TRIBUNA DO NORTE
Fundado em 11 de junho de 1882

Fundação Dr. João Romeiro - Criada em 6 de maio de 1980

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

Ano 131 - Nº 8198 - R$ 1,00
André Nascimento

Cooperativas de
Moreira César e do
Castolira recebem
equipamentos
Duas cooperativas de reciclagem,
uma de Moreira César e outra do
Castolira, vão receber no dia (1º/3),
às 11 horas, no recinto São Vito, três
prensas e duas balanças de material
reciclado.
SEGUNDO CADERNO

Ação da saúde
vai beneﬁciar
100 pessoas em
Moreira César
A realização de dois mutirões vai
beneficiar 100 pessoas em Moreira
César, neste sábado (2), no Centro Integrado de Saúde e Assistência Social.
Às 6 horas começam os atendimentos de oftalmologia; às 8, os de
eletrocardiograma.
SEGUNDO CADERNO

Prefeitura faz
reunião no
Castolira
A Prefeitura de Pindamonhangaba
realizou, na última semana, uma reunião com os moradores do Castolira.
Na oportunidade, os moradores puderam levar seus questionamentos e
reivindicações. A maioria dos assuntos abordados foi referente à habitação, obras e saúde.
SEGUNDO CADERNO

Homem morre
após ser atingido
por trem
Um homem de 24 anos, Antonio
José da Silva Dias, morreu depois
de ter sido atingido por um trem. Segundo consta em BO na delegacia, o
acidente ocorreu às 17h40 de quarta-feira (27), perto da passagem de nível e passarela de Moreira César.
POLÍCIA 5

Centro de
Recuperação
deverá ser
instalado em Pinda

Pindamonhangaba estuda a implantação de um Centro de Recuperação para dependentes químicos. A iniciativa faz parte do plano de governo
da atual administração e deverá ser
realidade dentro de alguns meses.
PÁGINA 3

previsão
do tempo
SEXTA-FEIRA - 1º/3
Nublado,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
27ºC

SÁBADO - 2/3
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
28ºC

Tenaris Confab é uma das principais fábricas de Pindamonhangaba e uma das responsáveis pelo fortalecimento da industrialização na cidade

Prefeito é recebido em
indústria de tubos em Pinda

O prefeito Vito Ardito visitou, na tarde da quarta-feira (27), as dependências da indústria Tenaris Confab de PindamoPÁGINA 3
nhangaba. A empresa gera atualmente cerca de três mil empregos, diretos e indiretos no município.

Copa Distrito de Futsal decide
títulos nesta sexta-feira
Célia Lima

Termina nesta sexta-feira
(1º/3) a tradicional Copa Distrito de Futsal. A primeira partida será às 19 horas, onde os
atletas da categoria infantil
disputam o título; em seguida,
é a final do veterano. Por último acontece a final do adulto.
Todos os jogos são no ginásio
do Centro Esportivo José Ely
Miranda "Zito", com entrada
franca.
ESPORTES 16

Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
30ºC

SEGUNDA-FEIRA - 4/3
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
31ºC
CPTEC INPE

O título da Copa Vanguarda de
Futsal será decidido neste sábado
(2), em São Sebastião, no ginásio
"Gringão". Campos do Jordão e Pindamonhangaba fazem a final.
ESPORTES 16

Atleta de Pinda
conquista ouro
em competição

Moreira César recebe mutirão
da dengue no sábado

A atleta pindense Mariana Tarine
Nakamura conquistou a medalha de
ouro na fase regional da competição
Colônia Japonesa, promovida na pista
do Ibirapuera, em São Paulo, no domingo, dia 24 de fevereiro. Ela participou da prova dos 1.500 metros rasos.
ESPORTES 15
Célia Lima

O Distrito de Moreira César vai receber uma grande ação de combate ao mosquito
transmissor da dengue, o Aedes aegypti, neste sábado (2), a partir das 8 da manhã. O
mutirão é organizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba.
PÁGINA 3

Padre Furtado assume cargo
de diretor do Salesiano
Célia Lima

DOMINGO - 3/3

Copa Vanguarda
de Futsal Feminino
será decidida
neste sábado

O padre Roberto Donizete
dos Santos Furtado assumiu
o cargo de diretor do Instituto
Profissional Salesiano de Pindamonhangaba, sábado dia 23 de
fevereiro. Nascido na Vila São
Benedito, Distrito de Moreira
César, ele retorna à sua terra
natal após 40 anos.
PÁGINA 4

Flamengo e Mário
Garcia decidem
o título da Copa
João Tubarão

As equipes do Amigos do Mário
Garcia (técnico Djalma) e Flamengo
(técnico João Tubarão) realizam neste sábado (2), às 15h, no estádio Vera
Assoni "Dona Vera" (bairro do Socorro), a final da Copa de Futebol Amador da Copa João Tubarão.
ESPORTES 16
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Anhanguera tem inscrições abertas para cursos de pós-graduação

Editorial
Violência no futebol
não é de hoje
Um dos assuntos mais comentados atualmente em
todo o mundo é o polêmico caso da morte do garoto boliviano, Kevin Spada, vitimado por um sinalizador durante
o jogo Corinthians x San José, na cidade de Oruro. Na
verdade, a violência nos estádios de futebol é um problema antigo que existe em competições, desde as mais importantes, até os mais simples campeonatos amadores.
Muitos torcedores do time Industrial de Coruputuba
ainda se recordam – e são testemunhas - dois tristes
episódios ocorridos durante as disputas do Campeonato Estadual de Futebol Amador.
Em 1973 a Industrial chegou à ﬁnal da competição, e a decisão foi em uma única partida no campo
do time Máquinas Piratininga, na capital paulista. O
“estádio”, na verdade, era uma armadilha. Cercado
por um fosso, como os antigos castelos medievais, só
tinha acesso por meio de uma “pinguela” de madeira.
A equipe de Pindamonhangaba jogava por um empate para conquistar o título, se perdesse haveria cobrança de pênaltis. As hostilidades começaram antes
do início do jogo, e os atletas de Pinda foram avisados
que teriam que perder o jogo e a cobrança de pênaltis,
ou as consequências poderiam ser dramáticas.
E, claro, o jogo terminou com vitória do time da casa,
e vieram as penalidades. Se a Industrial marcava, o árbitro alegava que tinha havido invasão de área e anulava,
e assim ia até o cobrador errar. E quando era a vez do
time da casa, a arbitragem fazia tudo até as cobranças se
tornarem gols. Os jogadores da Industrial de Coruputuba
tiveram que se conformar em voltar para casa com o troféu de vice-campeões e várias escoriações.
Mas também nesse caso, Deus escreveu certo por
linhas tortas. Em 1975, dois anos depois, classiﬁcaram-se as mesmas duas equipes para a ﬁnal do campeonato. A Federação Paulista, ciente do ocorrido em
1973, marcou a decisão para uma tarde de sábado no
Morumbi, como jogo preliminar da partida São Paulo x
Portuguesa Santista, válida pelo Paulistão.
A Industrial venceu o jogo por 1 x 0, gol marcado
pelo jogador Tija, e a equipe foi recebida com grande
festa na entrada da cidade. Foi a vitória da técnica e
dedicação de um dos melhores times que Pindamonhangaba já teve, contra a violência que há 38 anos
já existia no esporte chamado futebol.

Geografando
Criação: Professor Souza Leite
Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Atmosfera
A palavra atmosfera resulta
da união de duas palavras gregas, atmós (vapor) e sphaíra
(esfera). É uma estrutura de
gás que envolve um satélite ou
planeta. Na Terra, essa estrutura possui diversas camadas e,
em sua parte mais densa, pode
chegar a até 800 quilômetros de
altitude a partir do nível do mar.
Toda essa espessura, torna-se
ﬁna quando a comparamos com
o diâmetro do globo terrestre, de
12,8 mil quilômetros. Apesar de
ser uma camada “ﬁna”, a atmosfera desempenha um papel fun-

damental para a vida em nosso
planeta, pois possui o oxigênio
que respiramos, mantém a Terra
quente, protege os seres vivos
dos raios ultravioleta vindos do
Sol e trabalha como uma espécie de escudo contra meteoritos.
Existem alguns critérios utilizados para classiﬁcar a atmosfera, mas o mais difundido é a
divisão feita conforme as variações de temperatura segundo a
altitude, repartindo a atmosfera
em cinco camadas: troposfera,
estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera.

Para quem busca atualizar o
currículo e melhorar suas chances
de empregabilidade e ascensão
proﬁssional, as unidades da Faculdade Anhanguera de São José dos
Campos, Jacareí, Taubaté (unidades 1 e 2, e a Universidade Anhan-

guera-Uniderp - polo Pindamonhangaba estão com inscrições abertas
para seus cursos de pós-graduação.
A instituição oferece especialização
em diversas áreas de interesse,
sempre focada nas necessidades
do mercado de trabalho da região.

A seleção para ingresso nos cursos
de pós-graduação consiste na análise do currículo e entrevista com o
coordenador do programa, que será
agendada mediante a inscrição. Interessados podem se inscrever pelo
site www.portalpos.com.br ou direta-

mente na unidade. O investimento
mensal é a partir de R$ 249,99, e as
aulas começam no início de março.
Para quem se inscrever até o início
das aulas, há um desconto especial. A primeira parcela do curso sai
por R$ 99.

Abertas inscrições para estágio para alunos do Ensino Médio
Estão abertas, a partir de sexta-feira (1º/3), inscrições para mais
de 10 mil vagas para estudantes
do Ensino Médio que queiram estagiar em órgãos da administração
pública do Estado de São Paulo.
Em todo o Estado, são oferecidas
10 mil vagas.
As repartições públicas esta-

duais que têm unidades em Pindamonhangaba estão com seis vagas
abertas. O período de inscrições
para o processo seletivo que preencherá essas vagas segue até o
dia 6 de março.
Os interessados devem se
cadastrar no site da Fundap (Fundação de Desenvolvimento Adminis-

Associação dos Servidores
vende ovos de Páscoa
A Associação dos Servidores
Públicos Municipais de Pindamonhangaba já está aceitando
pedidos de associados para a
compra de ovos de Páscoa (de
110g a 450g), ovos infantis (de
80g e 170g), Colomba Pascal
(de 450g e 550g), Mini Colomba
(90g) e bombons variados (de
180g, 220h e 240g). Os pedidos

devem ser feitos até o dia 15 de
março e o valor será descontado
em três vezes, nas folhas de pagamento de abril, maio e junho. A
entrega será no período de 25 a
28 de março.
A Associação ﬁca na rua Marechal Deodoro, 43, centro, telefone
(12) 3642-6822, e-mail: assocdosservidores@terra.com.br

Detran envia mensagens
sobre vencimento da CNH
O Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo (Detran SP) começou a enviar, segunda-feira (25), mensagens de
texto via celular com lembrete
aos motoristas de todo o Estado
que estão com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) próxi-

ma do vencimento. Os chamados
SMS contêm a data de vencimento da habilitação e orientam os
motoristas a acessar o portal do
Detran.SP (www.detran.sp.gov.
br) para obter todas as informações sobre como renovar o documento.

- DICAS DE SAÚDE Cuidado com a dengue
É muito importante a participação de todos na prevenção da dengue, conﬁra algumas dicas:
Evite acumular entulho e lixo. Coloque tudo em sacos plásticos,
feche bem e jogue em uma lixeira com tampa.
Recolha todo o material que possa acumular água: Tampinhas de
garrafa, cascas de ovo, latinhas de todo tipo, garrafas, pneus.
Não deixe água parada. Escorra a água do pratinho dos vasos de
plantas ou de xaxins e coloque areia no lugar.
Tenha atenção especial com plantas que acumulam água, como
as bromélias. Coloque uma colher de sopa de água sanitária em um
litro de água e regue a planta duas vezes por semana com a mistura.
Tire a água acumulada nas folhas.

Erros mais frequentes em entrevista para emprego
Despreparo
O nervosismo é uma situação normal durante uma entrevista de emprego, aﬁrmam
os especialistas. Mas nervosismo é diferente de falta de preparo, o que é tido como um
dos principais erros cometidos nesta etapa da seleção. “Muitas vezes o candidato não
pesquisou absolutamente nada sobre a empresa que ele está tentando a vaga. Alguns
até pronunciam o nome errado da empresa”, aﬁrma Eliane Figueiredo. Para não ser
surpreendido, é necessário estudar políticas e ações das companhias. “É necessário se
preparar. Entre na internet, veja os serviços e os produtos que a empresa faz. Entender
a empresa e seus concorrentes é fundamental, porque preparação é tudo”, aﬁrma Luiz
Edmundo Rosa, diretor da Associação Brasileira da Recursos Humanos.

Ontem e hoje

trativo). A taxa de inscrição, que é de
R$ 15, deve ser paga até 7 de março. No dia 19 do mesmo mês serão
divulgados os locais de prova. Já o
exame, será realizado no dia 24.
A carga horária de trabalho
pode ser de 4h ou 6h. Os valores
das bolsas para os estagiários do
Ensino Médio também podem va-

riar entre R$ 300 a R$ 570. Os estudantes ainda receberão auxílio-transporte e vale-alimentação.
Os resultados do processo seletivo e a classiﬁcação dos candidatos serão publicados no dia 8 de
abril. O edital completo e os órgãos
que oferecem as vagas estão no
site da Fundap.

Sindicato dos Metalúrgicos de
Pinda lança novo site
O Sindicato dos Metalúrgicos
de Pindamonhangaba-CUT está
com novo site: www.sindmetalpinda.com.br.
Além de notícias de interesse
da categoria, o site também informa os serviços oferecidos pelo sindicato, como médico do trabalho,
departamento jurídico, colônia de
férias, clube de campo, a relação
de empresas conveniadas, entre
outros.
O secretário de Comunicação
do sindicato, Benedito Sérgio Irineu, informou que ainda há outros

projetos para o site.
“A proposta é sempre estar
se atualizando e sempre ouvindo
a categoria, interagindo com ela.
Lançamos o site agora e em breve
também faremos a conexão dele
com as redes sociais. Também
será importante para ampliar a comunicação com outros sindicatos e
com as outras unidades das fábricas de Pinda”, explicou.
Críticas, sugestões de pauta e
de melhorias para o site podem ser
enviadas para o e-mail: imprensa@
sindmetalpinda.com.br.

Dois prêmios do Vale Cap
saem para Pinda
Duas pessoas de Pindamonhangaba foram premiadas com
R$ 1.000 cada uma, no sorteio do
Vale Cap de domingo (24). Os sortudos são Roque Moreira da Silva

e Eloi Pereira. Os prêmios maiores
saíram para Taubaté (uma camionete S10 e um For k), duas motos
foram para Jacareí e outra moto
saiu para Lorena.

Dona Carminha avisa que neste domingo (3), haverá a missa na
igreja Nossa Senhora Aparecida,
em Coruputuba, às 10h30. A missa

será celebrada pelo padre Furtado,
diretor do Salesiano, que convida a
todos da comunidade, principalmente as crianças.

Missa em Coruputuba

Escreva corretamente
Do livro “1.000 erros de português”
- Autor Prof. Luiz Antonio Saconni
José Joaquim da Silva Xavier era conhecido pelo alcunha de
Tiradentes? Não. José Joaquim da Silva Xavier era conhecido pela
alcunha de Tiradentes: alcunha é palavra feminina (a alcunha, uma
alcunha). Eis mais cinco nomes femininos: bacanal, entorse, ênfase,
dinamite e mídia. Observação – Alcunha signiﬁca também apelido.

Falecimentos
28/2 - Leonor Dias da Silva, 73 anos, moradora do Distrito de Moreira
César; Nelson Nobio Sato, 63 anos, morador do bairro Santana
26/2 - Fátima Maria Macedo de Paula, 56 anos

Nesta seção, mostramos o prédio da agência dos Correios e Telégrafos no
Largo São José, em construção na década de 60, e como está atualmente:
Augustin San Martim

João Paulo Ouverney

Datas Comemorativas
Veja as datas que são comemoradas
hoje (1º) e nos próximos dias:
1/3 – Dia da Criança Doente; Dia do Turismo Ecológico
2/3 – Dia Nacional do Turismo; Dia da Vindima (colheita de uvas)
3/3 – Dia Nacional dos Metereologistas; Dia do Seringueiro; Dia
dos Intendentes da Marinha; Dia dos Dirigentes de Sociedades
Desportivas, Culturais e Assistenciais
4/3 – Dia de São Casimiro

Ontem... O prédio quando estava sendo construído

Hoje... A agência como é hoje, no Largo São José
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Célia Lima

Moreira César combate
dengue no sábado
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai promover o
mutirão de combate ao mosquito transmissor da dengue,
o Aedes aegypti, neste sábado (2), a partir das 8 horas da
manhã, no Distrito de Moreira César.
Segundo a Subprefeitura
de Moreira César, os trabalhos começam pela região do
Laerte Assumpção, Karina e
Ramos e seguem até a área
central do Distrito, passando
pelos loteamentos São Vicente de Paulo e Maria Áurea.
O objetivo do setor de Vigilância Epidemiológica de
Pindamonhangaba e da diretoria de Saúde de Moreira
César é colocar equipes com
quatro pessoas percorrendo
os quarteirões e visitando as

Arquivo TN

As equipes buscarão focos de dengue nos quintais

casas. Três pessoas devem
recolher os criadouros do
mosquito e o quarto elemento do grupo deverá fazer relatório da atividade para que

a Prefeitura informe à Sucem
(Superintendência de Controle de Endemias).
A ação contará com vários
agentes especializados no

combate à dengue da Secretaria de Saúde e Assistência
Social, além de funcionários
e maquinário da Subprefeitura de Moreira César.
É importante salientar que
nenhum morador será advertido ou multado, caso as
equipes encontrem focos do
mosquito. A intenção da Prefeitura é orientar a população
para que ela faça o controle
e ajude a livrar a cidade desta terrível doença, que pode
matar.
Nas últimas semanas, várias reuniões foram realizadas em Pindamonhangaba,
principalmente no Distrito de
Moreira César para a definição das estratégias de combate ao mosquito transmissor
da doença.

