 
e tenho o direito de levar. 

A MÃE SUPER PROTETORA decidiu dá um conselho para a 
filha que está prestes a se casar: - Se você quer que seu marido 
te escute e preste total atenção em cada palavra que você diz, 
só tem uma coisa a fazer: fale enquanto ele estiver dormindo!

CONHECI UM CARA tão feio, mas tão feio, que quando ia 
comprar máscara de Carnaval, só lhe vendiam o elástico...

Meu coração folião,
na alegoria “Saudade”,
foi o grande campeão
na Unidos da Eternidade!

UM DELEGADO me disse que um conhecido  que toma todas, 
disse a ele: - Doutor, resolvi o problema da nova lei seca: vou 
parar... de dirigir!

NO BAILE DE CARNAVAL, o sujeito conta: - Eu já peguei to-
das as mulheres que estão nesse baile, menos minhas duas ir-
mãs! E o amigo diz: - Pois eu já  peguei também as suas irmãs

ÚLTIMA FRASE ANTES DE MORRER II - “Tem certeza que seu 
marido vai trabalhar até mais tarde nesta última noite de car-
naval?”

FALANDO SÉRIO
Os bailes populares de carnaval (na praça do Quartel e Ave-

nida do Samba) receberam aprovação da quase totalidade dos 
foliões. Isso já acontece há anos em cidades vizinhas, e muita 
gente que saia de Pinda, ficou na cidade. Milhares de pessoas 
se divertiram durante os bailes e elogiaram a iniciativa da Pre-
feitura.

TROVA DO ALÉM
Caridade praticada 
de todos os bens que investe, 
tem os juros da alegria 
no câmbio do Lar Celeste!

Cornélio Pires - Do livro “Os Mensageiros”, psicografado pelo 
médium Francisco Cândido Xavier.

DÚVIDA CRUEL
Dois bêbados, durante o carnaval, chegaram na porta de um 

clube, e um deles disse ao amigo: - Olha, aqui que te falei, é xi-
que no úrtimo, tem até privada feita de ouro! O segurança ouviu 
bem, virou pra dentro e gritou: - Ernesto, corre aqui... descobri 
o cretino que cagou no seu trombone!

NUDEZ  X  NUDEZ!
Encanta-me, na Trova, essa versatilidade comum aos 

grandes trovadores, em se tratando de dissecar qualquer 
tema proposto, seja o gênero que for: lírico, filosófico, 
humorístico, etc.

Exatamente por isso, nas cidades que organizam con-
cursos e introduzem também as trovas de humor no car-
dápio, sou favorável a que se estabeleça o tema único a 
ambos os gêneros.  Esta é a melhor forma de extrairmos, 
de quem realmente possui talento, as preciosidades de 
que somente eles são capazes. Veja o que ocorreu em um 
concurso realizado no Rio de Janeiro, no ano de 1995.  O  
tema lírico/filosófico era  “NUDEZ”.  E o tema humorístico  
era... “NUDEZ”,  também!

Observemos como esses três mestres da poesia (vivos e 
fortes entre nós, graças a Deus!) se saíram:

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PINTO:  
Nas noites longas e frias
é que mais sinto a viuvez
destas mãos nuas, vazias,
buscando a tua nudez!

Na praia, passei-lhe um pito
e exigi nudez total.
- Se ela já era um “palito”,
para que “fio dental”?

SÉRGIO BERNARDO: 
Se Deus, que é justo, nos fez
à Sua imagem sagrada,
prefiro crer que “a nudez
jamais será castigada”!

Ante a serpente, o nudista,
fazendo cara de mau,
pega um toco e não despista:
mata a cobra e mostra o pau!

EDMAR JAPIASSÚ MAIA:
Em teu olhar libertino,
que disfarças mas não mudas,
com meu olhar descortino
duas meninas... desnudas!

Uma estilista afamada,
no atelier, nua em pelo,
foi pelo esposo flagrada,
quando “provava” um modelo!

Quanta versatilidade, hein!  Diante de um nível assim, 
“nenhuma nudez será castigada”; ao contrário, será pre-
miada, sempre!

“MINHA ALMA VIAJANTE, coração 
independente, por você corre perigo, 
tô  afim dos teus segredos,  de tirar 
o teu sossego, ser bem mais que um 
amigo... ” – Paula Fernandes
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Copa Regional de Futebol “José Maria 
da Silva” realiza 2ª rodada domingo

A Copa Regional de Fu-
tebol “José Maria da Silva” 
retorna neste domingo (17) 
com a segunda rodada. A 
competição é organizada por 
Vlamir Lucas de Sousa Silva 

“Macarrão”, e  homenageia o 
saudoso José Maria da Silva, 
que foi grande esportista, jo-
gador e presidente do Colora-
do da Vila São Benedito onde 
residia. 

