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CPTEC INPE

Combate à dengue: mais 250 
casas são vistoriadas na cidade

O mutirão de combate ao mosquito transmissor 
da dengue, o Aedes aegypti, realizado pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba no sábado (2), visitou cerca 

de 250 residências, no Distrito de Moreira César. Os 
agentes observavam vasos, potes e outros objetos 
que podem ser criadouros do mosquito. Em alguns 

casos, houve aplicação de inseticida especial para 
combater o mosquito.

Prefeitura realiza mutirão para eliminar focos do mosquito transmissor da dengue em vários bairros da cidade

Carro e moto 
colidem no 
Piracuama

Uma colisão frontal entre um car-
ro marca Suzuki e uma motocicleta 
BMW provocou ferimentos graves 
nos dois ocupantes da moto, I.I.C., 
22 anos, e B.A.B., 27 anos. O acidente 
ocorreu por volta das 12h10 de do-
mingo (3), na SP 123 (rodovia Floria-
no Rodrigues Pinheiro), na altura do 
bairro Piracuama. 

Pinda controla 
raiva em 
animais

A Prefeitura de Pindamonhangaba 
está realizando o controle da raiva, 
em parceria com a Defesa Agropecu-
ária do Governo do Estado. O serviço 
consiste na captura dos morcegos 
hematófagos, que são os transmis-
sores da raiva.

Inspirado em BB King, lenda 
do blues toca em Pinda

Ipê II conquista Copa Distrito
Terminou com  uma bonita  fes-

ta, sexta-feira (1), a Copa Distrito 
de Futsal, com as decisões das três 
categorias. A equipe do Ipê II foi a 

campeã Adulto após vencer o GBS de 
Aparecida por 4 x 2, em um grande 
jogo.  No Veterano, o título foi para 
Umuarama de Aparecida, ganhando 

por 4 x 2 do Vila São José.  No Infan-
til, o título ficou com o Grêmio União, 
vencendo Moreira César por 3 x 1. 

Obra evita enchentes no Carangola
Máquina trabalhando 

na construção de 
ramal de galeria
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Pinda contará 
com novos 
espaços para 
esporte

 
A Prefeitura de Pindamonhangaba 

está construindo seis novas salas de 
atividades e esportes em três pontos 
da cidade: duas no Centro Esporti-
vo João Carlos de Oliveira ‘João do 
Pulo’, duas no Centro Esportivo José 
Ely Miranda ‘Zito’ e duas no Complexo 
Esportivo do Araretama. 

Inscrições 
abertas para 
Promotoras 
Legais

As mulheres interessadas em par-
ticipar do curso Promotoras Legais 
devem fazer inscrições até o dia 25 
de março. A capacitação começa em 
abril e terá nove meses de duração.
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CAMPEÃ ADULTO DA COPA DISTRITO DE FUTSAL. Equipe do Ipê II, que levou o ouro na competição

Assessoria vereador Roderley Miotto

Célia Lima

Guitarrista 
de blues, 
Mindelis toca 
em Pinda SEGUNDO CADERNO
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CIRCULA  ÀS  TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

Augustin San Martin João Paulo Ouverney

Veja as datas que se comemoram nesta terça-feira (5/3) e 
nos dias seguintes:

Hoje... a mesma Igreja Metodista em 
março de 2013

Ontem... Igreja Metodista no fi nal da década 
de 50 e início da década de 60

Todos contra o 
mosquito da dengue

A dengue é transmitida por pequenos mosquitos, 
aparentemente insignifi cantes, mas que,  quando unidos, 
derrubam seres humanos grandes e saudáveis. A doença 
é causada por um vírus com quatro variedades. Por isso 
ainda não existe uma vacina defi nitiva, pois não adianta 
imunizar uma pessoa contra um tipo de vírus, já que ela 
fi caria indefesa contra os outros.

A picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti ou do 
Aedes albopictus é a única forma de transmissão da den-
gue. Não há transmissão por contato direto de um doen-
te ou de suas secreções para pessoas sadias. A pessoa 
também não se contamina por meio de fontes de água, 
alimento, ou uso de objetos pessoais do doente. O Aedes 
é parecido com o pernilongo comum, e pode ser identifi -
cado por algumas características que o diferencia como: 
corpo escuro e rajado de branco e possui hábito de picar 
durante o dia. É originário da África Tropical característi-
co de países com clima tropical e úmido, introduzido nas 
Américas durante a colonização. Atualmente, encontra-
-se amplamente disseminado nas Américas, Austrália, 
Ásia e África. 

O mosquito fi ca onde o homem estiver, e prefere picá-lo 
a qualquer outra espécie e também gosta de água acumu-
lada para colocar seus ovos. No calor, o período reproduti-
vo do mosquito fi ca mais curto e ele se reproduz com maior 
velocidade. Isto explica o aumento de casos de dengue no 
verão. As fêmeas picam depois do acasalamento, porque 
necessitam do sangue que contém proteínas necessárias 
para que os ovos se desenvolvam e assim dar sequência 
ao seu ciclo de vida. A fêmea do Aedes vive cerca de 30 a 
45 dias e, nesse período, pode contaminar até 300 pesso-
as. Ela coloca durante sua vida até 450 ovos. Descobriu-se 
que existe a transmissão transovariana, ou seja, que a fê-
mea, se estiver contaminada, inocula o vírus nos ovos e os 
mosquitos já nascem com ele. Isso multiplica as chances 
de propagação. A temperatura que o mosquito gosta é de 
26 a 28 graus.

Os repelentes possuem ação limitada e não eliminam 
o mosquito, apenas o mantém distante. É necessário eli-
minar os focos de criação, pois a fêmea põe os ovos em 
água parada. A única maneira de evitar a dengue é não 
deixar o mosquito nascer. Para isso, é necessário acabar 
com os criadouros (lugares de nascimento e desenvolvi-
mento dele). Ou seja: não deixe a água, mesmo limpa, 
fi car parada em qualquer tipo de recipiente como: garra-
fas, pneus, pratos de vasos de plantas e xaxim, bacias e 
copinhos descartáveis. Também não se esqueça de tapar: 
caixas d’água, cisternas, tambores, poços e outros depósi-
tos de água. Os governos fazem sua parte, porém a ação 
mais importante cabe à população: vistoriando residências 
e terrenos; orientando parentes e amigos; ensinando as 
crianças e informando as autoridades sobre focos de proli-
feração do mosquito. Só assim, a batalha vai ser  vencida 
e a vitória será de todos! 

Veja nesta edição como era a Igreja Metodista (rua Prudente de Moraes, que vinha da an-
tiga estação ferroviária à praça do antigo Fórum). Da década de 60 para a atualidade não 
mudou muito.

2/3 - Benedicto de Olivei-
ra, 74 anos

1/3 - Marcelino Soares, 
69 anos; Messias Cavalcanti 
Gouvea, 54 anos

5/3 – Dia do Filatelista Brasileiro, Dia da Integração Cooperativista e 
Dia de São Teófi lo;
6/3 – Dia de Santa Rosa do Viterbo;
7/3 – Dia Mundial da Prece; Dia do Fuzileiro Naval.

Cuidado com 
a dengue

É importante saber que as 
sensações das picadas do mos-
quito da dengue são as mesmas 
dos mosquitos comuns. Mas 
preste atenção: o Aedes aegypti 
normalmente ataca durante o 
dia, já que ele tem hábitos diur-
nos. Raramente eles podem 
picar durante a noite.  Portanto, 
é muito importante que todos 
fi quem atentos à presença de 
mosquitos dentro das residên-
cias durante o dia, e eliminar 
qualquer recipiente que conte-
nha água parada.

Divulgação

Abertas inscrições para Curso de 
Promotoras Legais Populares de Pinda

As inscrições para o 
Terceiro Curso de Pro-
motoras Legais Po-
pulares estão aber-
tas entre os dias 5 
e 25 de março e 
podem ser feitas 
pessoalmente na 
loja Beth Confecções, 
no Centro Comercial 10 
de Julho, box 36, no horário 
das 9 às 17h30. As candidatas 
deverão ter idade mínima de 18 
anos e levar, impreterivelmente 
no ato da inscrição, duas fotos 3 
x 4. Este é um concurso dirigido 
apenas para as mulheres, sen-
do inteiramente gratuito. 

O curso, que acontecerá no 
Fórum de Pindamonhangaba, 
na praça Desembargador Cam-
pos Maia, 99, centro, no salão 
onde funcionava o Tribunal do 
Júri, terá duração mínima de 

nove meses, iniciando 
em 4 de abril. As 

aulas serão rea-
lizadas uma vez 
por semana, às 
quartas-feiras, no 
horário das 19 às 

21h30, sem inter-
valo.
O Curso de Promoto-

ras Legais Populares é voltado 
para a capacitação de mulheres 
que estão tendo seus direitos 
violados ou ameaçados. Com 
o curso, espera-se melhorar 
a vida dessas mulheres e de 
sua comunidade, estimulando e 
criando condições para que elas 
conheçam direitos, leis e meca-
nismos jurídicos, médicos e as-
sistenciais. Deverão atuar como 
multiplicadoras e se habilitar a 
lidar com situações de violência.

As aulas serão teóricas e 

práticas, com abordagem mul-
tidisciplinar: direito, medicina, 
psicologia e assistência social, 
sendo composto por ofi cinas, 
trocas de conhecimentos, pa-
lestras e debates, abrindo um 
espaço de educação para as 
mulheres e proporcionando 
satisfação, momento de lazer 
e construção de laços de soli-
dariedade e amizade. O corpo 
docente é formado por defenso-
res públicos, juízes, promotores, 
advogados, médicos, psicólo-
gos e assistentes sociais. 

O curso acontece com 
apoio da União de Mulheres 
do Estado de São Paulo, da 
Defensoria Pública do Estado, 
Centro Dandara de Promotoras 
Legais Populares de São José 
dos Campos, e as Promotoras 
Populares Legais de Pindamo-
nhangaba.

Detran alerta 
por SMS sobre 
vencimento 
da CNH

O Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran 
- SP) começou a enviar, no dia 
25 fevereiro, mensagens de tex-
to via celular com lembrete aos 
motoristas de todo o Estado que 
estão com a CNH - Carteira Na-
cional de Habilitação próxima do 
vencimento.  Os chamados SMS 
contêm a data de vencimento da 
habilitação e orientam os motoris-
tas a acessar o portal do Detran 
- SP (www.detran.sp.gov.br), para 
obter todas as informações sobre 
como renovar o documento.

O Banco do Brasil anunciou a abertura 
de concurso público para o cargo de escri-
turário nos Estados do Amazonas, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, segundo 
edital da Fundação Carlos Chagas, organi-
zadora do concurso. A jornada semanal é de 
30 horas e o salário é de R$ 1.892.

As vagas são destinadas a pessoas com 
Ensino Médio completo e com idade mínima 

de 18 anos. Segundo o edital, o escriturário faz 
atendimento ao público, atua no caixa - quan-
do necessário -, realiza contatos com clientes, 
faz as redações nas correspondências em ge-
ral, entre outras funções.

As inscrições poderão ser feitas pela in-
ternet por meio do site e www.concursosfcc.
com.br ou em postos de atendimentos entre 
os dias 14 de março e 12 de abril. O valor 
das inscrições é de R$ 40.

São Paulo oferece 113 vagas de 
auxiliar de papiloscopista policial

Estão abertas inscrições 
para concurso público que 
deve preencher 113 vagas 
para auxiliar de papiloscopista 
policial de 3ª classe, em São 
Paulo. As inscrições estarão 
abertas a partir de 11 de março 
e vão até às 16 horas de 12 de 
abril de 2013, exclusivamen-

te pela internet, no site http://
www.vunesp.com.br/. A renu-
meração inicial para o cargo é 
de R$ 2.278,05. Para partici-
par, os candidatos devem ser 
brasileiros, ter no mínimo 18 
anos, não possuir anteceden-
tes criminais, estar em dia com 
o serviço militar e os direitos 

políticos, além de ser habilita-
do para condução de veículos 
automotores. É necessário ter 
concluído o Ensino Médio em 
instituição de ensino pública ou 
privada, devidamente reconhe-
cido e registrado, além de ter 
conhecimento em digitação.  A 
taxa é de R$ 10,65.

