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Esporte em Pinda é prioridade:
Prefeitura investe R$ 90 mil na arbitragem

João Paulo Ouverney

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, destinou o valor de R$ 90
mil para pagamento de árbitros credenciados pela Federação Paulista de
Futebol, que prestam serviços em vários campeonatos da cidade. Eles atuam em diversos campeonatos, como:
Copa Chico Caxeiro, João Tubarão,
Giba, Copa Distrito, Festival da Igualdade, Copa Zé Maria, Copa Regional,
entre outros eventos esportivos.
ESPORTES 16

Cidade vai
conceder bolsas
para faculdade
Após a aprovação do Projeto de
Lei nº 23/2013 de Decreto nº 4947,
que dispõe sobre a concessão de
150 bolsas de estudo para o Ensino
Superior, a administração municipal informa que as inscrições para
a participação do processo seletivo
serão realizadas nesta sexta-feira
(8) e sábado (9), no Ginásio de Esportes Juca Moreira.
Página 3

Moreira César
promove mutirão
da ortopedia
Os mutirões da saúde no mês de
março, no Distrito de Moreira César,
estão reduzindo a fila de espera de
pacientes e solucionando problemas.
Nos dias 8 e 15 de março serão realizados mutirões da ortopedia no PA
(Pronto Atendimento), a partir das
7h30, para 50 pessoas previamente
agendadas em cada dia do evento.

Copa “Zé Maria” de Futebol movimenta campos da cidade e oferece partidas emocionantes

Militares da ‘Missão de Paz no
Haiti’ serão treinados na cidade
Pindamonhangaba sediará a formação de militares para
‘Missão de Paz no Haiti’, com treinamentos especiais, que
acontecerão no 2º Batalhão de Engenharia de Combate ‘Borba Gato’, no mês de abril, e contararão com efetivo de 264

militares. Deste número, 250 soldados de diferentes estados
brasileiros, seguirão para o Haiti. Os demais ficarão na reserva e em condições de seguir para aquele país.
SEGUNDO CADERNO
Daniela Gonçalves
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Câmara presta
homenagens
às mulheres

A Câmara Municipal de Pindamonhangaba realiza uma sessão
solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (8), a partir das 19 horas.
Durante o evento serão prestadas
homenagens a várias mulheres que
se destacam na comunidade.
Página 6

Exames marcam
comemoração do
Dia Internacional
da Mulher

Pindamonhangaba promove neste
sábado (9), diversas atividades voltadas à saúde da mulher. A programação inclui: avaliação física, exame
preventivo (papanicolau), exame das
mamas e, se for necessário, será solicitada mamografia. A Prefeitura de
Pindamonhangaba espera atender
120 pessoas.
SEGUNDO CADERNO 9

Médico analisa radiograﬁa

previsão
do tempo
SEXTA-FEIRA - 8/3
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Felipão convoca volante de Pinda

20ºC
33ºC

SÁBADO - 9/3
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

21ºC
32ºC

DOMINGO - 10/3
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

20ºC
31ºC

SEGUNDA-FEIRA - 11/3
Pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

O prefeito Vito Ardito Lerario conversou com militares sobre a paciﬁcação no Haiti

19ºC
30ºC
CPTEC INPE

O jogador de futebol criado
em Moreira César, Luiz Gustavo,
foi convocado esta semana para a
Seleção Brasileira de futebol, em
anúncio feito pelo técnico Felipão. O
atleta é do Bayern de Munique, foi
campeão da Bundesliga, vice-campeão da Champions League 20112012, e é considerado um dos volantes mais habilidosos do futebol
europeu. Esta é a segunda vez que
Luiz Gustavo é convocado para a
Seleção Brasileira - primeira sob o
comando de Luiz Felipe Scolari
ESPORTES 15
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Luiz Gustavo conversa com o holandês Arjen Robben

Carro é furtado
e mulheres
se agridem

Um veículo Kadett foi furtado de
L.P.M., 23 anos, na madrugada de
domingo (3), quando o proprietário estava em uma casa noturna do
município. Existe também outro BO
constando que, no mesmo local, houve uma briga onde duas mulheres se
agrediram a tapas e puxões de cabelo. As briguentas foram ‘convidadas’
pelo serviço de segurança a irem embora mais cedo do baile.
POLÍCIA 5

2

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 8 de março de 2013

Show de Paula Fernandes tem
ingresso promocional até 10 de março

Editorial

Dia Internacional
da Mulher

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8
de março, foi criado como reconhecimento à luta
por direitos iguais para as mulheres, que passou a
ganhar força no ﬁnal do século XIX. Costuma-se
vincular a data a um incêndio criminoso que teria
ocorrido na fábrica de tecidos Cotton, em Nova
York, nos Estados Unidos, em 1857, que teria matado mais de 120 trabalhadoras. O incidente (que
nunca foi comprovado), teria desencadeado uma série de movimentos de luta pelos direitos femininos.
Com o maior ingresso das mulheres no mercado
de trabalho, a partir do século XIX, principalmente nas fábricas implantadas durante a Revolução
Industrial, surgiram diversos movimentos reivindicando melhores condições e direitos iguais. As
manifestações começaram na Europa, e ganharam
maior força no início do século XX, chegando a outros países, como Estados Unidos e Brasil. Surgiu
então a iniciativa de se criar o Dia Internacional da
Mulher. A luta por melhores condições de trabalho
foi a primeira bandeira, mas foram inseridas outras
reivindicações, como o direito ao voto, chegando
a vários países. Depois que o voto foi implantado, primeiramente na Nova Zelândia, em 1893, o
movimento, conhecido como sufragistas, buscou
ampliar essa conquista em todo o mundo.
As mulheres brasileiras conquistaram o direito
ao voto apenas em 1932, mas as conquistas começaram bem antes. Em 1879, elas adquiriram o direito de estudar em instituições de ensino superior.
A fundação da Federação Brasileira pelo Progresso
Feminino, em 1922, a eleição da primeira prefeita brasileira, Alzira de Souza, em Lages (RN), em
1928, e a criação da Cruzada Feminista Brasileira,
em 1931, são marcos importantes nesta cruzada.
Atualmente, a força das mulheres está presente
em todos os setores de atividades. São professoras,
árbitras de futebol, políticas, advogadas, juízas, delegadas de polícia, promotoras de justiça, militares
das forças armadas, policiais militares, esportistas,
etc. O outrora chamado “sexo frágil” ocupa hoje
importantes cargos que antigamente eram considerados exclusividade dos homens.
Com a aprovação da Lei Maria da Penha, em 7
de agosto de 2006, os agressores de mulheres passaram a ser punidos com mais rigor, e foram criados
novos mecanismos de defesa das vítimas. A criação
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e
do Curso de Promotoras Legais Populares, vinculados ao Ministério da Justiça, veio reforçar ainda
mais a luta feminista pelo direito à não agressão e
à vida. Apesar de todas essas vitórias, os casos de
violência contra a mulher ainda existem, mas com
a união de todos e a perseverança, principalmente
das mulheres, certamente é um mal que deverá ser
erradicado da face da Terra. Encerramos este editorial com um trecho da música “Mulher”, de autoria
do compositor Erasmo Carlos: “ Mulher! Mulher!
Na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um
dez, sou forte mas não chego aos seus pés...”. Parabéns a todas as mulheres, de Pindamonhangaba e
do mundo!

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

Evolução da Divisão Regional
Nem sempre a divisão regional do Brasil foi a mesma. A
primeira divisão ocorreu 1913,
para ser utilizada no ensino da
geograﬁa. Enaltecia apenas
os aspectos físicos, tais como:
clima, vegetação e relevo. A
meta era reforçar a imagem da
nação e por isso dividia o país
em cinco Brasis: Setentrional,
Norte Oriental, Oriental, Central
e Meridional. Na época, acreditava-se que a divisão regional
deveria ser fundamentada em
critérios duradouros.
No ano de 1940, o IBGE
apresentou uma nova proposta

de divisão para o país que além
dos aspectos físicos, levava em
consideração também os socioeconômicos. A região Norte
reunia os estados do Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí e o
território do Acre. Goiás e Mato
Grosso, ainda não divididos,
formavam com Minas Gerais a
região Centro. Bahia, Sergipe e
Espírito Santo formavam a Região Este. O Nordeste abrigava
Ceará, Rio Grande do Norte,
Pernambuco, Paraíba e Alagoas. São Paulo e Rio de Janeiro,
então capital, que pertenciam à
Região Sul.

A venda de ingressos para
o show de Paula Fernandes na
Ferroviária, dia 13 de abril, está
com uma promoção até domingo (10): estão sendo vendidos
ingressos a R$ 40, tanto para
sócio como para não sócio. São
2.500 ingressos e podem ser
adquiridos somente na tesouraria do clube.
Renato Teixeira e Marília
Teixeira, responsáveis pela
empresa CRT Produções, garantem que esse evento vai
mexer com todo o Vale do Paraíba e receber pessoas de
toda a região e até de Minas
Gerais.

Paula Fernandes deverá
atrair milhares de
pessoas à Ferroviária

Domingo tem
Conexão de Samba
e Pagode na Ferrô
Acontece neste domingo (10),
a partir das 14 horas, na Ferroviária, a Conexão Samba e Pagode, com apresentações dos
grupos Preto Cor Preta, Mitos do
Samba, Nota Samba e Opção 4.
E no 2º ambiente estará a MC
Baixinha, para quem curte o ritmo
funk, além dos Djs Djalma e Paulo Tadeu, e Grupo Novo Skma.
Ingressos à venda: Neto Jeans,
Gramado e Ferroviária.

Câmara presta homenagens
no Dia Internacional da Mulher

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

Entro de sócio no palmeiras? Não. É na língua italiana que
se diz “de sócio, de goleiro”. Preﬁra entrar como sócio e jogar
como goleiro, ainda que seja no Palmeiras, clube fundado por
italianos.
Repetir de ano, assim como passar de ano, também é próprio de italianos. Aluno brasileiro relapso repete o ano; os bons
passam o ano.

Convênios da Associação
dos Servidores Municipais
Veja, nesta edição, mais algumas empresas que possuem convênio com a Associação dos Servidores Públicos Municipais:
AUTO PEÇAS
Alcapone (3648-1614), Bravo (3642-3137), Carrera (3648-5043), Evolution
(3642-6248), Chico Pneus (3642-4600), Cave MC (3641-1471, Ferauto Peças
(3643-2814), Fernando (3642-2846), Fulls Car Retíﬁca (3642-5038), Pinda
Pneus (3642-5411), Perillo (3642-6044), Pneuscap (3642-5436), Primo Pneus
(3648-6784), Ponto Car (3645-6391), Motopinda Yamahá (3642-3636), Rodrigues (3642-3156), Ronconi Baterias (3648-1573) e Vale Pneus (3642-8450).
Informações também na sede da ASPMP: Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, 43, telefome (12) 3642-6822

Falecimentos
7/3 - José Aparecido dos Santos, 56 anos, residente no Jardim Rezende;
Pedro Moreira, 40 anos, morador do bairro Goiabal.
5/3 - Antenor Cabral de Faria, 71 anos, residente no bairro das Campinas;
Maria Benedicta da Conceição, 80 anos, residente no Shangri-lá.

Datas Comemorativas
Veja as datas que são comemoradas
hoje (8) e nos próximos dias:
8/3 – São João de Deus, São Filêmon, Santa Herênia e
Dia Internacional da Mulher.
9/3 – Santa Francisca Romana, Santa Cândida, Santa
Catarina de Bolonha, São Gregório de Nissa, Dia das
Sociedades dos Amigos de Bairros. Santos-Dumont voou
pela 1ª vez em um monoplano em Paris.
10/3 – São Macário, São Dinis, São Crescêncio, São João
Ogilvie, São Simplício, Dia do Sogro, Dia do Telefone e
Dia do Conservador.
11/3 – São Constatino, São Zózimo, São Firmínio, Santa
Flora e São Eulógio.

Ontem e hoje

Pontos de vendas
Os ingressos para o show estão
sendo vendidos nos seguintes locais: Em Pindamonhangaba - Neto
Jeans, Restaurante Gramado,
Diniz Discos, secretaria da Ferroviária, e com os promoters Pedro Vitorazzo (9160-5434), Renan
Fernandes (9164-8693), Leandro
Willian (9235-3933) e no escritório
da CRT, na rua Carlos Assebourg
Khoeler, nº 120, Vila Bourguese,
telefones (12) 3643-4001 e 87038539.
Em Taubaté – Stetic Cosméticos (praça Santa Terezinha), Bier
Ot (Via Vale Garden Shopping, 2º
piso).

Mc Babizinha

A Câmara Municipal de Pindamonhangaba realiza uma sessão
solene em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher nesta sexta-feira (8), a partir das 19 horas.
Durante o evento serão prestadas
homenagens às seguintes pessoas: Ana Maria Braz Cavalcante,

Ana Rosa Garuffe, Marcela Pereira, Maria do Carmo de Oliveira,
Maria do Carmo Santos Gomes,
Maria Iranilda Santos Pinto e Lourdes Cabral Chinaqui.
A sessão será conduzida pelo
presidente do Legislativo, vereador
Ricardo Piorino.

Anjo em Forma de Mulher
João Paulo Ouverney

Homenagem a todas as mulheres
A mulher é comparada

a um anjo, em seu viver:
desde o início da jornada
tem alguém a proteger...
Primeiro, é a bonequinha
que ela ganhou no Natal
que acorda, na princesinha,
seu instinto maternal...
Depois jovem, namorando,
o noivado... e o casamento
não raro, se transformando
em desgosto e sofrimento...
Os ﬁlhos lá vem chegando
- bonecas que viram gente –
mais trabalho ainda dando
ao anjo forte, valente...

E nós, homens pequeninos,
a mulher, ser divinal,
saudamos com fogos, sinos,
no Dia Internacional...

E muitas ainda vão
distribuir o seu carinho
para o indefeso ancião
a quem chamam... papaizinho!

Hoje, barbado e marmanjo,
eu sou, de alma enternecida,
grato a toda mulher-anjo
que alegrou a minha vida...

Esta, enﬁm, é a missão
não para um anjo qualquer;
qual anjo seria então?
- Anjo... em forma de mulher!

E a Deus, Senhor dos Arcanjos,
eu peço – se merecer –
perdão por todos os anjos
que eu tenha feito sofrer!

- DICAS DE SAÚDE Malhar de estômago vazio
Se o seu carro não funciona sem combustível, com o seu corpo acontece a mesma coisa. Cerca de 30 a 90 minutos antes de ir para a
academia, coma lanches de fácil digestão. Eles devem conter de 40
a 100 gramas de carboidratos e ter baixo teor de gordura. Torrada,
banana, queijo e iogurte são boas escolhas pré-malhação. Mas evite
comer imediatamente antes de ir para a academia para evitar problemas estomacais.