Categoria Veteranos-Cinquentão
8h30- Estádio do Maricá
Juventus (Taubaté) x  Ranco Alegre (Campos do Jordão)
8h30- Estádio Ramirão (Jd. Bela Vista)
Vila São Geraldo (Taubaté) x Independente (Pinda)
8h30- Estádio Tio Nê (Feital)
Bandeirante (Pinda) x Colorado (Pinda)
 
Categoria Amador
 10h30- Estádio Ramirão (Jd. Bela Vista)
 Força Jovem (Tremembé) x Colorado (Pinda)
 10h30- Estádio Cardosão (Alto do Cardoso)
 Parque São Luiz (Taubaté) x Piranguinho (Ubatuba)
 10h30- Estádio da Afizp (Haras Paulista)
 Araretama (Pinda) x Vila São José (Pinda)
 10h30- Estádio Tio Nê (Feital)
 Bandeirante x Fluminense
 10h30- Estádio do Maricá
 Independente (Pinda) x Abaeté (Taubaté
 10h30- Estádio Amadeu Rossi (Vila São Benedito)
 Vila São Geraldo (Taubaté) x Floresta (Tremembé)
 

Resultados da primeira rodada:
Veteranos-Cinquentão
  Rancho Alegre 2 x 0 Independente
  Juventus 1 x 1 Colorado – Nos pênaltis, vitória do 
Juventus.
  Vila São Geraldo 1 x 1 Bandeirante – não houve  
cobranças de pênaltis.
 
Categoria Amador
  Força Jovem 2 x 1 Piranguinho
  Colorado 2 x 2 Vila São José – Nos pênaltis, vitória do 
Vila São José.
  Parque São Luiz 0 x 0 Araretama – Nos pênaltis, 
vitória do Parque São Luiz.
  Bandeirante 1 x 1 Abaeté – Nos pênaltis, vitória do 
Abaeté.
  Fluminense 3 x 1 Floresta
 Independente 0 x 2 Vila São Geraldo

Tabela da 2ª rodada – 17/2 - domingo

Tabela dos jogos
14/2 – Quinta-feira – Início 18h30
ADC Novelis x Vila São José (veterano), Joia da Dutra x 
Dubiex (veterano), GBS x Personal Academia (adulto), 
Araretama x Paulista (adulto) e 
Sapopemba x UBBF (adulto)

15/2 – Sexta-feira – Início 18h
ADC Novelis x R. das Palmeiras (infantil), 
Paulista x UBBF (veterano), Benfica x Portal 
(veterano), Azeredo x Ipê I (adulto) e São Caetano x 
Paulista (adulto)

16/2 – Sábado – Início 18h
Pasin x Vila são João (infantil), Portal Café x União 
(veterano), Moreira César x Aparecida (veterano), 
Liberdade x Personal (adulto) e Santa Cruz x Vila São 
Benedito (adulto)

19/2 (Terça-feira – Início 18h
V.S. João x União Arara (infantil), Benfica x UBBF 
(veterano), Joia da Dutra x ADC Novelis (adulto), 
Estrela x ADC Novelis (adulto) e Vila São José x União 
Arara (adulto).

Continua a Copa Distrito de Futsal 
A Copa Distrito de Fut-

sal prosseguiu a partir des-
ta quinta-feira (14), com as 
partidas sendo realizadas no 
Centro Esportivo “Zito” de 
Moreira César a partir das 

18h, com entrada franca. 
A competição, organi-

zada pelo esportista Leão 
(Leão Móveis), abrange as 
categorias infantil, adulto e 
veteranos.

A Copa de Futebol 
“João Tubarão” entra na 
fase do mata-mata já neste 
sábado (16), com os jogos 
da categoria Amador,  no 
estádio Vera Assoni, bair-

ro Socorro, início às 14h. 
A partida de volta das eli-
minatórias será no dia 23 
de fevereiro. Sábado (9) 
aconteceu a última rodada 
da fase classificatória.

Resultados da última rodada
Amigos do Mário Garcia  2 x 1 Flamengo
Juventude do Araretama  2 x 0 Amigos do Araretama

Jogos do mata-mata neste sábado 

Flamengo x Paulistano (14h)
Juventude do Araretama x Amigos do Mário Garcia (15h45)

Copa João Tubarão entra 
da fase do mata-mata

Resultados e tabela da última rodada
10/2 – 8h30
Ipanema  1 x 2 Refugo (campo do Socorro)
Benfica 2 x 3 Flamengo (campo do Socorro)
Malack  4 x 1 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.
Seis equipes disputam a Copa: Flamengo RSB, 
Benfica (2º time do Flamengo), Campo Alegre, 
Refugo, Malack e Ipanema (de Taubaté

A Copa é uma homenagem ao saudoso ex-atleta que 
foi vice-presidente do Flamengo RSB, Giba, falecido 
em 18 de novembro de 2010, segundo o organizador, 
João Tubarão.

Resultados da Copa 
Giba de Futebol

A Copa Giba de Fute-
bol prosseguiu no domin-
go de carnaval (10) no es-
tádio Silvéria Aparecida 

Assoni Machado “Dona 
Vera” – campo do Socor-
ro -  onde aconteceu a 4ª 
rodada do Cinquentão.

Liga de Futsal  abre inscrições 
para duas competições

A diretoria da Liga Pindamonhangabense de Futebol 
de Salão informa que estão abertas inscrições para os 
campeonatos das categorias sub 11 (nascidos de 2022 a 
2004 – 9, 10 e 11 anos)  e principal (livre). As inscrições 
podem ser feitas na sede da entidade, à rua Capitão José 
Martiniano Vieira Ferraz, 167 (ao lado do mercado muni-
cipal). Telefones (12) 3648-5278 e 9107-5713. O presi-
dente da Liga é Benedito José Coelho “Pintado”.