Prefeito é recebido na Tenaris Confab
O prefeito Vito Ardito visitou, na tarde desta quarta-feira (27), as dependências
da indústria Tenaris Confab
de Pindamonhangaba.
A empresa, que está instalada na cidade desde 1978,
gera atualmente cerca de três
mil empregos, diretos e indiretos no município.
Foram apresentados no
encontro pelo diretor comercial da Tenaris, Idarilho
Nascimento, diretor regional da Tenaris Brasil, Renato Catallini, e pelo diretor
de relações industriais Tenaris Confab, Nicolás Serra,
os bons resultados obtidos
pela indústria nestes últimos anos e seus reflexos no
município.
Acompanhado do secretário de Desenvolvimento
Econômico, Benedito Rubens Fernandes, o prefeito
visitou algumas dependências da fábrica que produz

tubos de aço de carbono.
Na oportunidade, o prefeito
conversou com alguns colaboradores da empresa, e se
disse satisfeito com o que
constatou.

“Fico feliz em ver o crescimento industrial da cidade
e também saber que este crescimento tem se refletido nos
munícipes, que se desenvolvem junto à indústria, se co-

locando em uma posição social e de mercado. Parabéns
à Tenaris e a tantas outras industrias de nossa cidade, que
fazem parte desta realidade”,
enfatizou o prefeito.
Daniela Gonçalves

Profissionais de saúde
se reúnem em Pinda
para encontro regional
Pindamonhangaba sediou
a primeira reunião regional
com secretários de Saúde do
Vale do Paraíba. O Encontro
de Acolhimento aos Prefeitos
e Secretários Municipais de
Saúde, reuniu profissionais do
eixo Rio - São Paulo, Serra da
Mantiqueira e Vale do Paraíba.
O evento organizado pela
Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Coordenadoria de Regiões de Saúde /
Departamento Regional de
Saúde DRS XVII Taubaté,
foi realizado no Colonial Plaza Hotel.
Na oportunidade, foi
apresentada a Região de
Saúde para os 35 municípios
nela inseridos, os principais

projetos que serão desenvolvidos durante o ano de 2013.
Foram realizadas palestras sobre planejamento em
gestão de saúde, atenção básica como eixo estruturante,
vigilância em saúde para a
qualidade de vida, humanização como estratégia de
apoio à gestão, encerrando
com uma palestra da diretora técnica do Departamento,
Sandra Tutihashi.
O foco principal do encontro foi o combate à Dengue, que deverá ser tratado
de maneira emergencial em
todos os municípios.
A Prefeitura de Pindamonhangaba foi representada no
evento.

Soja pode auxiliar na
prevenção do câncer

Prefeito e secretário foram recebidos pela diretoria da Tenaris Confab

Centro de Recuperação
deverá ser instalado em Pinda
A Prefeitura de Pindamonhangaba estuda a implantação de um Centro de Recuperação para dependentes
químicos. A iniciativa faz
parte do plano de governo da
atual administração e deverá

O encontro contou com secretários de Saúde da região

ser realidade dentro de alguns meses.
O objetivo é reintegrar à
sociedade pessoas que estão
entregues ao vício. O programa será social e atenderá
especificamente pessoas de

menor poder aquisitivo que
não têm condições de pagar
um tratamento particular.
O trabalho de recuperação focará principalmente os
jovens, que atualmente integram as estatísticas com forte
Juliana Rosa

O Centro de Recuperação faz parte do plano de governo da administração municipal

número de ingressos ao vício.
A Prefeitura contempla a
colaboração do Governo do
Estado com verbas para que
o Centro de Recuperação
seja implantado na cidade.
O assunto foi discutido
em uma reunião realizada
na última terça-feira (26),
no Gabinete do Executivo,
e contou com a participação
do vereador Roderley Miotto
e do líder católico Dunga, da
comunidade Canção Nova.
O Centro de Recuperação
para dependentes químicos
contará ativamente com a
participação de Dunga, um
importante líder católico da
região, que é nascido em Pindamonhangaba e exerce há
anos trabalhos de conscientização e de reintegração de
dependentes em todo Brasil e
fora dele.
O programa contará com o
respaldo do Cras - Centro de
Referência de Assistência Social - por meio da Secretaria
de Saúde e Promoção Social.

Cerca de 50 pessoas participaram da primeira REP
- Roda de Estudo de Plantas
- do ano de 2013. A iniciativa
do encontro é da Secretaria
de Saúde e Assistência Social
da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do CPIC
- Centro de Práticas Integrativas e Complementares.
O objetivo do evento, realizado mensalmente, é reunir a comunidade para trocar
conhecimentos
científicos
e populares, sobre algumas
plantas que auxiliam no tratamento de algumas patologias.
A roda de estudos abordou os benefícios da amora
preta e da soja no período do
climatério.
O climatério é o nome
científico que descreve a
transição fisiológica do período reprodutivo para o não
reprodutivo na mulher. O período do climatério abrange a
menopausa, que ocorre com

a última menstruação espontânea.
A soja em especial, que é
uma fonte de fibras, auxilia
nos sintomas da menopausa,
aliviando a TPM – tensão pré-menstrual - e auxilia na prevenção do câncer, mas deve
ser utilizada moderadamente.
Para Rosimeire Aparecida
dos Santos Vilella, moradora
de Jacareí, a REP significa
qualidade de vida. “Acompanho as rodas de estudos
há mais de três anos e pude
constatar que além de contribuir com o trabalho que
desenvolvo na Secretaria de
Educação Ambiental e Meio
Ambiente da minha cidade,
me auxilia muito a me alimentar bem, refletindo assim
em qualidade de vida, que é
primordial a qualquer um”,
afirma.
Confira abaixo o Calendário Anual/2013 da Roda de
Estudo de Plantas:

Mês		

Dia

Tema

Março		

25

Doenças dispépticas

Abril		

29

Sistema nervoso

Maio		

27

Câncer Bucal

Junho		

24

Ap. Circulatório

Julho		

29

Dislipidemias

Agosto

26

Ap. Respiratório

Setembro

30

Ap. Urinário

Outubro

21

Sist. Osteomuscular

Novembro

25

Inflamações da boca
Célia Lima

A REP tem a participação de pessoas da cidade e região
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Padre Furtado assume cargo de diretor do
Salesiano, após 40 anos longe da terra natal
JOÃO PAULO OUVERNEY
O padre Roberto Donizete
dos Santos Furtado assumiu
o cargo de diretor do Instituto Proﬁssional Salesiano de
Pindamonhangaba, durante
missa celebrada sábado (23),
no Santuário do Coração Eucarístico. A celebração foi
iniciada pelo padre Edson
Donizete Castilho, inspetor
Salesiano de São Paulo. Após
o rito de posse do novo diretor, padre Roberto Furtado,
este assumiu a celebração,
que teve também a presença
dos padres Glauco, Reamie

e Gutemberg. O padre Furtado fez a Proﬁssão de Fé e o
Juramento, com a mão sobre
a Bíblia, em seguida foi declarado empossado e recebeu
aplausos do grande número de ﬁéis que lotou a igreja. Em seguida agradeceu a
todos e disse contar com o
apoio, paciência, diálogo e
criticas de cada um, para que
possa desempenhar da melhor forma possível sua nova
missão.
A nomeação do novo diretor, substituindo o padre
Narciso Ferreira, veio diretamente do Vaticano, assinada

pelo Secretário Geral. O padre Edson citou as qualidades do novo diretor, realçando o fato dele ser nascido na
Vila São Benedito, Distrito
de Moreira César, município
de Pindamonhangaba, e após
haver trabalhado em diversas
cidades, Deus o trouxe de
volta à sua terra natal.
Os vereadores Ricardo
Piorino (presidente da Câmara), Professor Eric, José
Carlos Gomes “Cal” e Carlos
Eduardo de Moura “Magrão”
participaram da solenidade e
cumprimentaram o novo diretor do Salesianos.

Célia Lima

Padre Furtado (no centro) na celebração da Eucaristia

Novo diretor do Instituto Salesiano concede entrevista à Tribuna do Norte
O padre Roberto Donizete dos Santos Furtado, 64
anos de idade, novo diretor
do Instituto Proﬁssional
Salesiano de Pindamonhangaba, após sua posse
ocorrida no último sábado
(23), concedeu entrevista
exclusiva ao jornal Tribuna do Norte, onde ele fala
de sua alegria em voltar
à terra natal após 40 anos
distante.
Tribuna do Norte – O
senhor é nascido em Moreira César, Pindamonhangaba?
Padre Furtado – Sim,
nasci na Vila São Benedito,
ﬁlho de Manoel dos Santos
Furtado (falecido em 93) e
Ana Ramos Silva Furtado
(falecida em 80), ambos da
Vila São Benedito.
TN – Como foi sua carreira religiosa?
Padre Furtado – Com
14 anos de idade deixei
nossa cidade, fui para Lavrinhas, onde me ordenei

Célia Lima

Fieis lotaram a igreja. No detalhe, padre Furtado sendo entrevistado

em 87. Depois trabalhei
como padre em Campinas e
São Carlos, e posteriormente
fui diretor do Salesiano nas
cidades de Cruzeiro, Piracicaba e Sorocaba. Fui diretor
também de uma editora Salesiana na Mooca, São Paulo.
TN – Como está sendo a
volta para sua cidade natal?

Padre Furtado – Eu
sempre dizia aos meus superiores que tinha esperança de voltar a trabalhar em
minha querida Pindamonhangaba, mas não esperava que seria como diretor. Minha alegria é muito
grande ao rever aqui hoje
(durante a missa de posse) amigos, familiares, ex-

-companheiros de estudos
e até a diretora da escola
onde estudei.
TN – O senhor tem experiência internacional?
Padre Furtado – Em
2012 fiquei durante cinco
meses na Itália participando de um curso, e depois
fui para Jerusalém, ambas

Amor Exigente promove Curso de
Prevenção e Qualidade de Vida

O Curso de Prevenção e
Qualidade de Vida será realizado pelo Grupo do Amor
Exigente, na EE Dr. Alfredo
Pujol. Será gratuito com 30
horas/aula, com início dia 28
de março e término dia 27 de
julho, todas as quintas-feiras,
das 19h30 às 21h30. O curso é destinado a professores,
pais, jovens, familiares de
crianças e adolescentes, lideres religiosos, dirigentes da
saúde, agentes comunitários,

agentes da saúde e comunidade em geral. Será fornecido material didático e certiﬁcado para os participantes. O
foco principal é prevenção ao
uso de álcool e outras drogas.
Metodologia
Programa do Amor-Exigente - Estudo e reﬂexão dos
“12 princípios básicos comportamentais”; os “12 princípios éticos “ e “Espiritualidade Pluralista.

Estado oferece 10 mil
vagas para estagiários
O governo do Estado de
São Paulo está com vagas
abertas para 10 mil vagas
para estagiários, para atuarem em cerca de 100 entidades conveniadas. Podem se inscrever alunos
matriculados a partir do
1º ano dos ensinos: Médio, Superior e Técnico. As
inscrições já estão sendo
feitas desde 1º de fevereiro e prosseguem até 6 de

março. Os contratos terão
validade de 12 meses e poderão ser renovados pelo
mesmo período. Além da
bolsa auxílio, que varia entre R$ 300 e R$ 1,1 mil, o
aluno recebe vale transporte e vale alimentação, com
valores de acordo com a instituição. A taxa de inscrição
é de R$ 15 e os interessados
podem se inscrever pelo site:
www.fundap.sp.gov.br.

Programação
28/março - ABERTURA: Boas Vindas com a Coordenadora
Regional do AE Hino Nacional, Hino do Amor-Exigente.
Oração da Serenidade. Informações da dinâmica do curso.
Distribuição de tarefas e Momento Cultural.
4/abril - Estudo do 1º Princípio - Raízes Culturais Identiﬁcador.
11/abril - Estudo do 2º Princípio - Pais também são gente
- Libertador
18/abril - Estudo do 3º Princípio - Recursos são limitados Protetor
25/abril - Estudo do 4º Princípio - Pais e ﬁlhos não são
iguais - Valorizador
2/maio - Estudo do 5º Princípio - A Culpa nos imobiliza Libertador
9/maio - Estudo do 6º - Princípio Comportamento Inﬂuenciador
16/maio - Dinâmico do Bolo do Neube - Realizada pelos
voluntários do A.E. Avaliação dos 6 primeiros princípios.
23/maio - Estudo do 7º Princípio - Tomada de atitude Preparador
30/maio - Estudo do 8º - Princípio - Crise (oportunidade de
mudanças) = Esperançador
6/junho - Estudo do 9 0 e 10 0 Princípio - Grupo de Apoio
- Acatador
Cooperação = Cooperador
13/junho - Estudo do 11º Princípio - Exigência na
Disciplina - Organizador
20/julho - Estudo do 12º Princípio - Amor - Consolador
27/julho – Enceramento - Avaliação do curso. Entrega de
Certiﬁcados.
Dinâmica do SONHO.
Nota: A cada princípio comportamental estudado, também
será estudado um princípio ético.
Informações e inscrições: Grupos do Amor - Exigente email: fantuneslima@yahoo.com.br ou nos telefones:
(12) 9119-5609 – Fernando ou (12) 91556935 – Fátima
Spuri

foram experiências muito
comoventes, e espero agora compartilhar com todos
um pouco dessa espiritualidade adquirida nesses
locais sagrados para a cristandade.
TN – O que representa
o Salesiano para Pindamonhangaba?
Padre Furtado – A obra
salesiana completa 70 anos
de atividade em Pinda, sendo um berço de formação
(noviciado e pastoral), é
uma semente, um marco
na cidade muito salesiana.
Podemos aﬁrmar que Salesiano e Pindamonhangaba é um casamento perfeito. Não podemos falar em
Salesiano sem lembrar de
Pindamonhangaba. Hoje
encontramos muitas pessoas de bem, exercendo diversas atividades na sociedade,
que foram alunos de nossa
instituição.
TN – Como é o trabalho
Salesiano no mundo?

Padre Furtado – O
projeto de São João Bosco é uma resposta às necessidades dos jovens.
Vamos comemorar em
2015, dois séculos do
nascimento de São João
Bosco, 150 anos de fundação da nossa congregação, a instituição Salesiana está presente em 131
países, e hoje o sistema
deixado por São João
Bosco é ainda um projeto super atualizado, que
resgata os jovens para
um projeto de verdadeira
vida com qualidade.
TN – As pessoas interessadas podem conhecer
o trabalho salesiano e obterem mais informações?
Padre Furtado – Sim,
estamos sempre à disposição da população para
conversar, ouvir críticas,
sugestões e aceitar colaborações. Nosso endereço: rua São João Bosco,
727, bairro Santana, telefone (12) 3643-2239.

Codivap reuniu
prefeitos da região em
Campos do Jordão
Foi realizada em
Campos do Jordão na
última sexta-feira (22),
a 2ª reunião do Codivap, sob a coordenação
da presidente Ana Karin Andrade, prefeita
de Lorena. O prefeito
anﬁtrião, Fred Guicone,
agradeceu a oportunidade em receber a reunião
da entidade e destacou
o tema que seria abordado, o Turismo, devido aos grandes eventos
que acontecerão no país
e abrangerão a reunião.
A reunião contou com
duas palestras, a primeira
ministrada por Rodrigo
Garcia, da Secretaria de
Desenvolvimento Social,
que trouxe a assinatura
do repasse do Fundo Estadual de Assistência Social, passando a partir da
assinatura, a ter aumento

de 64,68% no Vale do
Paraíba, correspondendo
a R$ 8,5 milhões.
A segunda palestra
foi de Italo Mendes, diretor do Departamento
de Estruturação, Articulação e Ordenamento
Turístico, que abordou
o tema Regionalização
do Turismo, citando a
importância do Vale de
se atualizar em se tornar
relação ao Turismo.
Outras autoridades se
manifestaram, entre elas
Celso Giglio, presidente
da Associação Paulista
de Municípios. Ana Karin encerrou a reunião
afirmando; “Mais uma
vez nos colocamos à
disposição de todos os
prefeitos consorciados e acreditamos que
juntos poderemos ser
muito mais”.