Neste prédio, da esquina da praça Desembargador Campos Maia (antigo
Fórum), funcionou antigamente a “Casa do Fogo”. Tinha esse nome porque ali
as pessoas iam buscar brasas para acender os fogões a carvão.
Augustin San Martim

Ontem... Prédio que sediou a “Casa do Fogo”

João Paulo Ouverney

Hoje... No local, existe um terreno baldio

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE - FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
EDITOR CHEFE:
João Paulo Ouverney - Mtb 20.087
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS:
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo

REPRESENTANTE NACIONAL:
RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/
SP - Tel./Fax: (11) 6971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br)

IMPRESSÃO: Jornal Cidade de Rio Claro Ltda. (19) 3526-1000
CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

www.tribunadonorte.net - contato@tribunadonorte.net

3

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 8 de março de 2013

Prefeitura vai conceder bolsas
de estudo para o Ensino Superior
A Prefeitura de Pindamonhangaba, após a aprovação
do Projeto de Lei nº 23/2013
de Decreto nº 4947, de 5 de
março de 2013 – que dispõe
sobre a concessão de 150
bolsas de estudo para o Ensino Superior, nas modalidades Licenciatura, Tecnologia
e Bacharelado – informa que
as inscrições para a participação do processo seletivo serão
realizadas nesta sexta-feira
(8) e sábado(9), no Ginásio
de Esportes Juca Moreira.
Os horários para atendimento ao público interessado
serão: sexta-feira (8), das 14
às 17 horas; sábado (9),das
8 às 12 e das 14 às 17 horas. Os interessados deverão
apresentar no momento da
inscrição os seguintes documentos: RG, documento que
comprove a residência em
Pindamonhangaba há pelo
menos 48 meses, o comprovante da instituição de ensino superior da aprovação no
vestibular para o curso que
se pretende, no caso de estudantes ingressantes, ou comprovante de matrícula para
estudantes que já estejam
cursando e a ficha de inscri-

ção a ser retirada no local e
devidamente preenchida.
Além dos documentos
citados, os interessados deverão atender às seguintes
exigências: pertencer a família cuja renda “per capita”
seja de até 8,82 UFMP (Unidades Fiscais do Município
de Pindamonhangaba), valor
que equivale a R$ 600,02; 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”.
As inscrições serão realizadas por uma equipe do
Departamento de Assistência
Social da Prefeitura.
O resultado do processo
seletivo será publicado no
jornal Tribuna do Norte e divulgado no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br., em
data a ser definida posteriormente.
Divulgação

Inscrições serão nesta sexta-feira (8) e sábado (9), no ginásio Juca Moreira

Moreira César promove mutirão da ortopedia
Os mutirões da saúde no
mês de março, no Distrito de
Moreira César, estão reduzindo a fila de espera de pacientes e solucionando problemas.
Nos dias 8 e 15 de março serão realizados mutirões
da ortopedia no PA (Pronto
Atendimento), a partir das
7h30, para 50 pessoas previamente agendadas em cada
dia do evento.
No dia 16, o Cisas (Centro Integrado de Saúde e Assistência Social) receberá o
mutirão do exame de eletrocardiograma, para mais 50
pacientes, devidamente convocados.
Na última semana, foram
realizados mutirões da oftalmologia e de eletrocardiograma –
beneficiando 100 pessoas.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Saúde de Moreira César, informou que o

objetivo é reduzir a demanda
suprimida em algumas áreas
de atendimento.
Com os mutirões, o Depar-

tamento de Saúde de Moreira
César espera agilizar os procedimentos e aumentar o número
de pessoas beneficiadas.
Divulgação

Cidade prepara
Semana da Água
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Governo e Departamento de Meio Ambiente,
está preparando a Semana
da Água 2013, visando levar
conscientização à população
sobre o uso correto deste recurso natural. O evento tem o
apoio de todas as secretarias
da administração municipal.
Algumas reuniões já foram realizadas, com a presença dos parceiros da Prefeitura e da iniciativa privada. A
Semana da Água 2013 será
realizada entre os dias 18 e
22 de março, com atividades
voltadas para toda a população, mas com foco educativo, principalmente para os
alunos da Rede Municipal de
Ensino. Estão sendo planejadas ações educativas, culturais, recreativas, de lazer, de
conscientização, entre outras.
Para os alunos da Rede
Municipal, está sendo realizado um concurso de desenho, frase e redação, de acordo com o tema de preservação
da água. Os vencedores serão
escolhidos por uma comissão, formada por integrantes
da Secretaria de Esportes,
Departamento de Meio Ambiente, Departamento de Comunicação, Sabesp, Gerdau,
IA3 e Biomas Naturais, de
acordo com critérios de avaliação fornecidos pela Secretaria de Educação.
Programação
A abertura solene da Semana da Água será realizada
na Câmara Municipal, no dia

18 de março, a partir das 20
horas, com as palestras dos
engenheiros Paulo Valladares
Soares e José Luiz Carvalho.
No dia 19, será realizada
uma blitz de alerta à população em relação aos cuidados
com a água, na praça Monsenhor Marcondes. No dia 20,
acontece uma gincana ecológica, na Praça do Quartel,
para as crianças das escolas
municipais, além de apresentação de teatro. A gincana
continua no dia 21, data em
que também haverá a apresentação do Plano de Manejo
do Trabiju para as coordenadoras da Rede de Ensino Municipal.
O encerramento será no
dia 22, no Bosque da Princesa, com a divulgação dos
vencedores dos concursos
de desenho, frases e redação,
atividades diversas e apresentação de teatro.
Parceiros
A Semana da Água 2013
é realizada pela parceria entre as secretarias de Governo (Departamento de Meio
Ambiente), Relações Institucionais (Departamento de
Comunicação), Educação e
Cultura (Departamento Pedagógico, Casa Verde, Escola Integrada e Brinquedoteca), Esporte e Saúde, além
da Sabesp, Gerdau, Ong IA3,
empresa Biomas Naturais,
Exército, Viva Pinda, Dokar
Veículos, Colégio Objetivo e
a empresa responsável pelo
plano de manejo do parque
Trabiju, a Arvorar.
Maria Fernanda Munhoz

Equipes de saúde esperam atender cerca de 50 pacientes

Cidade intensifica combate à dengue
A Prefeitura de Pindamonhangaba continua vistoriando residências em todo
o município para procurar
e eliminar os criadouros do
mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.

No sábado (9), a partir das
9 horas, 40 agentes comunitários de saúde, 10 agentes

de controle de vetores, além
de suporte de funcionários e
maquinário da Subprefeitura
Célia Lima

Bosque e
Alto Cardoso
Simultaneamente aos
trabalhos realizados em
Moreira César, a Prefeitura
mantém equipes atuando
em outros pontos da
cidade, como a região do
Bosque e do Alto Cardoso.
Nos dois pontos foram
detectadas ameaças
de dengue e os locais
receberão novas vistorias
e nebulização – que é a
aplicação de um inseticida
nas casas para matar os
mosquitos e suas larvas.
Quando necessário, haverá aplicação de inseticida

de Moreira César, vão percorrer as ruas de mais dois
pontos do distrito, o loteamento Liberdade e o bairro
do Vale das Acácias, além
de um trecho no Laerte Assumpção.
Na última semana, foram
visitadas 250 casas entre a
região do Laerte Assumpção,
Karina, Ramos e área central
de Moreira César.
As ações visam orientar
a população sobre as formas
de manter o quintal limpo e
livre da ameaça, eliminando
os criadouros do mosquito.
Durante as visitas tudo é
verificado: vasos, potes e outros objetos.
Com a fiscalização, foram
removidos focos do mosquito e os moradores foram
orientados. Em alguns casos,
houve aplicação de inseticida especial para combater o
mosquito.

Diversas reuniões foram realizadas para o evento

Subprefeitura limpa
galerias de águas
A Subprefeitura de Moreira César realizou a limpeza em ramais de galerias
de águas pluviais e bocas de
lobo na rua Vicente Punzi e
nas suas proximidades. Os
serviços visam facilitar o escoamento de água das chuvas
naquele trecho.
De acordo com a Subprefeitura, os trabalhos em galerias
e limpezas são contínuos. O
órgão também pede a colabora-

ção da população, para que não
jogue lixo e entulho nas ruas.
Em algumas galerias foram encontrados pneus, garrafas pet, pedaços de berço
e até de sofás – impedindo o
escoamento das águas.
A Prefeitura de Pindamonhangaba está empenhada
em manter a cidade livre de
enchentes, mas a participação dos moradores é fundamental.
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Conselho Municipal de Defesa da
Mulher realiza importante trabalho social

João Paulo Ouverney
Ana Maria Braz Cavalcante, presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher (CMDM), reeleita
recentemente para mais dois
anos no cargo, nesta entrevista, explica o que é a entidade,
o trabalho que realiza e outros
detalhes interessantes, confira:
“O CMDM é uma entidade consultiva que atua nos
municípios, subordinada ao
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CMDM), que
foi criado em 1985, vinculado
ao Ministério da Justiça, para
promover políticas que visam
eliminar a discriminação contra a mulher e assegurar sua
participação nas atividades
políticas, econômicas e culturais do país”, diz Ana Maria.
Sua missão é conscientizar as mulheres sobre as leis
que as beneficiam e encontrar caminhos para a defesa
de seus direitos. Proporcio-

nar apoio, segurança, justiça,
liberdade e autonomia. Fiscalizar o cumprimento das
leis municipais, estaduais e
federais. Elaborar e acompanhar programas de governo,
promover cursos, elaborar
campanhas e trabalhar em
parceria com outras entidades: conselhos, delegacias,
OAB, SOS-Mulher e outros
segmentos da sociedade.
As integrantes da diretoria participam do Curso de
Promotoras Legais Populares durante nove meses, no
Centro Dandara, em São José
dos Campos. Esse curso visa
formar líderes comunitários
com noções de direito e cidadania, direitos humanos e
igualdade de gênero.
Uma importante meta do
conselho em 2013 é atuar
no setor do planejamento familiar, de acordo com a Lei
9.263, de 12/2/1996.
Ana Maria afirma: “En-

João Paulo Ouverney

tre os principais problemas
detectados pelo conselho,
em primeiro lugar está a
violência doméstica causada
principalmente pelo marido,
depois pai, irmão e padastro.
Aparece também a pedofilia, originada pelos mesmos
parentes. Outro tipo é a violência religiosa, onde alguém
quer obrigar outra pessoa a
adotar a fé que não é a dela.”
As mulheres que precisarem de ajuda devem procurar
a secretária dos conselhos no
prédio do Cras (em frente à
Prefeitura), a Delegacia de
Defesa da Mulher, a Promotoria Pública, ligar para o telefone 180 (Central de Atendimento à Mulher), a OAB
Mulher, ou procurar qualquer
representante do Conselho.
“Pindamonhangaba
é
uma das cidades do Estado
de São Paulo onde são registradas mais denúncias de violência contra mulheres, não

Ana Maria, presidente
do CMDM, durante a
entrevista

porque o índice de violência
seja maior, mas justamente
pelo grande trabalho de divulgação e conscientização
feito por meio de todas essas
entidades parceiras”, diz Ana
Maria.

Delegacia especializada atende
mulheres vítimas de violência
Aiandra Alves Mariano
A Delegacia de Defesa da
Mulher de Pindamonhangaba
atua no atendimento às mulheres vítimas de violência
doméstica há mais de 19 anos.
De acordo com a delegada
Elisabete Bassi, a Delegacia
registra, mensalmente, 200 boletins de ocorrência, mas apenas 60 deles, em média, evoluem para inquéritos policiais.
Os registros de violência

doméstica vêm aumentando
em 30% anualmente, mas,
segundo a delegada, isso não
significa que os crimes tenham
aumentado, e sim que as mulheres estão mais conscientes
de seus direitos e têm feito
mais denúncias. Além disso,
têm aumentado as denúncias
feitas por terceiros, vizinhos
e familiares, quando a mulher
não tem essa coragem.
Além do registro do cri-

agressor etc. Depois são ouvidas testemunhas e, por último,
o agressor é intimado e ouvido
pela delegada. Todo o processo é encaminhado para o Poder
Judiciário, que dá continuidade ao processo criminal.
As denúncias podem ser
feitas diretamente na Delegacia de Defesa da Mulher (rua
Dr. Gustavo de Godoy, 409)
ou pelos telefones 197 e 180.

me, a mulher que procura
a delegacia recebe suporte
psicológico, pois a equipe
conta com psicóloga e assistente social para fazerem esse
atendimento específico.
Quando é feita uma denúncia, seja pela vítima ou por
terceiros, a vítima é ouvida em
declarações e pode pedir medidas protetivas, como afastamento do agressor do lar,
proibição da aproximação do

João Paulo Ouverney

Delegada Elisabete Bassi

João Paulo Ouverney

Prédio onde funciona a DDM e também a Ciretran de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL Nº. 001/2013 – BOLSA DE ESTUDO
Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de
estudo para o Ensino Superior ”.
O Prefeito do Município de Pindamonhangaba, Dr. Vito Ardito Lerário,
no uso das atribuições, e de acordo com a Lei Municipal nº 5.509, de
28/02/2013 e Decreto nº 4.947, de 06/03/2013, RESOLVE tornar públicos
os critérios de inscrição e seleção de alunos para concessão de Bolsas de
Estudo para o Ensino Superior, na modalidade de licenciatura, tecnologia
e bacharelado, em cursos presenciais e não presenciais reconhecidos
pelo MEC- Ministério da Educação e Cultura, das áreas de biológicas,
exatas e humanas até o limite de 150 (cento e cinquenta) bolsas
simultâneas, sendo oferecidas até o limite de:
150 bolsas 		

no exercício de 2.013

As bolsas serão integrais no valor do curso, e as mensalidades serão
pagas diretamente a instituição de ensino na qual o aluno matricular-se.
1- DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas no Ginásio Juca Moreira, Rua Dr. Gustavo
Godói nº 365 - CEP 12.400-040 – Vila Nair - Pindamonhangaba, nos dias
08 Março de 2.013 das 14h00 às 17h00 e no dia 09 de março de 2.013
das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
2- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Poderão inscrever-se os interessados que:
a- residam em Pindamonhangaba há pelo menos 48 (quarenta e oito)
meses;
b- pertençam a um núcleo familiar com renda “per capita” de até R$600,00
(seiscentos reais) valor equivalente 8,82 UFMP´s X R$68,03 UFMP 2013;
c- tenham sido aprovado no vestibular, no caso de ingressantes, ou
estejam cursando o Ensino Superior, no caso dos não ingressantes;
d- não possuam Ensino Superior Completo.
3- DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
3.1. Para inscrição os interessados deverão apresentar os documentos
a seguir elencados:
- documento de identificação próprio (R.G.) e indicação dos demais
membros do grupo familiar; (ANEXO 1)
- documento que comprove residir no Município a pelo menos 48
(quarenta e oito) meses;
- comprovante da instituição de ensino superior da aprovação no
vestibular para o curso que se pretende no caso de estudantes
ingressantes ou comprovante de matrícula para estudantes que já
estejam cursando.
- declaração do estudante que não possui ensino superior completo
(ANEXO 2)
- declaração do rendimento próprio e dos demais membros do grupo
familiar (ANEXO 3).

- Ficha de inscrição retirada no local, devidamente preenchida.
3.2. Os interessados que não preencherem a ficha de inscrição
de forma correta, completa e fidedigna, ou que não apresentarem
toda a documentação necessária, terão seus pedidos indeferidos,
automaticamente.
4- DA TRIAGEM SOCIAL
Após análise realizada pelo Departamento de Assistência Social da
Prefeitura de Pindamonhangaba, os selecionados deverão apresentar
documentos complementares a serem solicitados e entregues a data
indicada pelo Departamento:
- certidão de nascimento ou casamento dos membros integrantes do
grupo familiar;
- comprovante de rendimentos do estudante e dos integrantes do grupo
familiar, referentes às pessoas físicas e a eventuais pessoas jurídicas
vinculadas, dos últimos 3 (três) meses;
- histórico escolar do Ensino Médio cursado em escola pública;
- comprovante de percepção de bolsa de estudos integral durante os
períodos letivos referentes ao ensino médio cursados em instituição
privada, emitido pela respectiva instituição, quando for o caso;
- comprovante da nota obtida no vestibular no caso de ingressantes;
- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado,
para os não-ingressantes;
- cópia da carteira de trabalho.
5. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
5.1. Serão critérios para ordem de seleção e classificação.
I- ter estudado em escola pública ou ser bolsista integral da rede
particular;
II- a maior nota obtida no vestibular no caso de ingressantes;
III- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano
cursado, para os não-ingressantes;
IV- trabalho com carteira assinada;
V- a menor renda per capita;
5.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado no
site www.pindamonhangaba.sp.gv.br.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar
ciente e de acordo com as normas deste Processo, da Lei Municipal
nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947, de 06 de março de 2013,
bem como, serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele
prestadas.
6.2. Caso o aluno beneficiário desista do curso após iniciadas as aula, a
bolsa de estudo correspondente poderá se transferida para o classificado
suplente até 30 (trinta) dias do início das aulas ou, decorrido este
prazo, para classificado suplente que esteja regularmente matriculado,
obedecida à ordem de classificação.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Luta de irmã de jovem de
Pinda assassinada teve
repercussão mundial
Em 1984, Márcia Leopoldi, uma estudante de arquitetura de 24 anos, foi torturada
e estrangulada em Santos
pelo ex-namorado, J. A. B.
L., após haver encerrado
um relacionamento de três
meses marcado pelas crises violentas
de ciúmes do
rapaz. Soube-se
depois
que já haviam
sido registrados seis boletins de ocorrência.
Após intensa mobilização da família
de Márcia e do movimento
de mulheres, o agressor foi
condenado, em 1992, a 15
anos de reclusão, mas permaneceu foragido até 2005.
Durante esse tempo, nunca
foi localizado, embora usasse o nome verdadeiro, tivesse vendido uma propriedade,
aberto empresas e mantido
contato com a família.
Deise Leopoldi, irmã de
Márcia, não deixou jamais
de pressionar as autoridades

O que é a Lei Maria da Penha
A Lei 11.340, de 7
de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria
da Penha, é responsável por mudanças importantes relacionadas aos
direitos da mulher, como o aumento no rigor
das punições às agressões contra a mulher no
âmbito doméstico ou familiar. Ela possui mecanismos para impedir a violência doméstica
e familiar contra a mulher, trata da criação dos
Juizados de Violência
Doméstica e Familiar
contra a Mulher e altera o Código de Processo
Penal, o Código Penal e
a Lei de Execução Penal,
entre outras coisas.
O nome é uma homenagem a Maria da Penha
Maia Fernandes. Ela foi
agredida pelo marido
durante seis anos. Em
1983, por duas vezes,
ele tentou assassiná-la.