Célia Lima

Copa Distrito tem bons jogos no “Zito”,  Moreira César

Leão, presidente e Ewerton, técnico, durante partida do Colorado na Copa “Zé Maria”

João Paulo ouverney

O lateral direito Bruno 
Oliveira, um dos destaques 
do Palmeiras na Copa São 
Paulo de Futebol Juniores, 
passou o carnaval em Pin-
damonhangaba, onde sua 
família reside. Terça-feira 
ele esteve no baile notur-
no da Ferroviária onde foi 
entrevistado com exclu-
sividade pela Tribuna do 
Norte.

Bruno, 20 anos,  é nas-
cido e criado em Pindamo-
nhangaba, filho de Edson 
Oliveira e Maria de Lour-
des Antunes de Oliveira. 
Ele conta: “Comecei a jo-
gar futebol com oito anos 
de idade, na escolinha da 
Ferroviária. Quando tinha 
16 anos fui jogar no Mi-
rassol e Vitória da Bahia, e 
destaquei-me no Campeo-
nato Paulista Sub 17 onde 
fui descoberto por empre-
sários do Palmeiras. Em 
2010 foi feita a negociação 
com o alviverde, onde es-
tou  até hoje.”

O atleta diz:  “Minha 
família era corintiana, 
mas depois que fui para o 
Palmeiras, claro que pas-
samos a ter muito carinho 
por esse grande time e atu-
almente todos lá em casa 
torcem para o clube que eu 
defendo”.

Sobre a eliminação 
pelo Santos na Copa São 
Paulo, Bruno comentou: 
“Nosso time vinha bem, 
mas o professor Narciso 
nos alertou antes do jogo 
que o Santos também tinha 
um ótimo elenco e devía-
mos estar preparados para 
qualquer resultados, e ven-
cer ou perder faz parte de 
toda competição”.

“Jogar em um time 
grande como o Palmeiras 
é o sonho de todo atleta, 
e claro que me sinto mui-
to feliz por estar lá. E es-
pero, como todos, ter uma 
chance de jogar na equipe 
profissional e aproveitá-la. 
E também um dia chegar 
à seleção brasileira, meta 
principal de quem joga fu-
tebol”.

A respeito da discipli-
na, Bruno fala: “Estamos 
sujeitos às mesmas regras 
dos profissionais: muito 
treino, dormir cedo, nada 
de balada, temos que abrir 
mão de muitas coisas se 
quisermos ter sucesso em 
nossa atividade”.

“Gosto muito de Pinda-
monhangaba, onde nasci e 
vive minha família, e sem-
pre que posso venho curtir 
a cidade e os amigos, e o 
Carnaval foi uma dessas 
poucas oportunidades”, fi-
nalizou Bruno Oliveira.

Jogador do Palmeiras 
passa carnaval em 
Pindamonhangaba
Bruno Oliveira foi um dos destaques 
na Copa São Paulo de Futebol Juniores

João Paulo Ouverney
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A equipe de futsal femi-
nino de Pindamonhangaba 
está nas quartas de final da 
VI Taça Vanguarda. O pri-
meiro jogo será contra São 
Sebastião, neste sábado 
(16), às 18 horas, no giná-
sio Gringão, na casa do ad-
versário. Caso as represen-
tantes da Princesa do Norte 
vençam poderá enfrentar o 
São José dos Campos, na 
semifinal.

O técnico Marcos Derri-
co conta que a equipe vem 
treinando forte e as expec-
tativas são as melhores pos-
síveis, pois representar a 
cidade em que vive e com 

atletas que também moram 
no município é algo que lhe 
dá muito orgulho.

A VI Taça Vanguarda é 
promovida pela emissora 
de TV filiada à rede Globo 
e conta com a participação 
de onze equipes da região. 
Todos os jogos são em São 
Sebastião.

Pinda tem sua comis-
são técnica formada pelo 
professor Marcos Derrico, 
preparador físico Vinícius 
Viterbo e o fisioterapeuta 
Rodrigo Rabelo, eles con-
tam com a garra e talento 
das atletas pindenses para 
garantir bons resultados.

Os interessados em pra-
ticar alguma modalidade 
esportiva, oferecida pela 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer, devem se 
apressar. Ainda estão abertas 
algumas vagas para a prática 
esportiva, bastando procurar o 
ginásio ou o centro esportivo 
mais próximo de sua residên-
cia para obter informação.

As oportunidades são para 
crianças e adolescentes, de 6 a 
17 anos. A partir dos 6 anos de 
idade já é possível fazer parte 
das escolinhas da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, como é 
o caso de capoeira, ginástica 
artística e ginástica rítmica.

No ginásio Juca Moreira, 
por exemplo, podem praticar 
voleibol crianças de 7 a 10 
anos todas as terças e quin-
tas-feiras, das 7h30 às 8h30, 

e dos 11 aos 14 anos, nos 
mesmos dias da semana, das 
8h30 às 9h30.

A Prefeitura convida to-
das as crianças e adolescentes 
para praticar algum esporte, 
pois a atividade física tam-
bém contribui com o intelecto 
e físico do indivíduo. Existem 
aulas de futsal, handebol, vo-
leibol, basquete, judô, atletis-
mo, futebol, capoeira, entre 
outras.