Tribuna do Norte
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Polícia

Vigaristas tentam aplicar golpe do
“benzimento” em cartão bancário
Dois vigaristas tentaram,
às 15h30 de sábado (23),
aplicar um tipo de golpe inédito: o do “benzimento” do
cartão bancário. A.J.M.C.,
72 anos, passava pela praça São Benedito quando foi
abordado por um homem que
disse estar indo a um benzedor, perguntou se o idoso
não tinha alguém doente na

família e o convidou para ir
com ele. A.J. respondeu que
sim, que sua esposa estava
doente. Nisso parou um carro, o homem disse ao idoso
que era o benzedor, e o convidou para entrar. Assim que
entraram, o motorista começou a “rezar”, em seguida
estendeu uma folha de papel
no banco do veículo e falou

para a vítima escrever sua
senha e colocar o cartão bancário, que ele iria orar e o dinheiro aumentaria. A.J.M.C.
colocou o cartão, mas desconﬁou, e escreveu uma senha falsa. Em seguida, após
novas “orações”, o benzedor
enrolou o papel com a senha e o cartão e o entregou
ao idoso, dizendo que era

para ele abrir só depois de
sete dias ou a reza não teria
efeito. Mas assim que saiu
do veículo, A.J. abriu o papel e em lugar do seu cartão
bancário, achou um cartão
de loja. Imediatamente ele
telefonou para o banco pedindo o bloqueio do cartão
e procurou a delegacia para
registrar o fato.
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Ladrões furtam carro
mesmo com alarme
O automóvel Golf de cor
prata, placa FGK-5972 de
Pindamonhangaba, foi furtado durante a madrugada
de quarta-feira (27), no Jar-

dim Aurora. O proprietário,
M.O.D., disse à polícia que o
veículo estava guardado em
sua garagem, e não o encontrou no dia seguinte.

Procurado pela Justiça
é preso com arma
Durante
patrulhamento
de rotina, uma equipe da PM
abordou I.B.C.A., 25 anos, às
23h20 de domingo (24), na
praça da Cascata. Com ele foi

descoberto uma arma, e os policiais descobriram no Prodesp
que o homem tinha mandado
de prisão emitido pela Vara de
São Bento do Sapucaí.

Ladrão é ferido com foice
Dois carros sofrem grandes danos após colisão na tentativa de roubo
Divulgação

Divulgação

A Polícia Militar informou
que, na tarde de segundafeira (25), foi chamada para
atender uma ocorrência no
bairro Pinhão do Borba, onde
dois ladrões invadiram uma
residência e tentaram roubar
o proprietário. Mas a vítima
pegou uma foice e se defendeu,
ferindo um dos assaltantes no

braço. Ele e um comparsa
conseguiram fugir em uma
moto. Depois de contatos
efetuados, a PM conseguiu
achou o ferido, internado no
Hospital Regional de Taubaté.
Ele foi reconhecido pela
vítima, recebeu voz de prisão
e permaneceu internado com
escolta policial.

PM detém adolescentes
que assaltaram mulher
O Vectra com a frente destruída

O Kadet também foi muito daniﬁcado

Na noite de quarta-feira (27), por volta das 21h,
dois veículos sofreram grandes danos após uma colisão

preto e um Kadet prata, ambos com placas de Pindamonhangaba. A Polícia Militar
atendeu a ocorrência e a via-

ocorrida na avenida que liga
a “estátua do Guardião” ao
centro de Moreira César. Os
automóveis são um Vectra

Homem morre após ser
atingido por trem
Um homem de 24 anos,
Antonio José da Silva Dias,
morreu depois de ter sido
atingido por um trem. Segundo consta em BO na delegacia, o acidente ocorreu
às 17h40 de quarta-feira
(27), perto da passagem de
nível e passarela de Moreira César. O maquinista,

J.M.S., disse que a vítima
chocou-se com a composição ferroviária, quando
ela fazia manobra na velocidade de 16 quilômetros
por hora. O maquinista viu
o homem caído, chamou a
segurança ferroviária que
conduziu o ferido ao PS,
onde teria morrido.

Jovem é preso em
ﬂagrante após espancar
idoso dentro de igreja
Um rapaz de 18 anos,
L.S.A., natural de Birigui
(SP), foi preso em ﬂagrante
terça-feira, após haver espancando um homem no bairro
Araretama. B.R.SW, 75 anos,
estava no interior de uma
igreja evangélica, sozinho,
quando o rapaz entrou e lhe
pediu dinheiro. Depois de
responder que não tinha, a ví-

tima foi agredida com chutes
e recebeu pisões no pescoço.
Nisso chegou outra pessoa ligada à igreja, que conseguiu
imobilizar o agressor quando
ele tentava arrombar um armário. A PM foi chamada,
levou o agressor ao 1º DP,
onde foi autuado em ﬂagrante e enviado para o Centro de
Detenção de Guaratinguetá.

Inscrições abertas para
concurso público de
agente penitenciário
Estão abertas inscrições para o concurso da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, oferta
de 200 vagas para agente de segurança penitenciária, 150
para homens e 50 para mulheres. O prazo vai até 1º de
março, e o cadastramento é feito pelo site da Fundação
Vunesp (www.vunesp.com.br). Para se inscrever, o interessado deve possuir ensino médio completo e pagar uma
taxa de R$ 60. O salário oferecido para a função varia
de R$ 2.131,90 a R$ 2.206,90, de acordo com a unidade
prisional onde o agente atuar. A primeira etapa é a prova
objetiva, com 50 questões de múltipla escolha, prevista
para 14 de abril nas cidades de Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto,
São Paulo, Sorocaba e Taubaté. Mais informações: Disque
Vunesp – (11) 3874-6300. Site – www.vunesp.com.br

tura de resgate do Corpo de
Bombeiros socorreu os dois
motoristas feridos, conduzindo-os ao Pronto Socorro.

M.C.M., 62 anos, foi assaltada próximo à Quadra Coberta, às 20h30 de domingo
(24). Ela aﬁrmou que passava
pelo local quando foi abordada por três adolescentes, um
deles puxou sua bolsa, mostrou uma arma e encostou em
seu rosto, roubando a bolsa da

vítima. Em seguida os ladrões
fugiram em bicicletas. A polícia militar foi informada e
conseguiu deter os suspeitos
na rodovia Amador Bueno da
Veiga (estrada Pinda-Taubaté). Eles foram encaminhados
à delegacia, e de lá para o 4º
DP em Taubaté.

Morre mulher encontrada
Motorista embriagado,
com ferimento na cabeça
sem CNH e na contramão,
A Polícia Militar foi infor- por ela não ter nenhum documada, às 22h de terça-feira mento. No corpo dela havia
atropela ciclista
(26), que havia uma mulher várias tatuagens. O resgate foi
Segundo a Polícia Militar,
o motorista de um Gol branco
(placa de Pinda), sem CNH e
na contramão, atropelou um
ciclista no loteamento Ipê II,

às 16h48 de domingo (24). A
vítima foi socorrida e o autor
do atropelado foi conduzido
à delegacia onde foi autuado
e teve o veículo apreendido.

Motocilista atropela
pedestre e foge sem
prestar socorro
O pedestre N.J.S., 54
anos, residente no bairro
das Campinas, foi atropelado às 20h20 de domingo
(24), quando transitava por
uma rua do bairro. Levado
ao Pronto Socorro, ele dis-

se à polícia que atravessava a via pública quando
veio uma moto de cor preta,
com duas pessoas, em alta
velocidade, bateu nele e se
evadiu do local sem nem ao
menor parar.

Carro avança sinal
vermelho e provoca
acidente em cruzamento
V.A.S., 27 anos, foi vítima de um motorista que
avançou o sinal vermelho,
bateu em seu carro Gol vermelho e fugiu em seguida.
Ela disse que transitava pela
avenida São João Bosco e

ao chegar no cruzamento
com a rua José Francisco,
um carro Honda Civic placa de Pinda não obedeceu
ao sinal vermelho, bateu na
lateral de seu veículo e se
evadiu.

Dicas de Segurança

Nas Compras

Procure não ir às compras sozinho, leve alguém para
acompanhá-lo. Nunca deixe sua bolsa ou compras em locais
onde possam ser roubados. Preﬁra pagar suas contas com
cartão ou cheque. Assim você não precisa conduzir grandes
quantias em dinheiro. Evite entrar em lojas muito cheias.
Faça as compras em horários de menor movimento. Não carregue muitos pacotes para não ocupar as duas mãos. Nunca
mostre dinheiro em lugares públicos, especialmente em bares, restaurantes, cinemas, lojas, barracas de camelôs, etc.
No caso de furto ou qualquer ocorrência policial, comunique
imediatamente à Delegacia de Polícia mais próxima.

caída, com ferimentos na cabeça, perto de uma torre de
alta tensão, no bairro Goiabal. Chegando ao local a PM
conﬁrmou o fato, mas não foi
possível identiﬁcar a vítima

acionado e a mulher foi encaminhada ao Pronto Socorro,
mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo foi levado para o IML, onde ﬁcou à
espera de reconhecimento.

Carro é recuperado graças
a BO feito pela internet
Uma equipe da PM patrulhava o bairro Mombaça domingo (24), às 3h30, quando
avistou um carro Fiat Uno
branco, placa BZN-4241, de
Bataypora (MS), transitando em sentido contrário. Os
policiais acharam suspeito,
retornaram a viatura e foram
atrás do veículo, e o acha-

ram abandonado logo depois.
Consultado o Prodesp, constataram que o veículo havia sido
furtado de R.A.E., 49 anos,
que registrou o furto por meio
de BO eletrônico (feito pela
internet) no estado de Mato
Grosso do Sul. O proprietário
foi comunicado sobre a recuperação de seu veículo.

RESENHA DO ÚLTIMO FIM DE SEMANA
HOMEM É ASSASSINADO NA CALÇADA DE BAR

Domingo (24) um adolescente entrou em um bar no
bairro Ipê I, Moreira César, roubou R$ 700 do caixa, e antes de fugir, matou com vários tiros um homem que estava
na calçada, fora do estabelecimento.

CARRO É DESTRUÍDO EM ACIDENTE

Sexta-feira (21), uma colisão entre um caminhão e um
Ford Fiesta, na rotatória da avenida Manoel César Ribeiro,
destruiu o carro de passeio. Apesar do estrago, ninguém
se feriu.

MULHERES MORREM AFOGADAS EM UBATUBA

Duas mulheres de Pindamonhangaba morreram afogadas na praia do Ubatumirim, em Ubatuba, sábado (23).
Elas estavam tomando banho quando o mar ﬁcou agitado.

EMBRIAGADO BATE EM CARRO ESTACIONADO

Um Gol prata estava estacionado em uma rua do Maricá, quando um Ford Escort dourado, em alta velocidade,
bateu de frente nele. Segundo a PM, o autor do acidente
“estava cheirando álcool e trançando as pernas”.

DENÚNCIAS PELO TELEFONE 190

A população pode ajudar a Polícia Militar no combate à
criminalidade fornecendo informações a respeito de irregularidades por meio do telefone 190, do disque denúncia
PM 0800 555 190 ou do disque denúncia - 181, além do
serviço Fale Conosco disponibilizado no site: www.policiamilitar.sp.gov.br.
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Martim Cesar
Roderley Miotto
Professor Osvaldo
solicita execução da lei
solicita lombadas na participa de abertura da
Rua Dr. Fontes Junior Campanha da Fraternidade em combate à dengue
Diretoria de Comunicação/CVP

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Professor Osvaldo

Jardim Regina
O vereador Martim Cesar, encaminhou Indicação ao Executivo, solicitando providências para que seja realizado estudos
visando a implantação do prolongamento de rede de água e
esgoto no trecho que vai do lote 8 da quadra 54 até o final da
quadra 55 próximo a antiga rua do Contorno, hoje denominada
de rua Gilberto dos Santos (Bebeto), e o prolongamento da rede
elétrica e instalação de iluminação pública na rua Pedro Batista
Costa, antiga rua 18, no bairro Jardim Regina.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Ricardo Piorino
parabeniza atitude
da SABESP da cidade
Presidente acompanhado de outros vereadores
esteve reunido com Diretores da empresa

Sessão

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB), participou no
último dia 20, da Sessão
Solene de abertura da
Campanha da Fraternidade
2013, cujo tema é “Fraternidade e Juventude” e que
se propõe a olhar a realidade dos jovens acolhendo-os
com riqueza e propostas
para desafios enfrentados
por eles, e tem como lema
“Eis-me aqui, envia-me”.
A solenidade realizada
no Plenário da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, contou com a
presença de centenas de
jovens de diversas comunidades de nossa cidade e
ainda autoridades civis e
eclesiásticas.
O Padre Leandro Alves
de Souza, Assessor da
Campanha da Fraternidade

de abertura da

Campanha

da

Fraternidade

da Diocese de Taubaté foi
o orador oficial, que com
suas palavras diz ser gratificante encontrar-se com
os jovens que buscam o
desenvolvimento de seus
dons e na formação religiosa.
Abrilhantando o evento,
a solenidade contou com
a participação especial do
Grupo da Jornada Mundial
da Juventude que apresentou os hinos da Campanha
da Fraternidade e da Jornada Mundial da Juventude.
O Professor Osvaldo
ressaltou o quanto é importante o trabalho em prol da
juventude. “É gratificante
numa solenidade dessa ver
a participação da nossa comunidade, principalmente
a juventude, tema da atual
Campanha da Fraternidade”, destaca o vereador.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Toninho

a todos com a dignidade que
sempre esperamos de qualquer
empresa prestadora de serviço
público”, observou Ricardo
Piorino.
Saúde
Preocupado com as constantes reclamações acerca do
desenvolvimento dos trabalhos na área da saúde, Ricardo Piorino esteve reunido
com o Poder Executivo, onde
ficou acertado a necessidade
de adotarem ações urgentes
para buscarem um equilíbrio
na atual situação. “Nosso
Prefeito é um administrador
sério e consciente, não tendo
“rabo preso” com ninguém e
qualquer que for a decisão que
tiver que ser tomada ele não
pensará duas vezes, pois sua
preocupação e compromisso
é com o bem estar da população”, explicou o vereador
Ricardo Piorino.

de plantas, tocos e bambus, buracos
de árvores, além de outros locais em
que a água da chuva é coletada ou
armazenada.
Projeto de bolsa de estudos
O vereador Roderley Miotto
viabilizou a emenda do projeto do
Executivo para conceder bolsas de
estudos para o ensino superior em
Pindamonhangaba. As bolsas serão
concedidas para licenciatura, bacharelado e tecnologia, em cursos presenciais e não presenciais reconhecidos
pelo MEC das áreas de biológicas,

Vereador Roderley Miotto

orientar a população com os cuidados.
Os munícipes também podem ajudar
no combate evitando o nascimento do
mosquito, já que não existem vacinas
ou medicamentos que combatam a
contaminação, não deixando água parada em qualquer tipo de recipiente”,
afirma Roderley Miotto.
Então, a dica é manter recipientes,
como caixas d’água, barris, tambores
tanques e cisternas, devidamente fechados. Não deixar água parada em
locais como: vidros, potes, pratos e
vasos de plantas ou flores, garrafas,
latas, pneus, panelas, calhas de telhados, bandejas, bacias, drenos de
escoamento, canaletas, blocos de
cimento, urnas de cemitério, folhas

exatas e humanas.
Para a concessão da bolsa é necessário morar em Pindamonhangaba
há 4 anos, ter renda per capita de até
8,82 UFMP’S ( Unidades Fiscais do
Município de Pindamonhangaba), ter
sido aprovado no vestibular ou estar
cursando o ensino superior e não ter
curso superior. A data e local para
inscrição serão divulgados por meio
de edital nos jornais locais. “Esse
projeto ajudará muitas pessoas que
tem o sonho de fazer um curso superior e não têm condições. O nosso
propósito é fazer com que a educação
seja prioridade no município e que
todos tenham uma chance”, finaliza
Roderley Miotto.

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

Toninho da Farmácia
Vereador Magrão indaga
solicita construção de uma Secretaria da Saúde sobre
Remefi na Cruz Grande
condições do PS Municipal

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Ricardo Piorino

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT) participou nesta quinta-feira de
uma visita técnica à SABESP
do município, onde conheceu
detalhadamente toda a infraestrutura da empresa, bem como
trataram de diversos assuntos
de interesse da cidade.
Segundo o vereador, “a
SABESP local é empresa modelo para as demais, prestando
um serviço sério, eficaz e com
muita responsabilidade”. A
iniciativa da “visita” partiu da
própria companhia, que convidou todos os parlamentares para
conhecerem suas dependências
e estreitarem as relações de
interesse de toda a coletividade.
“Agradeço à família sabespiana em nome dos diretores
“Jota” e “Rogério”, que vêm
realizando um grande trabalho
em nossa cidade, atendendo

entre participantes da

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) verificou nos últimos dias
vários casos de dengue na cidade e
pleiteou, junto à Prefeitura Municipal, a execução da lei em combate à
dengue. A lei afirma que a Secretaria
de Saúde precisa fazer o acompanhamento de combate e prevenção
à dengue e também procedimentos
de controle e acompanhamento da
doença e seus vetores.
“Os casos são muitos, estamos
cuidando para que não se alastre mais.
A Prefeitura precisa cumprir as leis e
Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Martim Cesar (DEM) encaminhou indicação ao
Executivo solicitando providências para que seja feito estudos
visando a implantação de lombadas na rua Dr. Fontes Junior,
mais precisamente no trecho da rua Padre Anchieta até o Ribeirão da Segunda Água. “Nestes trechos os veículos trafegam
com velocidades acima do permitido, causando dificuldade na
travessia de pedestres”.

da

Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) solicita ao
prefeito Vito Ardito Lerario
a construção de uma escola
Remefi e um refeitório no
bairro da Cruz Grande, para
atender mais de 100 crianças
que estudam no local. Há mais
de 10 anos que os moradores
desse bairro vem assistindo
suas aulas dentro de duas sacristias da Igreja Bom Pastor,
no referido bairro e também
fazem suas refeições em um
rancho com goteira e aberto,
sem nenhuma segurança para
as crianças.
Rede de esgoto
O vereador Toninho da
Farmácia também solicita
que seja implantada rede de

esgoto na Estrada Municipal
Antônio Jesus de Miranda,
no bairro da Cruz Grande,
pois há muitos anos que os
moradores vem reivindicando esta importante melhoria
em suas residências.
Chacrinha
O vereador Toninho da
Farmácia cobra o Poder Executivo e a Sabesp pela não
implantação de água encanada
na comunidade da Chacrinha,
no bairro do Bosque. “Já fazem
mais de três anos que venho
solicitando esta melhoria para
esta comunidade. Os moradores deste bairro precisam
muito desta melhoria que é
uma necessidade básica”, disse
Toninho da Farmácia.