ANEXO 1
(MODELO)
INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO NÚCLEO FAMILIAR
Eu, (nome completo)
, portador da cédula de identidade R.G. nº
e do CPF/MF nº
, Declaro, para fins de inscrição junto a Prefeitura de
Pindamonhangaba, para concessão de bolsa de estudo para o Ensino
Superior, nos termos da Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº
4.947, de 06/03/2013, que o núcleo familiar com o qual reside é composto por:
Nome

Nº

Parentesco

e exigir justiça. Em seus esforços para não permitir que o
caso da irmã caísse no esquecimento, Deise – que desde
1992 integra o grupo União
de Mulheres
de São Paulo–
foi em 2005 a
um programa
de TV e mostrou uma foto
do agressor.
Imediatamente, Lago foi
denunciado,
localizado e
preso no Maranhão, onde
também já havia sido acusado de agressão por uma ex-noiva.
Tudo isso consta no livro
“Do Silêncio ao Grito contra
a Impunidade: o caso Márcia
Leopoldi”. Escrito por Deise e publicado pela União
de Mulheres, com apoio do
Ministério da Cultura, o livro
traz o relato de uma experiência de dor, revolta, mobilização e solidariedade, que teve
início com um assassinato
brutal, passando por 21 anos
de impunidade e culminando
com a prisão do agressor.

Na primeira, com arma
de fogo, deixando-a paraplégica, e, na segunda,
por eletrocução e afogamento. O marido de
Maria da Penha só foi punido depois de 19 anos
de julgamento, e ficou
apenas dois anos em regime fechado.
Essa lei tornou possível que agressores de
mulheres no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão
preventiva decretada.
Esses agressores também não podem mais
ser punidos com penas
alternativas, e o tempo máximo de detenção passou de um para
três anos. Além disso,
a lei prevê medidas como a saída do agressor
do domicílio e a proibição de sua aproximação da mulher agredida
e dos filhos.

ANEXO 2
(MODELO)
D E C LARAÇ Ã O
Eu, (nome completo)
, portador da cédula de identidade R.G. nº
e do CPF/
MF nº
, Declaro, para fins de inscrição junto a Prefeitura de Pindamonhangaba, para
concessão de bolsa de estudo para o Ensino Superior, nos termos da Lei Municipal nº 5.509,
de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947, de 06/03/2013, que não possuo Ensino Superior Completo.
Por ser expressão da verdade, firmo o presente, sujeitando-me às penas da lei.
Pindamonhangaba, (dia) de (mês) de (ano).
( Assinatura)
ANEXO 3
(MODELO)
D E C L A R A Ç Ã O DE RENDIMENTO

R.G.

Eu, (nome completo)
, portador da cédula de identidade R.G. nº
e do CPF/MF nº , Declaro, para fins de inscrição junto a Prefeitura de
Pindamonhangaba, para concessão de bolsa de estudo para o Ensino
Superior, nos termos da Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº
4.947, de 06/03/2013, o rendimento dos membros do núcleo familiar com o
qual resido:

1
2
3

Nº

4

Nome

Parentesco

R.G.

Rendimento Mensal

1

5

2

6

3
4

7

5

8

6

9

7
8

10

9

11

10

12

11

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, sujeitando-me às penas da lei.

12
Por ser expressão da verdade, firmo o presente, sujeitando-me às penas da lei.

Pindamonhangaba, (dia) de
( Assinatura)

(mês) de (ano).

Pindamonhangaba, (dia) de
( Assinatura)

(mês) de (ano).
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Polícia
Casa de jogos é fechada e
máquinas são apreendidas
Polícia Militar

Uma casa onde funcionava um bingo clandestino foi
fechada pela Polícia Militar
no bairro do Crispim, em
Pindamonhangaba. A ação
ocorreu por volta de 20 horas de quarta-feira (27). Graças a uma denúncia anônima,

Máquinas apreendidas durante operação da PM

Mulher tem bolsa roubada
no portão de casa

M.O.C.M., 31 anos, e F.
G.S., 30 anos, chegavam à
residência no centro da cidade, às 23h40 de sábado (2), e
quando se preparavam para
entrar, foram abordadas por

até um município da Grande São Paulo, onde foi solto.
Os policiais, informados do
crime, ficaram atentos e conseguiram descobrir o veículo
estacionado em um posto de
combustíveis, no km 93 da
rodovia. Após as providências legais, o caminhão foi
entregue aos proprietários da
empresa PROLOG Logística.

Goleiro Bruno confessa saber
da morte de Eliza Samudio
Diante do tribunal, o ex-goleiro Bruno disse nessa quarta-feira
(6), que sabia da morte de Eliza Samudio e acusou seu amigo
Macarrão de ter sido o mandante do crime. Pela primeira vez,
ele reconheceu saber do assassinato e contradisse a versão que
contava durante as investigações. O goleiro afirmou que Eliza
foi a Minas Gerais para receber R$ 50 mil e no dia 10 de junho
de 2010, ela saiu do sítio com o filho, Macarrão e Jorge, mas
que só Macarrão e Jorge retornaram com a criança. A ex-modelo teria sido esquartejada e os pedaços jogados para cães.

Motorista é agredido e
tem o carro roubado
D.F.A., 30 anos, residente no bairro Borba, foi agredido por dois homens e teve
seu carro roubado, às 0h30
de sábado (2), no loteamento
Triângulo. Os ladrões deram

Três armas de fogo são
apreendidas pela PM

um soco no rosto da vítima e
retiraram com violência o relógio de seu pulso e uma correntinha do pescoço. Em seguida entraram em um Fusca
e fugiram.

dente em Quirim, dirigia o
carro e disse que o ciclista
E.M., 56 anos, morador no
Cidade Jardim, teria entrado na frente do veículo,
sendo inevitável a colisão.
A vítima foi conduzida ao
Pronto-Socorro.

Polícia Militar apreende
espingarda e munição
Domingo (3), às 11h40,
uma equipe da PM foi chamada ao bairro Colmeia
para solucionar uma briga entre familiares. Na
residência foi apreendida
uma espingarda calibre 28,

além 101 projéteis de diversos calibres, 3 carregadores para arma de fogo,
100 espoletas e 2 recipientes metálicos com chumbo.
O material foi entregue ao
plantão policial.

Nessa quarta-feira (6),
uma moto e uma camionete se envolveram em um
acidente, no bairro Cidade
Nova, por volta das 17h.
Segundo informações colhidas pela Polícia Militar,
ao entrar na avenida Rio de
Janeiro, Wesley, que pilota-

va uma motocicleta Bross,
bateu em uma camionete
Ford Ranger que trafegava
no mesmo sentido. O motociclista teve ferimentos no
ombro e na barriga e foi levado ao Pronto Socorro pela
viatura de resgate do Corpo
de Bombeiros.

Cliente reclama de caixa
eletrônico de banco
E.F., 28 anos, compareceu
à delegacia sábado (2) e registrou boletim de ocorrência
devido ao mau funcionamento de um caixa eletrônico,
no banco onde ele tem conta
corrente. Segundo afirmou,

às 14h30 foi à agência bancária efetuar um saque e não
conseguiu, porém ao conferir
o saldo posteriormente, constatou que a importância solicitada havia sido debitada de
sua conta.

Polícia apreende vários
produtos piratas
Às 16h de terça-feira (5),
policiais militares foram chamados para atender um caso
de desacato na rua Rubião
Júnior, centro da cidade. Lá
chegando, constataram que
no local eram comercializa-

Armas encontradas na casa do rapaz

Na tarde de quarta-feira (27), um adolescente foi
detido por policiais militares no Jardim Rosely, após
uma denúncia anônima. A
Polícia foi até a residência,
e a mãe do menor confirmou

a informação que haveria
armas dentro da casa. Uma
pistola e dois revólveres foram apreendidos pela polícia. O menor foi conduzido
ao Distrito Policial e colocado à disposição da justiça.

Mulheres se agridem
durante balada na cidade
Um veículo Kadet foi furtado de L.P.M., 23 anos, na
madrugada de domingo (3),
quando o proprietário estava
em uma casa noturna do município. Existe também outro
BO constando que, no mes-

mo local, houve uma briga
onde duas mulheres se agrediram a tapas e puxões de
cabelo. As briguentas foram
“convidadas” pelo serviço
de segurança a irem embora
mais cedo do baile.

Jovem é preso com
25 porções de crack
Sábado (2), às 22h30,
uma equipe da Polícia Militar, “Força da Comunidade”,
durante patrulhamento pelo
bairro Cidade Nova, abordou
um rapaz em atitude suspeita.

dos diversos produtos piratas
(cigarros, controle remoto e
capas, e jóias).
Por não possuírem nota
fiscal, os produtos foram
apreendidos e levados à delegacia.

Jardineiro é acusado de
adulterar cheque
M.C.S., 54 anos, residente no centro da cidade, acusa
um jardineiro de haver adulterado o cheque com o qual
ela havia pago pela prestação de serviço prestado.
Segundo consta no BO, no
dia 7 de janeiro ela deu ao
homem um cheque preenchido no valor de R$ 80, porém

nove dias depois, ao conferir
o extrato bancário, verificou
que constava um valor compensado de R$ 800. Pedindo
cópia do documento, constatou que o cheque havia sido
alterado, com a colocação de
um “zero” a mais. O banco
foi comunicado e feito o registro na polícia.

Ladrões roubam padaria
Uma padaria localizada
no bairro do Crispim foi assaltada durante o dia. O crime
aconteceu às 14h31 de sábado
(2). Segundo o proprietário,

entraram três homens armados, roubaram R$ 2.000, do
caixa, doces e salgadinhos,
fugindo em seguida em um
veículo Saveiro de cor prata.

Moto é roubada por
ladrões armados

Durante revista, os policiais
encontraram 25 porções de
crack, preparadas para o
consumo. O jovem e as drogas foram levadas à delegacia do município.

Cão motoqueiro usa capacete
Divulgação

Carro e bicicleta se
envolvem em acidente
Um acidente envolvendo
um automóvel Pajero e uma
bicicleta ocorreu às 12h30
de domingo (3), na rodovia Amador Bueno da Veiga (estrada Pinda-Taubaté),
perto do trevo do Araretama. S.B.M.F., 48 anos, resi-

Acidente envolve
camionete e moto no
bairro Cidade Nova

Polícia Militar

um rapaz que chegou de bicicleta. Mediante ameaça de
uma arma, o indivíduo roubou uma bolsa contendo telefone celular, cartões bancários e documentos pessoais.

Caminhão de carga
roubado na Dutra é
recuperado em Pinda
A Polícia Rodoviária Federal recuperou, às 17h30 de
terça-feira (5), um caminhãotrator Iveco, placa AXP0395, de Campo Largo (PR),
que havia sido roubado em
São José Dos Campos. Segundo o motorista P.E.R.S.,
o caminhão foi “fechado”
por dois carros de passeio, e
após o roubo, ele foi levado

os policiais foram à rua Luiz
Monteiro César Miné, onde
apreenderam 15 máquinas
caça-níqueis e R$ 225, em
dinheiro. Os frequentadores
da casa foram conduzidos à
delegacia, juntamente com as
máquinas de jogos de azar.
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O cão motoqueiro passeando com seu dono
O empresário aposentado Handoko Njotokusumo, 57 anos, passeia todo fim de semana com Ace, seu cachorro da raça goldenretriever. Para garantir a segurança do animal ele o veste com capacete e óculos antes de andar pelas principais ruas de Surabaya, a
segunda maior cidade da Indonésia, no leste da ilha de Java.

Dicas de Segurança

Na residência
Se alguma chave for perdida, troque o segredo da fechadura
correspondente. Não guarde objetos e valores altos em casa.
Faça poda periódica em árvores e arbustos para manter a visão
de dentro para fora livre, e para que não sirvam de esconderijo.
Antes de permitir a entrada de prestadores de serviços, como
funcionários de empresas de água, luz e telefonia, solicite a
identificação do mesmo.

A moto Honda Fan preta, placa EHS-0858 de Pinda, foi roubada por dois indivíduos armados, às 20h47
do último dia 3. A vítima
foi M.A.C., 24 anos, resi-

dente no loteamento Santa
Cecília. Ele disse que estava em visita a parentes no
Campos Maia quando surgiram os ladrões e fugiram
em sua moto.

Marido diz que visitante
molestou sua esposa
Um homem residente no
loteamento Campos Maia
registrou queixa no 1º DP,
no qual acusa um visitante
de haver tentado molestar
sexualmente sua esposa. Segundo o BO, no dia 28 de
fevereiro o casal abrigou o
homem em sua residência. À
noite, os dois homens saíram
juntos, e por volta das 20

horas o visitante voltou sozinho e teria passado a mão
no órgão genital da mulher,
que estava dormindo. No último dia 3, a mulher disse ao
homem que ia contar ao marido o que ocorrera, então o
visitante fugiu, deixando no
local uma Carteira de Trabalho e um documento de homologação.

Polícia Militar encontra
carro incendiado
Atendendo a uma solicitação de ocorrência, a Polícia
Militar encontrou um automóvel Passat cor verde, placa
BHS-2913, de Pindamonhangaba, sendo consumido por

um incêndio. Segundo o que
foi apurado pelos policiais, o
veículo pertence a Jorge Donizete Domingos, residente no
bairro Vila Rica, e teria apresentado problemas mecânicos.
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MULHER...
MULHER, QUE TRAZ A BELEZA
E A LUZ AOS DIAS DIFÍCEIS,
QUE DIVIDE SUA ALMA EM DUAS
PARA CARREGAR TAMANHA
SENSIBILIDADE E FORÇA.
QUE GANHA O MUNDO COM SUA
CORAGEM QUE TRAZ PAIXÃO NO
OLHAR.