Para fazer a inscrição, 
basta procurar a secretaria de 
onde pretende fazer as aulas 
e apresentar o RG, ou certi-
dão de nascimento, e duas 
fotos 3x4. O horário de aten-
dimento é de segunda a sex-
ta-feira das 7h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 17h30, com ex-
ceção dos ginásios “João do 
Pulo” e “Zito”, que é das 8 às 
20 horas.

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer, da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, am-
pliou o horário de atendi-
mento à população. Este 
medida foi tomada para 
que os munícipes possam 

obter informações sobre 
seus filhos e também fazer 
a inscrição para praticar al-
guma modalidade.

De acordo com a secre-
taria de Esportes, o horá-
rio foi alterado para que o 

atendimento seja feito de 
acordo com as necessida-
des dos munícipes, pois, no 
horário comercial, muitos 
pais trabalham e não po-
dem ir às secretarias dos 
ginásios.

O administrativo dos 
centros esportivos João 
Carlos de Oliveira “João 
do Pulo” e José Ely Miran-
da “Zito”, funciona das 8 
às 20 horas, de segunda a 
sexta-feira.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes e La-
zer, está fazendo o cadastro 
de munícipes que utilizam 
as dependências do Centro 
Esportivo José Ely Miranda 
“Zito” e João Carlos de Oli-
veira “João do Pulo”. Para 
fazer o cadastro basta retirar 
uma ficha na secretaria.

É necessário apresentar 
cópias do RG, ou certidão 
de nascimento, CPF, com-
provante de endereço e duas 
fotos 3x4. A ficha deve ser 

entregue na secretaria do 
“Zito”, de segunda a sexta-
-feira, entre as 8 e 20 horas.

Este cadastro é uma ma-
neira da administração muni-
cipal ter o contato e controle 
dos frequentadores e solicitar 
a colaboração de todos para 
manter as boas condições de 
uso do espaço público.

Em breve, o munícipe 
deverá apresentar a cartei-
rinha para utilizar as de-
pendências, tanto durante a 
semana como aos sábados e 
domingos.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes e La-
zer, convida judocas e inte-
ressados nesse esporte para 
participar de uma palestra, 
que será realizada na próxi-
ma quarta-feira (20), às 15 
horas, no ginásio do Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira “João do Pulo”. A 
entrada é gratuita.

O palestrante será o ju-
doca Leandro Guilheiro, 
um dos principais nomes 
da modalidade.  Ele con-
quistou duas medalhas de 
bronze olímpicas, sendo 
em Atenas, 2004, e Pe-
quim, 2008.

Guilheiro fará uma clí-
nica esportiva, a partir de 
exercícios e fundamentos do 
judô, e uma explanação so-
bre sua carreira.

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer destaca que este 
será um bom momento para 
que todos os que se interes-
sam pelo judô, tanto os atle-
tas, como os pais de judocas, 
possam prestigiar o evento, 
porque compartilhar conhe-
cimento é um diferencial na 
vida de todos. 

Para obter mais informa-
ções basta entrar em con-
tato com a Secretaria de 
Esportes pelo telefone (12) 
3648-2248.

Escola de Esportes está com vagas abertas

Secretaria de Esportes amplia horário 
de atendimento à população

As ginastas de Pindamo-
nhangaba são privilegiadas e 
podem usufruir dos melhores 
equipamentos para a prática 
da modalidade. A Prefeitura 
de Pindamonhangaba possui 
um ginásio amplo e os atletas 
têm a oportunidade de treinar 
com excelentes professores. 
Para o setor feminino existem 
paralelas assimétricas, trave 
de equilíbrio, entre outros, 
para o masculino há cavalo 
com alças, argolas, paralelas 
simétricas e barra fixa.

A Prefeitura também 
adquiriu a pista de tumble 
track, utilizada para exercí-
cios de maior complexida-
de, mesa de salto, colchões 
e tablado. Estes produtos de 
ponta ficam no Centro de 
Treinamento Luiz Caloi.

A ginástica artística é um 
esporte que exige bastan-
te disciplina e dedicação do 
atleta, por este motivo, há 
treinadores que afirmam ser 
um esporte ‘precoce’, porque 
com seis anos já é possível 
praticá-la.

No Luiz Caloi, os ginastas 
das categorias pré-infantil, 

Prefeitura faz cadastro de 
munícipes que frequentam 
Centros Esportivos

Ginastas treinam em equipamentos de ponta

infantil, juvenil e adulto (que 
é a partir dos 13 anos) fazem 
os seus treinamentos e repre-
sentam a cidade em competi-

ções como: Jogos Regionais, 
Abertos, da Juventude, entre 
outros. Pindamonhangaba é 
um seleiro e as ginastas ves-

tem a camisa dentro e fora 
dos tablados.

De acordo com especia-
listas da modalidade, os 
equipamentos que existem 
em Pindamonhangaba são 
excelentes e contribuem 
com o melhor rendimento 
das atletas e facilita o de-
senvolvimento de alguns 
elementos, dando aos atle-
tas mais segurança e dimi-
nui os riscos de contusões, 
porque são específicos para 
a prática de ginástica artís-
tica.