Durante a reunião da Câmara
de Vereadores na segunda-feira, dia
25, o vereador Carlos Eduardo de
Moura - Magrão (PPS) mais uma
vez cobrou uma posição da Secretaria da Saúde sobre as condições em
que se encontra o Pronto Socorro
do Município. Vários munícipes
têm cobrado o vereador sobre as
questões ligadas a saúde e, no
último dia 22, Magrão visitou o
Pronto Socorro, o Centro de Saúde,
o Centro de Ortopedia e a Oficina
que cuida das ambulâncias. Na ocasião, ele pode constatar o descuido
dos prédios, dos mobiliários, dos
equipamentos, dos veículos (ambulâncias) e tudo
foi registrado com fotos,
que foram mostradas no
plenário. O vereador também salientou a “questão
da demora no atendimento dos pacientes”.
Para Magrão, “é lamentável ver a condição
em que se encontra o
atendimento e também
as más condições dos
prédios. Vou cobrar do
Executivo e também
da Secretaria da Saúde,
medidas urgentes para
sanar estes problemas.
Devemos investir na
humanização, na qualificação dos funcionários
e na parte material - reformas, melhorias das
instalações -, etc, pois, quando o
assunto é saúde e vida das pessoas,
o nosso trabalho ganha prioridade
absoluta”.
Escola Olímpica
Durante a última sessão ordinária, dia 25, o Magrão usou da
Tribuna para cobrar informações
da Secretaria de Esporte com relação as modalidades esportivas da
Escola de Excelência Esportiva,
conhecida como “Escola Olímpica”. Chegou ao conhecimento do
vereador que, por motivo de falta de

celebração de convênio, não haverá
início das modalidades esportivas
na data prevista.
Magrão ficou indignado ao
ler um comunicado que foi fixado
na Escola Olímpica pela Secretaria de Esportes, trazendo esta
triste notícia, o que deixou todos
os alunos e pais, preocupados e
transtornados diante da situação.
“As modalidades esportivas devem
ser iniciadas rapidamente, pois os
alunos dependem de treinamento
para a evolução de seu rendimento
como atleta”, enfatiza Magrão.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Magrão

O projeto “Escola Olímpica”
tem como objetivo fortalecer as
bases das equipes de Pindamonhangaba e formar atletas para o futuro,
focando na educação e a prática do
esporte diário, onde os pequenos
talentos da cidade participam das
aulas em tempo integral. “Durante
a manhã, eles frequentam a escola e
à tarde focam no esporte. E isto não
pode acabar. Estamos trabalhando
com crianças e jovens e temos o
dever de cuidar delas”, concluiu o
vereador Magrão.

Fale com o vereador Magrão:

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

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

O vereador Professor Eric a Lei que cria 150 bolsas de
(PR) visitou na última segunda- estudo do ensino superior
feira (25), a escola REMEFI com 100% e desconto para
“Mário de Assis César”, no alunos de Pindamonhangaba.
bairro Marietta Azeredo, com Para requerer a bolsa, o estuintuito de analisar as obras e dante precisa residir há pelo
limpeza realizada no local , em menos quatro anos (48 meses)
virtude da escola ter permaneci- em Pindamonhangaba; pertendo por três dias fechada para o cer a um núcleo familiar com
processo de dedetização.
renda de até R$ 600,00 mensais
A visita do vereador foi por pessoa; ter sido aprovado
acompanhada pelo diretor do no vestibular ou estar cursando
Departamento de Obras, NelD
C
/CVP
son Massif de Mesquita, e a representante
do setor, Andreia Padovani Junquetti. O
diretor da Vigilância
Sanitária, Daniel Villela e Ricardo da Costa
Manso, responsável
pelo serviço na escola,
também estiveram
presentes na visita
do professor Eric ao
local.
O vereador prometeu ir à todas as escolas
municipais de Moreira César e Região
Leste, para averiguar
VEREADOR PROFESSOR ERIC
as condições dos prédios. “Sou professor e tenho o
dever de ﬁscalizar as escolas. o Ensino Superior.
A data e local para a inscriAs nossas crianças passam
mais tempo na escola do que ção da bolsa e os documentos
na própria casa. A escola é um a serem apresentados serão
segundo lar para elas e devemos amplamente divulgados pela
preservar o local de ensino”, administração por meio de
edital nos jornais locais e outros
argumentou Professor Eric.
meios de comunicação.
Bolsas de Estudo
Facebook: Professor ERIC
Na última sessão ordinária da Câmara, foi aprovada
Fale com o vereador Professor Eric
OMUNICAÇÃO

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

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

IRETORIA DE

O vereador Felipe César – FC (PMDB) está solicitando a administração
municipal a realização de estudos visando ampliar as calçadas existentes na
rua dos Andradas, no trecho compreendido entre a rua Deputado Claro César,
na esquina da Praça Monsenhor Marcondes e a avenida Cel. Fernando Prestes,
esquina do Chopão e do Portal da Esﬁha, nos mesmos moldes que foi feito
na rua Deputado Claro César, somente passagem de um veículo apenas e as
calçadas mais largas.
De acordo com o vereador, a rua dos Andradas, no trecho citado, é estreita,
com estacionamento de veículos em um lado da via, o que torna o espaço apertado para veículos e as calçadas muito estreitas e em alguns trechos muito alta,
provocando quedas de pessoas. “Já vi muitas pessoas cairem e se machucar.
Esta nossa sugestão visa dar melhores condições ao comércio local e ao trânsito
das pessoas, o trânsito seria normal, apenas com as calçadas mais largas e sem
estacionamento de veículos.
Apresentação de Carteira de Vacinação nas matrículas escolares
O vereador Felipe César – FC apresentou o Projeto de Lei nº 25/2013, que
Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação para
matrícula anual na rede municipal pública e privada de ensino do Município
de Pindamonhangaba.
Segundo o vereador, este Projeto objetiva ser uma nova ferramenta para
obrigar e alertar que todas as nossas crianças devem ser regularmente vacinadas, sendo uma espécie de conferência obrigatória da caderneta de vacinação
da criança em geral, tendo em vista que se torna um item obrigatório para o
ingresso das crianças desde a alfabetização. “Não precisamos falar que uma
correta e pontual vacinação pode salvar vidas ou evitar uma vida vegetativa.
Este projeto de lei tem por objetivo preservar a saúde física de nossas crianças
e reduzir os gastos públicos com tratamentos de pessoas com problemas que
poderiam ter sido evitados no passado”, enfatiza o vereador Felipe César - FC.

VEREADOR FELIPE CÉSAR - FC

Dr. Marcos Aurélio
reforça luta por PA
24 horas no Araretama

Vereador Cal agradece
Prefeitura e DER por
colocação de lombadas
REDUTORES DE VELOCIDADE FORAM IMPLANTADOS NO
TRECHO DA SP-62 PRÓXIMO À VILA SÃO BENEDITO

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB), em nome dos moradores
e estudantes da Vila São Benedito, está agradecendo à Prefeitura e ao
DER - Departamento de Estradas e Rodagem - pela colocação de redutores
de velocidade
(lombadas) no
trecho da SP62, no bairro
Vila São Benedito. No local
já aconteceram diversos
acidentes e a
implantação
dessa melhoria deverá
amenizar o
problema.
AMI na Vila São José
Cal agradece também, em nome dos munícipes da Vila São José, a
colocação da AMI - Academia da Melhor Idade ao lado da quadra de
esportes, possibilitando aos moradores daquela região que façam uso
dos aparelhos que muito contribuem para a saúde e o bem estar físico da
comunidade. Cal alerta, ainda, que os equipamentos deverão ser utilizados
conforme as explicações mostradas na
placa indicativa de
cada aparelho até que
seja disponibilizado
um professor capacitado para orientar os
exercícios corretos.
Segundo o Secretário de Esportes da
SELP, Leandro José
Galdino, em breve
será informado os
horários em que será disponibilizado este proﬁssional orientador para
a comunidade.
Recapeamento no Parque das Palmeiras
Atendendo a pedidos dos moradores do bairro Parque das Palmeiras, o
vereador Cal está cobrando a Administração do
Prefeito Vitão para que seja feito o recapeamento
das ruas e avenidas deste bairro. A situação está
muito ruim, e as ruas e avenidas estão quase
que intransitáveis. Cal reivindica também que
sejam limpos os terrenos que estão com o mato
muito alto, causando um ambiente propício para
criação de bichos peçonhentos.

Demonstrando preocupação e
sempre atuante na área da saúde
do município, o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi (PR) está
solicitando que a Administração
construa um Pronto Atendimento
24 horas no Araretama. O vereador já havia conseguido a extensão do horário do atendimento do
atual PA do bairro que passou das
17 horas para as 22 horas garantindo assim maior agilidade para
os moradores do local.
Dr. Marcos Aurélio já fez
esta solicitação durante todo o
ano de 2012, devido às reclamações dos moradores que dizem
não ser atendidos. Segundo o
vereador, quando eles vão ao
Centro de Saúde, não conseguem
atendimento pela existência de
poucos médicos, que acabam não
conseguindo suprir a demanda.
Por esta razão, o vereador
reforça, através de requerimento
junto à Prefeitura e seus órgãos
competentes, para que seja feito
a implantação do PA 24hs no

Construção do PS Infantil
Outra luta do vereador Dr.
Marcos Aurélio é para que seja
feito a separação entre o Pronto
Socorro Infantil e o Adulto;
Ambos se encontram no mesmo
local causando vários problemas.
O vereador disse que as crianças
visualizam os acidentados e os
atendimentos graves, podendo
acarretar sérios traumas. “Com
a instalação de um PS Infantil,
o atendimento no PS Adulto
desafogará e teremos um melhor
atendimento para os adultos e
para as crianças”, enfatizou o Dr.
Marcos Aurélio.
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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VEREADOR JANIO LERARIO

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) está satisfeito
com o início das obras do
Centro Comunitário do bairro
Mombaça. O vereador disse
que esta é uma solicitação
antiga dos moradores que
pediram seu apoio para que
esta obra fosse construída
no local.
Janio vem cobrando do
Executivo o processo sobre
a construção desta importante
obra, pois o Mombaça possui
grande densidade populacional, e esta reivindicação é antiga. Segundo ele, os próprios
moradores protocolaram na
Prefeitura vários processos,
entre eles os nº 26788/10,
de 21.06.10, nº 29377/10,
de 07.12.10 e, por último, o
nº 1986/11, de 25.01.11 com
mais de cento e cinquenta
assinaturas”.
Janio ressalta que “os mo-

radores do Mombaça necessitam de um local onde possam
se encontrar e realizar suas
reuniões, festas de aniversários, casamentos, batizados,
etc. Isto é importante para a
união e integração do bairro”.
E, ainda, com relação
aos pedidos dos moradores,
Janio Lerario enviou ao Prefeito, através da Indicação nº
56/13, de 28 de janeiro, uma
solicitação de estudos junto
à Empresa “Viva Pinda” para
que seja incluído no percurso
dos ônibus que fazem a linha
do Mombaça, a rua Eduardo
da Silva Neto, uma vez que,
os moradores que residem
na parte de “baixo” do bairro
precisam subir o morro percorrendo um bom trecho para
chegar ao ponto de ônibus e,
com esta mudança de percurso, muitos usuários da linha
de ônibus serão beneﬁciados.

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
ORDEM DO DIA
6ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 04 de março de 2013,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 18/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Altera
o art. 5° da Lei n° 244, de 08.08.1955, que Regulamenta a afixação
de cartazes ou impressos em logradouros públicos e nas propriedades
particulares”.
II. Projeto de Lei n° 19/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Altera
o art. 127 da Lei n° 1.411, de 10.10.1974, que Dispõe sobre o Código
de Posturas do Município”.
III. Projeto de Lei n° 25/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação
para matrícula anual na rede municipal pública e privada de ensino do
Município de Pindamonhangaba”.

Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
PALÁCIO LEGISLATIVO DR. GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN
RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 860 - LOTEAMENTO REAL VILLE - MOMBAÇA
CEP 12400-900 - PINDAMONHANGABA/SP - TELEFONE (12) 3644-2250

ACESSE:

WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

DEPARTAMENTO

DE

COMUNICAÇÃO

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

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

Araretama. “A implantação de
um PA 24 horas no bairro mais
populoso de Pindamonhangaba
(Araretama) vai possibilitar um
melhor atendimento, obtendo
assim bons resultados para
aqueles que mais necessitam do
atendimento da rede pública, além
de aliviar o PA do centro”, aﬁrma
o Dr. Marcos Aurélio.

Janio está satisfeito
com a construção Centro
Comunitário do Mombaça
FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Professor Eric
Felipe César – FC
pede ca lça dã o na
averigua condições
da escola do Azeredo rua dos Andra da s
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VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI

A S S I S T E N T E S D E I M P R E N S A P A R LA M E N TA R :
L U I Z C A R L O S P I N T O (MT B 32.783)
R O B S O N L U Í S M O N T E I R O (MT B 18.021)
T E L E F O N E S : (12) 3644-2275, 3644-2279 E 3644-2281

8 Cultura & Lazer

Tribuna do Norte

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

Juliana Rosa

A saída do grupo foi em frente à sede da Prefeitura de Pinda. No total, 60 empresários estão participando da visita técnica do Sebrae à região serrana do Rio de Janeiro

Empresários de Pinda participam de visita técnica de Turismo
Empresários do setor turístico de Pindamonhangaba estão participando de uma
visita técnica à região serrana do Rio de Janeiro. A ação
está sendo desenvolvida pelo
Sebrae/SP em parceria com o
Circuito Mantiqueira. Além

de Pinda, também participam
empresários de Campos do
Jordão, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e
São Francisco Xavier.
No total, 60 pessoas estão fazendo parte desta visita, sendo de Pinda os re-

presentantes dos seguintes
locais: Bar e Restaurante do
Edmundo, Restaurante Alecrim, Delícias da Mantiqueira, Sítio Algodão Doce,
Quiosque Beira Rio, Hotel
Vitória, Hotel São Benedito,
Burity Empresarial, Restau-

rante Colmeia e Vila Serra da
Luz. O Departamento de Turismo da Prefeitura de Pindamonhangaba apoia a iniciativa, como mais uma forma
de desenvolvimento do turismo em nossa cidade.
A visita técnica segue até

esta sexta-feira (1º/3). Estão
sendo visitadas cinco empresas de Alimentação Fora do Lar e cinco empresas
de Hospedagem. Além disso, todo o grupo participará
de uma palestra sobre o Tour
da Experiência com a equipe

do Sebrae/RJ.
Essa ação, também chamada de Benchmarking, é
exclusivamente empresarial
e as empresas que foram convidadas são aquelas que participam do projeto Circuitos
Turísticos.

Divulgação

Circuito
Mantiqueira terá
novo catálogo
impresso

O cadastro dos artistas do município segue durante todo o mês de março

Artistas devem fazer cadastro no
Departamento de Cultura
Os artistas de Pindamonhangaba devem se cadastrar
no Departamento de Cultura
da Prefeitura. Mesmo aqueles que já são cadastrados devem procurar o departamento para atualizar seus dados.
Esse cadastramento é de
grande importância, pois o
Departamento de Cultura quer
conhecer a população artística da cidade e integrá-la nos
eventos programados para es-

te ano, tanto para informação
quanto para participação. Diversos eventos estão sendo
preparados para o ano, nas diversas modalidades artísticas.
Os artistas da cidade poderão se cadastrar nas seguintes categorias: Artesanato, Artes Plásticas - Pintura e
Escultura, Culinária Regional, Grupos Folclóricos, Fotografia e Vídeo, Literatura,
Músicos, Artes Cênicas - Te-

atro; Animador; Palhaços;
Mágicos; Contador de história, Locutor e Oficineiros –
que são aqueles habilitados
a ministrar cursos e oficinas.
As inscrições devem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 às
16 horas, no Departamento de
Cultura, rua dr. Campos Salles,
530, São Benedito. São documentos necessários para se efetuar a inscrição: duas fotos 3x4;

xerox do RG e CPF; e comprovante de residência.
Para inscrição como “oficineiro” (profissional que ministra oficinas e cursos) será
necessário apresentar, também: certificado de curso de
graduação; cursos específicos da área; portfólio de atuação (período de atuação na
área, premiações obtidas); e,
no caso de artesanato, foto do
produto final a ser ensinado.

Inscrições para Projeto Guri seguem até o dia 8
Aiandra Alves Mariano
Os pólos do Projeto Guri
em Pindamonhangaba continuam com inscrições abertas
para cursos gratuitos de música para crianças e jovens.
As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de março, diretamente nos pólos, que ficam
no Araretama, em Moreira
César e no centro da cidade.
Os cursos se destinam a
crianças e adolescentes com
idades entre 8 e 18 anos. Pa-

ra participar, não é preciso ter
conhecimento prévio de música nem realizar testes seletivos. Basta estar matriculado em qualquer instituição
de ensino da rede pública ou
particular.
Os interessados poderão
se inscrever em cursos de
canto, violão, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, clarinete, saxofone, trompete,
trompa, trombone, tuba,

eufônio e percussão.
Basta ir diretamente ao
polo em que desejam estudar, acompanhados por
pais ou responsáveis, levando RG (ou certidão de nascimento), duas fotos 3x4,
comprovante de matrícula escolar e endereço, e RG
ou CPF do responsável.
O pólo do Araretama fica na
escola Caic e funciona às
terças e quintas-feiras, das
13h30 às 18h.