Dr. Marcos Aurélio
cobra mais unidades
da Farmácia Popular

M ar ti m C e sar
pe de m e lhor ia s
pa ra o S ha ngr i- lá

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR), integrante da Comissão de Saúde da Câmara de Pindamonhangaba, está preocupado com o acesso da população
à Farmácia Popular, instalada somente no bairro do
Crispim.
Segundo o parlamentar, deveria ser implantada mais
unidades da Farmácia Popular em Pindamonhangaba,
facilitando o acesso para todos os munícipes. Uma
única unidade da Farmácia Popular no Crispim não
está atingindo toda a população e isso acaba levando
as pessoas a comprarem medicamentos mais caros. “É

O vereador Martim Cesar
(DEM) solicita ao Poder
Executivo melhorias como:
implantação de rede de esgoto,
rede de águas pluviais, implantação de guias e sarjetas
e pavimentação asfáltica, no
bairro Shangri - lá. Segundo
o vereador, trata-se de uma
região populosa e seus moradores clamam já algum tempo
por estas medidas.
Pinhão
do Borba
O vereador Martim Cesar
encaminhou Indicação ao
Executivo solicitando providências para que seja feito
melhorias no leito carroçável
e perenização da Estrada Municipal Dr. José Gomes Vieira – Estrada Rural PIN 155,
próximo ao Restaurante Pé da
Vaca, sentido bairro, e ainda

MULHER, QUE LUTA PELOS SEUS

Diretoria de Comunicação/CVP

IDEAIS, QUE DÁ A VIDA PELA SUA
FAMÍLIA.
MULHER, QUE AMA
INCONDICIONALMENTE. QUE SE
ARRUMA, QUE SE PERFUMA QUE
VENCE O CANSAÇO.
MULHER, QUE CHORA E RI

colocar cascalho, pois este é
um local que fica muito ruim
na época das chuvas, devido
ao grande trânsito de veículos
e máquinas agrícolas. Com a
perenização serão evitados os
atoleiros, comuns neste trecho
da estrada.
Campo
Belo
O vereador Martim Cesar
enviou solicitação ao Executivo de melhoria asfáltica e
colocação de guias e sarjetas
na rua Gregório Casa Grande,
que faz ligação do Loteamento
Campo Belo e o Jardim Aurora, pois a mesma ainda não tem
asfalto, e com as constantes
chuvas, aumentam os buracos
na via causando transtorno e
colocando em risco a segurança dos moradores e dos
veículos que por ali trafegam.
Diretoria de Comunicação/CVP

MULHER QUE SONHA...
TANTAS MULHERES QUE
DEVERIAM SER
LEMBRADAS, AMADAS,

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

ADMIRADAS TODOS
OS DIAS...

ESSA É A MINHA
HOMENAGEM A TODAS
AS MULHERES.
VEREADOR JOSÉ
CARLOS GOMES - CAL
Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

preciso corrigir esse problema, instalando mais unidades da Farmácia Popular em locais de fácil acesso
a toda a população, como no centro e nas regiões do
Araretama, Zona Leste e Moreira César. E dar conhecimento à população, principalmente aos médicos e
funcionários públicos da área da saúde e também a
todos órgãos públicos, para que eles também informem
seus pacientes”, salientou o vereador.
O vereador Dr. Marcos Aurélio inclusive irá reiterar em requerimento junto aos órgãos competentes
da Prefeitura, para que sejam tomadas providências
cabíveis para resolver este problema visando dar mais
saúde e qualidade de vida a nossa população. “Quando
o assunto é saúde, sempre temos que agir com prioridade”, enfatiza o vereador Dr. Marcos Aurélio.

Professor Osvaldo
Vereador Roderley
visita bairro do Castolira Miotto altera lei do
município sobre a dengue
A c o m pa n h a d o p e l o P r e f e i to
V i to A r d i to P r o f e s s o r O s va l d o

Diretoria de Comunicação/CVP

readores, enviou vários
requerimentos referentes a melhorias a serem
realizadas no bairro do
Castolira, como abrigo
nos pontos de ônibus,
uma AMI - Academia da
Melhor Idade, realização
de uma desratização no
bairro, entre outros que
foram abordados na conversa com os moradores.
O vereador Professor Osvaldo salientou a
importância desta visita
ao bairro do Castolira,
“somente assim se consegue compreender a real
situação dos bairros e da
cidade”, frisou o vereador.
Diretoria de Comunicação/CVP

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

Ricardo Piorino solicita
atenção especial ao
Loteamento Pq. das Palmeiras
“Bairro necessita de inúmeras benfeitorias,
principalmente o asfalto”

ouve pedido dos munícipes

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) esteve no dia 27,
quarta-feira, a convite do
prefeito Vito Ardito Lerário, visitando o bairro do
Castolira, onde foi recepcionado com muita alegria
por seus ex-alunos, alunos
e pelo moradores do bairro, que aproveitaram a
ocasião para fazer vários
pedidos e recomendações.
O vereador Professor Osvaldo agradeceu a
oportunidade oferecida
pelo prefeito Vito Ardito
de acompanhá-lo na visita
ao Castolira e na última
Sessão na Câmara de Ve-

Vereador Martim Cesar

Vereador Roderley Miotto

O vereador Roderley Miotto,
preocupado com os altos índices
da dengue no município, alterou a
lei nº 5.152 de 2010 sobre o acesso
aos imóveis para vistoria. A nova
redação, aprovada no último dia
4 de março de 2013, visa auxiliar
o trabalho dos agentes de saúde
e autoridades sanitárias nas vistorias realizadas nas residências
em Pindamonhangaba, já que
alguns munícipes não ajudam na
realização do trabalho. Os casos
de dengue no município chegam
a mais de 137.
“A alteração no projeto teve
o intuito de ajudar no combate à
dengue, nós queremos que a população ajude o agente de saúde e
deixe que ele vistorie a sua casa.
Isso é importante, já que muitas
vezes o seu quintal está limpo,
mas o do vizinho não e isso faz
com que a dengue prolifere. A
doença é muito grave e pode levar à morte”, explica o vereador
Roderley Miotto.
Com a nova lei, o munícipe que
não abrir a porta de sua residência
para a vistoria terá de pagar uma

multa no valor de 3 UFMP(Unidades Fiscais do Município de
Pindamonhangaba), que chega a
R$ 204,09.
“A Prefeitura tem feito a sua
parte, e para o combate da doença
é preciso combater o mosquito
e para isso é necessário fazer a
limpeza nos quintais. A população
precisa ajudar nos trabalhos que
estão sendo realizados pela prefeitura. O objetivo da lei é combater
a dengue com as vistorias e limpezas”, enfatiza Roderley Miotto.
Os transmissores de dengue
proliferam-se em lugares onde há
água limpa parada (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas etc.) A
melhor forma de evitar a dengue
é combater os focos de acúmulo
de água, locais propícios para a
criação do mosquito transmissor.
Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens,
copos plásticos, tampinhas de
refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores,
garrafas, caixas d´água, tambores,
latões, cisternas, sacos plásticos e
lixeiras, entre outros.

Preocupado com a qualidade de vida dos moradores
que residem no bairro “Loteamento Parque das Palmeiras”,
o vereador Ricardo Piorino
(PDT) apresentou durante a
última sessão, requerimento
solicitando à Administração
Municipal, em caráter de
urgência, a realização de diversas 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

Diretoria de Comunicação/CVP

Fale com o vereador:
Vereador Professor Osvaldo

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

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

comunidade.
“A situação é realmente
preocupante, pois as ruas estão
cheias de buracos, ocasionando uma série de transtornos
aos moradores”, esclareceu o
vereador.
Alto do Tabaú/Semáforo
Através de mais um requerimento, o vereador solicitou a
colocação de outro semáforo
no bairro, desta vez, no cruzamento da Av. General Júlio
Salgado x Cônego Tobias,
local que vem apresentando
preocupação aos moradores
com a ocorrência de diversos
acidentes.

Vereador Ricardo Piorino
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Toninho da Farmácia Magrão ﬁca revoltado
solicita várias melhorias com atendimento
para o bairro do Bosque aos alunos da APAE

Professor Eric se
reúne com moradores
do Loteamento Queiroz

VEREADOR NÃO SE CONFORMA AO PRESENCIAR

OBJETIVO FOI VERIFICAR A SITUAÇÃO NO LOCAL E

PÉSSIMO ATENDIMENTO À PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA NA

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) vem desde o início do ano
passado solicitando mais segurança dentro do Bosque da Princesa. Entre as
principais solicitações estão: aumento do número de guardas municipais
e a implantação de um sistema de monitoramento por câmeras no recinto
do bosque para dar mais segurança a todos que utilizam deste local para
suas caminhadas e diversão.
Outras solicitações:

Na manhã da última segundafeira, dia 4, mediante a uma denúncia
recebida, o vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS) compareceu
a Secretaria de Saúde do município e se
deparou com uma grande quantidade
de alunos da escola APAE, principalmente crianças, idosos e portadores
de deﬁciência e ﬁcou indignado ao
ver estas pessoas, nestas condições,
do lado externo da Secretaria, aglomeradas em um corredor, sob forte
calor e luz do dia.
Magrão constatou que todas estas
pessoas foram fazer o recadastramento
para gratuidade do transporte público,
uma necessidade para todos eles,
após serem chamados pela Secretaria de Saúde. Porém, o vereador se
deparou com cerca de 400 pessoas
no local, sem que houvesse qualquer
planejamento e estrutura, virando um
verdadeiro caos. Revoltado, Magrão

pôde presenciar crianças, na maioria
especiais e com deﬁciência, tendo
convulsões e desmaios.
O vereador usou da tribuna na
última Sessão Ordinária da Câmara, no mesmo dia, e emocionado
revelou sua indignidade e revolta
contra esta falta de planejamento.
Na ocasião, Magrão inclusive fez,
verbalmente, um requerimento solicitando providências, no sentido de
apurar os fatos e tomar as devidas
medidas cabíveis na questão do mau
atendimento ocorrido na Secretaria
de Saúde. “Eu, que sempre trabalhei
no atendimento ao público, e sempre
priorizei o atendimento respeitável,
ﬁco indignado com esta situação,
pela falta de humanização com estas
pessoas que ali se encontravam. É
um absurdo, e já solicitei que se faça
a apuração dos fatos”, enfatizou o
vereador.
FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Cobertura da quadra
de esportes que ﬁca atrás
da Igreja Santo Antônio no
Bosque, para praticas poliesportivas que contemplarão
os moradores da região do
Bosque, Crispim e Andrade.
Agradecimento
O vereador Toninho da Farmácia agradece a prefeitura pelo pronto
atendimento que foi fornecido no atual depósito de entulho no Bosque.
ANTES...
DEPOSITO

DE

DE

SAÚDE DE PINDAMONHANGABA;

ATENDIMENTO ÀS PESSOAS

Fale com o vereador Magrão:

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

DEPOIS...
DEPOSITO DE
PREFEITURA

PELA

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR FELIPE CÉSAR - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) enviou solicitação ao Executivo pedindo a
contratação de uma empresa
especializada para realizar
estudos visando a construção do segundo anel viário
em Pindamonhangaba. Em
sua justiﬁcativa o vereador
alega que tendo em vista o
crescimento do município
nos últimos anos e o ﬂuxo de
veículos, há necessidade de
novas rotas para o contorno e
o acesso à cidade.
Saúde
O vereador Felipe César –
FC enviou solicitação ao prefeito e a Secretaria de Saúde,
pedindo informações sobre o
tratamento da AIDS e da Tuberculose em Pindamonhangaba. O vereador pede ainda
informações sobre as verbas
recebidas para o tratamento e
as campanhas em andamento
para estas doenças em nosso
município.
Semáforo
O vereador Felipe César

– FC enviou solicitação ao
Departamento de Trânsito,
pedindo estudos visando a
instalação de um semáforo
no cruzamento das ruas Bicudo Leme com a Francisco
Glicério, no centro da cidade.
O vereador alega que este
procedimento visa dar mais
segurança aos usuários desta
via, tendo em vista o número
de acidentes ocorridos no
local.
Banco
de Leite
O vereador Felipe César
enviou solicitação à Santa
Casa de Pindamonhangaba, pedindo informações
sobre o funcionamento do
banco de Leite Materno de
nossa cidade, bem como a
quantidade do produto em
estoque. O vereador disse
que este é um trabalho muito
importante para a saúde dos
recém-nascidos e tem que
haver melhor divulgação
do banco de leite em nosso
município.

Vereador Janio Lerario
encaminha diversos
pedidos ao Executivo
O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB), sempre atento
aos anseios da comunidade
apresentou diversas indicações
que foram aprovadas na última
sessão ordinária e encaminhados
ao Poder Executivo.
Uma das reivindicações é
a ﬁscalização de entulhos que
são colocados nas calçadas e
que atrapalham a circulação de
pedestres. Janio Lerario ressalta
que “as calçadas são um espaço
destinado a mobilidade dos pedestres e precisam estar sempre
limpas e conservadas para segurança dos usuários”
Pavimentação
O vereador também está solicitando a pavimentação asfáltica
em várias ruas da cidade, onde
existem buracos causados pelas
constantes chuvas. Segundo ele,
estas ruas apresentavam riscos
de acidentes, principalmente aos
motociclistas.
Mombaça
No bairro do Mombaça, o vereador do PSDB pede o combate
aos caramujos que estão aparecendo em várias residências.
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Felipe César – FC pede
estudos para construção
do segundo anel viário

moradores reclamam constantemente de não receberem
as correspondências em suas
próprias residências.
A implantação do serviço
dos correios irá beneﬁciar os
moradores locais agilizando,
assim, o recebimento de suas
correspondências, evitando
o extravio das mesmas. Um
pedido urgente feito ao vereador Professor Eric foi o patrolamento e cascalhamento
da rua “Mauro Rodrigues Ribeiro” que, devido ao excesso
de chuva, abriu uma vala que
vem diﬁcultando o acesso de
ida e vinda no local. “Esta
é uma luta nossa. Iremos
encaminhar requerimentos
ao Prefeito para solicitar que
se solucione os problemas do
bairro”, justiﬁcou o vereador
Professor Eric.

SECRETARIA

ELE PEDE PRIORIDADE E RESPEITO NO

DO

O vereador Professor Eric
(PR) e o vice-prefeito de
Pindamonhangaba, Dr. Isael
Domingues estiveram reunidos na última semana com os
moradores do Loteamento
Queiroz – Bonsucesso.
A reunião teve o objetivo de ouvir os moradores,
veriﬁcar a situação do local
e promover o atendimento
das reivindicações da comunidade. Os assuntos tratados
foram a legalização do loteamento; a instalação de
esgoto, pois existem fossas
no bairro que estão vazando;
a possibilidade de melhorar
o atendimento do Posto de
Saúde; a implantação de serviço de entrega de correspondência nas residências dos
moradores do Loteamento
Queiroz, considerando que os

VEREADOR MAGRÃO CONSTATOU O

ENTULHO LOTADO

VERDADEIRO CAOS NA

MANUTENÇÃO
ENTULHO REALIZADO

BUSCAR SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DO BAIRRO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Notiﬁcar o proprietário para
fazer a derrubada das paredes da
casa de bomba da antiga fabrica de
papel pois, este local está servindo
para desocupados consumirem
drogas.

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Janio Lerario diz que este é um
pedido urgente pois este tipo de
caramujo é capaz de provocar
doenças nas pessoas e em animais domésticos. “Além disso,
esses caramujos contaminam a
água e devastam plantações e
jardins. Até a meningite pode
ser transmitida pelo caramujo
africano”, observa o vereador.
Cemitério
Janio Lerário também reivindica que a Prefeitura execute o
combate aos escorpiões que estão
aparecendo nas residências, nas
proximidades do Cemitério Municipal. O vereador lembra que
“o calor e as chuvas típicas do
verão aumentam o aparecimento
de escorpiões nos ambientes
urbanos e, principalmente, no
cemitério. A infestação destes
animais acontece no verão
porque é neste período que eles
se reproduzem. Janio faz ainda
um aletra a população: “Manter
limpos quintais, jardins, sótãos,
garagens e depósitos, evitando
acúmulo de folhas secas, lixo e
demais materiais como entulho,
telhas, tijolos, madeiras e lenha.
Tudo isso pode evitar acidentes”.