Analuz Araújo, 11 anos, 
e Suelen Vitório, 13 anos, 
integram a equipe de gi-
nástica artística de Pinda-
monhangaba e representam 
o município. Afirmam que 
treinar com estes equipa-
mentos é ótimo e já perce-
beram grandes mudanças. 
Suelen garante que repre-
sentar Pinda é algo que a 
orgulha bastante e treinar 
nos aparelhos novos é bom 
e já sentiu melhoras em 
seus movimentos, porque 
contribuem bastante para fa-
zer os elementos novos.

Equipe de futsal feminino 
está nas quartas de final 
da Taça Vanguarda

Prefeitura convida judocas para palestra

Prefeitura de Pindamonhangaba investe na formação esportiva para valorizar atletas da cidade 

Categoria é um dos destaques da cidade

Medalhista 
olímpico 
será 
palestrante 
em Pinda
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Quatro bandas de Pin-
damonhangaba fi zeram 
bonito e incendiaram 
mais de 80 mil foliões 
na Avenida do Samba do 
Carnaval “Caia na Folia” 
2013, promovido pela 
Prefeitura.

Frente de Varanda, 
Banda Bala, Garotos do 
Valle e Multi Band Show 
fi zeram o público ferver 
nas quatro noites de folia, 
mostrando talento e ani-
mação de sobra.

Em cinco horas de 
apresentações musicais 
em cada noite, o reper-
tório das bandas contou 
com diversos ritmos e não 
deixou os foliões descan-
sarem.

No sábado (9), logo 
após a passagem do Blo-
co Juca Teles, 20 mil pes-
soas dançaram ao som do 
axé music e do sertanejo 
universitário das bandas 
Frente de Varanda e Bala.

No domingo (10) e na 
segunda-feira (11), aproxi-
madamente 17 mil foliões, 
por noite, curtiram o “arro-
cha” dos Garotos do Val-
le e o axé da Multi Band 
Show (que tocou nas duas 
noites), além do “repete-
co” de Frente de Varan-
da, que levantou o públi-
co com sucessos como 
a balada funk “Amor de 
chocolate” e “Dança Ku-
duro”. 

Para encerrar, 17 mil 

Bandas da cidade incendiaram 
os foliões na Avenida do Samba

Multidão e Banda Garotos do Valle, que se apresentou no domingo (10) e segunda-feira (11) para cerca de 17 mil pessoas, no palco montado na Avenida do Samba

Célia Lima

Multi Band Show sacudiu os foliões na Avenida do Samba ao ritmo do axé

Mais de 140 mil 
pessoas ‘caem’ na folia 
em Pindamonhangaba

pessoas transformaram o lo-
cal num grande bailão de ar-
rasta pé, na terça-feira (12), 
com os replays dos Garotos 
do Valle e Banda Bala, que 
levantaram poeira na avenida. 

“Está muito divertido! Só 
show legal, com músicas do 
momento para todo mundo 
curtir e dançar muito. Estou 
adorando esse carnaval!” 
garantiu a estudante Ana Pa-
tricia Aires, de 18 anos, que 
compareceu à avenida com 
um grupo de amigos nas qua-

tro noites de folia.
Se o público aprovou, os 

músicos definiram as apre-
sentações como inesque-
cíveis. Marcelo Mello, vo-
calista da banda Frente de 
Varanda, dividiu a emoção 
com a platéia. “Vocês são 
incríveis! Estou arrepiado. 
Esse carnaval está lindo de-
mais!”, gritou no palco.

Andresa Rodrigues, 
vocalista da Multi Band 
Show, falou da mesma sen-
sação. “Foi inesquecível 

cantar para tanta gente. 
Eu olhava do palco e não 
via o final (da platéia), 
era uma multidão can-
tando com a gente, dan-
çando, pulando. Emoção 
pura!” destacou ela.

Além das quatro ban-
das que se apresentaram 
na avenida, o Carnaval 
“Caia na Folia” contou 
com a banda Charles 
Anjo 45, que animou 
as matinês no Largo do 
Quartel.

AIANDRA ALVES MARIANO

O Carnaval 2013 “Caia 
na Folia” foi um verdadeiro 
sucesso de público, com a 
participação de mais de 140 
mil pessoas em todos os dias 
de evento. De acordo com 
estimativa da Polícia Militar, 
somente nos quatro dias de 
folia foram mais de 95 mil 
pessoas nas ruas da cidade.

O Festival de Marchinhas, 
realizado em janeiro na Pra-
ça do Quartel, reuniu cerca de 
três mil pessoas nos três dias de 
eventos e dois dias de ensaio. O 
Pré-Carnaval de Moreira César, 
realizado no dia 3, contou com 
cerca de 5 mil pessoas.

Durante o período de Car-
naval, as atrações da progra-
mação ofi cial contabilizam 
mais de 2 mil pessoas no 
desfi le das Dondocas, rea-
lizado no sábado de manhã; 
mais 25 mil, de acordo com 
estimativa da PM, no Juca 
Teles, sem contar as pessoas 
que acompanharam o desfi le 
sem seguir o bloco e a rotati-
vidade dos foliões, totalizan-
do 40 mil foliões; e, ainda de 
acordo com a Polícia Militar, 
uma média de 17 mil pessoas 
por dia de show na Avenida 
do Samba e 5 mil por dia nas 
matinês da Praça do Quartel.