O pólo de Moreira César
fica no Projeto Jataí e atende
às segundas e quartas-Feiras, das 14h30 às 17h30.
O pólo do centro da cidade fica no Templo Sede da
Igreja Evangélica Assembléia de Deus – Ministério
Belém. O horário de atendimento é às segundas e terças-feiras, das 8h às 13h; às
quartas e sextas-feiras, das
8h às 17h; e às quintas-feiras, das 12h às 16h.

Em abril, a 2ª edição
do Catálogo de Negócios do Circuito Turístico
Mantiqueira estará à disposição de agentes de viagens e operadoras.
O Circuito Turístico
Mantiqueira é formado
por sete municípios: Campos do Jordão, Monteiro
Lobato, Santo Antonio do
Pinhal, Piquete, São Bento do Sapucaí, Pindamonhangaba e São Francisco
Xavier (Distrito de São José dos Campos).
O Destino Circuito
Mantiqueira tem o objetivo de fomentar as parcerias para o desenvolvimento territorial por
meio da prática do turismo sustentável, formatação de produtos e roteiros turísticos para cada
região de acordo com
as características locais,
destacando as manifesta-

ções naturais e culturais.
São muitas as sugestões de roteiros entre os
atrativos turísticos e o catálogo apresenta informações detalhadas que facilitam a estada do turista
na região.
A versão impressa do
catálogo terá disponível
todas as informações sobre a cultura, gastronomia e atrativos e características particulares de
cada município e do Circuito Mantiqueira como
um todo.
De acordo com informações do Departamento
de Turismo, a intenção é
promover o turismo sustentável de forma organizada e estruturada, e é para isso que os parceiros do
Circuito Mantiqueira uniram suas forças com foco
no desenvolvimento local
e regional.

Conselho de Cultura faz
primeira reunião do ano
O Conselho Municipal de
Cultura, de Pindamonhangaba, realizou a primeira reunião do ano na terça-feira
(26). O encontro foi realizado na Fasc – Faculdade Santa Cecília, com a participação dos conselheiros titulares
e suplentes.
Durante a reunião, foram
discutidas: a reorganização
dos representantes da sociedade civil e do Governo no
conselho; a documentação do
conselho, estatutos e outros;
além do plano municipal de
cultura.
O Conselho Municipal de
Cultura tem caráter delibe-

rativo e tem como objetivo
propor, acompanhar, avaliar
e fiscalizar ações de políticas
públicas para o desenvolvimento da Cultura, a partir de
iniciativas governamentais
ou em parceria com agentes
privados, sempre na preservação do interesse público;
incentivar estudos, eventos,
atividades permanentes e
pesquisas na área da Cultura;
propor e analisar políticas de
geração, captação e alocação
de recursos para o setor cultural e colaborar na articulação das ações entre organismos públicos e privados da
área de cultura.

Segundo Caderno
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Prefeitura faz reunião no Castolira
Célia Lima

Célia Lima

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na última semana, uma reunião com os moradores do Castolira.
Na oportunidade, os moradores puderam levar seus questionamentos e reivindicações. A maioria dos
assuntos abordados foi referente à habitação, obras e saúde. A população foi ouvida, todas as questões
foram anotadas e serão levadas para estudos de atendimento. Para as próximas semanas, a Prefeitura de
Pindamonhangaba pretende realizar essas reuniões em outros bairros da cidade.

Mutirão de saúde vai beneficiar
100 pessoas em Moreira César
Divulgação

Mutirão será realizado no sábado (2) no Cisas

A realização de dois
mutirões de saúde no Cisas
(Centro Integrado de Saúde e Assistência Social), no
Distrito de Moreira César, no
sábado (2), vai beneficiar 100
pessoas.
O mutirão de eletrocardiograma começa às 8 horas,
e vai beneficiar 50 pacientes,
que estão na lista de espera.
O mutirão da oftalmologia
começa mais cedo, às 6 horas,
e também receberá 50 pessoas
que aguardam atendimento.

O Departamento de Saúde
de Moreira César informou
que o objetivo da Prefeitura
de Pindamonhangaba é agilizar os atendimentos no Distrito, reduzindo a demanda
reprimida.
Ainda segundo o departamento, nas próximas semanas serão realizados outros
mutirões, como da ortopedia, no dias 8 e 15, no Pronto
Atendimento; e novamente
do eletrocardiograma, no Cisas, dia 16.

Prefeitura vistoria frota de veículos oficiais
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Licenciamento Ambiental, realizou,
nos dias 19 e 26 de fevereiro,
a vistoria dos veículos a diesel, locados na Secretaria de
Obras (Departamento de Serviços Municipais) e na Subprefeitura de Moreira César.
O método utilizado foi o
da escala de Rigelmann, aceleração livre, de acordo com
as normas 6016 e 6065, conforme lei municipal nº 4.960,
de 1º de setembro de 2009.

Divulgação

Após a análise dos resultados da inspeção, os departamentos serão notificados a
regularizarem seus veículos
que se encontrarem fora do
padrão de qualidade.
A expectativa do Departamento de Licenciamento
Ambiental é que a execução
dessas medidas resulte na
melhoria da qualidade do ar
de nossa cidade.

Cooperativas de reciclagem
recebem equipamentos
A Prefeitura de Pindamonhangaba promove a entrega
de três prensas e duas balanças
de material reciclado a duas
cooperativas dos bairros de
Moreira César e Castolira, no
dia (1º/3), às 11 horas, no recinto São Vito, no Distrito de
Moreira César.
Este mês, a Prefeitura ainda
entregou outros EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) às cooperativas, além de
instruir as pessoas sobre as
formas adequadas de coletar,
armazenar e destinar os materiais, bem como capacitar os
membros com ensinamentos
sobre sustentabilidade, meio
ambiente e direito da mulher.
Todos os equipamentos

fazem parte de um convênio
celebrado entre o município e
o Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado.
A equipe da assistência
social de Pindamonhangaba
escolheu o dia 1º de março
por se tratar do Dia Internacional dos Catadores e porque março é considerado o
mês da mulher.
Por se tratar de uma data
comemorativa, a Prefeitura vai
oferecer um almoço aos membros das cooperativas e outras
instituições ligadas ao tema,
como Conselho dos Direitos da
Mulher. Trata-se de um evento
fechado, onde são esperadas 60
pessoas ligadas às cooperativas, além de convidados.
Divulgação

Cooperados receberam EPIs da Prefeitura, neste mês

Subprefeitura reconstrói
muro da ‘Lauro Vicente’
Os alunos e professores da
escola municipal Lauro Vicente de Azevedo, no CDHU
Cícero Prado, no Distrito de
Moreira César, estão mais
seguros, pois a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Subprefeitura de Moreira
César, reconstruiu parte do
muro da unidade educacional, após um veículo colidir e

danificar o local.
Além do conserto do
muro, a Subprefeitura efetuou reforço em um dos portões da escola, também danificado com o acidente.
Os pais dos alunos agradeceram a Prefeitura pela
obra, pois deixou o local
com mais segurança para os
estudantes.
Célia Lima

Equipe do DLA durante
vistoria de veículos na
Secretaria de Obras

Trabalho de abordagem social
auxilia moradores de rua
O Serviço de Abordagem Social,
do Departamento de Assistência Social, da Prefeitura de Pindamonhangaba, visa identificar locais de incidência de pessoas em situação de rua. As
abordagens são realizadas em praças,
estradas, espaços públicos e locais de
intensa circulação de pessoas.
No município, foram mapeados alguns locais de incidência dessas pessoas como, por exemplo, o Mercado
Municipal, pontos de ônibus, locais
próximos à Dutra no bairro Cidade
Nova, alguns pontos em Moreira César, outras 15 praças em diversos bairros e locais esporádicos de concentração devido à grande circulação desses
usuários. O perfil dessas pessoas está
sendo estudado e, atualmente, são
aproximadamente 30 pessoas em situação de rua, sendo a maioria de munícipes com residência fixa e família

em Pindamonhangaba. Cerca de 90%
são homens, com idades entre 20 e 60
anos, dependentes químicos de drogas
lícitas e ilícitas, com os vínculos rompidos com a família e sem perspectivas na vida. O serviço é fundamental
para as demandas desses usuários devido às dificuldades das pessoas que
utilizam as ruas como moradia.
O trabalho já apresenta resultados
na diminuição do número de pessoas em situação de rua, bem como
encaminhamentos para albergues e
abrigos, repasse de vale transporte
para migrantes, possibilidades para
mercado de trabalho, elaboração de
currículos, encaminhamento para
clínicas de recuperação, retirada de
documentação e atendimento social
qualificado como escuta, acolhimento e orientações.
Outros resultados já foram alcan-

çados, como o retorno de um migrante do Rio Grande do Sul que morava
debaixo de uma árvore há mais de um
ano; o caso de um idoso que morava
nas margens de uma rodovia e foi encaminhado para um quarto alugado; e
as diversas histórias de munícipes que
são resgatados diariamente e levados
para suas casas, devido ao consumo
de bebidas alcoólicas.
A orientação do Serviço de Abordagem Social é para que a população,
ao verificar qualquer pessoa em situação de rua, não dê esmolas e sim, busque o serviço da Prefeitura para que
a equipe da Abordagem Social possa
ajudar essas pessoas. A abordagem
funciona oito horas por dia e deverá
ser ampliada.
Para informar sobre pessoas em situação de rua, os telefones são 96156050 e 3643-2223.

Parte do muro foi reconstruída e portão consertado

Ponte da José Teberga é
reconstruída no distrito
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura de Moreira César,
está concluindo os serviços
de reparos estruturais na
ponte da rua José Teberga –
que liga a região central do
distrito ao Vale das Acácias.
Na José Teberga, no início
de janeiro, a estrutura da
ponte foi danificada e parte

da grade de proteção caiu,
devido às fortes chuvas.
Com os danos, a Subprefeitura reconstruiu as
paredes de sustentação, fez
nova tubulação, aterrou as
bases, e agora vai instalar
uma nova grade. O órgão
continua atuando em outros
pontos que sofreram com
as chuvas.
Célia Lima

Grades serão instaladas nos próximos dias
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VOCÊ TEM TELEFONE?
De modo geral, hoje as compras que fazemos costumam ser pagas através do famoso “cartão magnético”,
também chamado de “dinheiro de plástico”. E há (principalmente entre as classes mais modestas) os que têm,
por hábito, sacar “todo” o salário e saldar os débitos com
“dinheiro vivo”.
Podemos notar que o talonário de cheque, com o passar do tempo, vem sendo cada vez menos utilizado:
1º) porque muitos cidadãos nem podem tê-lo, em função do nome vinculado à famigerada “lista negra”. Ou
SPC, como queiram.
2º) porque os próprios bancos desestimulam o cliente a
utilizá-lo, entendendo que o cheque é mais oneroso à empresa, o que faz com que os lucros dos banqueiros sejam
menores. Como se isso fosse possível...
O certo é que, nos áureos tempos, quase tudo era pago
com cheque. Evidentemente o comerciante procurava
cercar-se de todos os cuidados. Atualmente a consulta
ao SPC/SERASA é feita instantaneamente mas, outrora,
tornava-se necessário escrever um verdadeiro relatório no
verso da folha de cheque, tais como: nome, endereço,
RG, telefone...
Alguns chegavam a se irritar com tanta pergunta. Outros achavam divertido, e tiravam de letra o interrogatório. Entre esses, o talentosíssimo poeta/trovador Walter
Waeny, que residia em Santos, falecido em 04 de junho
de 2006.
Ironizando as constantes perguntas que a “mocinha
do caixa” lhe fazia, um belo dia o nosso vate (ou Walter,
como preferir) saiu-se com esta “preciosidade”:
Sempre que pago com cheque,
talvez porque se apaixone,
a caixa, com ar moleque,
indaga o meu telefone...

Walter Waeny

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

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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 031/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Osvaldo Domingos de Oliveira,
responsável pelo imóvel situado a Rua Isaura Vieira da Fonseca, Parque das Palmeiras,
Quadra 14, Lote 09, inscrito no município sob a sigla NE12.16.02.009.000, 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 032/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Luiz Carlos de Almeida, responsável pelo imóvel situado a Rua Isaura Vieira da Fonseca, Parque das Palmeiras,
Quadra 14, Lote 04, inscrito no município sob a sigla NE12.16.02.004.000, 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 033/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Srª. CHRISTIANE RIBEIRO PALAZZI A. MOURA, responsável pelo imóvel situado a Rua Alcides José Arese, Parque das
Palmeiras, Quadra 09, Lote 28, inscrito no município sob a sigla NE12.12.06.027.000,
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 034/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Srª. IRENE DE MORAES SHIRAISHI, responsável pelo imóvel situado a Rua Alcides José Arese, Parque das Palmeiras, Quadra 12, Lote 17, inscrito no município sob a sigla NE12.12.07.017.000, 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 035/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Srª. IRENE DE MORAES SHIRAISHI, responsável pelo imóvel situado a Rua Alcides José Arese, Parque das Palmeiras, Quadra 12, Lote 18, inscrito no município sob a sigla NE12.12.07.018.000, 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 036/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. VITOR N. FACCIOLLA E OUTROS, responsável pelo imóvel situado a Rua Dos Flamboyant’s, Parque Lago Azul,
Quadra L, Lote 03, inscrito no município sob a sigla SO32.12.02.001.000, 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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/SP
JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
INTERPOSTOS E JULGADOS

Nº PROC.

NOME

RESULTADO

PA 567-8/2012

CLAYTON ROBERTO DA SILVA

INDEFERIDO

PA 494-7/2012

PEDRO HENRIQUE P. DE OLIVEIRA GOMES E SILVA INDEFERIDO

PA 579-4/2012

DOUGLAS DURVAL PRADO

INDEFERIDO

PA 034-6/2012

DOUGLAS DURVAL PRADO		

INDEFERIDO

PA 513-7/2012

EDUARDO ÂNGELO G. DA SILVA JÚNIOR

INDEFERIDO

PARA REFLETIR
PARA REFLETIR - “Passamos a amar não quando encontramos
uma pessoa perfeita, mas quando aprendemos a ver perfeitamente
uma pessoa imperfeita.” (San Kenn)
No telhado da saudade,
em noites de chuva fria,
goteiras de eternidade
molham minha alma vazia...
CORINTHIANS JOGOU sem torcida quarta-feira, pela Libertadores. Pois é, um torcedor fez a cagada, e todos pagaram o “Pato”...
UMA MULHER pedindo o divórcio é questionada pelo juiz: - A
senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora quer divórcio
por compatibilidade de gênios? Não seria o contrário? E ela: - Não,
meritíssimo, é por compatibilidade mesmo. Eu gosto de cinema, o
meu marido também, eu gosto de ir a praia e ele também, eu gosto
de ir ao teatro e ele também, eu gosto de homem e ele também!
DEFINIÇÃO: Salário mínimo é como menstruação, vem uma
vez por mês, dura três ou quatro dias e nos deixa nervosos, mas se
atrasar deixa todo mundo louco...
Muitos anéis possuía
a tal madame elegante
e com orgulho exibia:
- São todos anéis di... amante!
A MULHER RECLAMA ao marido:- Antes de nos casarmos você
sempre dizia que eu era sua rainha! E ele responde:- É que agora
estamos numa república...
NUM MOTEL DE BELO HORIZONTE está escrito o slogan: “Onde
o homo sapiens se torna homos erectus”. É mole?
A PROFESSORA PERGUNTA:- Joãozinho, na frase “há uma mulher olhando na janela”, é singular ou plural? – É singular, professora. – Muito bem, e se for “há várias mulheres olhando na janela?”
– Bem, aí já é uma zona!
Nesta espera angustiante
que dura uma eternidade,
tu voltas a todo instante
mas em forma de saudade...
PENSAMENTO: Muitas mulheres pensam que o marido é o melhor amante do mundo. Mas não conseguem flagrá-los...
PERGUNTARAM AO MÉDICO dermatologista por que ele escolheu esta especialidade, e a explicação foi simples: - Os pacientes
nunca me acordam de madrugada e dificilmente morrem disso.
PROVÉRBIO: “Não há melhor momento do que hoje para deixar
para amanhã o que você não vai fazer nunca...”
Para a empregada, a matrona
pediu recomendação:
- Eu fiquei oito anos, dona,
na Casa... de Detenção!
DEFINIÇÃO DE CASAMENTO: É um jeito muito caro de ter suas
roupas lavadas de graça!
O AMIGO DIZ:- Li no jornal que em Jundiaí vai ter um concurso de monológos. E o outro diz:- Então vou mandar minha mulher
participar, ela tem experiência, pois lá em casa é só ela quem fala!
NAS HORAS DIFÍCEIS, você deve levantar a cabeça, estufar o
peito e dizer de boca cheia: - Ihhhhhh... agora fudeu!
Nas feridas da saudade,
mais se mexe, aumenta a dor;
para curar de verdade
o remédio é um novo amor!
PAPO NO CÉU:- Eu morri de acidente de moto, e você? – Eu
morri de espirro. – De espirro? Isso mata? – É que espirrei dentro do
guarda-roupa
EM PORTUGAL INVENTARAM um carro totalmente à prova de
roubo. Não tem porta, nem janela, nem porta-malas, assim o ladrão não consegue entrar.
CHARADA – O diabo vai fazer exame de sangue e recebeu uma
má notícia. Qual doença ele tem? Acertou quem disse “diabetes”...
Se o chefe te elogiar
terás, então, o argumento
pra depressa perguntar:
- Tá bom... de quanto é o aumento?
PERGUNTARAM AO SUJEITO endividado:- O que você faria se
ganhasse sozinho na megasena?– Ah, eu pagava umas contas! – Sim,
mas e o resto? – Ah, o resto que espere...
O CAIPIRA DESCE do ônibus na rodoviária de São Paulo, vê uma
lixeira onde está escrito “Colabore com a limpeza pública”. Sem
pestanejar, enfia a mão no bolso, tira uma nota de dez reais e
coloca na lixeira...
CONSEQUÊNCIAS do aquecimento global: Vai começar a nascer
pintos prematuros devido ao super aquecimento dos ovos...
No amor informatizado
saudade é vírus latente
que, no arquivo do passado,
contamina o meu presente...
MANUEL FOI VISITAR PARIS, e na Igreja des Invalides, o guia
explica:- Aqui neste caixão estão as cinzas de Napoleão Bonaparte!
E o luso :- Caramba, como fumava esse gajo!
PROVÉRBIO: “Deus conseguiu fazer o mundo em seis dias porque não nenhum mela perto perguntando quando ia ficar pronto...”
E UM AMIGA DE CABELOS amarelos me disse: - Nossa, já começou o aquecimento global... uma noite dessas minha TV estava ligada na Globo, coloquei a mão na tela e tava quente pra caramba!
TROVA DO ALÉM
Amor que eu saiba em vitória,
no rumo do firmamento,
deve perder toda escória
no fogo do sofrimento.
Adelmar Tavares – do livro Trovas do Outro Mundo, de espíritos
diversos, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier.
FALANDO SÉRIO
Gente, hoje está acontecendo pela primeira uma coisa comigo:
elogiar a presidente Dilma Rossef. Ela disse que ia diminuir o preço
da conta da energia elétrica, e não é que cumpriu mesmo? Recebi
a conta de luz deste mês, e supreendentemente o valor caiu, de R$
100 para R$ 50... É fantástico!
PRECAUÇÃO...
O velhinho está nas últimas, o padre chega para lhe dar a extrema-unção e diz: - Antes de morrer, reafirme sua fé em Jesus
e renegue o demônio. Mas o ancião fica quieto e o padre insiste:
- Vamos lá... quando se deixa esse mundo é preciso se preparar e
renegar o mal para juntar-se ao Senhor... por que você não quer
renegar o demônio? E o moribundo explica, com voz trêmula: - É
que enquanto eu não souber para onde eu vou, não quero ficar mal
com ninguém!