A partir desta edição, passa-
mos a publicar nesta página os 
convênios que a ASPMP - Asso-
ciação dos Servidores Públicos 
Municipais têm com diversas 
empresas, em benefício de seus 
associados, confi ra:

Açougues: Boi Brasil (3642-
4505, Camargo (3648-6706) e 
J.H.S. Carnes (Mercado Muni-
cipal);

Academias de ginástica: 
Aerofi sic  (3642-1171), Perso-
nal Trainer (9746-6193), Cia. 

do Corpo (3645-6409), Saúde 
e Forma (8132-7733) e Tayoba 
(3642-5544).

Informações também na 
sede da ASPMP: rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 43, telefo-
ne (12) 3642-6822.

Resultado da 
Mega-sena de 
2 de março

No concurso nº 1473 da Me-
ga-sena, realizado em Palmas 
(TO), no sábado (2), não houve 
ganhadores. A quina teve 121 
ganhadores com o valor de R$ 
18.428,91 para cada um. A qua-
dra teve 8.300 ganhadores, com 
R$ 383,80 para cada um deles. 
A arrecadação total foi de R$ 
38.088.322. A estimativa de prê-
mio para o próximo concurso, a 
ser realizado na quarta-feira (6), 
é de R$ 15 mil. Com um valor 
acumulado de R$ 10.367.470,95. 
Já o valor acumulado para o 
próximo concurso de fi nal cinco 
(1475) é de R$ 9.282.994,75

Banco do Brasil abre concurso 
público com salário de R$ 1,8 mil

Convênios da Associação 
dos Servidores Municipais

Um agravante, um atenu-
ante - Agravante e atenuante 
são palavras femininas. Por-
tanto, uma agravante, uma 
atenuante. Sempre. 

Todo mundo  - Todo o mun-
do erra essa. Todo o mundo 
precisa saber que o correto é 
“todo o mundo” em qualquer 
situação.

Entrega do IR 
2013 começou 
em 1º de março

O prazo de entrega da declara-
ção do Imposto de Renda Pessoa 
Física 2013, começou em 1º de 
março e vai até o dia 30 de abril.  A 
declaração pode ser enviada pela 
internet, por meio do programa 
Receitanet, ou via disquete, nas 
agências do Banco do Brasil ou da 
Caixa Econômica Federal, durante 
o horário de expediente.

Como escrever 
corretamente

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

Luiz Antonio Saconni



A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba atendeu 100 pa-
cientes em dois mutirões da 
saúde, realizados no último 
sábado (2), no Cisas - Centro 
Integrado de Saúde e Assis-
tência Social, no Distrito de 
Moreira César.

Foram realizadas 50 con-
sultas com médicos oftalmo-
logistas e 50 exames de ele-
trocardiograma.

Sobre os atendimentos no 
setor ocular, o Departamen-
to de Saúde de Moreira Cé-
sar informou que parte dos 
pacientes teve seu problema 
resolvido na hora; outros vão 
receber receituário para ócu-
los, medicação e retornar.

Sobre os exames de ele-
trocardiograma, o órgão co-
municou que os resultados 
foram emitidos no mesmo 
instante. Com posse dos da-
dos, os pacientes terão con-

Prefeitura atende 100 pessoas com 
oftalmologia e eletrocardiograma
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A Prefeitura de Pinda-
monhangaba construiu, na 
segunda-feira (4), mais dois 
ramais para galerias de águas 
pluvias na cidade, desta vez 
no Carangola. 

Os pontos de receptação 
de água estão localizados nas 
ruas George Heiduschka – na 
entrada do bairro.

Ainda esta semana, o Ca-
rangola receberá outros pon-
tos na rua Vereador Vitório 
Cassiano.

Com os novos pontos, 
a Prefeitura deve eliminar 
acúmulo de água e evitar 
enchentes no bairro. Os lo-
cais foram estrategicamente 
definidos, de acordo com a 
posição das galerias de águas 
pluvias e com as áreas mais 
críticas – que recebem eleva-
do volume da rua Suíça. 

A Secretaria de Obras 
e Serviços da Prefeitura de 
Pindamonhangaba continua-
rá construindo galerias para 
que a cidade fique livre da 
ameaça de enchentes.

sulta com médicos cardiolo-
gistas entre 15 a 20 dias.

Ainda em março, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
promove outros mutirões no 
distrito. Ortopedia, nos dias 8 
e 15, no Pronto Atendimento; 

e novamente eletrocardiogra-
ma no Cisas, dia 16. Além 
disso, haverá comemoração 
do Dia Internacional da Mu-
lher – dia 8 de março – mas 
o evento acontece no sábado 
(9), no Cisas.

Ramal de galeria de águas 
evita enchentes no Carangola

Criada para recepcionar 
os questionamentos da popu-
lação em assuntos relaciona-
dos à Prefeitura e através de-
les gerar soluções coletivas, 
a Ouvidoria da Prefeitura de 
Pindamonhangaba recebeu, 
no mês de janeiro, 460 conta-
tos, entre e-mails e telefone-
mas. Entre os assuntos apon-
tados, a falta de limpeza em 
terrenos e imóveis – de pro-
priedades particulares e pú-
blicas -, apresentou o maior 
número de questionamentos.

Entre outros fatores que 
favorecem esse problema, 
estão as constantes chuvas 
durante todo o mês de janeiro 
e também em fevereiro, que 
fazem com que a vegetação 
de uma forma geral cresça 
demasiadamente. Segundo 
informações da Secretaria de 
Finanças por meio do Depar-
tamento de Arrecadação/Setor 
de Fiscalização de Posturas, 
além do fator meteorológico, 
é importante que os proprietá-
rios dos terrenos se conscien-
tizem quanto à necessidade de 
manter as áreas limpas.

Mesmo assim, quando o 
questionamento chegar até à 
Ouvidoria, a mesma é enca-
minhada ao Setor de Fiscali-
zação de Posturas. Em segui-
da, o proprietário é notificado 
com um auto de infração com 
imposição de multas, através 
do Correio e tem o prazo de 
7 dias úteis – a partir da data 
do recebimento dessa corres-
pondência – para providen-
ciar a limpeza.

Caso a limpeza não seja 
realizada, a prefeitura provi-
dencia a limpeza e o DSM- 
Departamento de Serviços 

Municipais é acionado para 
efetuar esse procedimento. A 
taxa de R$ 399 será cobrada 
posteriormente no pagamen-
to do IPTU do ano seguinte. 
Segundo informações  do de-
partamento, a falta de limpe-
za em terrenos infringe a lei 
1411 de 10/10/1974, artigo 
32, do Código de Posturas do 
município.

Mais do que cobrar pela 
limpeza do terreno, a prefei-
tura salienta o quanto é im-
portante a conscientização 
dos munícipes em relação às 
inúmeras doenças que esse 
descuido pode gerar. Prin-
cipalmente nessa época do 
ano, com o aumento da in-
cidência de casos de dengue 
ou ainda a criação de bichos 
peçonhentos.

Os munícipes que quei-
ram obter mais informações 
sobre esse procedimento ou 
ainda informar que a lim-
peza foi realizada, devem 
procurar o prédio da Prefei-
tura ou ainda telefonar para 
(12)3644-5600.

O papel da Ouvidoria
Segundo informações da 

Ouvidoria, o papel da área 
não é o de procurar e apontar 
defeitos na ação do governo, 
mas sim funcionar como um 
controle de qualidade do ser-
viço à Prefeitura, auxiliando 
na busca de soluções para os 
problemas. Funciona como 
um elo entre cidadão e go-
verno.

Ainda na busca dessa agi-
lidade, na Prefeitura de Pin-
damonhangaba foi criada a 
Ouvidoria da Saúde que pode 
ser consultada pelo telefone 
3644-5990.

Ouvidoria da Prefeitura 
busca qualidade dos 
serviços públicos

O prefeito Vito Ardito re-
cebeu a visita do deputado 
estadual Helio Nishimoto, 
na sexta-feira (1º/3), em seu 
gabinete. Diversos assuntos 
foram discutidos no encon-
tro, tendo como destaque a 
vinda de emendas parlamen-
tares para Pindamonhangaba, 
atendendo a vários projetos.

Após a reunião, o prefeito 
Vito Ardito seguiu com o de-
putado para evento no DAEE 
(Departamento de Águas e 
Energia Elétrica), em Tauba-
té, onde foi inaugurada a Sala 
Eng. Agr. José Alfredo Lopes 
Vieira “Acervo Cartográfico 
Centenário”. O projeto foi de-
senvolvido em parceria com o 
Sindareia – Sindicato das In-
dústrias de Extração de Areia 
do Estado de São Paulo.

Prefeitura recebe a visita 
de deputado estadual

Célia Lima

Fernanda Munhoz

Assessoria vereador Roderley Miotto

Andre Nascimento

Assessoria vereador Roderley Miotto

Resultados dos eletrocardiogramas saíram na hora

Córnea de paciente é examinada por médico da Prefeitura

Prefeito e deputado conversam sobre vários projetos

Ramal vai coletar água 
do Carangola e auxiliar 

na captação de parte do 
volume da rua Suíça

Telefone da Ouvidoria é 3644-5990
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Destaques da final da 
Copa Distrito de Futsal.                                  

Copa de Futebol Amador João Tubarão 2013
Terminou sábado (2), a Copa João Tubarão de Futebol Amador, no estádio Vera Assoni 
(campo do Socorro), onde o Flamengo foi o campeão.  Confira alguns destaques:

Em clima de grande festa, foi encerrada a Copa Distrito de Futsal sexta-feira (1), no Centro Esportivo 
“Zito”, em Moreira César, com a presença de grande público. Confira matéria completa na página 12.

Equipe do Moreira César ficou com o troféu de
vice-campeão na categoria Infantil, na decisão 
com o Grêmio União.

O GBS de Aparecida ficou em 2º lugar na categoria 
Adulto, após um grande jogo.

Isael, do Moreira César, foi o melhor goleiro Infantil, 
premiado pelo jogador Netinho.

Na categoria Veterano, o artilheiro foi Francisco, do 
Umuarama de Aparecida, com 12 gols.

O Umuarama teve também o melhor goleiro – Moisés -  
na categoria Veterano.

O melhor goleiro Adulto foi Du, do time campeão do Ipê 
II, recebendo o troféu do vereador prof. Eric.

Luiz Cláudio, do GBS de Aparecida,  levou o troféu de 
artilheiro na categoria Adulto, entregue pelo vereador Cal.

Árbitros Edivaldo, Carmo e Vando apitaram os jogos 
finais da competição.

Vila São José, vice-campeão da categoria Veterano, 
realizou ótima partida. 

O vice-campeão foi o time do Amigos do Mário Garcia.
O artilheiro Rafael (10 gols), do Paulistano, recebeu o troféu “Fábio Sorriso”, entregue  
pelo jogador Zezinho.

Fotos: Célia Lima
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Uma colisão frontal en-
tre um carro marca Suzuki, 
placa de Campos do Jordão 
(SP), e uma motocicleta 
BMW placa de São Pau-
lo, provocou ferimentos 

Carro e moto colidem de 
frente no bairro do Piracuama

graves nos dois ocupantes 
da moto, I.I.C., 22 anos, e 
B.A.B., 27 anos, residentes 
em Santo André. O acidente 
ocorreu por volta das 12h10 
de domingo (3), na SP 123 

(rodovia Floriano Rodri-
gues Pinheiro), na altura do 
bairro Piracuama. Segundo 
consta no BO registrado 
no 1º DP, a moto seguia no 
sentido Campos do Jordão-

Taubaté e  estaria tentando 
fazer uma ultrapassagem 
quando deixou sua pista 
de rolamento, batendo de 
frente com o carro, dirigi-
do por M.H.P.M., 56 anos, 

moradora em Campos do 
Jordão,  que trafegava em 
sentido contrário. A viatu-
ra de resgate do Corpo de 
Bombeiros compareceu ao 
local e conduziu os feridos 

ao Pronto Socorro de Cam-
pos do Jordão, de onde fo-
ram removidos para o Hos-
pital Regional de Taubaté,  
permanecendo em estado de 
observação.  