VEREADOR PROFESSOR ERIC (DIREITA)

E MORADOR DO BAIRRO NA RUA

MAURO RODRIGUES RIBEIRO

ONDE EXISTE UMA VALA QUE VEM DIFICULTANDO O ACESSO DE IDA E VINDA NO LOCAL

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

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
ORDEM DO DIA
7ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 11 de
março de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 29/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Dispõe
sobre a limpeza de imóveis urbanos”.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos
Senhores Vereadores no livro próprio.
Projetos de Lei em Fase de Tramitação: ANO 2013.

1. Projeto de Lei n° 01/2013, do Vereador Martim Cesar, que “Denomina uma via pública do Município, no Loteamento
Vitória Vale III, de BENEDICTO CLAUDIANO”.
2. Projeto de Lei n° 02/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina o Parque da Juventude de LIGIA MARIA
FERREIRA DA FONSECA”.
3. Projeto de Lei n° 03/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Rua Particular de LUIZ GREGÓRIO”.
4. Projeto de Lei n° 04/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina uma rotatória do Município, localizada na Rodovia
Caio Gomes Figueiredo, de MARIANA AUGUSTA FERNANDES DE QUEIROZ”. (Adiada por 15 dias – 05/03/2013).
5. Projeto de Lei n° 05/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Travessa no Bairro Cruz Pequena de MARIA
JOSÉ CARDOSO DA SILVA”.
6. Projeto de Lei n° 06/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Dispõe sobre exigências urbanísticas para projetos de
loteamentos”. (Adiado por 60 dias – 05/04/2013)
7. Projeto de Lei n° 07/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche do Loteamento de
Interesse Social Liberdade, no Distrito de Moreira César, de ESMERALDA SILVA RAMOS”. (Adiado – aguardando
complementação de documentos)
8. Projeto de Lei n° 08/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Escola Municipal do Residencial
Morumbi, de Professora ODETE CORRÊA MADUREIRA”.
9. Projeto de Lei n° 10/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina o Centro Comunitário do Loteamento
Mombaça de MARIA SACRAMENTO DA SILVA”.
10. Projeto de Lei n° 11/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Denomina o Centro Comunitário do Loteamento
Residencial Vila São Paulo de CENTRO COMUNITÁRIO PROFA. FRANCISCA PIRES VIEIRA (Dona Chiquinha)”.
11. Projeto de Lei n° 12/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche localizada na Rua
Major José dos Santos Moreira, em terreno desapropriado do Sindicato Rural de Pindamonhangaba de TEREZINHA
MACEDO PEDRO DE ANDRADE”.
12. Projeto de Lei n° 13/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Avenida 02 do Loteamento
Industrial e Comercial Jathay de ODAIR PESSOTTI”.
13. Projeto de Lei n° 17/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão, que “Denomina a UBS – UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE, localizada na Alameda das Grevíleas II, no Bairro Terra dos Ipês II, neste município, de BENEDITO MARCELINO DA SILVA”.
14. Projeto de Lei n° 25/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta
de vacinação para matrícula anual na rede municipal pública e privada de ensino do Município de Pindamonhangaba”.
(Adiado por 30 dias – 03/04/2013).
15. Projeto de Lei n° 28/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Dispõe sobre a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas ou não em garrafas de vidro em festividades populares e eventos públicos do Município
de Pindamonhangaba”.

PALÁCIO LEGISLATIVO DR. GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN
RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 860 - LOTEAMENTO REAL VILLE - MOMBAÇA
CEP 12400-900 - PINDAMONHANGABA/SP - TELEFONE (12) 3644-2250

ACESSE:

WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

DEPARTAMENTO

DE

COMUNICAÇÃO

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

VEREADOR JANIO LERARIO

A S S I S T E N T E S D E I M P R E N S A P A R LA M E N TA R :
L U I Z C A R L O S P I N T O (MT B 32.783)
R O B S O N L U Í S M O N T E I R O (MT B 18.021)
T E L E F O N E S : (12) 3644-2275, 3644-2279 E 3644-2281
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“Poesia Viva” aproxima população e arte
Artistas de Pindamonhangaba estão preparando diversas ações para celebrar o Dia
Nacional da Poesia, por meio
do Departamento de Cultura
da Prefeitura. A data comemorativa é dia 14 de março, e a
comemoração em Pinda será
no sábado seguinte, dia 16.
As ações de interação
com a população serão realizadas das 7 às 12 horas,
na praça da Liberdade, em
meio à feira livre, e na praça Monsenhor Marcondes.
Haverá atores, performers,
bailarinas e panfletistas, levando a poesia às pessoas,

Divulgação

por meio de sua arte.
Enquanto os atores estiverem declamando poesia na
área da feira livre e os panfletistas distribuindo poemas
aos pedestres, os performers
farão sua exposição na praça Monsenhor Marcondes, a
partir das 9 horas. O encerramento será às 11 horas, com
apresentação de “Os Pobres”,
de Olavo Bilac, com as bailarinas da Cia Cênica de Dança
Mônica Alvarenga.
Durante a comemoração,
o Gonzaga Som divulgará as
declamações em sua programação.
Divulgação

Os atores interagem com a população

Pinda recebe o projeto
“Cria Cores”, com
teatro para crianças
Pindamonhangaba
recebe, nos dias 25 e
26 de março, o projeto
Cria Cores. A Prefeitura
de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria
de Educação e Cultura/
Departamento de
Cultura, está acolhendo
o projeto, realizado
pela Gerdau, que
levará apresentações
teatrais gratuitas em
um caminhão palco para
os bairros Castolira e
Araretama.
No dia 25, a
apresentação será na
travessa da rua Felício
Carpana Vitalli, 149,
Castolira (em frente
à escola municipal
“Professora Julieta
Reali Vieira”), às 19
horas. No dia 26, será
na Praça de Eventos da
avenida Nicanor Ramos
Nogueira, no Araretama,
também às 19 horas.
Teatro Itinerante
Por acreditar que

Poesia Viva será realizada dia 16 na praça da Liberdade e na praça Monsenhor Marcondes

Circuito Cultural apresenta
Nuno Mindelis em Pinda
Divulgação

a arte tem um papel
fundamental na
sensibilização humana,
o projeto busca facilitar
e qualificar o acesso de
pessoas que possuem
pouco contato com
aparelhos culturais,
dando prioridade à
população de baixa
renda, assim como aos
locais sem estruturas e
equipamentos. Dentro
de um caminhão cabe
a magia de cantos
populares, dança, artes
visuais, circo, contação
de história e teatro de
bonecos. O projeto Cria
Cores leva ao público um
espetáculo cuja proposta
é criar um ambiente
onde o espectador
tem a sensação de
mergulhar no universo
de um livro. Tudo isso
dentro de um caminhão
que se transforma
em um teatro, com
equipamentos de som,
luz, camarim e palco.
Show celebra 40 anos de guitarra de Nuno Mindelis

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação e Cultura/Departamento de Cultura
trará, no dia 23 de março, o
show “Nuno Mindelis, 40
anos de guitarra”, à cidade.
O evento será em parceria
com o Circuito Cultural Paulista, desenvolvido pelo Governo do Estado.
A apresentação será realizada no Largo do Quartel,
praça Padre João de Faria
Fialho, a partir das 17 horas,
iniciando com apresentações
de artistas locais.
Após sequência de concorridas apresentações no
exterior, anunciado ao lado
dos nomes que fizeram a história do rock e do Blues no
mundo, Nuno repetirá, nesta
oportunidade, um repertório
que é um apanhado de todos
os seus álbuns centrais, amplamente elogiados pelo público e crítica, que tiveram

participação dos melhores
músicos internacionais e nacionais, caso do álbum Outros Nunos, com presenças
de Zélia Duncan e Rappin
Hood. Como a cada show
tudo sempre muda, receberá
nesta série uma nova leitura da sua guitarra, premiada
pela bíblia mundial da guitarra, Guitar Player Magazine.
Circuito Cultural
O Circuito Cultural Paulista tem o objetivo de consolidar a política de difusão de espetáculos no interior e litoral
do Estado de São Paulo, com
uma programação regular de
espetáculos de teatro, música,
dança e circo, além da exibição de filmes e realização de
oficinas com os grupos das
cidades. Este ano, a Secretaria de Estado da Cultura, em
parceria com as prefeituras
envolvidas, promove o evento
em 80 cidades do interior e do
litoral de São Paulo.

Fazenda Nova Gokula investe em melhorias e incrementa turismo
A Fazenda Nova Gokula,
um dos produtos turísticos
formatados de Pindamonhangaba, e que faz parte do
Projeto Circuito Mantiqueira, está realizando melhorias
em sua sede, como a reforma
dos templos. Com esse investimento, além de beneficiar a
comunidade hare krishna que
vive no local, o turismo terá
um ganho, com maior infraestrutura para os visitantes.
O Departamento de Turismo
da Prefeitura apoia as ações
turísticas do local.
Após o período das chuvas, a reforma dos templos
retomará as obras, com a colocação de manta asfáltica,
impermeabilizando os pré-

dios contra a infiltração e a
umidade e, culminando nos
acabamentos, com a pintura
realçando a arquitetura védica.
A visitação à Fazenda
continua acontecendo. O turista terá mais verde com as
palmeiras imperiais e coqueiros, assim como outras espécies de árvores da mata ciliar
plantadas às margens da via
de entrada e na área central.
Aos finais de semana, o
visitante, além de se absorver
na atmosfera de paz, mantras,
sabores e cores da cultura da
Índia no local, agora poderá
fazer aulas de yoga e de artes
marciais nas técnicas do Ninjutsu – arte ninja tradicional.

Sustentabilidade
Visando a sustentabilidade dos moradores e a proteção ambiental, a Fazenda
Nova Gokula está recebendo o Curso de Olericultura
Orgânica, do Departamento de Agricultura do Estado
de São Paulo, em parceria
com o Sindicato Rural
de Pindamo-

nhangaba e o Senar – Serviço
Nacional de Aprendizagem
Rural. O curso terá início em
março, com aulas práticas
dois dias da semana, até outubro. Os participantes, moradores de Nova

Gokula, da cidade e do entorno, aprenderão sobre o preparo do solo, adubagem sem
química, mudas, cultivo variado, colheita, custos e comercialização dos

produtos da horta orgânica.
Nova Gokula também
iniciou o Plano de Desenvolvimento Sustentável, um
projeto que será executado
em nível nacional, pelo movimento hare krishna, que
implementará
economia,
turismo, meio ambiente e o
lado social nos seus centros
culturais e em suas comunidades rurais.
A área de soltura de pássaros e animais de pequeno
porte, parceria entre o Ibama e Nova Gokula, ganhou
o apoio de um grupo de biólogos para realizarem monitoria das espécies que já se
ambientaram nesta unidade
de conservação ambiental.

Segundo Caderno
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Academias da Melhor
Idade são pintadas em
Moreira César
As AMIs (Academias da
Melhor Idade) instaladas no
Distrito de Moreira César
estão sendo renovadas. Além
de reforçar a fixação dos
equipamentos, a Subprefeitura está efetuando a pintura de
diversas academias.
As cores escolhidas são
diversificadas, deixando o lo-

cal mais atrativo para milhares de pessoas.
De acordo com a Subprefeitura, quando uma
AMI recebe pintura, a área
é isolada até a secagem do
produto para que as pessoas
não sujem as mãos e as roupas ao utilizarem os equipamentos.
Célia Lima

AMI do Vale das Acácias recebeu melhorias

Funcionários da
Subprefeitura ganham
novo refeitório
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura de Moreira César,
está construindo novos espaços para utilização dos funcionários.
Na Subprefeitura foram
feitas novas salas para os servidores. A principal obra é a
construção de um novo re-

feitório, vestiários masculino
e feminino, além de espaço
para deficientes físicos.
O local fica dentro da área
da Subprefeitura, que possui
cerca de 110 funcionários ativos.
O espaço deve começar a
ser utilizado assim que o mobiliário chegar.
Célia Lima

Novas áreas são amplas e adequadas aos servidores

Prefeitura realiza reunião com
moradores no Cidade Jardim
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou na última
terça-feira (5), uma reunião
com moradores dos bairros
Cidade Jardim, Jardim Princesa, Mossoró e Lago Azul,
onde foram abordados questões de interesse dessas comunidades.
Na reunião, que também
contou com os profissionais
que atuam nas secretarias e
diretorias da atual administração, o prefeito Vito Ardito Lerario conversou com
os munícipes e encaminhou
os questionamentos às áreas
responsáveis, para que possam ser solucionados.
Além disso, os moradores
presentes ao encontro votaram para escolher as duas
obras que serão realizadas
na região que abrange estes
bairros: a ampliação do prédio e dos atendimentos do
PSF (Programa Saúde da Fa-

Célia Lim

Moradores puderam escolher benfeitorias que região vai receber

mília) e também a construção
de um piscina.
A população também votou sobre a questão da admi-

nistração do campo de futebol, que a partir de agora vai
ficar sob a responsabilidade
da equipe que também está à

frente do Centro Educacional
Municipal “Cícera da Conceição Santos Santana”, do
bairro Cidade Jardim.

Vários exames em comemoração
ao Dia Internacional da Mulher
O Departamento de Saúde
de Moreira César, órgão da
Prefeitura de Pindamonhangaba, promove neste sábado
(9), das 8 às 13 horas, diversas atividades em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher (8 de março).
A programação será toda
realizada no Cisas (Centro
Integrado de Saúde e Assistência Social) e começará
com uma palestra com temas
ligados à saúde da mulher,
além de autoestima, felicidade e amor à vida.
Na sequência,será feita a
avaliação física das mulheres, com verificação da pressão arterial, glicemia, peso e
altura da paciente, bem como
instruções para perder ou ganhar peso com alimentação
saudável e balanceada e prá-

tica de exercícios físicos.
Outro ponto importante
do evento para as mulheres
será o exame preventivo (papanicolau).
Médicas da Prefeitura de
Pindamonhangaba, que estarão trabalhando no local,
farão exames das mamas das
pacientes e, se for necessário, será solicitada mamografia – que será feita posteriormente.
De acordo com informações do Departamento de
Saúde de Moreira César, um
clínico geral também fará
consulta com as mulheres.
A Prefeitura de Pindamonhangaba e a Subprefeitura
de Moreira César destinaram 25 profissionais de saúde para o evento e esperam
atender cerca de 120 pessoas.