“APAIXONADA POR VOCÊ e dessa vez não vai ter jeito, não quando me beija e me abraça, feito um gole de cachaça, me embriaga o
coração...” – Paula Fernandes
ATENÇÃO – Divulgue gratuitamente sua programação pelo e-mail: joao.ouverney@terra.com.br
ATENÇÃO - Meninas (16 a 30 anos), esta é uma
chamada para o Concurso Rainha Tropeiros do Vale
2013, mande foto, nome completo, data de nascimento e telefone para o e-mail: crel75@hotmail.com
ALOHA MUSIC HALL Taubaté – 2/3 (sábado) –
Festa de reinauguração. Vocalista Péricles. Tel (12)
9145-1212 e 8825-8911. Estrada Nova Tremembé/
Taubaté, após o condomínio Vale do Sol
ARENA 101 Pinda – 2/3 (sábado) – Garotos do Vale, e Fernando &
FAbiano. 09/03 (sábado) – Festa dos calouros de Medicina da Unip. Grupo
Prala. Estrada Municipal Antonio Marçon, 4.900, ou Rod. Pres. Dutra, km
101. www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará – QUINTA-FEIRA - 7/3 –
Rose Star. 14 – Pedro Romano. 21- Musical Arte. 25 – Não haverá baile
devido à Semana Santa. DOMINGO – 2/3 – Som da Terra. 9 – Paul Lover
Band (baile especial Dia da Mulher). 16 – Nova Dimensão. 23 – Alphavalle.
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 Benedito Ribeiro da
Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil). Funciona de terça e domingo a partir
das 17h
BARRACAO DO FORRÓ Taubaté - Elas vip até 0h30, após R$ 5. Eles
R$ 10, após 15
BOTECO DO GOL Taubaté – 2/3 (sábado) Grupo Novo Skma. Tel (12)
3411-6956 / 3641-6957 / 7815-1645. Av. Santa Luiza de Marilac, 1.661,
Vila São José. www.artproducoeseventos.com.br
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 02/3 (sábado) – Banda 8 Segundos.
Elas free. 9/3 (sábado) – Ponto de Equilíbrio. 27/4 – Baile do Hawaii. Péricles. www.cervejariadogordo.com.br. Tel(s): (12) 3157-6200
CHICK NA ROÇA Taubaté – Tel (12) 3622-4041 e 9204-1126 (promoter
Vanessa Loira)
CHICKEN BEER Tremembé – 3/3 (domingo 16h) – Pagode – Grupos
H’Lera e Nosso Samba. Mulher free. Sertanejo universitário todo sábado.
Mulher free a noite toda. Tel (12) 9181-5704, 9235-8078 e 9213-2034. Av.
Luiz Gonzaga das Neves, 2.500 (anexo ao Posto Alsan)
CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO Pinda - Bailes suspensos temporariamente devido a reformas no prédio do Sindicato dos Empregados nas
Indústrias de Papel
CLUBE DO LAZER Taubaté - QUARTA-FEIRA – 6/3 – Anjinho do Vale.
13 – Raio X )SP). 20 – Jaqueline. 27 – Kubanakan (SP). DOMINGO – 3/3
– Raio X (SP). 10 – Kubanakan (SP). 13 – Tropicaliente (SP). 20 – 5 Estrelas (SP). 29 – Premimu7m (SP). Traje esporte fino. Tel. 3633-5389/30110400. E-mails: odirfreire@sieps.com.br
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira – Baile forró e funk todo sábado 23h.
Homem R$ 15,00 e mulher R$ 8,00. Estrada Roseira-Aparecida
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé - MARÇO – 2/3 (sábado)– Banda
Raio X. 9 –Banda Gold. 16 – Três Corações. 30 – Pedro Romano. A direção
do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira,
22h, com deliciosa canja gratuita à 1h
CROZARIOL Tremembé – 1/3 (sexta) – Banda Arena. Tel. (12)
3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava – 1/3 (sexta) – Fernando &
Frederico. 2/3 (sábado) – Banda Rodeio. Rod. Pres. Dutra, km 133. Tel.
3955-9420. www.estancianativasertaneja.com.br
FERROVIÁRIA Pinda – 13/04 (sábado) – Mega show de Paula Fernandes. Veja todos os detalhes em “Destaques” no final desta coluna
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da região
com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté – 1/3 (sexta) – Noite da Porca e Parafuso. Banda
Space Cowboy . Tel (12) 3632-5540, 9184-4785 e 8134-9694. www.mutley.com.br
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – 28/2 (quinta 20h30) – Noite Dançante – Charles Anjo 45. Sócios terão entrada gratuita e não-sócios pagam R$10. Ingressos antecipados no Dinho Som ou na secretaria do clube.
A banda Charles Anjo animou as matinês do Carnaval de Pinda (Praça do
Quartel) e os bailes do pré-hawaii e pré-carnaval do Paineiras este ano.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda – 1/3 (sexta) – U2 Cover SP. 2 /3 (sábado) –
Motley Crue Cover SP. 3/3 (domingo 19h30) – Rua 25 e Rádio Combate. Tel
(12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba – Sexta – 1/3 – Banda Espora (Sexta Sertaneja). Elas vip até 0h. Sábado – 2/3 – Videokê. Domingo – 3/3 – Grupo
Samba 2. Pagodão de Amigos. Aberto de 6ª a domingo a partir das 20h.
R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029
e (12) 9749-8126.www.pindabar.com
RANCHO SANTA FÉ Aparecida - 1/3 (sexta) – Banda Jack Steel.22/03
– Vai Tomá no Fusca. Banda 8 Segundos , Grupo Proposta e Dj Mayra
Leme. R$ 20 e mulher R$ 10. Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. www.
ranchostafe.com.br, e-mail ranchostafe@gmail.com
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – 28/2 (quinta) – Washington dos Teclados. 2/3 (sábado) – Nova Dimensão. Baile com bandas ao vivo
toda quinta e sábado. 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. Um dos melhores restaurantes rurais do município. Tel. 3642-2120. www.restaurantecolmeia.
com.br
SALÃO DE EVENTOS MACHADO Taubaté – 09/03 (sábado) – Marcos &
Rena. Tops Djs. Marchinhas. Dois ambientes. Convites R$ 10 (1º lote) e
R$ 20 (2º lote). Abadás R$ 20 (1º lote) e R$ 30 (2º lote). Salão Machado
Eventos. Estrada Oswaldo Cruz (Taubaté-Ubatuba), 4.300
UMUARAMA CLUBE Aparecida – 10/3 (domingo 20h) – Mc K9. Dj Marcelo Santos, Digão e Pingo. Ingressos antecipados R$ 15 1º lote. Av. Padroeira do Brasil
VARANDA ESPETINHOS Taubaté – . Tel (12) 3424-7675 e 9159-3545
VIA BRASIL Cruzeiro – 09/3 (domingo 20h) – Grupo Art Popular. Tel.
(12) 8199-3540. www.tceventos.com.br
VILLA SERTANEJA São José - QUINTA DE ELITE – 28 /2 (21h) – Mc
Barriga. SEXTA-FEIRA – 1/3 – Caldeirão Sertanejo. 6 atrações. Talis e
Welinton, Jorge Dimas & João, Ronaldo Villas, e outras. . Elas vip até 1h .
SÁBADO – 2/3 – Mc Guiné e Mc Leon . E vem aí a Mega Festa com a Banda
Sacode a Poeira e Matheus Minas
VINIL CLUBE Pinda – 1/3 (sexta) – Camaleão, e Dj Alex Andrade. Com
nome na liste R$ 10 ou R$ 20 consumo. Elas vip até 0h. Após, R$ 5 ou R$
15 consumo. Realização: CRT Produções
DESTAQUE DA SEMANA
FERROVIÁRIA
Pinda
– 13/04 (sábado) – Mega
show de Paula Fernandes.
A empresa CRT Produções
informa que os ingressos
estão a venda em Neto Jeans, Churrascaria Gramado,
Diniz Discos secretaria do
clube (em Pinda) e Stetic
Cosméticos (em Taubaté).
Participação de Douglas &
Vinicius, Lucas Bressan e Dj
Marcin. Ingressos sócios – R$
50, não-sócio R$ 60 antecipado. Venda de ingressos,
camarotes e mesas
Promoters: Renan Fernandes – 9164-8693. Pedro
Vitorazo – 9160-5434 e Leandro William – 9235-3933.
Realização: CRT Produções de Eventos (Renato e
Marília Teixeira), Tel (12)
3643-4001 e 2126-4444, e
sites
www.crtprudocoes.
com. e www.aaferroviaria.
com.br
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CASA SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE PINDAMONHANGABA
Edital de Convocação
Pelo presente, ficam convocados todos os membros da Casa São Francisco de Assis de
Pindamonhangaba, para participarem da Assembléia Geral, a ser realizada no dia 12 de março de
2013, às 19h em primeira convocação e em segunda convocação às 19:30h, na sede da entidade,
de conformidade com os artigos 18 e 20 do Estatuto Social, para tratar a eleição da nova Diretoria,
aprovação das contas e homologação d o balanço do exercício de 2012, elaboração do plano de
trabalho e atividades.
Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2013
Alzira Maria Ussier Zola - Presidente

Assembleia Geral
Edital de Convocação
PINDAMONHANGABA, 21 DE FEVEREIRO DE 2013.
A)Comissão Organizadora, da INSTITUIÇÃO QUATRO CANTOS, convoca todos os membros e
colaboradores para participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 26 de Março de 2013,
às 15:00h, na Rua: Deputado Claro César nº.44 Cep:12.400.220 centro
Os assuntos a serem tratados pela Assembleia Geral serão os seguintes:
A) Aprovação do Estatuto.
B) Aprovação do Regimento Interno.
C) Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, escolhidos entre os Membros presentes.
D) Aprovação da Sede Provisória da instituição.
Destacamos abaixo as atribuições desta Comissão, que dentre outras, serão as seguintes:
I) fixar as normas e elaborar as instruções gerais das eleições, através de um Regimento próprio;
II) publicação do Edital de Convocação em jornal;
III) receber a inscrição das chapas na forma prevista no presente Estatuto, bem como exigir dos
candidatos às devidas certidões negativas, requisitadas pelo Cartório de Registro para regularização
da Ata de eleição e posse;
IV) elaborar e rubricar as cédulas eleitorais, quantificadas de acordo com o número de associados
cadastrados,
V) organizar a mesa receptora e a junta apuradora;
VI) fiscalizar o processo eleitoral, mantendo a ordem e a organização dos trabalhos, assim como o
sigilo e a liberdade de voto, podendo para isso delegar poderes a colaboradores não candidatos,
VII) dirimir dúvidas e decidir sobre os casos omissos no Estatuto, quanto à eleição;
VIII) presidir os trabalhos de apuração, proclamar o resultado eleitoral, lavrando a respectiva Ata,
determinando a data de posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal eleitos num prazo de
até 5 dias;
IX) fazer entrega, logo em seguida ao encerramento dos trabalhos, dos livros, material e
equipamento utilizados no pleito à Primeira Secretaria da Diretoria Executiva, para sua guarda e
conveniente conservação;
X) acompanhar e orientar a nova diretoria para promover a regularização imediata da Ata de Eleição
e Posse no Cartório de Registros, bem como para atualizar os dados no CNPJ junto à Secretaria da
Receita Federal e também junto a instituição financeira com a qual a instituição manterá sua conta
corrente ou compromissos legais, no prazo máximo de até 10 (Dez) dias após a eleição; e,
XI) Organizar a cerimônia de posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal eleitos, após a
regularização burocrática dos documentos legais da instituição.
Cordialmente:
Aparecida de Fatima das Neves
Presidenta da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525,
do Código Civil Brasileiro:
ADILSON SALGADO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil
divorciado, de 38 anos de idade, nascido em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 18 de
novembro de 1974, residente e domiciliado Rua Frederico Machado nº 56, São Benedito, nesta
cidade, filho de LUIZ SALGADO DA SILVA e MARIA HELENA CORRÊA LEITE.
MARIANE FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil
solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 26
de abril de 1991, residente e domiciliada Rua Frederico Machado nº 56, São Benedito, nesta
cidade, filha de NILTON PEREIRA DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA.
Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525,
do Código Civil Brasileiro:
THAYGAN RODRIGO RANGEL FELIX, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de pedreiro,
estado civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
no dia 14 de dezembro de 1994, residente e domiciliado Rua Getulio Aparecido Nazareth
nº 1075, Maricá, nesta cidade, filho de ROBERTO RIVELINO FELIX e ROSELAINE GOMES
RANGEL.
THYELLE MONTEIRO DE PAULA VITORINO, de nacionalidade brasileira, profissão babá, estado
civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 13
de janeiro de 1994, residente e domiciliada Rua Getulio Aparecido Nazareth nº 1075, Maricá, nesta
cidade, filha de DEVANIR DE PAULA VITORINO e CLAUDIA REGINA MONTEIRO. Apresentaram
os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525,
do Código Civil Brasileiro:
MALCON ARMAND DOS SANTOS CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão motorista
carreteiro, estado civil divorciado, de 40 anos de idade, nascido em São José dos Campos,
Estado de São Paulo, no dia 12 de janeiro de 1973, residente e domiciliado Avenida Abel Corrêa
Guimarães nº 1005, Jardim Resende, nesta cidade, filho de GENESIS DOS SANTOS CAMARGO e
MARIA APARECIDA DE AZEVEDO CAMARGO.
GENIANE ANDRÉA DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira,
de 36 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 23
de novembro de 1976, residente e domiciliada Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 1005, Jardim
Rezende, nesta cidade, filha de JOÃO FRANCISCO DOS ANJOS e JUSTINA ALVES FERREIRA
DOS ANJOS. 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, 22 de fevereiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525,
do Código Civil Brasileiro:
MARCOS AURELIO CALVES, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de segurança do
trabalho, estado civil divorciado, de 44 anos de idade, nascido em Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul, no dia 13 de março de 1968, residente e domiciliado Rua Cônego José Luiz
Pereira Ribeiro nº 117, aptº. 31, São Benedito, nesta cidade, filho de ALCINDO CALVES e DARCY
DE SOUZA CALVES.
PATRICIA PADILHA CESAR OPENHEIMER, de nacionalidade brasileira, profissão administradora
de empresa, estado civil divorciada, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, no dia 7 de janeiro de 1976, residente e domiciliada Rua Cônego José Luiz
Pereira Ribeiro nº 117, aptº. 31, São Benedito, nesta cidade, filha de ADEMIR OPENHEIMER e
ANA LUCIA PADILHA CESAR OPENHEIMER. 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, 22 de fevereiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525,
do Código Civil Brasileiro:
EDSON DA SILVA LEAL, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, estado civil
solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 29
de agosto de 1982, residente e domiciliado na Rua Deoclécio Marcondes nº 264, Bosque, nesta
cidade, filho de JOÃO CORRÊA LEAL e MARIA LAÍDE DA SILVA LEAL.
MARCELA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de escritório, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo,
no dia 8 de maio de 1989, residente e domiciliada na Avenida Dr. Antonio Pinheiro Junior nº
1.281, Jardim Cristina, nesta cidade, filha de MARCO ANTONIO DOS SANTOS e ANA MARIA
DE OLIVEIRA SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525,
do Código Civil Brasileiro:
MARCELO MONTEIRO VARGAS, de
nacionalidade
brasileira,
profissão engenheiro de
automação, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, no dia 29 de abril de 1979, residente e domiciliado na Avenida Abel Corrêa Guimarães
nº 81, Galega, nesta cidade, filho de BENEDITO MONTEIRO VARGAS e ODETE DA CONCEIÇÃO
VIEIRA VARGAS.
GIZELE CRISTINA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, profissão pedagoga, estado civil
solteira, de 27 anos de idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 5 de dezembro
de 1985, residente e domiciliada na Rua Canavieira nº 216, Bonfim, Taubaté SP, filha de LUIZ
ANTONIO DE MORAIS e ISABEL CRISTINA ALVES DE MORAIS. 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, 23 de fevereiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525,
do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PAULO DE MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de escritório, estado civil
solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Piracaia, Estado de São Paulo, no dia 28 de outubro
de 1980, residente e domiciliado na Rua Ulisses de Paula Costa nº 120, Campos Maia, nesta
cidade, filho de THEREZA DE MORAES.
VANESSA FERREIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de vendas, estado
civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia
19 de abril de 1983, residente e domiciliada na Rua Ulisses de Paula Costa nº 120, Campos
Maia, nesta cidade, filha de VICENTE ALVES GOMES e ORLINDA FERREIRA GOMES.
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, 23 de fevereiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525,
do Código Civil Brasileiro:
HELTON CÉSAR LOPES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado
civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 7
de dezembro de 1991, residente e domiciliado Rua Francisco Fernandes Alves nº 389, Liberdade,
Moreira Cesar, neste município, filho de FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA e SILVANA LOPES
DA SILVA.
NATHÁLIA CAMPOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira,
de 16 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 16 de
setembro de 1996, residente e domiciliada Rua Gino Amadei nº 246, Jardim Morumbi, nesta cidade,
filha de ADILSON CLARO DA SILVA e IVONE APARECIDA CAMPOS DA SILVA. Apresentaram
os documentos 1, 2, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525,
do Código Civil Brasileiro:
ANTÔNIO BUENO, de nacionalidade brasileira, profissão armador, estado civil divorciado, de 51
anos de idade, nascido em Rio Bom, Estado do Paraná, no dia 26 de fevereiro de 1961, residente
e domiciliado Rua Mogi das Cruzes nº 551, Cidade Nova, nesta cidade, filho de MIGUEL BUENO
e MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA BUENO.
CLEUZA MARIA MOTTA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil
divorciada, de 54 anos de idade, nascida em Areias, Estado de São Paulo, no dia 10 de
dezembro de 1958, residente e domiciliada Rua Mogi das Cruzes nº 551, Cidade Nova, nesta
cidade, filha de GERALDO MOTTA e IRENE CLARA MOTTA. Apresentaram os documentos
1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2013.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil
Brasileiro:
DEIVID BRUNO MACHADO, natural de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, solteiro,
nascido a 28 de julho de 1990, profissão porteiro, residente na Estrada Municipal do Borba nº
507, Borba, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ANTÔNIO MACHADO e de SONIA MARIA
RODRIGUES DE SOUTO.
MAYANA MOURA DOS SANTOS, natural de Piritiba, Estado da Bahia, solteira, nascida a 23 de
outubro de 1994, do lar, residente na Rua Pacificio Pousa Ribeiro nº 196, no distrito de Moreira
César - Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO SERGIO DA SILVA SANTOS e de MARILEUZA
OLIVEIRA DE MOURA. Apresentaram os documentos I, III e IV do Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2013.