 O carro sofreu grandes danos na lateral esquerda A motocicleta ficou destruída após a colisão

Oswaldo dos Anjos Mar-
ques, 72 anos, residente no 
loteamento Santa Cecília, 
faleceu domingo (3). Se-
gundo familiares disseram à 
polícia, no dia 7 de julho de 
2012 ele passou mal em casa, 
caiu e bateu a cabeça, sofren-

Homem morre quase oito 
meses após sofrer queda

do traumatismo craniano, foi 
levado ao Pronto Socorro e 
medicado, depois  obteve alta. 
Em 17 de dezembro do ano 
passado sentiu-se mal nova-
mente, sendo necessária nova 
internação, mas acabou  mor-
rendo no último domingo.

Um homem residente no 
Jardim  Roseli, B.A.B.,  co-
municou ao plantão do 1º 
DP que sua esposa teria sido 
vítima de ameaça de morte 
por meio do MSN. Ele disse 

Mulher sofre ameaça de 
morte por meio do MSN

Um jovem do sexo mas-
culino, 20 anos, residente 
no bairro Vila Rica, tentou 
se suicidar cortando os dois 
pulsos. O fato ocorreu às 
12h34 de domingo (3). Sua 

Jovem tenta se suicidar 
cortando os pulsos

mãe contou aos policiais que 
entrou no quarto do filho e o 
encontrou sangrando, com os 
pulsos feridos. Ele foi condu-
zido ao Pronto Socorro, onde 
foi medicado.

E.H.S., 39 anos, foi ví-
tima de um ladrão armado 
de revólver, que roubou seu 
carro de placa CWY-4303, 
o telefone celular e um no-
tebook. O assalto ocorreu às 

Homem rouba carro e 
equipamentos eletrônicos

20h40 de sexta-feira (1º/3), 
quando ele estava estaciona-
do em uma rua do loteamento 
Cidade Jardim. A vítima não 
soube descrever as caracte-
rísticas do assaltante.

Prorrogado prazo 
para concurso para 
agente penitenciário
O prazo para o concurso de agente de segurança pe-

nitenciária foi prorrogado até sexta-feira (8).  A realiza-
ção é da Secretaria da Administração Penitenciária de São 
Paulo, com oferta de 200 vagas, sendo 150 para homens e 
50 para mulheres. O cadastramento de candidatos é fei-
to pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), 
organizadora da seleção. Para se inscrever, o interessa-
do 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 Pruden-
te, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Soro-
caba e Taubaté.

Mais informações: Disque Vunesp – (11) 3874-6300 (de 
segunda a sábado, das 8 às 20 horas).

Site – www.vunesp.com.br

A primeira mulher a co-
mandar uma tropa mascu-
lina da Polícia Militar no 
Brasil foi a coronel Luciene 
Magalhães de Albuquerque, 
que em 1992 assumiu o co-
mando do 34° Batalhão de 
Polícia Militar de Minas 
Gerais, onde, durante três 
anos, comandou 800 poli-
ciais homens. A região onde 
ela atuava era uma das que 
registrava os maiores ín-
dices de criminalidade na 
capital mineira, Belo Hori-
zonte. 

Ela institui então o Po-
liciamento Comunitário, 

A primeira mulher coronel 
na Polícia Militar

Coronel Luciene Magalhães de Albuquerque

integrando seus homens a 
população e o resultado foi 
dos melhores: os índices de 
violência na região caíram 
em até 90%. Para conseguir 
a adesão da comunidade, 
ela e seus policiais foram de 
rua em rua, de casa em casa, 
explicando aos moradores 
a importância de polícia e 
sociedade caminharem no 
mesmo rumo. Em 2007, a 
coronel Luciene assumiu o 
cargo de subchefe do Esta-
do Maior da Polícia Militar 
de Minas Gerais, o terceiro 
mais importante cargo na 
hierarquia de corporação.

Acusado de gravar ima-
gens de mulheres em ba-
nheiro feminino, o brasileiro 
Alexandre Weigel Back foi 
denunciado em rede nacional 
de televisão na Austrália. O 
estudante gaúcho, natural de 
Vera Cruz, costumava seguir 
clientes de um restaurante 
ao toalete para registrar seus 
momentos íntimos com um 
telefone celular ou uma câ-
mera digital. Há um ano na 
Austrália, Alexandre traba-
lhava em uma churrascaria 
brasileira na Gold Coast, no 

Brasileiro é denunciado 
na Austrália por filmar 
mulheres em banheiro

Estado de Queensland. En-
quanto servia a carne, ele 
escolhia a próxima vítima, 
que era filmada por baixo 
da divisória do banheiro. As 
imagens mostram mulheres 
sem calças, com os vestidos 
levantados e sentadas no 
vaso sanitário. Na maioria 
dos vídeos, o brasileiro vira 
a câmera para o próprio ros-
to, enquanto lambe os lábios 
e demonstra satisfação. Ale-
xandre foi descoberto porque 
uma cliente do restaurante 
desconfiou da filmagem. 

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

que a autora da ameaça teria 
sido  a jovem P.M.S, que teria 
enviado a ameaça utilizando 
um telefone celular. O caso 
está sendo investigado pela 
polícia civil.

Pindamonhangaba possui quatro Delegacias de Polícia Civil, todas sob o 
comando geral do Delegado Titular de Polícia de Pindamonhangaba, Dr. Car-
los Prado Pinto, que é também o diretor da Ciretran - Circunscrição Regional 
de Trânsito. Confira os endereços e telefones:

Delegacia geral
Rua Antonio Pinto Monteiro, 133 – Alto do Cardoso
Telefones (12) 3642-2277 / 3642-2288
Delegado Titular – Dr. Carlos Prado Pinto

1° DP – FunciOna juntO à Delegacia geral 
Rua Antonio Pinto Monteiro, 133 – Alto do Cardoso
Telefones (12) 3642-2277 / 3642-2288
Delegado – Dr. Vicente Lagiotto

2° DP
Rua Dr. Gonzaga, 91 – Moreira César
Tel (12) 3641-1688 / 3641-1688
Delegado – Dr. Miguel Jacob Felipe Neto

3° DP
Avenida Rio de Janeiro, 475 – Cidade Nova
Tel (12) 3642-1133
Delegada – Drª. Ângela Aparecida Cabral

DDM – Delegacia De DeFesa Da Mulher
Rua Dr. Gustavo de Godoy, 409 – Centro
Tel (12) 3645-1641 / 3645-3181
Delegada – Drª. Elisabete Bassi

Arquivo TN

Prédio da delegacia 
do município de 

Pindamonhangaba

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

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

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

Fale com o vereador:
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

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 sa-
cristias 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 

Toninho da Farmácia 
solicita construção de uma 
Remefi na Cruz Grande

esgoto na Estrada Municipal 
Antônio Jesus de Miranda, 
no bairro da Cruz Grande, 
pois há muitos anos que os 
moradores vem reivindican-
do esta importante melhoria 
em suas residências.

Chacrinha
O vereador Toninho da 

Farmácia cobra o Poder Exe-
cutivo 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 mora-
dores deste bairro precisam 
muito desta melhoria que é 
uma necessidade básica”, disse 
Toninho da Farmácia.

Vereador Toninho da Farmácia

Professor Osvaldo quer 
instalação do CAT SESI em 
Pindamonhangaba

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB), esteve no último 
dia 28, quinta-feira, no 
gabinete do Prefeito Vito 
Ardito Lerário, acompa-
nhado pela Diretora do 
SESI de Pindamonhanga-
ba, Taubaté e Tremembé, 
Sra. Roberta Adriana Le-
mes Borrego de Oliveira, 
para discussão de uma 
aquisição de um terreno a 
ser doado pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, para 
implantação de um CAT 
do SESI.

O Professor Osvaldo 
ressaltou a importância de 
se ter uma obra tão rele-
vante para os munícipes de 
nossa cidade, já que o Pre-
feito em conversa aprovou 

o projeto e o pedido feito 
por ele, Professor Osvaldo.

“Estamos mantendo 
contatos com o Sistema S, 
no caso o SESI, que já tem 
instalado em nossa cidade 
uma escola, em Moreira Cé-
sar, que através de parceria 
com o município foi am-
pliada. Queremos agora, a 
instalação de um complexo 
esportivo do SESI, o CAT, 
que possibilitará atender 
uma demanda maior de 
associados, principalmente 
ligados ao setor industrial. 
Com a implantação do CAT, 
nossa cidade ganha em mui-
to em atividades esportivas, 
principalmente em cursos e 
outras atividades oferecidas 
pelo SESI”, explica o ve-
reador Professor Osvaldo.

Vereador ProFessor osValdo, PreFeiTo ViTo ardiTo e a ProFessora roberTa adriana

Juliana rosa / ComuniCação PreFeitura De PinDamonhangaba

Vereador ricardo Piorino

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador dr. marcos aurélio Villardi

Diretoria De ComuniCação/CVP

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 de atendimento do atual 
PA do bairro que passou das 17 
horas para às 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 reclama-
ções 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 

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

a implantação do PA 24hs no 
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.

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; Am-
bos se encontram no mesmo lo-
cal, 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.

Martim Cesar pede 
melhorias no Mandu e 
Bonsucesso

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Poder Exe-
cutivo, melhorias no leito car-
roçável na Estrada Municipal 
Professor Moacir de Almeida, 
no bairro do Mandú, pois com 
as constantes chuvas, aumen-
tam-se os buracos na estrada 
causando transtorno e colo-
cando em risco a segurança 
dos moradores e dos veículos 
que por ali trafegam, comenta 
o vereador.

Bonsucesso
O vereador Martim Cesar 

encaminhou Indicação ao 
Executivo, solicitando pro-
vidências para que seja feito 
melhorias no leito carroçável 
e perenização da Estrada 
Municipal Thereza Pinto dos 
Santos, e das travessas Aristó-
teles Pereira da Silva e Darcy 
Guido da Silva, no bairro Bon-
sucesso, próximo a Estrada 

Municipal do Kanegae, e ainda 
colocar cascalho, pois este é 
um local que fica muito ruim 
na época das chuvas, devido 
ao grande trânsito de veícu-
los. Com a perenização serão 
evitados os atoleiros, comuns 
neste trecho da estrada.

Feital 
O vereador Martim Cesar 

também pede ao Executivo 
melhoria asfáltica e a colo-
cação de guias e sarjetas em 
alguns trechos faltantes na 
rua Mara Cortêz Moreira, 
no bairro do Feital, pois a 
mesma ainda não tem asfalto, 
e com as constantes chuvas, 
aumentam-se os buracos na 
rua, tendo em vista o acúmulo 
de água que vêm servindo de 
criadouro para os mosquitos da 
dengue, causando transtornos, 
colocando em risco a saúde dos 
moradores.

Vereador marTim cesar

Diretoria De ComuniCação/CVP

Roderley Miotto viabiliza 
projeto de centro de 
recuperação para Pinda

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador roderley, o PreFeiTo ViTo ardiTo e dunga, da canção noVa

O vereador Roderley 
Miotto juntamente com o 
Prefeito Vito Ardito estão 
viabilizando o projeto para 
a implantação de um centro 
de recuperação para depen-
dentes químicos. O objetivo 
da proposta é restituir a 
pessoa viciada na socieda-
de. O centro terá como pú-
blico-alvo principalmente 
os jovens que sofrem com 
o vício de álcool e drogas.

“O projeto é muito bom, 
pois com isso conseguire-
mos trazer para Pinda uma 
casa de reabitação para 
pessoas com menor poder 
aquisitivo e para jovens. 
Nós queremos nossos jo-
vens longe das drogas 
e vamos fazer o que for 
preciso para que isso acon-
teça”, explica o vereador 
Roderley Miotto.