Divulgação

Médica orienta sobre cuidados com a saúde

Pinda sediará Capacitação para ‘Missão de Paz no Haiti’
Durante todo mês de
abril, Pindamonhangaba sediará a formação de militares
para “Missão de Paz no Haiti”. Os treinamentos do 18º
Contingente da Companhia
de Engenharia de Força de
Paz no Haiti acontecerão no
2º Batalhão de Engenharia
de Combate “Borba Gato”
e contararão com efetivo de
264 militares; destes, 17 são
militares pré-selecionados
de Pindamonhangaba. Deste número, 250 soldados de
diferentes estados brasileiros, seguirão para o Haiti. Os
demais ficarão na reserva e
em condições de seguir para
aquele país.
Em reunião, foi apresentado ao prefeito, por representantes da Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira e
do Exército, todo o processo
da missão e dos treinamentos
dos jovens soldados que irão
para Porto Príncipe em missão humanitária.
No treinamento, que terá
duração de 30 dias ministra-

do pelo CCOPAB (Centro de
Conjunto de Operações de
Paz do Brasil), os militares
terão aulas de língua inglesa
e também do idioma oficial
do Haiti o krèyol (crioulo),
além de serem capacitados a
enfrentar situações de risco e
catástrofes.
Em Pindamonhangaba,
serão feitas simulações de
todo trabalho de engenharia a
serem desenvolvidos no Haiti, como a capitação de poços,
recapeamento e asfaltamento
de vias, dentre outros, que
ocorrerão em diversas partes
da cidade, ressaltando que
haverá uma equipe grande de
militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, além dos
órgãos de Segurança Pública
da região, para gerenciar e
controlar todo o exercício.
Neste período, a população de Pindamonhangaba
se beneficiará com todas as
obras de Engenharia que esses militares envolvidos, juntamente com o comando do
2º Batalhão de Engenharia de

Daniela Gonçalves

Prefeito Vito Ardito conversa com militares sobre exercícios de treinamento

Combate, realizarão no município.
O objetivo do CCOPAB é
fazer com que o militar execute no treinamento o que ele
vivenciará em missão, sem

oferecer risco e transtorno à
população.
Para o prefeito Vito Ardito Lerario, é um orgulho para
cidade, sediar um treinamento desta magnitude. “Mais

uma vez Pindamonhangaba
se destaca. Ficamos contentes em sediar esta capacitação; nossa cidade ganhará
muito mais visibilidade, recebendo mais de 250 milita-

res de várias partes do país.
Isto prova mais uma vez que
nossa cidade está crescendo
a cada dia”, enfatizou o prefeito.
Estiveram presentes na
reunião: tenente-coronel Mau-rício Máximo de Andrade,
comandante do 2º BE Cmb,
tenente-coronel Salomão Pereira da Silva (Força Aérea
Brasileira); tenente-coronel
Marco Antônio Siqueira de
Oliveira; capitão David Crispim de Carvalho, comandante do 18º Contingente da
Companhia de Engenharia
de Força de Paz-Haiti (BRAENGCOY 18); major José
Roberto A.H.M. Filho, subcomandante do 2º BE Cmb,
os militares do CCOPAB;
capitão Hélio Augusto Poli
de Souza; 1º tenente João
Maurício D.L. Valdetaro; e o
1º sargento Abel Emili Teran,
Comunicação Social do 2º
BE Cmb.
A capacitação dos militares acontecerá de 8 de abril a
5 de maio.
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ORA, BOLA!
O rumoroso julgamento do goleiro Bruno, ex-Flamengo, tomou conta dos noticiários da semana. Consta que
ele teria autorizado seu primo “Macarrão” a contratar
alguém para matar Elisa Samúdio, com quem tivera um
filho, e que o estaria pressionando, ao sentir-se descartada. O contratado teria sido um elemento conhecido como
“Bola”, ex-policial, que teria esquartejado a moça e jogado o resto a quatro cães da raça rotweiller. No Tribunal,
Macarrão afirmou que agiu, seguindo instruções de Bruno
e, este, ao invés de “confessar”, acusou Macarrão de ter
tomado a iniciativa, tirando, assim, o corpo da reta.
Esta matéria foi escrita no dia 07 de março de 2013,
data prevista para ser proclamada a sentença no Tribunal
de Contagem/MG, com os trabalhos ainda em andamento.
Declaração infeliz,
esta que o goleiro deu:
“Eu confesso, seu Juiz,
confesso que... não fui eu!”
Paira a dúvida no ar,
mesmo após a “confissão”:
o Bruno mandou matar?
Ou seria o Macarrão?
Talvez se torne irritante
mas esta cena é comum:
um jura que o outro é o mandante
e esse outro jura que é o um.
Goleiro de boa escola,
defendendo-se (é bom nisso!),
o Bruno “passou a bola”
e “Bola” fez o serviço!?
Pra quem mata friamente,
por dinheiro ou por esporte,
perdoe-me o cristão temente:
TEM QUE HAVER PENA DE MORTE!
P.S. = Já que não temos Pena de Morte, tenho
esperança que o/s assassino/s apodreça/m na prisão...
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br - (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 037/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ALMIR VICENTE PREVIATO, responsável
pelo imóvel situado a Rua Romã, Jardim Eloyna, Quadra E, Lote 60, inscrito no município sob a sigla
SE23.07.05.022.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 038/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. HELIO ALVES DOS SANTOS, responsável
pelo imóvel situado a Rua Machado de Assis, Vila Prado, Quadra D, Lote 24, inscrito no município sob
a sigla SE11.15.13.021.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 039/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. SALVADOR BOTINO - ESPOLIO,
responsável pelo imóvel situado a Rua José Benedito Teixeira Cesar, Triangulo Campinas, Quadra B,
Lote 08, inscrito no município sob a sigla SE23.05.04.033.000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 040/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. SALVADOR BOTINO - ESPOLIO,
responsável pelo imóvel situado a Rua José Benedito Teixeira Cesar, Triangulo Campinas, Quadra B,
Lote 07, inscrito no município sob a sigla SE23.05.04.032.000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 041/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. DANIEL DE AZEVEDO SILVA, responsável
pelo imóvel situado a Rua Symphronio de Castro Junior, Araretama, Quadra O, Lote 49, inscrito no
município sob a sigla SO23.11.02.014.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz - iretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 042/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JORGE RONALDO DORNELLAS,
responsável pelo imóvel situado a Rua Symphronio de Castro Junior, Araretama, Quadra O, Lote 43,
inscrito no município sob a sigla SO23.11.02.020.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 043/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSÉ Z DE PAULA FILHO, responsável pelo
imóvel situado a Rua Geraldo Prudente dos Santos, Vila Suiça, Quadra F, Lote 22, inscrito no município
sob a sigla SE12.01.02.003.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 044/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a ARAGUAIA CONST. BRAS DE ROD. SA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Irmã Dulce, Mantiqueira, Quadra 41, Lote 1255, inscrito no
município sob a sigla NE35.12.06.022.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 045/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. KENNEDY FLORES CAMPOS,
responsável pelo imóvel situado a Rua José Roberto Ferreira de Carvalho, Galega, Quadra F, Lote
68, inscrito no município sob a sigla SO11.07.22.015.000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 046/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. KENNEDY FLORES CAMPOS,
responsável pelo imóvel situado a Rua José Roberto Ferreira de Carvalho, Galega, Quadra F, Lote
67, inscrito no município sob a sigla SO11.07.22.016.000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 047/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. KENNEDY FLORES CAMPOS,
responsável pelo imóvel situado a Rua José Roberto Ferreira de Carvalho, Galega, Quadra F, Lote
66, inscrito no município sob a sigla SO11.07.22.017.000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz - Diretor do Departamento de Arrecadação.

PARA REFLETIR: “Mulheres são como a Lua: com suas fases, às vezes ficam escondidas, mas nunca perdem seu brilho
encantador.” – Antony Ruyssel
És, mulher, um filme lindo
que por toda a eternidade,
vou viver sempre assistindo
no Cinema da Saudade...
HOMEM QUE DIZ não depender da mulher para nada, é mentiroso. Ele depende dela para ser divorciado, ser corno e até
para ser viúvo...
A DIFERENÇA ENTRE A MULHER e o homem? A mulher está
sempre pronta para o que der e vier e o homem está sempre
pronto para quem vier e der...
NÃO ADIANTA SER RICO e usar roupas caras e de marca se o
melhor da vida a gente faz pelado...
De toda mulher emana
a divisão que fascina:
- a metade que é humana,
e a metade que é divina!
“DISCURSO E VESTIDO de mulher, quanto mais curto, mais
chama a atenção...”
OTIMISMO – É o cara entrar no restaurante chique e pedir ostra, pensando em pagar a conta com a pérola que vai encontrar...
“O INIMIGO MAIS terrível é aquele que já foi nosso amigo,
pois conhece as nossas fraquezas e segredos!”
Serás, mulher, sempre a santa
e o meu anjo protetor;
chama sagrada que encanta
o altar sagrado do amor...
HOMENS DE TODO o mundo, vamos nos unir e reivindicar
nossos direitos: porque existe o Dia Internacional da Mulher, e
não tem nem o Dia Municipal do Homem?
VOCÊ SABE POR QUE a mulher foi feita de costela? É para
que os pobres também pudessem comer...
DOIS AMIGOS se encontram no bar. - Por que essa cara de
enterro? - pergunta o primeiro. - Discuti com a minha mulher
e ela jurou ficar sem conversar comigo durante um mês... e o
prazo acaba hoje!
Tu és, mulher, uma santa,
não uma mulher qualquer:
a mulher que nos encanta,
nosso encanto de mulher!
HOMENAGEM A ELAS: 1- Mulher não fica bêbada, entra em
estado de alegria. 2 -Mulher nunca xinga, apenas é sincera. 3 Mulher não grita, testa as cordas vocais.
A MULHER CONFIDENCIA à amiga:- Fui eu que fiz meu marido
ficar milionário! – É mesmo, e como foi?- Bem, quando casamos,
ele era bilionário...
MESMO TENDO SIDO feito de costela a mulher já é uma coisa
muito boa. Já imaginou então se tivesse sido feito de filé mignon? Uauuuuuuuuuu...
O contraste que me encanta
não é contraste qualquer:
nem toda mulher é santa,
mas toda santa é mulher!
PRENDERAM NA AUSTRÁLIA, esta semana, um garçom brasileiro que fotografava mulheres quando iam ao banheiro. Um
anti-corintiano disse: - Só pode ser corintiano. E um corintiano
respondeu: - Certamente... se fosse são-paulino, ia fotografar o
banheiro dos homens!
DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS: Assustado – Paciente quando
viu o tamanho da fila do SUS. Presidiário – Sujeito que vai
preso todo dia.
E AQUELA AEROMOÇA era tão bonita, mas tão bonita, que
foi assediada sexualmente até pelo piloto automático...
Tu serás sempre, querida,
minha inspiração mais forte:
a mulher da minha vida
mesmo após a minha morte!
CONSOLO DELAS : Todo homem já apanhou de uma mulher...
mesmo que tenha sido da mãe dele! há, há, há...
A MULHER DIZ: - Hoje vou fazer de ti o homem mais feliz
do mundo! O homem responde: - Então não esqueça de colocar
todas suas coisas nas malas...
MINHA MULHER tem a mania de dizer que sou bisbilhoteiro e
vivo fuçando em suas coisas. Li isso no diário dela...
TROVAS DO ALÉM
Achei no livro da vida
este conceito profundo:
família que briga unida
consegue vencer o mundo!
Lulu Parola - Do livro “Família”, de espíritos diversos, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier.
FALANDO SÉRIO
Ainda está cheio por aí de “machões” que costumam espancar a mulher, geralmente sob o efeito de drogas ou álcool, e em
muitos casos chegam até a matar a vítima. Deviam pegar esses
caras, colarem neles camisas de alguma torcida organizada de
São Paulo, e soltarem no meio de outra torcida adversária. Aí,
sim, iríamos ver se eles seriam realmente machos...
ESSAS MULHERES...
Quatro mulheres estão reunidas para o chá da tarde e uma delas
diz: - Somos amigas há muitos anos, por isso vamos contar nossos
segredos. Eu, por exemplo, sou sapatona, mas fiquem tranquilas
que não vou dar em cima de vocês!. E outra fala: - Tá bom...
eu adoro homens casados, mas vou não cantar os seus maridos.
A terceira conta: - Eu sou tenho mania compulsória de furtar
coisas, mas de nunca levei nada. E a quarta levanta, pede para
usar o telefone e diz: - Desculpem, mas é que eu não sei guardar
nenhum segredo...