Festival de Marchinhas                  3.000

Pré-Carnaval                                 5.000

Dondocas                                     2.000

Juca Teles                                  40.000

Shows *                                      17.000 
Matinê *                                         5.000

Preto Joia e mulata no Pré-Carnaval de Moreira César

Números do Carnaval 2013

* Público por dia

Célia Lima

Fernando Noronha-PortalR3
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Grupo amor Exigente
Melhores fantasias indi-

viduais: 1 – Vitor (Pirata); 2 
– Laís (Bailarina); 3 – Biani 
(Baiana); 4 – Arthur (Cha-
ves; 5 – Lara (Cleópatra); 6 
– Maria Eduarda (Princesa); 
7 – Manuela (Espanhola); 8 
– Emanuella (Sininho) e 9 – 
Laís (Gatinha).

Melhores fantasias du-
plas: 1 – Maria Bonita e 
Lampeão (Nikolas e Maria 
Clara); 2 – Bruxinhas – Sa-
mira e Zanatelli e 3 – Rainhas 
da Bateria (Isabela e Laís)

Crianças premiadas nas matinês do Paineiras

CCI do Vila Rica

Tecladista e vocalista Mané da Banda Gold

Creix de Tremembé

Matinê realizada pelo grupo Amor Exigente

Bar do Santista

Frequentadores do Bar do Santista durante carnaval

Presidente do CCI, Marilda Guerra (no centro), 
com foliãs durante baile na entidade

Galera de Pinda presente no carnaval do Creix

Premiação dos bailes de matinê da Ferroviária

Diretores da Ferroviária 
e premiados no último 
dia de matinê do clube

Dupla Chavez e diretor Edson   Bailarina e diretor Jó       Diretor Alemão e as Bruxas      Cleópatra

A Espanhola                          Laís Gatinha e diretor Raul   Lampeão e Maria Bonita      O Pirata e diretor Luiz

Melhor Folião: 3º lugar 
- Marinheiras Giulia, Maria 
Julia e Beatriz; 2º lugar - 
Abelhinha Julia Braga; e 1º 
lugar - Pompom Julia Maciel

Melhor Fantasia: 3º lu-
gar - Monster High Maria 
Eduarda, Maria Eduarda e 
Giovana; 2º lugar - Mickey 
Igor Amadei; e 1º lugar -  
Capitão Gancho Eduardo 
Faria Foliãs - Marinheiras                             Fantasia - Monster High

Fantasia - Mickey                  Fantasia - Pirata                   Foliã - Abelhinha                   Foliã - Pompom

A Princesa                        Rainhas da Bateria                     Dupla de Sininhos                Bailarina (de branco)

Bruna Pires Bruna Pires

Bruna Pires Bruna Pires Bruna Pires Bruna Pires

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney João Paulo Ouverney João Paulo Ouverney João Paulo Ouverney

João Paulo OuverneyJoão Paulo OuverneyJoão Paulo OuverneyJoão Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney João Paulo Ouverney João Paulo Ouverney João Paulo Ouverney



Tribuna do Norte 
Pindamonhangaba, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013 15

A equipe da Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
aproveitou as festividades 
ofi ciais de Carnaval para re-
alizar a conscientização e 
distribuição de preservativos 
para jovens e adultos.

Mais de 35 mil preserva-
tivos foram distribuídos nos 
quatro dias de Carnaval e no 
Pré-Carnaval de Moreira Cé-
sar, o que representa todo o 
estoque enviado pelo Minis-
tério da Saúde para o evento 
na cidade. Também foram 
distribuídos panfl etos edu-
cativos e realizadas ações de 
conscientização.

As funcionárias da Saúde 
foram divididas em grupos e 
percorrem toda a Avenida do 
Samba várias vezes por dia, 

A Corrida das Dondocas reuniu cerca de 100 atletas, no sábado (9). O evento foi promo-
vido pela Secretaria de Esportes, e foi oportunidade para treino e avaliação de resultados. 
Na categoria até 14 anos, Gabriele Ferreira dos Santos fi cou no primeiro lugar. Entre 20 e 
24 anos, ouro para Arone Lúcia Gomes de Paula. Quem subiu mais alto no pódio, entre 25 
a 29 anos, foi Thais Oliveira da Silva. Maria Aparecida Beirigo de Souza fi cou em 1º lugar 
entre 30 e 34 anos. Pelo masculino, até 14 anos, primeiro lugar para Bruno Alexandre dos 
Santos. De 15 a 19 anos, para Paulo Henrique Moreira da Silva. De 20 a 24 anos, Evandro 
Galindo. Robson Karlos de Oliveira garantiu o ouro na categoria entre 25 e 29 anos. Dos 
30 aos 34 anos, o atleta Natanael Ramos Cuba fi cou em 1º. 