No dia 27 de fevereiro o 
vereador Roderley Miotto, 
o Prefeito Vito Ardito e o 
líder católico da comuni-

dade Canção Nova, Dunga, 
se reuniram para discutir 
e estudar a viabilidade do 
projeto na cidade.

Mutirão da Dengue
No último sábado (2) o 

vereador Roderley Miotto e 
sua equipe participaram do 
mutirão da dengue em Mo-
reira César, onde foi feito 
vistoria nas casas do bairro 
e o atendimento médico 
oftalmológico e exames 
de eletrocardiograma. As 
ações da saúde continuam 
durante todo o mês de mar-
ço na região.

“Esses mutirões benefi-
ciam a população de todas 
as formas, agilizando os 
procedimentos médicos e 
fiscalizando para que haja 
diminuição dos casos de 
dengue no município, já que 
chegam à quase 137 casos 
e só em Moreira César o 
número atinge a casa dos 
111”, ressalta o vereador 
Roderley Miotto.

Preocupado com a quali-
dade de vida dos moradores 
que residem no bairro “Lotea-
mento Parque das Palmeiras”, 
o vereador Ricardo Piorno 
(PDT) apresentou durante a 
última sessão, requerimento 
solicitando à Administração 
Municipal, em caráter de 
urgência, a realização de di-
versas benfeitorias no referido 
bairro: obras na rede de esgoto; 
limpeza das áreas adjacentes 
ao bairro; notificação de 
proprietários para limpeza de 
terrenos; etc...especialmente, 
o asfaltamento do bairro, 
principal reivindicação da 

comunidade.
“A situação é realmente 

preocupante, pois as ruas estão 
cheias de buracos, ocasionan-
do uma série de transtornos 
aos moradores”, esclareceu o 
vereador.

Alto do Tabaú/Semáforo
Através de mais um reque-

rimento, o vereador solicitou a 
colocação de outro semáforo 
no bairro, desta vez, no cru-
zamento da Av. General Júlio 
Salgado x Cônego Tobias, 
local que vem apresentando 
preocupação aos moradores 
com a ocorrência de diversos 
acidentes.

Ricardo Piorino solicita 
atenção especial ao 
Loteamento Pq. das Palmeiras

“Bairro necessita de inúmeras
Benfeitorias, principalmente o asfalto”
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PALÁCIO LEGISLATIVO DR. GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN

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

CÂMARA DE VEREADORES

DE PINDAMONHANGABA

ACESSE: WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

DIRETORA DE COMUNICAÇÃO:
NATÁLIA LUGLI SPER

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

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

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

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

facebook : Professor Eric

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

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

VEREADOR FELIPE CÉSAR - FC

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR JANIO LERARIO

Janio está satisfeito 
com a construção Centro 
Comunitário do Mombaça

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 populacio-
nal, e esta reivindicação é an-
tiga. 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 necessi-
tam de um local onde possam 
se encontrar e realizar suas 
reuniões, festas de aniversá-
rios, 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 Pre-
feito, 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 per-
correndo um bom trecho para 
chegar ao ponto de ônibus e, 
com esta mudança de percur-
so, muitos usuários da linha 
de ônibus serão benefi ciados.

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

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

Cal participa de reunião com 
moradores do Castolira, São 
Paulo e Parque das Palmeiras

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) esteve em 
reunião com os moradores dos 
bairros Castolira, São Paulo 
e Parque das Palmeiras nesta 
semana e, na oportunidade, 
tratou de assuntos de grande 
interesse dos referidos bairros 
juntamente com o Prefeito 
Vito Ardito e seus assessores. 
Cal disse que os moradores 
solicitaram, em caráter de 
urgência, a construção de uma 
escola estadual para atender 
os alunos de 5ª a 8ª série, que 
hoje precisam se deslocar para 
escolas de outras comunidades 
para suas atividades escolares.

Outro pedido foi a amplia-
ção do Posto de Saúde para 
melhorar o atendimento da 
população desta região, uma 
vez que aumentou o número de 
munícipes residindo naquela 
localidade. Os moradores tam-
bém reivindicaram, através 
do vereador Cal, a cobertura 
da quadra de esportes. “Essa 
melhoria irá benefi ciar a juven-

tude, proporcionando esporte 
e lazer com maior segurança 
para todos”, afi rmou Cal.

Na área do transporte, 
Cal solicitou, em nome das 
comunidades, uma linha de 
ônibus para atender os alunos 
da APAE que têm difi culdade 
para  se dirigirem até a referida 
escola e também o aumento do 
número de horário dos ônibus 
que servem aos bairros para 
atendimento aos alunos que 
frequentam as aulas no período 
noturno.

Complexo esportivo
O vereador Cal pediu, 

ainda, que a antiga área do 
campo de futebol da AISA, 
que está sem uso e totalmente 
abandonada seja utilizada para 
construção de um complexo 
esportivo que atenderia toda a 
população do  Castolira, São 
Paulo e Parque das Palmeiras. 
O vereador sugere que a área 
seja desapropriada pela Admi-
nistração Municipal para essa 
melhoria.

VEREADOR JOSÉ 
CARLOS GOMES - CAL
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Felipe César – FC quer 
turismo no Bosque com mini 
zoológico e lanchas no Paraíba

O vereador Felipe César – FC 
(PMDB) está solicitando à admi-
nistração municipal a realização 
de estudos visando dotar o Bos-
que da Princesa de mais incenti-
vos turísticos. A ideia do vereador 
é que seja criado na “ilha” do 
bosque um mini zoológico, com 
acesso por um teleférico e uma 
passarela ligando o Bosque da 
Princesa ao zoológico, na ilha.

Outra sugestão do vereador 
Felipe César FC, é para que seja 
construído uma plataforma, vi-
sando a terceirização de passeios 
de lanchas e chalanas ao longo 
do Rio Paraíba. Os passageiros 
inclusive, além dos passeios po-
derão também ir assistir missas 
em Aparecida.

O vereador também pede a 
criação da Casa da Cultura no bos-
que, com instalação de barracas 
para os artesãos de nossa cidade 
expor e vender seus trabalhos aos 
turistas que visitam o Bosque da 
Princesa

“Precisamos incrementar 
mais o turismo em Pindamo-
nhangaba. Temos um trecho do 
rio que outrora foi muito utilizado 
e agora está parado, precisamos 
reativar este tipo de turismo em 
nossa cidade”, destaca o vereador 
Felipe César – FC.

Rede de Água
O vereador Felipe César – FC 

pede a administração que faça a 
extensão da rede de água do bairro 
da Cruz Grande até o bairro da 
Colmeia. O vereador justifi ca que 
a população destes bairros rurais 
necessitam deste benefício e estão 
pedindo há muito tempo.

Rede de Esgoto
Outra solicitação do vereador 

é a extensão da rede de esgoto do 
bairro Massaim até o bairro do 
Bonsucesso. “Precisamos dar me-
lhores condições de infraestrutura 
aos nossos bairros rurais e nossos 
pedidos visam dar melhores con-
dições ao homem do campo”, diz 
o vereador Felipe César – FC.

Vereador Professor Eric 
apoia projeto de concessão 
de bolsa de estudo

A última sessão ordinária, 
realizada na segunda-feira 
(25) foi marcada pela apro-
vação de diversos Projetos 
de Lei que irão benefi ciar as 
áreas de educação e saúde. O 
projeto de n° 23/2013, autoriza 
o Executivo a conceder bolsas 
de estudos no ensino superior 
com 100% de desconto para 
alunos de Pindamonhangaba. 
As bolsas serão nas modali-
dades de Licenciatura, Ba-
charelado e Tecnologia nas 
áreas Biológicas, Exatas e 
Humanas. 

A previsão é de que 150 
bolsas sejam concedidas em 
2013, 155 bolsas em 2014, 160 
bolsas em 2015 e 165 bolsas 
em 2016. Para obter a bolsa, 
o estudante precisa residir há, 

no mínimo, 4 anos na cidade; 
pertencer a um núcleo familiar 
com renda de, no máximo, R$ 
600,00 mensais por pessoa; ter 
sido aprovado no vestibular ou 
estar cursando o ensino supe-
rior; ter estudado em escola 
pública ou ser bolsista inte-
gral em escola particular. De 
acordo com o projeto de Lei, 
o município deverá investir 
cerca de R$ 1.000.000,00 para 
manter as bolsas de estudo.

A data e local para se ins-
crever no programa e os docu-
mentos a serem apresentados 
serão divulgados no Facebook 
do vereador Professor Eric, 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio de edital 
nos jornais locais e outros 
meios de comunicação.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR PROFESSOR ERIC

A 5ª sessão ordinária de 2013 foi marcada pela aprovação de diversos Projetos 
de Lei do Executivo que irão benefi ciar as áreas de educação e saúde. O que des-
pertou maior atenção dos parlamentares nesta segunda-feira foi o PL nº 23/2013, da 
Prefeitura, que “Autoriza o Executivo a conceder Bolsas de Estudo para o Ensino 
Superior”. O projeto recebeu uma Emenda Modifi cativa (nº 01), de autoria dos 
vereadores Roderley Miotto (PSDB) e Professor Osvaldo (PMDB) que alterou  
o “caput” ao artigo 1º; o item “a” do inciso II, do artigo 2º e estabeleceu nova 
numeração dos artigos a partir do artigo 3º. A emenda foi aprovada por 10 a zero.

Em relação ao projeto original do Executivo, a Emenda ampliou a concessão 
de bolsas para cursos presenciais e não presenciais reconhecidos pelo MEC. No 
projeto anterior, o Executivo oferecia somente para cursos presenciais. Quanto ao 
item “a” do inciso II, do artigo 2º, o projeto inicial também foi modifi cado e além 
do aluno ter estudado em escola pública, agora também pode ser contemplado quem 
for “bolsista integral da rede particular”.

O Projeto de Lei nº 23/2013 foi aprovado e autoriza o Executivo a conceder 
Bolsas de estudo para o ensino superior nas modalidades licenciatura, tecnologia 
e bacharelado. As bolsas, segundo o projeto enviado à Câmara, são para as áreas 
de Biológicas, Exatas e Humanas. Serão 150 bolsas em 2013; 155 em 2014; 160 
em 2015 e chegará a 165 bolsas de estudo em 2016. O candidato deve morar em 
Pindamonhangaba há, pelo menos, 48 meses; pertencer a família cuja renda “per 
capita” seja de até 8,82 UFMP (Unidades Fiscais do Município de Pindamo-
nhangaba); ter sido aprovado em vestibular ou estar cursando o ensino superior e 
não possuir ensino superior completo. Para a ordem de seleção e preferência das 
bolsas serão observados os seguintes critérios: ter estudado em escola pública ou 
ser “bolsista integral da rede particular”; a maior nota obtida no vestibular no caso 
de ingressantes; média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano 
cursado, para os não ingressantes; trabalho com carteira assinada e a menor renda 
“per capita”. De acordo com o Projeto de Lei, o Município deverá investir cerca de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para conceder essas bolsas.

PROJETO TEVE EMENDA MODIFICATIVA APROVADA 
PELO PLENÁRIO; PREVISÃO É DE INVESTIMENTOS DA 

ORDEM DE R$ 1.000.000,00 POR ANO; EM 2013 
ESTÃO PREVISTAS 150 BOLSAS

Aprovado Projeto do 
Executivo de concessão 
de Bolsas de Estudo

Vereador Magrão 
participa da Solenidade 
no “Batalhão Borba Gato”

EVENTO PROMOVEU A INCORPORAÇÃO DE
DEZENAS DE JOVENS ÀS FILEIRAS DO EXÉRCITO 
BRASILEIRO E CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 

AUTORIDADES CIVIS E MILITARES

O vereador Carlos Eduardo 
de Moura - Magrão (PPS) par-
ticipou da Solenidade Militar 
para Incorporação do Contin-
gente 2013 do 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate – “Ba-
talhão Borba Gato”. O evento 
foi realizado no pátio central do 
Quartel, localizado na praça Pe. 
João de Faria Fialho. A unidade 
militar tem atualmente como 
comandante o Tenente Coronel 
Maurício Máximo de Andrade.