“DIZEM QUE A MULHER é o sexo frágil, mas que mentira absurda! Na escola em que você foi ensinada, eu nunca tirei dez,
sou forte, mas não chego aos teus pés... ” – Erasmo Carlos
ATENÇÃO – Divulgue gratuitamente sua programação pelo e-mail: joao.ouverney@terra.com.br
ALOHA MUSIC HALL Taubaté – 9/3 (sábado) – Festa de reinauguração do Pagodão. Vocalista Péricles. 23/3 – Art Popular + Nossa
Amizade. Tel (12) 9145-1212 e 8825-8911. Estrada Nova Tremembé/
Taubaté, após o condomínio Vale do Sol
ARENA 101 Pinda – 9/3 (sábado) – Henrique e Aniéli. 30/3 – Velório do Boi. Zé Rubens & Guilherme, BandAbala e Dj Mayara Leme.
Churrasco à vontade. Estrada Municipal Antonio Marçon, 4.900. www.
arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará – QUINTA-FEIRA - 7/3
– Rose Star. 14 – Pedro Romano. DOMINGO – 9/3 – Paul Lover Band
(baile especial Dia da Mulher). 16 – Nova Dimensão. Ingressos: R$
15,00 (único). Tel (12) 3122-3812
BAR DO SANTISTA Pinda – 10/3 DOMINGO -Bruno & Thiago. Som
ao vivo com ótimos artistas todo domingo e véspera de feriados.
Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil). Funciona
de terça e domingo 17h
BOTECO DO GOL Taubaté – 9/3 (sábado) - Grupos Influências e
Nosso Samba. Top Dj COM pagofunk. Tel (12) 3411-6956 / 3641-6957
/ 7815-1645. Av. Santa Luiza de Marilac, 1.661, Vila São José. www.
artproducoeseventos.com.br
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 9/3 (sábado) – Ponto de Equilíbrio. Summer Regaae. www.cervejariadogordo.com.br. Tel(s): (12)
3157-6200
CHICKEN BEER Tremembé – 10/3 (domingo 16h) – Pagode – Grupos Um Novo Stillo, e Escolha Certa. Mulher free. Sertanejo universitário todo sábado. Mulher free. Tel (12) 9181-5704, 9235-8078 e
9213-2034. Av. Luiz Gonzaga das Neves, 2.500 (anexo ao Posto Alsan)
CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO Pinda - Bailes suspensos temporariamente devido a reformas no prédio
CLUBE DO LAZER Taubaté - QUARTA-FEIRA – 6/3 – Anjinho do
Vale. 13 – Raio X (SP). DOMINGO 10/3 – Kubanakan (SP). 13 – Tropicaliente (SP). Traje esporte fino. Tel. 3633-5389/3011-0400. odirfreire@sieps.com.br
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira – Baile forró e funk todo sábado
23h. Homem R$ 15,00 e mulher R$ 8,00. Estrada Roseira-Aparecida
CONEXÃO SHOW Aparecida – 9/3 (sábado) – Fernando Meira (sertanejo e forró) e Grupo Divã. Av. Itaguassu, 4.285. Tel (12) 8852-2494
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé - MARÇO – 9/3 (sábado) –
Banda Gold. 16 – Três Corações. A direção do clube realiza também
o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa
canja gratuita à 1h
CROZARIOL Tremembé – 8/3 (sexta) – Festa de lançamento do
Programa Chão de Estrelas. Rhaas, Allan Croiz, Douglas & Vinicius,
Rodrigo Melo, Brunos do Sertanejo. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava – 9/3 (sexta) – Renan
& Rangel, e Luigi & Leandro. Rod. Pres. Dutra, km 133. Tel. 39559420. www.estancianativasertaneja.com.br
FERROVIÁRIA Pinda – 10/3 (domingo 14h) – Conexão Samba e Pagode – Grupos Preto Cor Preta, Mitos do Samba, Nota Samba e Opção
4. 2º ambiente – MC Babizinha. Djs Djalma e Paulo Tadeu, e Grupo
Novo Skma. Ingressos à venda: Neto Jeans, Gramado e Ferroviária
FERROVIÁRIA Pinda – 13/04 (sábado) – Mega show de Paula Fernandes. Veja todos os detalhes em “Destaques” no final desta coluna
KAIPIRÃO Guará – 9/3 (sábado) – Banda Silveira. Forró e funk
(Alien) todo sábado. Homem R$ 15 e mulher R$ 10. À margem da Via
Dutra, logo após o Posto Grall (sentido Rio-SP)
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da
região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté – 8/3 (sexta) – Ladies Enjoy. Banda Mr. Burns.
Performance Tequileiras. Gogo boys e Angel Fire Bartenders. Pista
liberada para elas até 0h30. 9/3 (sábado) – Move Over. Tel (12) 36325540, 9184-4785 e 8134-9694. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda – 7/3 (quinta) – Telão Rock’n rol (franca). 8/3 (sexta) – Banda Real Nirvana. 9 /3 (sábado) – Banda Trem
das Cores (SP) – Mutantes, Secos & Molhados, etc. 10/3 (domingo
19h30) – Sunday Rock, Banda Lumens. Tel (12) 3648-4913. www.
cervejariaobvio.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba – Sexta – 8/3 – Banda Espora (Conexão Sertaneja). Banda Rodeio. Elas vip até 0h. Sábado – 9/3 – Videokê. Domingo 20h – 10/3 – 1º Encontro de Pagodeiros. Grupo
Seke Samba. 23/3 -Salgadinho, ex-Katinguelê. Aberto de 6ª a domingo a partir das 20h. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher. Tel (12)
3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126.www.pindabar.com
RANCHO SANTA FÉ Aparecida - 8/3 (sexta) – Fernando & Fabiano. Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br,
e-mail ranchostafe@gmail.com
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – 7/3 (quinta) –Zé
Luiz. 9/3 (sábado) – Alexandre Vilela. 14/3 (quinta) - Washington dos
Teclados. 16/3 (sábado) – Wilson & Washington. Tel. (12) 3648-4036
e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Música ao vivo durante os almoços de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Um dos
melhores restaurantes rurais do município. Tel. 3642-2120. www.
restaurantecolmeia.com.br
SERRINHA BAR ECOLÓGICO Taubaté – 9/3 (sábado) – Plantas e
raiz. Rodovia Oswaldo Cruz, km 10)
UMUARAMA CLUBE Aparecida – 10/3 (domingo 20h) – Mc K9. Dj
Marcelo Santos, Digão e Pingo. Ingressos antecipados R$ 15 1º lote.
Av. Padroeira do Brasil
VILLA DI PHOENIX Taubaté – 7/3 - Quintaneja – Fred & Gustavo,
e Talis & Welinton. 9/3 (sábado) – Rubens Nogueira, e Sam Miura.
10/3 (domingo 18h) – Samba Chic e BandAbala
VILLA SERTANEJA São José - SEXTA-FEIRA – 8/3 – Donas da Villa.
Mateus Minas & Leandro. Elas vip até 1h . Sábado-9/3 - Pago Funk.
MC Natacha e MC Do Menor do Andaraí. E vem aí a Mega Festa com
a Banda Sacode a Poeira e Matheus Minas
VINIL CLUBE Pinda – 8/3 (sexta) – Banda Brete. Dj Alex Andrade.
9/3 (sábado) - Banda + QI, Fran Beellesia e Marcos Skin. 28/3 – Banda Geração Sertaneja. Elas vip até 0h. Realização: CRT Produções
DESTAQUE DA SEMANA
FERROVIÁRIA Pinda – 13/04 (sábado) – Show de Paula Fernandes. A
empresa CRT Produções informa que os ingressos estão a venda em
Neto Jeans, Churrascaria Gramado, Diniz Discos secretaria do clube
(em Pinda) e Stetic Cosméticos (em
Taubaté). Participação de Douglas &
Vinicius, Lucas Bressan e Dj Marcin.
Promoção de ingressos até o dia
10 de março, na tesouraria do clube: os primeiros 2.500 ingressos ao
preço único de R$ 40 para sócios e
não-sócios.
Venda de ingressos, camarotes e mesas: Promoters Renan
Fernandes – 9164-8693. Pedro Vitorazo – 9160-5434 e Leandro William
– 9235-3933.
Tel (12) 3643-4001 e 2126-4444.
Sites www.crtprudocoes.com. e
www.aaferroviaria.com.br
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
Continuando as lembranças de Balthazar de Godoy
Moreira (1898/1969), conforme série de crônicas escritas
por ele em 1963 neste jornal.
Retornemos o nosso passeio pela Pindamonhangaba
de antigamente, momentos
de suaves reminiscências
possíveis graças à poética
pena de Balthazar de Godoy
Moreira. As lembranças de
hoje referem-se ao teatro da
Praça Formosa, atual praça
Monsenhor Marcondes. Para
situarmos melhor o leitor
quanto à localização exata,
tomando como referência os
estabelecimentos comerciais
de hoje, segundo Eloyna
Salgado Ribeiro, em A Vida
nos Balcões da Pequena Pindamonhangaba (Gráfica Ativa, Taubaté-SP, 1997), esse
teatro funcionou em um prédio que existiu onde depois
foi construída a loja Central
e atualmente se encontra a
Toptenn Store. Localização
esta confirmada no texto de
Balthazar quando lembra que
ficava em frente ao Cine Brasil (extinto), atual Diniz Discos (com relação a denominações de estabelecimentos e
logradouros, é oportuno ressaltar o ano em que o autor
escreve: 1963).
É comentando às más condições do prédio desse teatro
que Balthazar inicia seu artigo. “No canto da avenida Tibiriçá, defronte ao atual Cine
Brasil permanecia fantasmal,
com pinta de mal assombrado, o Teatro que fora uma das
glórias da cidade. A Prefeitura iniciara a sua reconstrução
mas qual, as obras haviam
enguiçado contaminadas pela
gangrena já adiantada do
prédio. O venerando teatro
que presenciara o esplendor
da ‘urbs’, perecia vagarosamente, triste e pacientemente.
Um dia, quando estavam tentando reedificá-lo, entrei na
antiga casa de espetáculos
afamada nos anais do teatro
brasileiro, pois abrigara até
companhias líricas. Morcegos esvoaçavam no lusco-fusco de sua plateia e pelos
cantos escuros dos camarotes, frisas e arquibancadas.
O teatro não era grande, mas
harmoniosamente construído;
via-se ainda, meia manchada,
a decoração do teto em tom
azul e a curva do proscênio sobre o poço da orquestra. Tudo
no molde clássico.
“E papai que estrava comigo, ainda que eu não compreendesse muito bem, me foi
pondo ao par da crônica da
vetusta casa; das noites em
que ouvira ali o Guarani, o
Barbeiro de Sevilha, a Aida
etc. Da noite, em 1901, em
que subiu a cena ‘Pinda em
Pancas’, a deliciosa revista
de costumes locais de F. Braga Filho, Trajano de Almeida
e Athayde Marcondes. Os
pequenos atores, quase todos
alunos do Grupo Escolar Dr.
Alfredo Pujol, empolgaram
o auditório. Honra dos professores do grupo, daqueles
tempos.
Eu era menino e ainda
trechos das músicas da revista perduravam. Minhas tias
cantarolavam:

(Reminiscências de Balthazar - 12 - O teatro)
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Prédio do teatro, inaugurado em 1856, quando a população de Pindamonhangaba deveria oscilar entre 10 e 12 mil habitantes, levando-se em conta um
cômputo feito em 1954 e citado pelo poeta e cronista Emílio Augusto Zaluar (Peregrinação pela Província de São Paulo,1860 – 1861). Para aquele povo,
habituado a valorizar as manifestações artísticas e culturais, fora uma significativa aquisição
‘O Bicudinho andava
com falta de apetite,
tomou o Molarinho,
ficou bem curadinho...
Guardei de memória essa
quadra que talvez nem fosse
exatamente assim. Molarinho
seria o quê? Um remédio?
“Poucas cidades do estado teriam então um teatro
como o de nossa terra. Poucas teriam ouvido, em palcos locais, cantores como o
Verdini e a célebre Candiani,
que incendiava os estudantes
de São Paulo, seus torcedores, posto que não houvesse
então clubes de fãs.
“Mas quando eu ia àquele terreno cheio de tiririca,
empinar papagaios, o teatro,
que os antigos pindamonhangabenses tinham erguido na
Praça Formosa, estava nas
últimas. Era apenas mais um
marco da decadência geral .
Ao teatro, seguiam-se vários
trechos de taipas, fundos dos
quintais da rua do Andradas,
uns de pé, trôpegos, empachados, outros esbarrondando-se, com hiatos de cerca de
bambus, disfarçadas com o
verde do ‘melão de São Caetano ’. Eu pensava mesmo
que Caetano vinha do verbo cair, que os muros velhos
conjugavam em todas as ruas
da cidade.”
Sobre o teatro
Há quem aponte 1910
como o ano em que o teatro
de Pindamonhangaba deixou
de existir, entretanto, em fragmentos de um exemplar do
extinto jornal local Folha do
Norte encontramos um artigo
que nos levou a concluir que
em 1909 o prédio daquela famosa casa de espetáculos já
havia sido demolido. Ainda
que no referido exemplar estivesse faltando justamente a
parte dedicada à data da edição, foi possível localizar mês
e ano da publicação em razão
de um edital ali publicado com
a data 9 de julho de 1909.
No artigo referido, maté-

ria de primeira página, seu
autor inicia relembrando a beleza arquitetônica do edifício
do teatro, mas que... “como
tudo no mundo tem fim, um
dia desabou uma das paredes
laterais”, revelando que o teatro estava condenado.
Cita também um abaixo-assinado por intermédio do
qual o teatro era entregue ao
município para que este o
reconstruísse. “sabemos das
condições precárias em que
se acham os cofres municipais, porém a boa vontade
e um pouco de esforço são
bastante para se fazer alguma
coisa”.
Para o jornal, nas condições em que se encontrava,
o prédio precisava mesmo
ser demolido e assim procedendo o prefeito (era o
Dr. Claro César) evitara mal
maior, como um desabamento. A sugestão era para
que o material que estava
sendo retirado não fosse
desviado para outro fim,
fosse utilizado na edificação, em curto prazo, de um
novo teatro.
A Folha do Norte também fazia um alerta quanto
à doação do prédio feito por
particulares à administração
municipal. Segundo a FN, a
doação não estava legalizada, apenas iniciada por um
abaixo-assinado e se tratando
de um imóvel havia necessidade de outras formalidades
para que o município fosse
“dono e senhor do prédio”.
Concluindo, o jornal, representado pelo redator da
matéria, afirmava que não
lhe movia no assunto “nenhum intuito de oposição”.
Mas “achava-se no direito de
chamar a atenção de quem
competisse: primeiro, para a
irregularidade no processo de
aquisição do imóvel; segundo, para o aproveitamento do
material do velho edifício,
para a construção do novo
teatro”.

			

www.pickhop.com

Lembranças
Literárias:

Canção
Dá-me as pétalas das rosas
dessa boca pequenina
Vem com teu riso, formosa!
Vem com teu beijo, divina!
		Transforma num paraíso
		
o inferno do meu desejo...
		
Formosa, vem com teu riso!
		
Divina, vem com teu beijo!
				
Oh! Tu que tornas radiosa
				
minh’alma que a dor domina,
				
só com teu riso, formosa,
				
só com teu beijo, divina!
					Tenho frio, e não diviso
					
luz na treva em que me vejo:
					
Dá me o clarão do teu riso!
					
Dá me o fogo de teu beijo!
Olavo Bilac – Jornal 7 Dias, 10/8/1969

Um Anúncio do Passado
Publicava-se
na década
de 20 no
jornal (extinto)
A Situação
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

PORTARIA

Nº 025/2013

Nomeia Assessor Parlamentar I
____________________________

LEI Nº 5.511, DE 05 DE MARÇO DE 2013.
Autoriza o Executivo Municipal a conceder
subvenção às entidades que especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá
conceder subvenção à entidades sociais, sem
fins lucrativos, constantes do Anexo Único
desta Lei, oriundas de verbas municipais.
Parágrafo Único: A forma de repasse constará
do instrumento que formalizará a subvenção
à entidade.

Descrição

Projetos

APAMEX – Ass. Pinda. do Amor
Exigente
APAMEX – Ass. Pinda. do Amor
Exigente

PREV. USO ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS - APOIO FAMÍLIA
PREV. USO ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS - APOIO USUÁRIO

Assoc para Auxílio da Criança e
do Adolescente - Projeto Crescer

CRESCER ITINERANTE

0

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

–
–

Assoc. Criança Feliz S.Gabriel
Casa São Francisco
Centro Conivência Idoso –
Campinas
Centro Conivência Idoso - Nestor
de Azevedo
Entidade Paulo Amaral
Entidade Paulo Amaral
Instituto Profissional Salesiano

B
A
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I
C
A

Art 1º - Nomear os assessores abaixo, para compor a assessoria parlamentar, de acordo com
as Leis 5.183/2011 e 5.510/2013, ocupando emprego de provimento em comissão no quadro
de pessoal da Câmara de Pindamonhangaba, a partir do dia 04 de março de 2013.

Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse,
mediante a apresentação preliminar dos
documentos que a habilite ao recebimento, nos
termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de
Contas e Lei Federal 8.666/93.
Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo
autorizado a celebrar termos aditivos e/ou reratificação, que se fizerem necessários para o
atendimento e desenvolvimento dos projetos.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei,
correrão por conta de verbas consignadas
no orçamento vigente, suplementadas se
necessário, ficando autorizada a abertura de
crédito adicional, se necessário.

Registrada e publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 05 de março de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Federal

Estadual

R$

2.013

51.326,43

Melhoria Qualidade de Vida

TOTAL Projeto

21.264,00

21.264,00

33.972,00

33.972,00

30.396,00

81.722,43

44.784,00
19.536,00

44.784,00
19.536,00

IDOSO NO CONVÍVIO SOCIAL

R$

3.642,00

R$

3.600,00

17.436,00

24.678,00

COLHEITA

R$

25.089,96

R$

11.600,00

6.096,00

42.785,96

R$

89.689,96

88.512,00
22.680,00
93.240,00

88.512,00
22.680,00
182.929,96
77.436,00

PLANO BEM
ESPAÇO CRIANÇA
CPDB/PROVIM
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

77.436,00

CRIANDO
ATENDIMENTO SOCIAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE
O BEM ESTAR DA FAMILIA
FORALECENDO FAMÍLIAS/FAMÍLIA
CIDADÃ
VEM SER JUNTOS
Basica

43.728,00

43.728,00

29.787,62

73.296,00

103.083,62

R$

6.300,00

60.480,00

66.780,00

R$

18.000,00

58.752,00

76.752,00

29.400,00
R$

6.890,00

29.400,00
6.890,00

85.260,00
73.500,00

85.260,00
73.500,00

Assoc. Caridade Santa Rita
SOS
AVAPE
APAE

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

R$

CUROS PROFISSIONALIZANTES
CAMERATA

M
C

Ass. Coop Salesianos
Ass. Coop Salesianos
Centro Conivência Idoso –
Moreira César
SOS - M.C.
AMAR
IA3
IA3
IA3

E E
M
A
I
S C
É
L
A
P I
D

Ass. Coop Salesianos
RAVAN
APAE

LA/PSC
ABORDAGEM DE RUA
INSTITUCIONAL

Lar da Criança Nova Esperança

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

R$

12.403,44

R$

49.364,07

23.316,00

85.083,51

Lar da Criança Irmã julia

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
ACOLHIM. INSTITUCIONAL - AMAR E
CUIDAR
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
ALBERGUE

R$

43.788,60

R$

55.146,00

87.650,00

186.584,60

B
A
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I
C
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Pindamonhangaba, 04 de março de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Lar Padre Vita
Lar São Judas Tadeu

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal

Lar da Criança Nova Esperança

JULIANA MARIA GOMES - Assessora Parlamentar Nível I
ROSILÉIA NOGUEIRA ROBIATTI - Assessora Parlamentar Nível I

Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2013.