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
REMCSAL RECUPERAÇÃO MISTURAS E COMÉRCIO DE SAIS LTDA situada na Rua Princesa
Isabel, 540 no bairro Cidade Nova com inscrição no CNPJ nº 04.708.782/0001-79, comunica o
extravio de:
- Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6;
- Arquivos magnéticos referente aos registros fiscais das operações de entradas e saídas realizadas
no período de 01-01-2011 a 31-12-2012, elaborado de acordo com o Manual de Orientação da
Portaria CAT 32/96 e alterações.

LICENÇA DA CETESB
Elfer, Indústria Comércio e Serviços Ltda. torna publico que requereu à CETESB a Licença Prévia
para Estamparia de Metais, Usinagem e Serviços de à Av. Julio de Pula Claro nº 1001 - Bairro do
Feital - Pindamonhangaba - SP.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que no pregão presencial
01/13, que cuida da aquisição de gêneros alimentícios diversos, o objeto foi adjudicado
sem ressalvas como segue: itens 01, 02, 03 e 04, valor total de R$ 13.597,94 (treze mil
quinhentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos) à empresa JF Rezende
EPP, devendo referida empresa comparecer ao mesmo endereço dos eventos anteriores
para retirada da ordem de fornecimento, conforme item 7 do precedente edital.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.506, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013.
Altera a Lei nº 1.672, de 06 de maio de 1980, que autoriza o Executivo Municipal a instituir a Fundação Dr. João Romeiro.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Altera o art. 9º da Lei nº 1.672, de 06 de maio de 1980, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Artigo 9º - Para cobertura de déficits decorrentes de suas atividades específicas, a Prefeitura concederá à Fundação subvenção econômica, nos termos do artigo 18 da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964, subvenção essa limitada, a partir de 2013, a 17.830,369
(dezessete mil e oitocentos e trinta vírgula trezentos e sessenta e nove) UFMP´s (Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba)
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de fevereiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.507, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013.
Autoriza o Executivo Municipal a celebrar subvenção e auxílio à entidade que especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
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Chef dá curso culinário
com pratos à base de
arroz e feijão em Pinda
Célia Lima

Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção e auxílio à entidades
social, sem fins lucrativos, elencada abaixo, oriundas de verbas municipais.

Entidade
Lar da Criança Irmã Julia

Projeto
Acolhimento
Institucional

Valor

Ficha

Fonte

Verba
Municipal

R$87.650,00

801

1

Lar da Criança Irmã Julia

Acolhimento
Institucional

R$55.146,00

631

2

Estadual

Lar da Criança Irmã Julia

Acolhimento
Institucional

R$
43.788,60

632

5

Federal

Lar da Criança Irmã Julia

Bombeiro

R$73.689,26

642

3

FUMCAD

Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à entidade.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal
de Contas e Lei Federal 8.666/93.
Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou re-ratificação, que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de fevereiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.508, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo
42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais), no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica, da Secretaria de Saúde e Assistência Social, referente aos Termos de Compromisso
nº. 187/2010 e 330111/2012 do Ministério da Saúde. A classificação orçamentária será:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA E SOCIAL
Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
11.12
1 025		
Equipamentos em Geral
10 301 0028.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente R$ 247.000,00
Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo Ministério da Saúde.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de fevereiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5509, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013.
Autoriza o Executivo Municipal a conceder Bolsas de Estudo para o Ensino Superior.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder bolsas de estudos integrais
para munícipes em Instituições de Ensino Superior, para ensino superior, na modalidade
de licenciatura, tecnologia e bacharelado, em cursos presenciais e não presenciais reconhecidos pelo MEC- Ministério da Educação e Cultura, das áreas de biológicas, exatas
e humanas até o limite de 165 (cento e sessenta e cinco) bolsas simultâneas, sendo
oferecidas até o limite de:
I – 150 (cento e cinquenta) bolsas no exercício de 2013;
II– 155 (cento e cinquenta e cinco) bolsas no exercício de 2014;
III–160 (cento e sessenta) bolsas no exercício de 2015;
IV¬–165 (cento e sessenta e cinco) bolsas a partir do exercício de 2016;
Art. 2º. Serão requisitos para a concessão de bolsa de estudo para o Ensino Superior:
I- Gerais :
a- morar em Pindamonhangaba há pelo menos 48 (quarenta e oito) meses;
b- pertencer a um núcleo familiar com renda “per capita” de até 8,82 (oito vírgula oitenta
e dois) UFMP´s (Unidades Fiscais do Município de Pindamonhangaba);
c- ter sido aprovado no vestibular ou estar cursando o Ensino Superior;
d- não possuir Ensino Superior completo.
II- Para a ordem de seleção e preferência das bolsas de que trata esta Lei, serão observados os seguintes critérios:
a- ter estudado em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular;
b- a maior nota obtida no vestibular no caso de ingressantes;
c- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado, para os não-ingressantes;
d- trabalho com carteira assinada;
e- a menor renda per capita;
Parágrafo único. A data e local para a inscrição para bolsa e os documentos a serem
apresentados serão amplamente divulgados pela Administração por meio de edital nos
jornais locais e outros meios de comunicação.
Art. 3º. Os munícipes que preencherem os requisitos da presente Lei indicarão a Instituição de Ensino Superior e o curso para o qual pleiteiam a bolsa.
Parágrafo único. Após a triagem dos munícipes para concessão de bolsa, será encaminhada, através do Departamento de Assistência Social da Prefeitura, declaração de
bolsista à Instituição de Ensino.
Art. 4º O Município celebrará termo de pagamento diretamente à Instituição de Ensino
Superior.
Parágrafo único. Caberá a Instituição encaminhar mensalmente a relação de alunos matriculados e a frequência para o empenho e pagamento das mensalidades.
Art. 5º Os beneficiários da bolsa perderão o direito caso ultrapassem a renda per capita
prevista nesta Lei, no caso de reprovação, dependência de disciplina ou mudança de
Município.
Parágrafo único. Será solicitada, anualmente, a comprovação das situações previstas
no caput deste artigo.
Art. 6º. As despesas do Município com a presente lei estão estimadas em R$1.000.000,00
(um milhão de reais) para cada 150 (cento e cinqüenta) bolsas de estudos concedidas,
sendo este o limite de despesas para o exercício de 2013, ficando autorizada a abertura
de crédito adicional especial.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, devendo ser regulamentada por Decreto, no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de fevereiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídico
SAJ/valm/ Projeto de Lei nº23/2013, com Emenda Modificativa nº 01

Pratos elaborados durante o curso

A chef culinarista Claudete Brescancini ministrou o
curso de culinária ‘Delícias
com Arroz e Feijão’, em Pindamonhangaba, na quintafeira (28).
O curso, que aconteceu
na loja do Spani Atacadista
e contou com o apoio da empresa Fantástico, visa contribuir com as pessoas que
utilizam a gastronomia para
aumentar sua fonte de renda,
com receitas diferenciadas e
saborosas à base dos produtos que não podem faltar na
mesa do brasileiro: o arroz e
o feijão.
O cardápio de receitas incluiu delícias como Risoto de
Cação, Feijão ao Forno com
Salsão, Salpicão de Kani Kama
e Maionese de Leite e Alho.

Para participar do curso,
os interessados doaram um
quilo de alimento não-perecível.
O Spani Atacadista faz
parte do Grupo Zaragoza
que é detentor das bandeiras Villarreal Supermercados e conta com doze lojas,
sendo cinco da bandeira
varejista, instaladas nas cidades do interior paulista,
em São José dos Campos
com duas lojas, Jacareí,
Taubaté e Cruzeiro. A bandeira Spani Atacadista está
presente nas cidades de São
José dos Campos, Guaratinguetá, Mogi das Cruzes
e Atibaia.
Recentemente, a rede
inaugurou sua primeira loja
em Pindamonhangaba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5510, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013.
Altera dispositivos da Lei n° 5.183, de 18.04.2011, que “Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Pindamonhangaba”.
(Projeto de Lei n° 24/2013, de autoria da Mesa Diretora)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° O art. 12 da Lei n° 5.183, de 18.04.2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12 Compete à Assessoria:
I- Parlamentar I - assessorar o Vereador em todas as medidas político-sociais necessárias ao bom desempenho de seu Mandato, mantendo contato com o público e entidades
do Município.
II- Parlamentar II – assessorar o Vereador em todas as medidas político-administrativas
necessárias ao bom desempenho de seu Mandato, mantendo contato com o público,
acompanhando o andamento de processos e publicações oficiais de interesse do parlamentar.
III- Parlamentar III – assessorar o Vereador em todas as medidas político-administrativas necessárias ao bom desempenho de seu Mandato, coordenar as atividades
político-administrativas, prestar assessoramento junto aos órgãos oficiais, atendimento
direto a população, dentre outras.
IV- Assessor Legislativo de Organização e Planejamento – assessorar os trabalhos do
Diretor do Departamento Legislativo nas atribuições de verificação dos projetos, proposituras, indicações e requerimentos, moções e demais atividades envolvendo a atividade legiferante da Câmara Municipal.
Parágrafo Único. A descrição detalhada das atribuições do emprego em comissão de
Assessor Parlamentar I encontra-se definida no Anexo I desta lei”.
Art. 2° O art. 13 da Lei n° 5.183/2011 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13 São criados os seguintes empregos em Comissão, responsáveis por desempenhar funções afetas à assessoria parlamentar:
I – 22 (vinte e dois) Assessores Parlamentares nível I, denominados Assessor Parlamentar I;
II – 11 (onze) assessores parlamentares nível II, denominados Assessor Parlamentar II;
III – 11 (onze) assessores parlamentares nível III, denominados Assessor Parlamentar
III;
IV- Chefe de Gabinete da Presidência;
V- Assessor da Presidência I;
VI- Assessor da Presidência II.
Parágrafo único. As atribuições desempenhadas no exercício dos empregos mencionados nos incisos II e III em questão encontram-se definidas nos Anexos I e II da Lei n°
5.504/2013, e dos empregos mencionados nos incisos IV, V e VI em questão encontram-se definidas no Anexo III da Lei n° 5.183/2011”.
Art. 3° O art. 16 da Lei n° 5.183/2011 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16 A nomeação para os empregos de Assessor Parlamentar observará:
I – a indicação do Vereador;
II – limite máximo de Assessores Parlamentares, por Vereador, definido de acordo com
a classificação do emprego em comissão:
a) 1 (um) Assessor Parlamentar III;
b) 1 (um) Assessor Parlamentar II;
c) 2 (dois) Assessores Parlamentares I;
III - o limite de gasto de R$ 8.300,00 com salários de Assessores por Vereador, considerando o nível atribuído, conforme Anexo I.
Parágrafo único. Esta regra de nomeação não se aplica aos empregos de Chefe de
Gabinete da Presidência, Assessor da Presidência I e Assessor da Presidência II, que
são de indicação exclusiva do Presidente da Câmara”.
Art. 4° O Anexo I da Lei n° 5.183/2011 passa a vigorar da seguinte maneira:

QTDE

EXIGÊNCIA

SALÁRIO

Assessor Parlamentar I

EMPREGO EM COMISSÃO

22

Nível médio completo

R$ 1.444,70

Assessor Parlamentar II

11

Nível médio completo

R$ 2.407,82

Assessor Parlamentar III

11

Nível médio completo

R$ 3.000,00

Assessor da Presidência I

1

Nível médio completo

R$ 3.000,00

Assessor da Presidência II

1

Nível médio completo

R$ 3.000,00

2

Nível superior completo

R$ 3.748,50

Assessor
Legislativo
Organização e Planejamento

de

Chefe de Gabinete da Presidência

1

Nível médio completo

R$ 4.815,65

Diretor de Departamento

6

Nível superior completo

R$ 7.591,90

Diretor Geral

1

Nível superior completo

R$ 7.591,90

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de fevereiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.984, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. Edson Lopes Mergulhão, do emprego
de provimento em comissão de Secretário de Saúde e Assistência Social, a partir de
28 de fevereiro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, de 27 de fevereiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de fevereiro de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.983, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve EXONERAR, o Sr. José Alencar Lopes Junior, do emprego de provimento em comissão de Secretário de Administração, a partir de 28 de fevereiro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, de 27 de fevereiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de fevereiro de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 1º de março de 2013

Fatos e Fotos
João Paulo Ouverney

Arquivo pessoal

Parabéns para
Suellen Sthefany de
Oliveira, que completa
mais um aniversário no
dia 1º de março. Ela
recebe os cumprimentos
dos pais João Waine
(Tribuna) e Márcia
Elizabete, dos irmãos,
familiares e amigos.

Quem apagou velinhas dia 2/2 foi
Adélia Aloque, uma das responsáveis
pela administração do Jornal da
Cidade. Ela recebeu muito carinho
dos colegas de trabalho, parentes e
incontável número de amigos.
Marcelo Guilherme/O Fotografeiro

Célia Lima

João Paulo Ouverney

Renato Teixeira (produtor do show
de Paula Fernandes na Ferroviária) e
Herivelton César, que prometem agitar
o Vale do Paraíba dia 13 de abril com
o show da linda mineirinha.