Na oportunidade, o coman-
dante presidiu a formatura com a 
primeira solenidade de abertura 
do portão principal e, na sequên-
cia, foram incorporados os 283 
novos militares do município.

A solenidade ofi cial contou 
com a presença de autoridades 
civis e militares, convidados 
especiais, bem como dos fa-
miliares dos novos jovens que 

passaram a integrar as fi leiras 
do Exército Brasileiro, entre 
outros. 

Para o vereador Magrão, “o 
Exército Brasileiro confere ao 
cidadão uma vida mais discipli-
nada”. Segundo ele, “o Exército 
é o local onde nossos fi lhos re-
cebem os últimos ensinamentos 
para forjar defi nitivamente sua 
personalidade”. 

Magrão frisou, ainda, os 
trabalhos sociais que os mili-
tares  desenvolvem em todo o 
território nacional e nas regiões 
mais remotas e isoladas do Bra-
sil. “São ações de cunho social 
de valor inestimável, levando 
serviços de saúde às populações 
carentes, prestando socorro 
em situações de calamidade, 
etc, sempre garantindo a lei e 
a ordem”, concluiu o vereador 
Magrão.

MAJOR HENRIQUE VIDAL LOPES PEDROSA (COMANDANTE DA 12ª CIA. DE ENGENHARIA DE COMBATE 
LEVE), VEREADOR PROFESSOR OSVALDO, VEREADOR MAGRÃO E O TENENTE CORONEL MAURÍCIO 
MÁXIMO DE ANDRADE (COMANDANTE DO 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE – BATALHÃO 
BORBA GATO)

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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Dia 14 de março é come-
morado o Dia Nacional da Po-
esia. Dessa forma, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção e Cultura/Departamento 
de Cultura, está preparando 
uma comemoração interativa 
com a comunidade: a “Poesia 
Viva”. A comemoração em 
Pinda será no dia 16 de março, 
um sábado, das 7 às 12 horas, 
no Mercado Municipal, praça 

da Liberdade e praça Monse-
nhor Marcondes.

As artistas Mônica Alva-
renga e Rosana Dalle estão 
coordenando um grupo de 
atores e bailarinos da cidade 
para a realização do evento, 
juntamente ao Departamento 
de Cultura da Prefeitura. Es-
tão programadas a realização 
de varal de poesia, leituras 
poéticas e liberdade artística 
performática. A intenção é 

interagir com a população.
O Dia da Poesia foi cria-

do em homenagem a Antonio 
Frederico de Castro Alves, 
poeta brasileiro nascido em 
14 de março de 1847. Ele fi-
cou conhecido como o poeta 
dos escravos, por ter lutado 
arduamente pela abolição da 
escravatura no Brasil.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Educação e Cultu-
ra /Departamento de Cultura, 
realiza, em abril, a oficina 
“A Dramaturgia do Desejo”, 
com a atriz Silvana Abreu.

A oficina trata da investi-
gação das múltiplas implica-
ções do conceito de dramatur-
gia, principalmente sua raiz 
corporal. Vai desde a carpin-
taria narrativa tradicional, até 
os processos orgânicos envol-
vidos numa dramaturgia inte-
gral colada ao corpo e à vida.

O trabalho realizado é 
uma síntese que envolve 
mímica e teatro físico, prin-
cípios de dança, trabalho 
psicocorporal neo-reichiano 
(couraças, desbloqueio e li-
beração de movimentos), 

estudos dos fundamentos da 
dramaturgia (teatro, dança, 
performance, música e cine-
ma), estudos de filosofia con-
temporânea (ética, estética e 
potência criativa), e criação 
coletiva e autoral baseada na 
configuração única corpo-
-pensamento-emoção-dese-
jo de cada artista/performer 
envolvido no processo. A 
partir do corpo em movimen-
to, a dramaturgia nasce natu-
ralmente do fluxo orgânico 
de vida e de desejo.

Selecionando textos de au-
tores consagrados ou criando 
textos próprios, construindo 
coreografias e partituras de 
ação, a criação é totalmen-
te integrada e autoral, e será 
sempre intensa, alegre, autên-
tica e vibrante.

Pindamonhangaba recebe-
rá o workshop “Dança Con-
temporânea: técnica, criação 
e diálogo”, no mês de maio. 
O evento é uma parceria en-
tre a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Educação e Cultura / 
Departamento de Cultura, e 
as Oficinas Culturais Altino 
Bondesan, do Governo do Es-
tado de São Paulo.

A coordenação do 
workshop será de Carolina 
Natal e Gabriela Dellias. O 
workshop buscará criar um 
espaço para o diálogo e a tro-
ca de conhecimentos, aliando 
a técnica e a pesquisa da lin-
guagem da dança para des-
pertar e estimular o processo 
criativo dos participantes. 
A bailarina e pesquisadora 
Carolina Natal é doutora em 
Multimeios pelo Instituto 
de Artes da Unicamp, ten-
do sua pesquisa e produção 
voltada para a questão da 
dança na imagem em mo-
vimento. Realizou estágio 

Considerado pela crítica 
e fãs como o principal guitar-
rista de blues do país, Nuno 
Mindelis se apresentará gra-
tuitamente em Pindamonhan-
gaba, no dia 23 de março. A 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura/Departa-
mento de Cultura, está trazen-
do o show “Nuno Mindelis, 40 
anos de guitarra” à cidade, em 
parceria com o Circuito Cultu-
ral Paulista, desenvolvido pelo 
Governo do Estado.

A apresentação será rea-
lizada no Largo do Quartel, 
praça Padre João de Faria 
Fialho, a partir das 17 horas, 
iniciando com apresentações 
de artistas locais.

Nuno Mindelis é um mú-
sico luso-brasileiro nascido 
em Angola. É um dos mais 
conceituados guitarristas de 
blues do Brasil. Apaixonou-
-se pela música desde criança 
por volta dos cinco anos. Aos 
nove já tocava em instrumen-
tos confeccionados por ele.

Em 2009, foi eleito pelo 
site “HeavyMetal Brasil” um 
dos 30 melhores guitarristas 
do país. Em 2012, foi inclu-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Educação e Cultu-
ra/Departamento de Cultura, 
está realizando o cadastro e 
recadastramento dos artistas 
locais. Atualmente, 400 artis-
tas estão cadastrados no De-
partamento de Cultura. Por 
isso, é esperado um número 
ainda maior de pessoas para 
atualizar seus dados ou fazer 
seu cadastro no Departamento.  

O cadastro de artistas 
começou no dia 25 de feve-
reiro e segue durante o mês 
de março. A intenção é co-
nhecer a população artística 
de nossa cidade e integrá-la 
aos eventos realizados pela 
Prefeitura, tanto para conhe-
cimento, quanto para partici-
pação. Até o momento, cerca 
de 50 artistas procuraram o 
Departamento.

As categorias que devem 
ser cadastradas ou reca-
dastradas são as seguintes: 
Artesanato, Artes Plásticas 
- Pintura e Escultura, Culi-
nária Regional, Grupos Fol-

clóricos, Fotografia e Vídeo, 
Literatura, Músicos, Artes 
Cênicas – Teatro, Animador, 
Palhaços, Mágicos, Contador 
de História, Locutor e Ofici-
neiros – que são aqueles ha-
bilitados a ministrar cursos e 
oficinas.

As inscrições serão reali-
zadas de segunda a sexta-fei-
ra, das 9 às 12 horas e das 14 
às 16 horas, no Departamen-
to de Cultura, rua dr. Campos 
Salles, 530, São Benedito.

As inscrições serão gra-
tuitas. São documentos ne-
cessários para efetuar a ins-
crição: duas fotos 3x4; xerox 
do RG e CPF e comprovante 
de residência.

Para inscrição como “ofi-
cineiro” será necessário apre-
sentar, também, os seguintes 
documentos: certificado de 
curso de graduação; cursos 
específicos da área; portfó-
lio de atuação (período de 
atuação na área, premiações 
obtidas); e, no caso de arte-
sanato, foto do produto final 
a ser ensinado.

Artistas da cidade preparam 
comemoração ao Dia da Poesia

Prefeitura 
realiza oficina 
de dramaturgia 
em abril

Pinda receberá workshop de 
Dança Contemporânea em maio

Nuno Mindelis se apresenta 
em Pinda no dia 23

Mais de 400 
artistas da cidade 
são esperados no 
cadastro da Cultura

ído na lista dos 70 mestres 
brasileiros da guitarrada e 
do violão, da revista Rolling 
Stone Brasil.

Circuito Cultural
O Circuito Cultural Paulis-

ta tem o objetivo de consoli-

dar a política de difusão de es-
petáculos no interior e litoral 
do Estado de São Paulo, com 
uma programação regular de 
espetáculos de teatro, música, 
dança e circo, além da exibi-
ção de filmes e realização de 

oficinas com os grupos das 
cidades. Este ano, a Secreta-
ria de Estado da Cultura, em 
parceria com as prefeituras 
envolvidas, promove o evento 
em 80 cidades do interior e do 
litoral de São Paulo. 

Cisne Negro, uma das mais conceituadas Cias. de Dança Contemporânea do país

doutoral na Université Paris 
VIII Vincennes-Saint Denis. 
Atualmente, é coreógrafa 
de Dança Contemporânea 
da Cia. Jovem de Dança 
de São José dos Campos. 
Gabriela Dellias é coreó-

grafa, bailarina, professora 
e pesquisadora em Dança 
Contemporânea, tendo como 
mestres em sua formação Is-
mael Guiser, Ivonice Satie, 
Ana Mondini e Tica Lemos, 
entre outros. Foi bailarina da 

Cia. Cisne Negro, diretora 
artística e bailarina da Cia. 
República da Dança e ideali-
zadora e diretora artística do 
projeto “Cidadãos Dançan-
tes” da Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Castro Alves, 
homenageado com o Dia 

Nacional da Poesia

Mesmo os artistas já cadastrados devem comparecer

Músico foi eleito um dos 30 melhores guitarristas do país
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O mutirão de combate 
ao mosquito transmissor da 
dengue, o Aedes aegypti, 
realizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba no sábado 
(2), visitou cerca de 250 re-
sidências, no Distrito de Mo-
reira César.

A ação contou com a par-
ticipação de 40 agentes co-
munitários de saúde, agentes 
do controle de vetores, fun-
cionários da Subprefeitura, 
que ainda enviou caminhões 
e retroescavadeiras para re-
mover material e efetuar a 
limpeza de diversas áreas do 
Laerte Assumpção, Karina, 
Ramos, e região central de 
Moreira César.

Durante as visitas, os agen-
tes observaram vasos, potes e 
outros objetos que podem ser 
criadouros do mosquito. Com 

Prefeitura vistoria mais 250 casas para 
combater dengue em Moreira César

a fiscalização foram removi-
dos focos do mosquito e os 
moradores foram orientados. 

Em alguns casos, houve apli-
cação de inseticida especial 
para combater o mosquito.

De acordo com o Depar-
tamento de Saúde de Moreira 
César, o mutirão foi extrema-

mente positivo para comba-
ter a dengue.

O órgão promoverá outro 

mutirão no sábado (9), a par-
tir das 8 horas, no Liberdade 
e Vale das Acácias.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do De-
partamento de Meio Ambiente, realiza a doação de mu-
das de árvores para a população, referentes ao mês de 
março. As doações serão nos dias 21 e 27 de março, no 
Viveiro Municipal, para as primeiras 30 pessoas inte-
ressadas.

No dia 21, será realizada a doação de mudas de ár-
vores apropriadas para calçadas. Cada pessoa poderá 
retirar até duas mudas, entre as espécies: murta, rezedá, 
chorão, merindiva, dedaleiro, ipê de jardim, escova de 
garrafa e flamboyant de jardim.

Já no dia 27, a doação será de mudas nativas e frutí-
feras nativas. Cada pessoa poderá retirar até 14 mudas, 
sendo 12 de nativas e duas de frutíferas. A entrega será 
somente para moradores da área rural, chácaras e sítios. 
É necessário apresentar comprovante de residência.