Festival infantil de fantasia 
encerra matinê no ‘Quartel’

Os quatro dias de Carnaval 
de Pindamonhangaba foram 
tranquilos, com poucas ocor-
rências. As informações foram 
fornecidas pela Polícia Militar, 
nesta quinta-feira (14), após 
análise inicial das estatísticas.  
De acordo com o comandante 
interino da PM de Pindamo-
nhangaba, Ten. William, não 
houve registro de nenhum rou-
bo ou furto de veículos duran-
te os quatro dias de Carnaval. 
Houve apreensão de entorpe-
centes, de uma arma, sete fl a-
grantes (tráfi co, roubo e porte 
de armas) e quatro menores 
recolhidos. No total, 800 veí-
culos foram vistoriados, entre 
motos e carros, sendo recolhi-

dos três carros e uma moto. So-
mente uma pessoa foi pega no 
teste do bafômetro, dirigindo 
alcoolizada. “Isso mostra que 
os foliões foram mais cons-
cientes neste ano, indo pular 
o Carnaval a pé ou de carona. 
Vimos em Pindamonhangaba 
um Carnaval com a presença de 
muitas famílias e isso inibe o uso 
de bebidas alcoólicas”, analisou 
o comandante interino. Ele afi r-
mou, ainda, que de acordo com 
o combinado com a Comissão 
Organizadora do Carnaval, o 
policiamento deste ano para os 
dias de festa foi aumentado em 
200 homens a mais no efetivo, 
nas ruas, garantindo a seguran-
ça da população. 

De acordo com informa-
ções do Pronto Socorro Mu-
nicipal, não houve nenhum 
acidente grave nas rodovias 
de entorno da cidade.  

Estrutura
Além da Polícia Mili-

tar, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba contou ainda 
com a parceria do Corpo de 
Bombeiros, que vistoriou e 
emitiu laudo aprovando toda 
a estrutura de palcos, tendas, 
palanques e arquibancadas 
utilizadas para o evento. O 
Carnaval teve, também, a 
participação de segurança 
terceirizada, Guarda Munici-
pal e Brigada, além de ambu-
lâncias de plantão.

Circuito Folia ferveu 
com desfi les dos blocos

AIANDRA ALVES MARIANO
O Circuito Folia foi 

uma das novidades do 
Carnaval “Caia na Folia” 
2013, promovido Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba e 
ferveu com a participação 
dos blocos carnavalescos 
da cidade.

No início da noite de 
domingo (10) e segunda-
-feira (11), os blocos de 
abadás saíram pelas ruas 
próximas à Avenida do 
Samba com seus animados 
foliões e também com o 

pessoal da “pipoca”, como 
são conhecidas as pessoas 
que não fazem parte do 
bloco mas que também 
participam da folia.

Na primeira noite, 
desfi laram os blocos Chi-
que Chitas, Arteduvale, 
Esquenta, Banana Ouro, 
Pirado e Império do Coli-
bri, que levou mais de 100 
foliões para pular em seu 
‘cordão’. 

Na segunda feira, o es-
treante Bloco Bom a Beça 
com Jesus, abriu os desfi les, 

inovando com marchinha 
evangélica. “Nosso objetivo 
é evangelizar com alegria, 
mostrar que Jesus pode dar 
a alegria e a vida eterna a to-
dos que o aceitarem em seus 
corações”, destacou a orga-
nizadora do bloco, pastora 
Renata Galvão. 

A seguir, os blocos In-
dependentes, do Baiano, 
do Cupim, do Nego Loko 
e do Chacrinha, levaram 
alegria para a Avenida do 
Samba, somando cerca de 
mil foliões para a festa.

Carnaval de Pindamonhangaba 
foi o mais seguro dos últimos anos

O Circuito Folia foi realizado em dois dias, com a participação de 12 blocosEquipe da Saúde distribui 
mais de 35 mil preservativos 

Jovens e adultos receberam preservativos

A matinê na Praça do 
Quartel foi realizada nos 
dias 10, 11 e 12, ao som da 
banda Charles Anjo 45, que 
tocou grandes sucessos entre 
samba, axé e as tradicionais 
marchinhas carnavalescas. 
No último dia, a Comissão 
Organizadora do Carnaval 
realizou a premiação do fes-
tival infantil de fantasias. A 
festa ainda contou com 108 
crianças participantes.

Na categoria individual, 
os vencedores foram Yam 
Amorim, de cinco meses, 
que estava fantasiado de pi-
rata; seguido por Amanda 
(Sininha); e Gabrieli (espa-
nhola).

Na categoria trio, os cam-
peões foram Rayane, Rúbia 
e Isabela Gouvêa, que se 
fantasiaram da personagem 
Minie; seguidas por Natá-
lia, Bianca e Vitória Beatriz 
(Branca de Neve); e Naomi, 
Gabriela e Beatrice Camar-
go (ciganas).

Para as duplas, os desta-
quem fi caram com Pedro e 
Beatrice (Aladim e cigana); 
Pepê e Lucas (Pânico); e 
Yasmim e Francisco (borbo-
leta e Patati).

A Prefeitura ainda pre-
miou com troféus outras 
crianças pela criatividade 
demonstrada nas roupas.

Foliãs mirins recebem troféus na matinê, realizada 
ao som do Charles Anjo 45. Média de cinco mil 
pessoas passou pela praça nos três dias de evento

Célia Lima

todos os dias do Carnaval, 
com a intenção de realizar a 
conscientização para a pre-

venção da Aids e das DSTs – 
Doenças Sexualmente Trans-
missíveis.

Mais de 2 mil pessoas 
participaram do Bloco das 
Dondocas, na manhã de sá-
bado (9), pelas ruas do cen-
tro de Pindamonhangaba. 
Neste ano, o bloco teve um 
apoio maior da Prefeitura, 
e saiu com caminhão, segu-
rança, batedores da PM e do 
Departamento de Trânsito. A 
equipe dos departamentos de 
Turismo e de Cultura organi-
zou o desfi le durante todo o 
trajeto. 