Hélio de Paiva Reis, diretor do Departamento de
Trânsito da Prefeitura (no meio), acompanhado
do engenheiro Ivair Marcos dos Santos (à
esquerda), visitou o jornal Tribuna do Norte e foram
recepcionados pelo presidente da Fundação Dr.
João Romeiro, Antonio Aziz Boulos.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Vem aí o concurso Rainha dos Tropeiros
2013. Na foto, as vencedoras do ano
passado: princesas Luana, Jéssica e
rainha Clécia Daiana. Contatos pelo
e-mail: crel75@hotmail.com.
Arquivo pessoal

Eduardo Souto, nascido em
Pindamonhangaba, casou-se com
Ana Paula, e atualmente reside na
cidade de Maringá (PR), e uma vez por
ano visita a “Princesa do Norte”.

Vanessa Loira, promoter da casa noturna Arena 101
de Pinda, com amigas durante evento.

Divulgação

Arquivo TN

Feliz aniversário para
Manuella Silva Giangola
Marcondes, que
comemorou dois aninhos
no dia 23 de fevereiro.
Ela recebeu abraços
da mamãe Marcella e
dos amiguinhos, que
comemoraram a data
com muito carinho.

Betão do Ipê, Paulo Marques e Júlio
Broca, árbitros (APA) de Pinda.
Arquivo pessoal

Recordar é viver: José Garcia e
esposa Amélia, responsáveis pelos
ótimos bailes de sexta-feira nos bons
tempos do Recinto São Vito, de
Moreira César.

Arquivo pessoal

Divulgação

Os filhos Eduardo Kogempa, Aline e Naime, netos
e nora Simone, desejam todas as felicidades do
mundo a Sivanilde Navarro Kogempa - Sil. Mãe, vó e
sogra, nós te amamos.
João Paulo Ouverney

Banda Gold (uma das melhores da
região), coordenada pelo vocalista e
guitarrista Mané “Zé”.
Arquivo pessoal

Ubirajara Jaccino,
militar reformado, exdiretor da Ferroviária e
grande carnavalesco,
comemora aniversário
nesta sexta-feira, dia
1º março, recebendo
cumprimentos dos
familiares e amigos.

“Joaninha” e amigas durante baile de
Carnaval no Creix de Tremembé.

Célia Lima

Equipe litúrgica (canto) durante posse do diretor do
Salesiano, padre Roberto Furtado, sábado (23).
Célia Lima

Equipe infantil do Ballet Buterfly se
preparando para apresentações, sob a
coordenação da professora Ana Paula.
As aulas acontecem na Academia Oxy,
telefone (12) 3522-1080.
Célia Lima

O padre Furtado foi cumprimentado pelos vereadores
Magrão, Cal, Ricardo Piorino (presidente) e prof. Eric.
Célia Lima

Os bailes no Recanto Caipira (salão de festas do
Sindicato Rural) são dirigidos pelo casal Wilson e
Edineusa.
Célia Lima

O padre Furtado foi recebido com a igreja do
Salesiano lotada de fiéis, com muita gente da Vila
São Benedito, onde ele nasceu.
Célia Lima

Equipe de seminaristas e irmão dos Salesiano, com o Integrante da equipe de leitura no Salesiano,
durante recepção ao novo diretor, padre Furtado.
diretor padre Roberto Furtado.

Inspetor Salesiano padre Edson Castilho presidiu a
solenidade de posse do padre Furtado.
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Atleta de Pinda fica
em 3º lugar em
Corrida de Montanha
Arquivo pessoal

Atleta de Pindamonhangaba conseguiu
classificar-se entre os três melhores na Copa
Paulista de Corridas de Montanhas de 2013,
realizada domingo (24), em Mogi das Cruzes. O
resultado na categoria masculino geral 8 km foi
o seguinte:
1º lugar – Ricardo Hideaki Tominaga (São
Paulo) - Tempo 37:27
2º lugar – Claudionor Mota de Santoro
(Pindamonhangaba) – Tempo 41:46
3º lugar – Rafael Morrone Fonseca (Rio de
Janeiro) – Tempo 42:02

Vôlei masculino
enfrenta São Bernardo
neste sábado
A equipe de voleibol masculino Funvic/Pindamonhangaba vai encarar os representantes de São Bernardo neste
sábado (2). A partida será realizada no ginásio Juca Moreira,
às 21h30. Na noite de quinta-

-feira (28) o jogo foi contra
Sesi/SP, que até o fechamento
desta edição estava em terceiro
lugar na classificação geral.
O time precisa vencer as
próximas partidas para não
ser rebaixado.

Liga de Futsal realiza
reunião nesta sexta-feira
A diretoria da Liga Pindamonhangabense de Futebol
de Salão realiza uma reunião
nesta sexta-feira (1º/3), início
às 19h30, para tratar sobre
os campeonatos das categorias Sub 11 e Principal, que
serão iniciados em breve. A
sub 11 é para atletas nascidos
em 2002, 2003 e 2004 (com
9, 10 e 11 anos). Já para a

categoria principal a idade é
livre. A reunião será na sede
da Liga. As inscrições podem
ser feitas na sede da entidade, à rua Capitão José Martiniano Vieira Ferraz, 167 (ao
lado do mercado municipal).
Telefones (12) 3648-5278 e
9107-5713. O presidente da
Liga é Benedito José Coelho
“Pintado”.

Tribunal paulista
apresenta resolução que
coíbe fogos nos estádios
Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São
Paulo (TJDSP) apresentou
quarta-feira (27), uma resolução que coíbe o uso de fogos de artifício nos estádios
de futebol do estado.
O presidente do tribunal,
Mauro Marcelo de Lima e
Silva, disse que a medida é
necessária para evitar episódios como o caso do torcedor
boliviano que morreu ao ser
atingido por um sinalizador.
O artefato foi disparado por
um torcedor do Corinthians,
no jogo em que o time paulista enfrentava o boliviano
San José, no último dia 20
em Oruro, na Bolívia, pela
Libertadores da América.
A resolução determina que
quando o árbitro perceber
que estão sendo usados fogos
dentro do estádio interrompa
imediatamente a partida e
comunique a irregularidade
ao policiamento local. Além
disso, ele deverá elaborar um

relatório que indique qual
torcida estava usando os fogos, informações que serão
enviadas à Procuradoria da
Justiça Desportiva.
A fiscalização da Federação Paulista de Futebol também deverá fazer relatórios
quando for detectado o uso
de fogos em estádios. Esses
documentos serão encaminhados ao Tribunal de Justiça Desportiva. Os torcedores,
torcidas ou clubes envolvidos
responderão de acordo com o
Código Brasileiro de Justiça
Desportiva e o Estatuto do
Torcedor.
Na noite de quarta-feira, (27), o Corinthians, por determinação
da Confederação Sul-Americana de Futebol
(Conmebol), fez a sua
primeira partida sem torcida. Após o incidente na
Bolívia, o time foi punido pela Conmebol por 60
dias nos jogos em casa.

Atleta de Pinda conquista
ouro em competição
A atleta pindense Mariana
Tarine Nakamura conquistou
a medalha de ouro na fase regional da competição Colônia Japonesa, promovida na
pista do Ibirapuera, em São
Paulo, no último domingo
(24). Ela participou da prova dos 1.500 metros rasos.
A jovem participa dos
treinamentos diários na
pista do Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira
“João do Pulo” e agora se
prepara para a fase estadual da prova. Aos 19 anos,
este é mais um título em sua
carreira. Ela tem maiores
pretensões, como integrar a
Seleção Brasileira.

Marcos Cuba

Mariana Nakamura, vencedora dos 1.500 metros rasos, no Ibirapuera, em São Paulo

Caminhada é o esporte
mais praticado no mundo
A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Pindamonhangaba oferece as
aulas de caminhada às segundas, quartas e quintas-feiras, das 17h30 às 19
horas. Os interessados, a
partir dos 18 anos, podem
procurar a secretaria do
Luiz Caloi, de segunda a
sexta, das 7h30 às 11h30
e das 13 às 17 horas. É necessário apresentar atestado médico e se cadastrar.
Este tipo de exercício
contribui com o sistema
cardiorrespiratório e com
a circulação sanguínea. A
caminhada é considerada
uma das melhores formas
de realização de exercícios para os adultos, em
especial idosos e pessoas
com doenças cardíacas.
Para praticar a caminhada não há alto custo,
basta utilizar tênis adequado, evitar horários
com maior incidência
solar, usar protetor solar,
roupas leves, como tecidos de algodão, beber
água a cada 20 minutos
e calçar tênis um pouco
maior do que o número,
porque os pés se dilatam
durante o exercício, devido a concentração da
circulação. Deve ser praticada por pelo menos

Marcos Cuba

As aulas de caminhada são oferecidas gratuitamente pela Prefeitura

meia hora por três vezes por
semana.
Segundo
informações
obtidas no site ‘Minha
Vida’ o pulmão também é
bastante beneficiado quando caminhamos. De acordo
com especialistas, as trocas
gasosas que ocorrem nesse órgão passam a ser mais
poderosas quando caminhamos com frequência. Isso
faz com que uma quantidade maior de impurezas saia
do pulmão, deixando-o mais
livre de catarros e poeiras.
Esta atividade também
combate a osteoporose, afasta a depressão, aumenta a

sensação de bem estar, deixa
o cérebro mais saudável, diminui a sonolência, mantém
o peso em equilíbrio e emagrece, protege contra derrames e infartos.
Nair Oliveira Fonseca,
dona de casa, participa das
aulas de caminhada oferecidas pela Prefeitura de
Pindamonhangaba há três
anos e conta que esta atividade a ajudou bastante. Ela
convida a todos para irem
às aulas da Secretaria de
Esportes. A dona de casa
garante que, por meio das
aulas, aprendeu a andar de
forma correta.

Célia Bernadete Irineu, aposentada, conta
que trabalhou praticamente 30 anos sentada e
que, depois que iniciou a
caminhada, acredita que
sua vida melhorou muito. “Espero que as pessoas sigam o meu exemplo, porque ficar vendo
TV também é bom, mas
o esporte é melhor ainda.
A caminhada é um exercício que todo mundo pode
fazer, mas é preciso ir ao
médico antes para não ter
problemas. O esporte melhora a qualidade de vida
e a vida é muito boa”.

Garoto de Pinda é vice-campeão
de tênis em São Paulo
O garoto Renan César
Almeida participou de um
torneio de tênis na quadra
esportiva do SC Corinthians
Paulista, Parque São Jorge,
domingo (24), e foi vice-campeão. A competição foi
realizada pela Federação
Paulista da modalidade.
Na primeira partida, Renan
venceu Lucas Christian Chen
com parciais de 6 × 2 e 7 × 5,
e no segundo jogo ganhou de
Vinicuys Couto Mabilia, com

parciais de 7 × 6 e 6 × 2.
Renan decidiu o título
com Gabriel Oshitaka Kataoka, que venceu com as parciais 6 × 3 e 7 × 5.
Renan Almeida disse:
“Estou mudando de categoria este ano, e me sinto muito feliz por haver chegado em
minha primeira final de 2013.
Vou continuar treinando para
para o próximo torneio, dia 9
de março, na Play Tennis, em
São Paulo”.

Arquivo pessoal

Renan César de Almeida, que desponta bem na
modalidade do tênis
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Copa Distrito de Futsal termina nesta sexta-feira
Está chegando ao ﬁm
mais um grande evento esportivo de Pindamonhangaba. Termina nesta sexta-feira
(1º/3) a tradicional Copa
Distrito de Futsal. A primeira
partida será às 19 horas, na
qual os atletas da categoria
infantil disputam o título; em
seguida, é a ﬁnal do Veterano. Está programada para às
21 horas a entrega da premiação dessas duas categorias,
logo depois acontece a ﬁnal
do adulto. Todos os jogos são
no ginásio do Centro Esportivo José Ely Miranda “Zito”.
O evento reuniu atletas
das categorias infantil, adulto e veterano. Na noite de
quinta-feira (28) aconteceram as últimas semiﬁnais.

Célia Lima

Na quarta -feira (27) foram
deﬁnidos os ﬁnalistas da categoria Veterano: Vila São
José x Aparecida.
Participaram da Copa Distrito 400 atletas infantis, 480
adultos e 180 veteranos. Foram
realizados mais de 125 jogos,
reunindo centenas de torcedores desde o dia 17 de janeiro.
José Leonil, “Leão”, conta que cerca de vinte mil
pessoas marcaram presença
no ginásio para acompanhar
as partidas. “Tivemos times
bons e bem montados, vai
ser uma ﬁnal interessante.
Felizmente não foram registradas brigas e nem tumultos.
Recebemos um grande apoio
da Secretaria de Esportes e
Lazer”, ﬁnaliza Leão.

Copa Regional SELP
de Futebol “Taça
José Maria” realiza
a 4ª rodada
João Paulo Ouverney

Ginásio do CE “Zito” deve receber grande público na decisão

Acontece sábado a decisão da Copa
Vanguarda de Futsal Feminino
O título da Copa Vanguarda de Futsal será decidido neste sábado (2), em
São Sebastião, no ginásio

“Gringão”. Campos do Jordão e Pindamonhangaba
fazem a ﬁnal. Antes, terá
a disputa do terceiro lugar

entre São José dos Campos e Bragança Paulista. A
primeira partida começa às
10h. O time de Pinda ven-

ceu no dia 23 de fevereiro
por 3 x 1 a equipe de São
José dos Campos, garantindo a vaga na ﬁnal.

Flamengo e Mário Garcia decidem neste
sábado o título da Copa João Tubarão

São José é o 2º classiﬁcado no Grupo A

Acontece, neste domingo (3), a 4ª rodada da Copa
Regional SELP de Futebol
“Troféu José Maria da Silva”. A competição é realizada pelo esportista Wlamir
Lucas “Macarrão”, com
apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da

Secretaria de Esportes.
Serão disputadas diversas partidas em vários
estádios do município, envolvendo equipes das categorias: Cinquentão (três
jogos) e Amador (cinco jogos). Conﬁra a tabela da 4ª
rodada:

CATEGORIA CINQUENTÃO – 8H30
Bandeirante FC x EC Rancho Alegre –
Estádio Tio Nê (Feital)
AC Vila São Geraldo x CA Colorado EC –
Estádio José Ramiro dos Santos (Vista Verde)
Independente FC x CA Juventus –
Nuno Maia Veiga Filho (Maricá)

CATEGORIA AMADOR – 10H30
AA Araretama x AE Força Jovem Estádio José Ramiro dos Santos “Ramirão” (Vista
Verde)
EC Vila São José x AA Parque São Luiz –
Estádio José Ely de Miranda “Zito” (Moreira César)
AC Piranguinho x Colorado CE – Estádio Amadeu Rossi
(Vila São Benedito)
Bandeirante FC x AE Vila São Geraldo –
Estádio Tio Nê (Feital)
CE Floresta x Independente FC –
Estádio Nuno Maia Veiga Filho (Maricá)
EC Fluminense x CF Abaeté –
Estádio do Cardosão (Alto do Cardoso)

RESULTADOS DA 3ª RODADA
Categoria Cinquentão
CA Juventus 0 x 0 Bandeirante FC
(vitória do Juventus nos pênaltis por 2x 1)
EC Rancho Alegre 0 x 3 AE Vila São Geraldo
Colorado EC 3 x 1 Independente FC
Categoria Amador
AA Parque São Luiz 0 x 1 AE Força Jovem
Fluminense 1 x 5 Vila São Geraldo
Colorado EC 1 x 2 AA Araretama
EC Vila São José 7 x AC 0 Piranguinho
EE Floresta 7 x 0 CF Abaeté
Independente FC 0 x 2 Bandeirante FC

As equipes do Amigos do
Mário Garcia (técnico Djalma) e Flamengo (técnico
João Tubarão) realizam no
sábado (2), às 15h, no estádio Vera Assoni “Dona Vera”
(bairro do Socorro), a ﬁnal
da Copa de Futebol Amador
da Copa João Tubarão.
Sábado, dia 23, o Amigos
do Mário Garcia empatou
por 2 x 2 com o Juventude do
Araretama, no tempo normal,
e venceu por 3 a 1 na cobrança de pênaltis.
O segundo jogo, entre
Flamengo x Paulistano,
também terminou com o
placar de 2 x 2, e o Flamengo garantiu a vaga a
na final vencendo nos pênaltis.

João Paulo Ouverney

Equipe do Flamengo é uma das ﬁnalistas da competição

Segundo o regulamento,
o Flamengo joga pela empate, pois terminou a fase

classificatória com maior
número de pontos ganhos.
O time do Mário Garcia

precisa vencer por qualquer placar para conquistar o título.

Domingo será realizada a 2ª rodada
do quadrangular da Copa Giba
A Copa Giba de Futebol
Cinquentão realiza neste domingo (3) a segunda rodada
do quadrangular (2ª fase), a
partir das 8h30, no estádio
Silvéria Aparecida Assoni
Machado “Dona Vera”, popular campo do Socorro.
As equipes do Ipanema
(de Taubaté) e Campo Alegre
venceram seus jogos domingo passado (24). O Ipanema
(do técnico Francisco) venceu o Malack (técnico Niltinho) por 1 x 0, gol marcado
nos últimos minutos. Na
segunda partida, o Campo
Alegre ganhou com facilidade do Refugo, por 3 x 1,
assumindo a liderança. O
quadrangular prossegue no
dia 10 de março e a ﬁnal será
no dia 17 de março.

João Paulo Ouverney

Time do Ipanema é o vice-líder da Copa

1º
2º
3º
4º

-

CLASSIFICAÇÃO
Campo Alegre – 3 pontos ganhos (melhor saldo de gols)
Ipanema – 3 pontos
Malack – 0
Refugo - 0