Participação
Para participar da distribuição de mudas, basta ir ao 

Viveiro Municipal nos dias 21 e 27 e retirar as senhas, 
que serão entregues no mesmo dia. As mudas serão en-
tregues das 8 às 10h30. Serão distribuídas apenas 30 
senhas por dia e cada pessoa poderá voltar a retirar uma 
muda após 60 dias.

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

Arborização
Além de embelezar a cidade, atraírem pássaros e 

permitirem o desenvolvimento da fauna, as árvores 
proporcionam conforto ambiental, absorvendo e refle-
tindo os raios solares, refrescando o ambiente através 
da absorção de água do subsolo para a atmosfera, e con-
tribuem para a retenção de materiais poluentes para a 
realização de sua fotossíntese.

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

Cidade fará 
nova doação 
de mudas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico / Departamento de 
Agricultura, está realizando o 
controle da raiva, em parceria 
com a Defesa Agropecuária do 
Governo do Estado. O serviço 
consiste na captura dos morce-
gos hematófagos, que são os 
transmissores da raiva, visan-
do a diminuição da incidência 
de mordeduras no rebanho do 
município e a transmissão da 
raiva.

A equipe do Departa-
mento de Agricultura realiza 
o trabalho na área rural do 
município, desde fevereiro. 
Há 8 anos esse serviço não 
era realizado em Pinda, o 
que, segundo informações 
da Agricultura, colaborou 
para que essa espécie de 
morcego voltasse a se re-
produzir. Ainda de acordo 
com a Agricultura, a região 
em que Pindamonhangaba 
está localizada, montanhosa 
e próxima à serra, é propícia 

Pinda controla raiva em morcegos

para o desenvolvimento do 
morcego hematófago.

Para realizar a captu-
ra, a equipe vai aos locais 
durante o dia em busca de 
possíveis abrigos de morce-
gos, como tocas de pedra, 
erosão e construções aban-
donadas, entre outros. Em 
seguida, são montadas redes 
e a equipe retorna de madru-
gada para a captura. Até o 

momento, cerca de 50 mor-
cegos foram capturados com 
esse método, que é o mais 
eficaz pois, após a captu-
ra, os técnicos passam uma 
pasta vampiricida, que é an-
ticoagulante, nas costas do 
animal, que é solto. Como 
os morcegos têm o costume 
de se lamber uns aos outros, 
ao retornar para a colônia, 
aqueles que estão com a pas-

ta passam a substância para 
os outros animais. Com isso, 
cada morcego capturado 
destrói, no mínimo, mais um 
da colônia.

Os produtores rurais 
que tenham caso de mor-
dedura em sua propriedade 
devem entrar em contato 
com o Departamento de 
Agricultura, pelo telefone 
3643-2333.

Os trabalhos de coleta de 
material reciclável em Pin-
da devem aumentar ainda 
mais, porque a Prefeitura de 
Pindamonhangaba está capa-
citando e fornecendo equi-
pamentos para membros das 
cooperativas de Moreira Cé-
sar e do Castolira.

Na última sexta-feira (1º/3), 
foi realizado um grande even-

to para marcar a fortificação 
do segmento no recinto São 
Vito, em Moreira César, onde 
foram entregues três prensas e 
duas balanças de material reci-
clado. Todos os equipamentos 
fazem parte de um convênio 
celebrado entre o município e 
o Fundo Social de Solidarieda-
de do Estado.

Em fevereiro, a Prefeitura 

ainda entregou outros equipa-
mentos de proteção individual 
às cooperativas, além de ins-
truir as pessoas sobre as formas 
adequadas de coletar, armaze-
nar e destinar os materiais.

Durante o evento, houve 
palestra com o Conselho dos 
Direitos da Mulher, home-
nagens à catadora com mais 
e com menos idade e entre-

ga de objetos coletados com 
parceiros do município.

Além disso, houve um al-
moço balanceado destinado às 
mulheres das cooperativas. O 
evento contou com a presença 
do subprefeito, Manoel Pereira 
dos Santos - que representou o 
prefeito Vito Ardito - os verea-
dores Profº Osvaldo, Profº Eric 
e Carlos Eduardo Magrão. 

Coleta de reciclagem deve expandir

Divulgação

Célia Lima

Divulgação

Célia Lima Célia Lima

A raiva é uma zoonose (doença que 
animais transmitem para humanos) 
sem cura. O melhor é a prevenção. É 
causada por um vírus que afeta predo-
minantemente os mamíferos e carac-
teriza-se por apresentar curso agudo 
e fatal. Todos os animais de sangue 

quente são suscetíveis ao vírus da rai-
va. O morcego hematófago Desmodus 
rotundus é o principal reservatório do 
vírus nas áreas rurais. Esta enfermida-
de tem importância mundial, por ser 
uma zoonose e provocar perdas eco-
nômicas elevadas. A raiva em bovinos 

é o maior problema econômico e de 
saúde pública da América do Sul, e 
vem merecendo atenção destacada de 
pesquisadores e do poder público.

Fonte: Revista Científica Ele-
trônica de Medicina Veterinária, 
jan/2008

Entenda a raiva

Técnico mostra um dos morcegos capturados nas armadilhas

Agentes de controle de vetores aplicaram 
inseticidas em algumas casas.  Outras tiveram 
a visita dos agentes comunitários em busca de 
possíveis criadouros do mosquito

As catadoras de recicláveis foram homenageadas durante o evento

A arborização urbana embeleza a cidade e 
proporciona conforto ambiental
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Ata da 8.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.02.2013.

Às dez horas do dia dezenove de fevereiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Oitava  Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular 
e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 7.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
15.02.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0006/13 Gildenilson João dos Santos. II – EXPEDIENTE: Ofício 009/13 – 
JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavran-
do-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente 
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de Fevereiro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 8.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 21.02.2013.

Às dez horas do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Oitava Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do 
Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da 
Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 8.ª Sessão Ordinária, realizada em 
19.02.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso1-0290/12 
Francisco de Assis Mariano II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: DE-
FERIDO, por votação unânime: Recurso1-0288/12 Inda Octavio.
 Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavran-
do-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente 
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SETOR FARMACÊUTICO

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de 
Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Potin e Arapei, por seu representante legal, convoca os tra-
balhadores associados ou não, da categoria dos trabalhadores nas indústrias de produtos farmacêu-
ticos, enquadrados no 10º Grupo, do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação das Leis do Tra-
balho - CLT, para se reunirem em assembléia geral extraordinária que se realizará no dia 08/03/2013 
ás 14h00 na sede do Sindicato, localizada na Rua dos Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamo-
nhangaba - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e deliberação sobre 
a pauta de reivindicações a ser apresentada ao Sindicato representativo da respectiva categoria 
econômica.  b) Outorga de poderes à entidade, por seus representantes legais, para negociação 
coletiva, celebrar acordos, requerer realização de mesa redonda junto ao MTb, constituir comissão 
de negociação e, ainda, em caso de malogro das negociações, suscitar dissídio coletivo junto ao 
Tribunal competente, assistido pela Federação da categoria.  c) Discussão e deliberação sobre a 
cláusula que trata das Contribuições. d) Posicionamento da categoria sobre a eventual realização 
de movimento paredista em caso de malogro das negociações.  Não havendo número suficiente de 
acordo com as normas aplicáveis, em primeira convocação, nos horários supra - mencionados, as 
mesmas se realizarão, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, para os efeitos de 
direito. Pindamonhangaba, 05 de Março  de 2013 – Sebastião de Melo Neto

  
 
 

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM 
convocadas a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 
primeira reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir: 
Pauta: 

• Informes 
• Leitura da ata da reunião anterior 
• Plano de Ação para 2013  
• Comemorações do dia internacional da mulher  

Dia:   04/03/2013 (segunda-feira) 
Horário:  18h (tolerância de 10min) 
Duração:  Aproximadamente 2 horas 
Local:  CIAS – Centro Integrado de Assistência Social 
(de frente com a Prefeitura). 
Abertura: 
Avisos, comunicados, registros de fatos, apresentação de correspondências, 
documentos de interesse da reunião e leitura de ata anterior. 
         Ana Maria Braz Cavalcante 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
 

 

 

  

 
Convocação para a  2ª Reunião 

Ordinária do CMDM – 2013.  
 














 

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
Nº PROTOCOLO: 0964/12 DATA PROTOCOLO: 14/08/2012 
Nº CEVS: 353800601-861-000002-1-3 DATA DE VALIDADE: 28/02/2014 
CNAE:   8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar - exceto pronto-socorro e unidades para 

atendimento a urgências 
RAZÃO SOCIAL:   SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
CNPJ/CPF:   54122213000115 
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 466 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP 
RESP. LEGAL: LUIZ CARLOS LOBERTO CPF: 295.319.698-68 
RESP. TÉCNICO:  CPF:  
CBO:  CONS. PROF.:  N º INSCR.:  UF:  


O Sr. DANIEL VILELA RIBEIRO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  28/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

 
Pindamonhangaba, __04_de _março  de 2013

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














 

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
Nº PROTOCOLO: 0120/13 DATA PROTOCOLO: 24/01/2013 
Nº CEVS: 353800601-863-000348-1-9 DATA DE VALIDADE: 22/02/2014 
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta 
RAZÃO SOCIAL:   OSMAR BAGNI 
CNPJ/CPF:   35732792872 
ENDEREÇO: RUA DR. FREDERICO MACHADO N°: 294 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP 
RESP. LEGAL: OSMAR BAGNI CPF: 357.327.928-72 
RESP. TÉCNICO: OSMAR BAGNI CPF: 357.327.928-72 
CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 24207 UF: SP 


O Sr. DANIEL VILELA RIBEIRO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  22/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

 
Pindamonhangaba, __04_de _março  de 2013

 


 
 
 
 
 
 
 
 














 

Comunicado de DEFERIMENTO:   EMISSÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
Nº PROTOCOLO: 0117/13 DATA PROTOCOLO: 24/01/2013 
Nº CEVS: 353800601-863-000669-1-5 DATA DE VALIDADE: 18/02/2014 
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta 
RAZÃO SOCIAL:   JOÃO BOSCO GOULART RODRIGUES 
CNPJ/CPF:   08111172869 
ENDEREÇO: RUA CORONEL JOSÉ FRANCISCO N°: 90 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: CENTRO 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-320 UF: SP 
RESP. LEGAL: JOÃO BOSCO GOULART RODRIGUES CPF: 081.111.728-69 
RESP. TÉCNICO: JOÃO BOSCO GOULART RODRIGUES CPF: 081.111.728-69 
CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 57004 UF: SP 


O Sr. DANIEL VILELA RIBEIRO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  18/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

 
Pindamonhangaba, __04_de _março  de 2013

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














 

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
Nº PROTOCOLO: 1128/12 DATA PROTOCOLO: 17/09/2012 
Nº CEVS: 353800601-477-000081-1-7 DATA DE VALIDADE: 22/02/2014 
CNAE:   4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
RAZÃO SOCIAL:   AAS E SILVA DROGARIA-ME 
CNPJ/CPF:   10483082000126 
ENDEREÇO: RUA JOSÉ INACIO N°: 20 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Conjunto Residencial Ar 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12423-300 UF: SP 
RESP. LEGAL: ANDREZA APARECIDA SILVA E SILVA CPF: 301.891.988-26 
RESP. TÉCNICO: ANA MARIA CORREA VILELA DA SILVA CPF: 075.393.488-44 
CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 65963 UF: SP 


O Sr. DANIEL VILELA RIBEIRO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  22/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

 
Pindamonhangaba, __04_de _março  de 2013

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES”
Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro, cep. 12.410-010

CNPJ 50.455.179/0001-40
EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO

A Diretoria do CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES”,  convoca todos os associados para 
a Assembléia Geral à realizar-se no  dia 25 de março de 2013 às 20,30h., na sede social da Insti-
tuição situada à Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Centro em Pindamonhangaba, SP, em primeira 
convocação com a presença de  1/3 (um terço) dos sócios  ou às 21,00h. em 2ª  Convocação,  com 
qualquer número de associadoss presentes na sede da Instituição.
Pauta: Apreciação e Aprovação do Balanço Financeiro do Ano de 2012, com o parecer do Conselho 
Fiscal, conforme determina o artigo 23º do Estatuto Social da Instituição.  
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2013.