Jorge Boi, um dos funda-
dores do bloco, estava muito 
satisfeito com o sucesso do 
desfi le. “Esse é o verdadeiro 
carnaval de rua de Pindamo-
nhangaba, é com o bloco das 
Dondocas que o carnaval re-
almente começa em Pinda”. 

O “porta-bandeiras” Ri-

Bloco das Dondocas reúne mais de 
2 mil pessoas pelo centro da cidade

As Dondocas literalmente pararam o trânsito de Pinda

cardão estava surpreso com 
os participantes. “No ano 
passado foram cerca de mil 
pessoas, esperávamos em 
torno desta quantidade neste 
ano”, disse. 

O morador da cidade de 

Americana, Wil, estava com 
uma turma de amigos, na 
maior felicidade. “É a segun-
da vez que venho para Pinda 
só para participar do bloco. 
As Dondocas é o melhor blo-
co carnavalesco do Brasil!”

Corrida das Dondocas abre o 
calendário esportivo de atletas

Maria Fernanda Munhoz

Célia Lima
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AIANDRA ALVES MARIANO
“Juca Teles, amora em 

fl or, boca do povo são pa-
lavras de amor” foi o refrão 
mais repetido no carnaval 
“Caia na Folia” 2013, em 
Pindamonhangaba.

O Bloco Juca Teles, de 
São Luís do Paraitinga, arras-
tou cerca de 25 mil pessoas, 
pelas ruas do centro da cida-
de, no sábado (9), segundo 
informações da Polícia Mili-
tar. Somadas as pessoas que 
assistiram o bloco e os foli-
ões esporádicos, a Comissão 
Organizadora do Carnaval 
chega a um número fi nal de 
mais de 40 mil pessoas.

A multidão saiu do Lar-
go do Quartel por volta das 
16h30 e foi atraindo mais 
foliões durante o trajeto de 
mais de duas horas até a Ave-
nida do Samba.

Jovens, adultos, crianças 
e idosos, famílias inteiras 
acompanharam o bloco.

Grupos de foliões forma-
ram seus próprios mini-blo-
cos e esperaram em pontos 
estratégicos do percurso para 
se juntar ao arrastão do Juca 
Teles. Esse foi o caso do blo-
co Itaitrava, que reuniu cerca 
de 60 pessoas. “Foi a quarta-
vez que fi zemos o nosso blo-
co. É muito divertido, porque 
fi camos todos juntos. Só fa-
mília e amigos bem chegados. 
Diversão garantida!”, contou 
a jornalista Fernanda Maria.

Benito Campos, que fun-
dou o bloco há mais de 30 
anos, e faz o papel do Juca 
Teles, animou a multidão, 
acompanhado da Banda Es-
trambelhados. Sem parar de 
pular e dançar, os foliões iam 
ao delírio toda vez que Beni-
to assumia o microfone para 
fazer o tradicional discurso: 
“Do céu, do purgatório e do 
inferno, ninguém escapa. Sa-
bem por quê?” E os foliões 
respondiam em uníssono: 
“Porque hoje é carnaval!”

Juca Teles arrasta 40 mil foliões em Pinda

Legenda

À frente do Juca Teles, uma verdadeira multidão a perder de vista, aguardava a passagem do bloco

Os representantes dos blocos de abadá, integran-
tes dos dois dias de Circuito Folia, receberam troféus 
de participação no Carnaval 2013 “Caia na Folia”, 
na tarde de quinta-feira (14), nas dependências da 
Fundação Dr. João Romeiro. Os troféus foram entre-
gues pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio 
de integrantes da Comissão de Carnaval. 

No total foram treze blocos premiados. 
Em seguida, após a entrega dos troféus, foi 

realizada uma reunião de avaliação da participação 
dos blocos no Carnaval deste ano, quando foram 
sugeridas melhorias para o próximo ano. Entre ou-
tras decisões, fi cou defi nido que, para o Carnaval de 
2014, a apresentação dos blocos será realizada em 
uma só noite, e a participação será condicionada 
ao cumprimento de um regulamento, que será feito 
em conjunto entre a Comissão Organizadora e os 
participantes.

A multidão atrás do bloco era grande, para além do que os olhos alcançavam. Os foliões fi zeram todo o percurso acompanhando a letra da famosa marchinha do Juca Teles

Veja fotos do 
Carnaval no 
site da Tribuna 
do Norte

Acesse o site www.tribu-
nadonorte.net e veja fotos 
de todos os eventos carna-
valescos: desfi le do Juca 
Teles, shows na Avenida do 
Samba, matinês na Praça do 
Quartel, bailes nos clubes, 
comemorações em entida-
des, desfi le de blocos, e tudo 
o que aconteceu em Pinda. 
O jornal teve uma tenda na 
Avenida do Samba durante 
todo o Carnaval, onde os fo-
liões poderam retirar exem-
plares da Tribuna.

Os tradicionais bonecões estavam presentes. O Juca Teles saiu da praça do Quartel, este ano seguindo um novo trajeto até a avenida

Representantes dos blocos recebem troféus de participação

Maria Fernanda Munhoz

Aiandra Alves Mariano

Maria Fernanda Munhoz

André Nascimento
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