 Semiramis Fernandes Cesar
Presidente

  PORTARIA INTERNA Nº 9.264 , DE 07 DE FEVEREIRO DE 2013. 
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE RETIFICAR, a Portaria Interna de nº 9.248 de 22 de janeiro de 2013 , “onde se lê: de 
forma parcial”, leia-se: “de forma total”.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 14 de 
janeiro de 2013.
 Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Admisnistração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 07 de fevereiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/ valm/Processo Externo nº 28.638/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 3.987, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, o Sr. Sansão de Oliveira Ramos, do emprego de provimento em comissão de 
Assessor de Gestão Estratégica, a partir de 28 de fevereiro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Pindamonhangaba, de 28 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 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 3.988, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Re-
solve NOMEAR os Senhores abaixo relacionados, para os empregos de provimento em comissão:

I- a partir de 04 de fevereiro de 2013:

- Maria Cristina Luz 
  Coordenadora de Projetos Sociais

II- a partir de 25 de fevereiro de 2013:

- Antonio Cruz da Silva
  Chefe do Setor de Operação e Fiscalização do Trânsito

- Priscila Monteiro Rocha
  Diretora do Departamento Jurídico Fiscal e Administrativo

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de fevereiro 
de 2013.

Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 de fevereiro de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N°  4.945,  DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013.

Altera requisitos para preenchimento de cargos de provimento em comissão da Estrutura Adminis-
trativa e das Atribuições de Cargos e Empregos do Quadro da Prefeitura de Pindamonhangaba, e 
dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais,
D E C R E T A
Art. 1º. Altera os requisitos para preenchimento dos empregos de provimento em comissão a seguir 
elencados, que passam a vigorar com a seguinte redação:
I-Diretor do Departamento de Finanças
“Requisitos para Preenchimento:
- Curso Superior Completo
-Notório conhecimento administrativo e técnico;
-Idoneidade moral e profissional
II-Diretor do Departamento de Segurança
“Requisitos para Preenchimento:
-Notória Especialização
-Notório conhecimento administrativo e técnico;
-Idoneidade moral e profissional
III-Diretor do Departamento de Trânsito
“Requisitos para Preenchimento:
-Notória Especialização
-Notório conhecimento administrativo e técnico;
-Idoneidade moral e profissional
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrado e publicado 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 

DECRETO Nº 4.944, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.508, de 26 de fevereiro de 2013,
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto, 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/ Assis-
tência Atenção Básica, da Secretaria de Saúde e Assistência Social, referente aos Termos de Com-
promisso nº. 187/2010 e 330111/2012 do Ministério da Saúde. A classificação orçamentária será:
11.00  SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA E SOCIAL
11.12  Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
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 Mi-
nistério da Saúde.
Art. 3º.  Este Decreto 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 

DECRETO Nº. 4.940 , DE 18 DE FEVEREIRO  DE 2013.
Altera o Decreto nº 4.193, de 20 de julho de 2005, que declara de utilidade pública, para 
fins de desapropriação, 13 (treze) áreas para duplicação da Rodovia Vereador Abel Fa-
brício Dias (SP62), no trecho que vai do Ribeirão do Curtume (Rua Suíça) até o trevo de 
acesso à Avenida Dr. José Adhemar César Ribeiro, no Distrito de Moreira César.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições 
legais, e nos termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, 
de 21 de junho de 1941,
D  E  C  R  E  T  A :-
Art.1º. A área 13 descrita no art. 1° do Decreto n° 4.193, de 20 de julho de 2005, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“ÁREA 13: 
PROPRIETÁRIO: ARQUETIPO – PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
O Perímetro tem seu início no ponto “D1” que fica na divisa com a Gleba “b-1” – Alto do 
Ribeirão III, propriedade de Riomey Yassuda e na divisa com a área desmembrada do 
Alto do Ribeirão II – Gleba A2, propriedade de Arquetipo – Produtos Industriais Ltda.; daí, 
segue o rumo 81º 39’ 06” SE e distância de 117,769m (cento e dezessete metros, se-
tenta e seis centímetros e nove milímetros) até o ponto “G1A”, confrontando com a área 
desmembrada do Alto do Ribeirão II – Gleba A2, propriedade de Arquetipo – Produtos 
Industriais Ltda.; daí, segue o rumo 09º 31’ 00” SW e distância de 4,54m (quatro metros e 
cinquenta e quatro centímetros) até o ponto “1”, confrontando com o Alto do Ribeirão I – 
gleba A-1, propriedade de Andréa Auxiliadora da Silva Gonçalves; daí, segue o rumo 85º 
17’ 00”NW e distância de 20,27m (vinte metros e vinte e sete centímetros) até o ponto “2”; 
em seguida segue rumo 84º 30’ 00” NW e distância de 49,93m (quarenta e nove metros 
e noventa e três centímetros)  até o ponto “3”; desse ponto segue rumo 84º 19’ 00” NW e 
distância 20,31m (vinte metros e trinta e um centímetros) até o ponto “4”;  daí segue rumo 
81º 33’ 00”NW e distância de 27,49m (vinte e sete metros e quarenta e nove centímetros) 
até o ponto “5”  confrontando do ponto “1” ao ponto “5” com a área remanescente da Gle-
ba “A-2”; do ponto “5” segue no rumo 09º 35’ 00” NE e distância de 9,202m (nove metros, 
vinte centímetros e dois milímetros) até o ponto “D1” inicial, fechando o perímetro, con-
frontando neste trecho do ponto “5” ao ponto “D1” com o Alto do Ribeirão III – Gleba B-1, 
propriedade de Eduardo Riomey Yassuda , encerrando a área de 887,98m² (oitocentos e 
oitenta e sete metros e noventa e oito decímetros quadrados), área essa, remanescente 
da matrícula nº 48.736 oriunda da matrícula nº 22.537.”
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário, especialmente o Decreto nº 4.193, de 20 de julho de 2005.
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2013.

 Vito Ardito Lerário   - Prefeito Municipal                       
Jorge Ricardo Baruki Samahá  -  Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18  de fevereiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/  Processo Externo nº 15960/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº3985, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,  
R E S O L V E:
1 –NOMEAR para constituir o CONSELHO FISCAL da Fundação “Dr. João Romeiro”, de acordo com 
o artigo 12 do Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº 2.049, de 19 de maio de 1980, os abaixo 
relacionados, pelo período de 02 (dois) anos, sendo de 1º de janeiro de 2013 a 1º janeiro de 2015:
EFETIVOS:
- FRANCISCO NORBERTO SILVA ROCHA DE MORAES
- DOMINGOS GERALDO BOTAN
- SIDERVAN LUIZ ALVES
SUPLENTES:
- RAFAEL GOFFI MOREIRA
- WILSON DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR
- CLEBER BIANCHI
2 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de janeiro 
de 2013.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº3986, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais, atendendo ao disposto no art. 3º da Lei nº 1.672, de 06 de maio de 1980,

R E S O L V E:

1 – Nomear para compor o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Fundação “Dr. João 
Romeiro”:

- Antonio Aziz Boulos (Presidente)                             – com mandato até 02/01/2018
- Israel Abrão dos Santos Dias                                   – com mandato até 02/01/2018
- Carlos Augusto Bonacorso Manhanelli                     – com mandato até 02/01/2016
- João Carlos Ribeiro Salgado                          – com mandato até 02/01/2016
- João Carlos Muniz                                                    – com mandato até 02/01/2016

2 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 
de janeiro de 2013.

Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal 
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Esportes

Pinda contará com novos 
espaços públicos para esporte

Jogos muito equilibra-
dos marcaram a  segunda 
rodada do quadrangular da  
Copa Giba de Futebol Cin-
quentão realizados neste 
domingo (3). 

O Campo Alegre empatou 
em 1 x 1 com o Ipanema, e 
o Malack também ficou no 
empate em 0 x 0 com o Refu-
go. As partidas são realizadas 
no estádio Silvéria Apareci-
da Assoni Machado “Dona 
Vera”,  (bairro do Socorro), 
sob a coordenação do espor-
tista João Tubarão.

Resultados da 4ª rodada da Copa Regional ‘Troféu José Maria’

Futsal 
feminino 
conquista 
título 
da Copa 
Vanguarda

Em final disputada no gi-
násio José de Souza Gringo 
“Gringão”, a equipe de futsal 
feminino de Pindamonhan-
gaba sagrou-se campeã da 6ª 
edição da Copa Vanguarda 
de Futsal. O título foi con-
quistado em cima de Campos 
do Jordão, por 5 a 0, com 
gols de Nayara, Fran, Taís, 
Camii e Jessiquinha. Artemi-
za ainda ficou com o troféu 
de goleira menos vazada da 
competição e a equipe con-
quistou o trofeu disciplina, 
com apenas um cartão ama-
relo. Na preliminar, a equi-
pe de São José dos Campos 
derrotou Bragança Paulista e 
ficou com o terceiro lugar na 
competição.

Santos e 
Corinthians 
jogam mal 
e São Paulo 
é líder 
isolado

Santos e Corinthians ju-
diaram da bola e empataram 
sem gols no Estádio do Mo-
rumbi, domingo (3). O São 
Paulo aproveitou, venceu o 
Penapolense, e reassumiu a 
liderança, graças a mais um 
empate da Ponte Preta.

 Quem esperava ver um 
clássico emocionante e com 
grandes jogadores, principal-
mente com as presenças de 
Neymar e Alexandre Pato, 
acabou “gastando” dinheiro. 
Santos e Corinthians ficaram 
no empate sem gols.

O Peixe perdeu a chance 
de assumir a terceira posição 
ao lado da Ponte Preta, mas 
segue entre os melhores co-
locados, com 18 pontos, dois 
a menos que a macaca. En-
quanto isso, o Timão tem 15 
e está entre os oito melhores.

ResulTados da 10ª Rodada:

 A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está construindo 
seis novas salas de atividades 
e esportes em três pontos da 
cidade: duas no Centro Espor-
tivo João Carlos de Oliveira 
“João do Pulo”, duas no Cen-
tro Esportivo José Ely Miran-
da “Zito” e duas no Complexo 
Esportivo do Araretama.

De acordo informações 
da Secretaria de Obras e Ser-
viços, é possível que as edi-
ficações do “Zito”, que são 
construídas entre o campo de 
futebol e o ginásio de espor-
tes, fiquem prontas até o final 
de março. No caso do Arare-
tama, onde as obras concen-
tram-se atrás do campo de fu-
tebol, os serviços devem ser 

concluídos em 60 dias. No 
João do Pulo, as novas salas 
serão próximas à quadra ex-
terna, e a previsão também é 
de aproximadamente 60 dias.

A Secretaria de Obras e 
Serviços informou que as no-
vas salas são amplas, areja-
das e altas – e ainda contarão 
com infraestrutura necessária 
para prática de diversas ativi-
dades. Os prédios são gran-
des e se assemelham com 
pequenos ginásios.

Para a Secretaria de Es-
portes, as novas salas pode-
rão ser usadas para aulas de 
lutas (judô, taekwondo, ka-
ratê, capoeira), além de gi-
nástica, dança, tênis de mesa, 
dentre outros.

oeste 2 x 0 união Barbarense
XV de Piracicaba 2 x 2 Mirassol
linense 0 x 0 Ponte Preta
são Caetano 0 x 1 Botafogo
santos 0 x 0 Corinthians
Penapolense 0 x 2 são Paulo
Guarani 0 x 2 Mogi Mirim
são Bernardo 2 x 0 Ituano
dia 14/3 - Palmeiras x Paulista

ClassIfICação

1º - são Paulo                                   22
2º - Mogi Mirim                                 20
3º - Ponte Preta                                20
4º - santos                                         18
5º - Botafogo                                     18
6º - linense                                        17
7º - Palmeiras                                   16
8º - Corinthians                                15
9º - Penapolense                              13
10º - Paulista                                     13
11º - Bragantino                               13
12º - Mirassol                                    11
13º - oeste                                          11
14º - XV de Piracicaba                    10
15º - Ituano                                        10
16º - atlético sorocaba                     9
17º - são Bernardo                             9
18º - Guarani                                        8
19º - união Barbarense                    5
20º - são Caetano                              5

No Araretema, salas ficam ao lado do campo de futebol

CE “Zito” (à esquerda) e CE “João do Pulo” (à direita) contarão com mais duas salas para atividades esportivas

Prefeitura realiza manutenção 
na piscina do Araretama

equilíbrio na 
2ª rodada do 
quadrangular 
da Copa Giba 
de futebol

Rodada decisiva
Desta rodada sairão os 

dois finalistas para a decisão 
que acontece no dia 17, às 
9 horas, também no estádio 
“Vera Assoni”. Se o Campo 
Alegre e Ipanema empata-
rem, serão os finalistas, a 
não ser que Refugo ou Ma-
lack vençam por um bom 
saldo de gols.

ClassIfICação

1º - Campo alegre                              4
(melhor saldo de gols)
2º - Ipanema                                         4         
3º - Malack                                            1
4º - Refugo                                            1

TaBela da úlTIMa Rodada

(10/3)

8h30 – Ipanema x Refugo
10 horas – Campo alegre x Malack

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes, está 
realizando um intenso tra-
balho de manutenção nos 
centros e praças esportivas. 
No último domingo (3), a 
piscina do Araretama re-
cebeu alguns reparos. As 
ações foram desenvolvidas 
no período da manhã.

Com a intenção de evi-
tar acidentes e oferecer ex-
celente infraestrutura aos 
munícipes que praticam 
esportes, a equipe da pasta 
tem vistoriado todos os es-
paços e providenciado as 
melhorias, junto às demais 
secretarias. 

O investimento em in-
fraestrutura para a prática 
de esportes é o foco da ad-
ministração Vito Ardito Le-
rario.

Foi realizada neste do-
mingo (3), a 4ª rodada da 
Copa Regional Selp de Fu-
tebol Troféu José Maria da 
Silva. Grandes jogos agita-
ram os torcedores em vários 
estádios do município, com 
equipes das categorias Cin-
quentão (três jogos) e Ama-
dor (cinco jogos).

A competição é realizada 
pelo esportista Wlamir Lucas 
“Macarrão”, com apoio da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria 
de Esportes.

CaTeGoRIa CInquenTão

Bandeirante fC 2  x  0  eC Rancho alegre 
aC Vila são Geraldo 2  x  0 Ca Colorado eC
Independente fC 0 x  1  Ca Juventus

CaTeGoRIa aMadoR – 10h30

aa araretama  0  x  2  ae força Jovem 
eC Vila são José  0 x 1 aa Parque são luiz 
aC Piranguinho   0 x 0  Colorado Ce (o 
Colorado venceu a cobrança de pênaltis)
Bandeirante fC 2  x 4  ae Vila são Geraldo
Ce floresta  3  x 0  Independente fC
eC fluminense  0  x  1  Cf abaeté

ConfIRa Todos os ResulTados:

Funcionário da Prefeitura faz reparos na piscina do CE Araretama

Leão e Ewerton, organizadores da competição

João Paulo Ouverney

Célia Lima Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima



12
Pindamonhangaba, terça-feira, 5 de março de 2013

Esportes

João Paulo ouverney
Terminou com  uma bonita  

festa, sexta-feira (1), a Copa 
Distrito de Futsal, com as de-
cisões das três categorias. A 
equipe do Ipê II foi a campeã 
adulto após vencer  o GBS de 
Aparecida por 4 x 2, em um 
grande jogo. 

No Veterano, o título foi 
para Umuarama de Aparecida, 
ganhando por 4 x 2 do Vila São 
José.  No infantil, o título ficou 
com o Grêmio União, vencen-
do Moreira César por 3 x 1. 

Os jogos aconteceram no 
Centro Esportivo José Ely de Mi-
randa “Zito”, Moreira César. A 
competição foi organizada pelo 
esportista e empresário Leão, 
com apoio da Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Esportes.

Categoria Infantil
Grêmio União 3 x 1 Morei-

ra César.
Campeão Grêmio União 

– Técnico Marco Aurélio.  Di-
retor  - Prof. Admauro. Gols 
– Robson (1) e José Vitor (2).  
O vereador Eric  entregou o 
troféu ao capitão João Gabriel.

Vice-campeão – Moreira 
César.  Técnicos Arilson e Tel-
ma Vanira. Gol – Lucas (1). Tro-
féu entregue ao capitão Helder.

Artilheiro – Felipe, do 
Santa Rita, com 13 gols. Tro-
féu entregue por Hamilton.

Goleiro menos vazado – 
Isael do Moreira César, rece-
beu o troféu de Netinho.

Categoria Veterano
Umuruama 4 x 2 Vila São 

José
Campeão – Umuarama 

Aparecida. Gols – Joinho (1), 
Quinho (2) e Paquinho (1). O 
capitão Netinho recebeu o tro-
féu de campeão.

Vice-campeão – Vila São 
José. Técnico – Robson. Gols 
– Adriano (1) e Hamilton (1). 

Artilheiro – Francisco, do 
Umuarama, com 12 gols. Tro-
féu entregue por João Evange-
lista.

Goleiro menos vazado – 
Moisés, também do Umuara-
ma, troféu entregue por Valmir 
Saveiro, presidente do clube.

Ipê II é o grande campeão Adulto 
da 14ª Copa Distrito de Futsal
O  Grêmio União conquistou o título Infantil, e o Veterano ficou com o Umuarama de Aparecida

Tribuna do Norte – 
Como você teve a ideia 
de criar essa competi-
ção?

Leão – Há 14 anos 
tivemos a ideia de criar 
um torneio de futebol de 
salão para arrecadar ali-
mentos para o movimen-
to Encontro de Casais 
com Cristo. Falamos com 
o vereador Cal e com o 
padre Geraldo, que nos 
deram total apoio, e o 
projeto foi bem sucedi-
do, prova disso são as 
ótimas partidas que as-
sistimos hoje aqui, e o 
grande público presente 
14 anos depois.

Tribuna – De que 
modo você avalia mais 
essa Copa Distrito?

Leão – Foi tudo do 
jeito, ou até melhor, do 
que esperávamos. Casa 
cheia desde o início, be-
los jogos, equipes do 
município e região, sem 
nenhum problema disci-
plinar, as pessoas vieram 
aqui para jogar e assistir 
bons jogos.

Tribuna – Que bene-
fícios essa Copa traz à 
comunidade?

Leão - Além do espor-
te, lazer e convívio social, 
a Copa é um grande ce-
leiro de jogadores. Veja 
que aqui hoje temos ex-
celentes atletas que co-
meçaram ainda garotos, 
nas primeiras Copas, 
atualmente são adultos 
e continuam jogando, e 

novos talentos estão sur-
gindo a cada ano.

Tribuna – Qual a im-
portância do esporte 
de Moreira César para 
a cidade?

Leão – O futebol e 
futsal do distrito têm 
muita força, prova é que, 
durante todo o ano, nos-
sas equipes chegam às 
finais de quase todos os 
campeonatos de Pinda-
monhangaba e região. E 
temos o exemplo e ídolo 
maior, o Luiz Gustavo, 
que começou a jogar aqui 
no distrito e hoje é titular 
do Bayern de Munique. E 
outras modalidades nas 
quais nossos atletas tam-
bém se destacam.

Tribuna – Você re-
cebeu apoio da admi-
nistração pública para 
realizar essa Copa?

Leão – Sim, um gran-
de apoio da atual admi-
nistração por meio da 
Secretaria de Esportes, 
todos os funcionários e 
dos vereadores, especial-
mente os do distrito.

Tribuna – Algo mais 
a acrescentar?

Leão – Quero mani-
festar meus agradeci-
mentos às autoridades, 
colaboradores, atletas, 
torcedores, enfim, a to-
dos que de qualquer ma-
neira fizeram parte de 
mais essa Copa de Futsal, 
onde os campeões fomos 
todos nós.

Entrevista

Leão conta como surgiu a 
Copa Distrito de Futsal

João Paulo ouverney
Após o encerramento da 14ª Copa 

Distrito de Futsal realizada no Centro 
Esportivo “Zito”, o idealizador e orga-
nizador da competição, o comerciante 
e esportista Leão, concedeu entrevista 
exclusiva à Tribuna, onde conta deta-
lhes interessantes:

A equipe do Flamengo con-
quistou, com goleada, o título 
de campeão da Copa de Fute-
bol Amador “João Tubarão”. 
A final aconteceu sábado (2), 
no estádio Vera Assoni “Dona 
Vera” (bairro do Socorro). O 
rubro-negro venceu o time 

Leão é o criador e organizador da Copa Distrito de 
Futsal, que há 14 anos vem revelando bons atletas

Equipe do Ipê II (no alto) foi o campeão adulto. O Umuarama (no meio) venceu 
no veterano. E no infantil (embaixo), o campeão foi o Grêmio União, de Pinda

Categoria Adulto
Ipê II 4 x 2 GBS.
Campeão Ipê II – Téc-

nico Jorge Paulo. Gols – 
Fábio (2) e José Roberto 
(2). Troféu entregue pelo 
Secretário de Esportes ao 
capitão Flávio.

Vice-campeão – GBS 
de Aparecida. Técnico – 
José Dimas. Gols – Pedro 
Vinicius (1) e Luis Roberto 
(1). O capitão Laércio rece-

beu o troféu.
Artilheiro – Luis Cláu-

dio, do Ipê II, troféu recebido 
do vereador Cal.

Goleiro – Du, do Ipê II, 
troféu entregue pelo verea-
dor Eric.

Outros detalhes
Houve o cerimonial de 

encerramento da competi-
ção, com o hasteamento das 
bandeiras e cântico do hino 
nacional. Antes da  última 

partida, teve apresentação de 
dança de rua pelo Grupo Ele-
mentos Crazy.  Professoras 
participaram do cerimonial de 
encerramento e  entrega das 
medalhas aos atletas.  Os ano-
tadores foram Edson Moreira 
(vice-presidente da Liga Pin-
damonhangabense de Futsal, 
que apoiou o evento) e Atali-
ba. Árbitros que atuaram nas 
três decisões: Edvaldo, Car-
mo e Vando.

Flamengo é campeão da Copa João Tubarão
Amigos do Mário Garcia 
por 5 x 1, recebendo o tro-
féu em homenagem ao jor-
nal Tribuna do Norte pela 
cobertura desde o início da 
competição. O capitão do 
Flamengo, Alan, recebeu o 
troféu.

O vice-campeão, Amigos 
do Márcio Garcia, recebeu o 
troféu “Odair Carlos”.

Também foram premia-
dos o artilheiro (Rafael, do 
Paulistano, com 10 gols) e 
goleiro menos vazado (Jean, 
do Juventude, com 6 gols). 

O jogo decisivo foi apitado 
pelo árbitro Tocha.

Flamengo (campeão) – 
Fabiano, Patinho, Rodrigo, 
João, Alexandre, Alemão, 
Bruno, Zebinho, Alex, Alan, 
Bruno, Fabinho e Walber. 
Presidente - Mário Garcia 
Técnico - João Tubarão - 
Gols - Patinho (1), Alan (2) e 
Walber (2).

Amigos do Mário Gar-
cia (vice-campeão) – Rober-
to, Jonas, Jean, Zé do Rego, 
Bill (Paulo), Paraguaio, Dio-
go, Léo, Mica (Cesinha), 
Mário, Jackson, Renato, Ma-
teus Tocha, Djalma, Gaúcho 
e Mateus. Presidente João 
Tubarão. Técnico – César 
Garcia. Gol – Mário.

O organizador da com-
petição, “João Tubarão”, 
agradeceu a todos pelo 
apoio recebido, em especial 
à atual administração muni-
cipal.Equipe do Flamengo conquistou o título de campeão com uma goleada

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima
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