E
S
P
E
C
I
A

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

L
A
L
T
A

Lar Irmã Terezinha
Lar São Vicente de Paulo
SOS

R$
UNIDADE M. CESAR
CURSO PROFISSIONALIZANTES
PROJOVEM
Aprendiz
VEM SER JUNTOS

7.353,00

R$

R$

8.664,00

23.217,00

110.988,00
40.000,00
40.000,00

40.000,00
58.800,00

110.988,00
40.000,00
22.500,00
80.000,00
58.800,00

R$

105.600,00

R$

8.946,84

137.136,00
105.000,00
95.292,00

242.736,00
105.000,00
209.538,84

22.500,00
R$

R$

7.200,00

105.300,00

R$

28.344,36

R$

62.796,02

55.020,00

146.160,38

R$

23.463,48

R$
R$

55.576,02
75.200,00

58.800,00
45.780,00

137.839,50
120.980,00

R$ 271.884,84

R$ 677.022,96

R$

1.748.227,00

R$

4.205.497,80

TOTAL

Publicada no D R H .
ANEXO ÚNICO - LEI Nº 5.511, DE 05 DE MARÇO DE 2013
Descrição

Projetos

APAE
APAMEX – Ass. Pinda. do Amor
Exigente
APAMEX – Ass. Pinda. do Amor
Exigente

Basica
PREV. USO ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS - APOIO FAMÍLIA
PREV. USO ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS - APOIO USUÁRIO

R$

Assoc para Auxílio da Criança e
do Adolescente - Projeto Crescer

CRESCER ITINERANTE

R$

51.326,43

590

O BEM ESTAR DA FAMILIA
Melhoria Qualidade de Vida
VEM SER JUNTOS

R$

6.300,00

590

0

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

Assoc. Caridade Santa Rita
Assoc. Criança Feliz S.Gabriel
AVAPE
Casa São Francisco

B
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Centro Conivência Idoso –
Campinas
Centro Conivência Idoso - Nestor
de Azevedo
Entidade Paulo Amaral
Entidade Paulo Amaral
Instituto Profissional Salesiano

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H .

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

81.722,43

60.480,00
44.784,00
29.400,00
19.536,00

589
589
589
589

66.780,00
44.784,00
29.400,00
19.536,00
24.678,00

3.642,00

591

R$

3.600,00

590

17.436,00

589

25.089,96

591

R$

11.600,00

590

6.096,00

589

42.785,96

590

88.512,00
22.680,00
93.240,00

589
589
589

88.512,00
22.680,00
182.929,96

PLANO BEM
ESPAÇO CRIANÇA
CPDB/PROVIM

R$

89.689,96

589

77.436,00
43.728,00
103.083,62

B
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FORALECENDO FAMÍLIAS/FAMÍLIA
CIDADÃ

Ass. Coop Salesianos
Ass. Coop Salesianos
Centro Conivência Idoso –
Moreira César
SOS - M.C.
AMAR
IA3
IA3
IA3

UNIDADE M. CESAR
CURSO PROFISSIONALIZANTES
PROJOVEM
Aprendiz
VEM SER JUNTOS

Ass. Coop Salesianos
RAVAN

LA/PSC
ABORDAGEM DE RUA

APAE

INSTITUCIONAL

R$

29.787,62

590

73.296,00

589

R$

18.000,00

590

58.752,00

589

76.752,00

85.260,00
73.500,00

592
592

85.260,00
73.500,00

CUROS PROFISSIONALIZANTES
CAMERATA
R$

R$

7.353,00

22.500,00

591

R$

7.200,00

8.664,00

592

23.217,00

110.988,00
40.000,00

592
592

590

40.000,00
58.800,00

592
592

110.988,00
40.000,00
22.500,00
80.000,00
58.800,00

105.600,00

624

137.136,00
105.000,00

783
783

242.736,00
105.000,00

8.946,84

624

95.292,00

783

209.538,84

631

591 e 589
R$

40.000,00

R$

R$ 105.300,00

590

625

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

R$

12.403,44

23.316,00

801

Lar da Criança Irmã julia

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
ACOLHIM. INSTITUCIONAL - AMAR E
CUIDAR

R$

43.788,60

632

R$

55.146,00

631

87.650,00

801

186.584,60

R$

28.344,36

632

R$

62.796,02

631

55.020,00

801

146.160,38

Lar São Vicente de Paulo

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

R$

23.463,48

632

R$

55.576,02

631

58.800,00

801

137.839,50

SOS

ALBERGUE

R$

75.200,00

631

45.780,00

801

120.980,00

Lar Irmã Terezinha

632

R$

Lar da Criança Nova Esperança
A
L
T
A

R$

49.364,07

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
DECRETO Nº 4.943, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013.
Retifica dispositivo do Decreto nº 3.910, de 18 de setembro de 2001, que declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, parte de duas áreas de terreno localizadas no Bairro do Feital,
de propriedade do Sr. José Camilo Ramalho e do Espólio de Benedito Miguel, necessária para
implantação de uma área de drenagem.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. A área A descrita no art. 1° do Decreto n° 3.910, de 18 de setembro de 2001, alterada pelo
Decreto nº 3.973, de 02 de setembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
Área A –
Proprietário: JoséCamilo Ramalho, José Eduardo Ramalho, Irene Henrique
Ramalho, Marilene Ramalho, Aderval Camilo Ramalho, Tania Regina da Silva
Ramalho
“Terreno composto pelos imóveis das matrículas nºs 50725 e 53097, situado nesta cidade, no Bairro
do Feital, com frente para a Rua Jose Francisco da Cruz, com início no ponto “8”, originário da
matrícula nº 22081, deflete à esquerda e segue até o ponto “11” com rumo 78° 22’ 13” SE com
ângulo interno de 88°29’23”, medindo nessa extensão 21,95m (vinte e um metros e noventa e cinco
centímetros); do ponto “11” deflete à esquerda e segue até o ponto o ponto “15” com rumo de 13° 59’
23” NE e ângulo interno de 92° 21’ 36”, medindo nessa extensão 8,41m (oito metros e quarenta e um
centímetros); deste ponto deflete a direita e segue o ponto “14” com rumo de 77° 36’ 16” SE e ângulo
interno de 268° 14’ 21” medindo nessa extensão 56,634m (cinquenta e seis metros, seiscentos
e trinta e quatro milímetros) confrontando dos pontos “8” a 14” com o imóvel matriculado sob nº
53098; do ponto “14” deflete à esquerda e segue até o ponto “13” com rumo 10° 57’ 11” NE e ângulo
interno de 88° 33’ 27” medindo nessa extensão 10,803 m (dez metros, oitocentos e três milímetros)
confrontando com a Rua Jose Francisco da Cruz, sendo que os pontos “14” e “13” situam-se do
lado esquerdo da referida rua; do ponto “13” segue-se na mesma direção anterior até o ponto “6”
com rumo 10° 57’ 11” NE e ângulo interno de 180° 00’ 00” medindo nessa extensão 163,75m (cento
e sessenta e três metros e setenta e cinco centímetros) confrontando-se com a Rua Jose Francisco
da Cruz ; do “6” ponto deflete à esquerda e segue até o ponto “7” com rumo de 71° 06’ 16” NW e
ângulo interno de 97° 56’ 34”, medindo nessa extensão 72,40 m (setenta e dois metros e quarenta
centímetros) confrontando com o imóvel transcrito sob nºs 13648, 13702, 13703, 13704, 13705 todos
do Livro nº 3-V; do ponto “7” deflete a esquerda até o ponto “8”, inicial de partida com rumo 13° 08’
24” SW e ângulo interno de 84° 14’ 39”, medindo nessa extensão 191,41 m (cento e noventa e um
metros e quarenta e um centímetros) confrontando com o Sítio Bom Conselho e Sorte de Terras,
transcrito sob nºs 1538 e 1537, respectivamente, ambos do Livro nº 3-K, encerrando uma área de
13635,67 m2 (treze mil, seiscentos e trinta e cinco metros quadrados e sessenta e sete decímetros
quadrados), cadastrada sob a sigla: SE.13.16.07.047.00”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente o Decreto nº 4574, de 24 de novembro de 2009 e 4630, de 26 de maio de 2010.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de fevereiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo PMP/SAJ nº 1000/01

PORTARIA

Nº 028/2013

Nomeia Assessor Parlamentar I
____________________________

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

Art 1º - Nomear ELISÂNGELA CÂNDIDA PINTO para o emprego de ASSESSORA
PARLAMENTAR NÍVEL I do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183, de 18 de abril de 2011 e 5.510, de 28 de
fevereiro de 2013, com salário de R$ 1.444,70 (um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais
e setenta centavos), devendo cumprir oito horas diárias de trabalho de segunda a sexta-feira, a
partir do dia 07 de março de 2013.

85.083,51

PORTARIA GERAL Nº 3.990, DE 05
DE MARÇO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, e de acordo
com a Portaria Geral nº 3.965, de 24
de janeiro de 2013, resolve CESSAR,
a designação Antonio Beserra de
Lima, para exercer a função de Gerente de Unidade, a partir de 04 de março
de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de março de
2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 05 de março de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 3989,
DE 04 DE MARÇO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, Resolve NOMEAR os senhores abaixo relacionados, para exercerem os empregos de
provimento em comissão:
I- A partir de 15 de fevereiro
- Sonia Maria Dias dos Santos
Assessora Técnica de Indústria e Comércio
II- A partir de 04 de março de 2013
- Diego Thomaz de Oliveira
Assessor Técnico de Meio Ambiente
Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos
a15 de fevereiro de 2013.
Pindamonhangaba, 04 de março de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 04 de março de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
PORTARIA INTERNA Nº 9.269, DE 24
DE JANEIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, contados a
partir de 10 de fevereiro de 2013, nos termos do Memorando nº. 148/2013 – DRH/
Serviço de Procedimentos Disciplinares, o
prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2012, comissão constituída pela Portaria Interna nº.
9.213, de 21 de novembro de 2012.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 20 de fevereiro
de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm/Memo nº 0148/2013-DRH/
Procedimentos Disciplinares/Processo
Interno nº 012/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
DECRETO Nº 4.947, DE 05 DE MARÇO DE 2013
Regulamenta a Lei nº 5.511, de que autoriza o Executivo Municipal a conceder Bolsas de Estudo
para o Ensino Superior.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e nos termos do art. 7º da Lei nº 5.509, de 28 de fevereiro de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º. A concessão de bolsas de estudos integrais para munícipes em Instituições de Ensino, para
ensino superior, na modalidade de licenciatura, tecnologia e bacharelado, em cursos presenciais e
não presenciais reconhecidos pelo MEC- Ministério da Educação e Cultura, das áreas de biológicas,
exatas e humanas, até o limite de 165 (cento e sessenta e cinco) bolsas simultâneas, previstas na
Lei nº 5.509, de 28 de fevereiro de 2013, obedecerão ao disposto no presente Decreto.
Parágrafo único. A data e local para a inscrição para bolsa serão amplamente divulgados pelo
Departamento de Promoção Social por meio de edital nos jornais locais e outros meios de
comunicação.
Art. 2º. Para obtenção das bolsas de estudo de que trata este Decreto, os interessados deverão
inscrever-se no local indicado pelo Departamento de Promoção Social, através de edital de
chamada, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I- documento de identificação próprio e indicação dos demais membros do grupo familiar,
II- documento que comprove residir no Município a pelo menos 48 (quarenta e oito) meses;
III- comprovante da instituição de ensino superior da aprovação no vestibular para o curso que se
pretende no caso de estudantes ingressantes ou comprovante de matrícula para estudantes que
já estejam cursando.
IV- declaração do estudante que não possui ensino superior completo.
V- declaração do rendimento próprio e dos demais membros do grupo familiar.
Art. 3º. Após análise dos documentos apresentados, será realizada visita social pelo Departamento
de Assistência Social para relatório social e triagem para classificação e concessão das bolsas.
Art. 4º Os classificados serão convocados para apresentação de documentos complementares.
I- certidão de nascimento ou casamento dos membros integrantes do grupo familiar;
II- comprovante de rendimentos do estudante e dos integrantes do grupo familiar, referentes às
pessoas físicas e a eventuais pessoas jurídicas vinculadas, dos últimos 3 (três) meses;
III- histórico escolar do Ensino Médio cursado em escola pública;
IV- comprovante de percepção de bolsa de estudos integral durante os períodos letivos referentes ao
ensino médio cursados em instituição privada, emitido pela respectiva instituição, quando for o caso;
V- comprovante da nota obtida no vestibular no caso de ingressantes;
VI- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado, para os nãoingressantes;
IV- cópia da carteira de trabalho.
Art. 5º Para fins comprovação de renda “per capita” de até 8,82 (oito vírgula oitenta e dois) UFMP´s
(Unidades Fiscais do Município de Pindamonhangaba), previsto na alínea “b”, inciso I do art. 2º da
Lei nº 5.509, de 28 de fevereiro de 2013; entende-se por núcleo familiar a unidade nuclear composta
por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o
rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em
um mesmo domicílio.
§1º A renda familiar mensal per capita será apurada de acordo com o
seguinte critério:
I - calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros do núcleo familiar a
que pertence o estudante, levando-se em conta, no mínimo, os três meses anteriores a inscrição
para a bolsa;
II – a média apurada nos termos do inciso I será dividida pelo número de membros do núcleo familiar,
para a obtenção da renda per capita;
§ 2º No cálculo referido no inciso I do caput serão computados os rendimentos de qualquer natureza
percebidos pelos membros do núcleo familiar, a título regular ou eventual, inclusive aqueles
provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis e imóveis.
§ 3º Estão excluídos do cálculo de que trata o parágrafo anterior:
I - os valores percebidos a título de:
a) auxílios para alimentação e transporte;
b) diárias e reembolsos de despesas;
c) adiantamentos e antecipações;
d) estornos e compensações referentes a períodos anteriores;
e) indenizações decorrentes de contratos de seguros e trabalhistas; e
f) indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial;
II - o montante pago pelo alimentante a título de pensão alimentícia, exclusivamente no caso de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública que assim o determine.
§ 4º Caso o grupo familiar informado se restrinja ao próprio estudante, este deverá comprovar
percepção de renda própria que suporte seus gastos, condizente com seu padrão de vida e de
consumo, sob pena de reprovação.
Art. 6º . Serão critérios para ordem de seleção e classificação:
I- ter estudado em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular;
II- a maior nota obtida no vestibular no caso de ingressantes;
III- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado, para os nãoingressantes;
IV- trabalho com carteira assinada;
V- a menor renda per capita;
Art. 7º O Departamento de Assistência Social, após a análise e decisão das inscrições publicará a
classificação final dos interessados na concessão da bolsa de estudo.
§1º. O aluno contemplado com a bolsa de estudo celebrará junto ao Departamento de Assistência
Social Termo de Compromisso e receberá o Termo de Autorização para apresentação junto a
Instituição de Ensino Superior por ele indicada.
Art. 8º. Caberá a Instituição de Ensino encaminhar mensalmente a relação de alunos matriculados e
a frequência para o empenho e pagamento das mensalidades.
§1º. O pagamento das mensalidades será efetuado diretamente pela Prefeitura à Instituição de
Ensino.
§2º As mensalidades compreendidas pela bolsa de estudo serão aquelas posteriores a data do
Termo de Autorização de que trata o §1º do art.3º deste Decreto.
Art. 9º Os beneficiários da bolsa perderão o direito caso em que haja alteração na renda per capita,
ultrapassando o valor previsto na Lei nº 5.509, de 28 de fevereiro de 2013, no caso de reprovação,
dependência de disciplina ou mudança de Município.
Parágrafo único. Será solicitada, anualmente, a comprovação das situações previstas no caput
deste artigo.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de março de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

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

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário
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Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

33.972,00
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Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário
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Pindamonhangaba, 06 de março de 2013.

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

33.972,00
30.396,00

COLHEITA

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

6.890,00
21.264,00
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A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:

Pindamonhangaba, 06 de março de 2013.

TOTAL Projeto

589

77.436,00

Nomeia Assessor Parlamentar I
____________________________

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

dotação

21.264,00

IDOSO NO CONVÍVIO SOCIAL

P O R T A R I A Nº 027/ 2013

Art 1º - Nomear NÉCIO PEREIRA DA SILVA para o emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR
NIVEL I do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba,
nos termos da Lei nº 5.183, de 18 de abril de 2011 e 5.510, de 28 de fevereiro de 2013, com
salário de R$ 1.444,70 (um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos),
devendo cumprir oito horas diárias de trabalho de segunda a sexta-feira, a partir do dia 06 de
março de 2013.

Municipal

590

43.728,00

ESPECIAL
MÉDIA

Art 1º – Nomear LYDIA MARIA SIMÕES RAMOS para o emprego de ASSESSOR
PARLAMENTAR NIVEL I do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183, de 18 de abril de 2011 e 5.510, de 28 de
fevereiro de 2013, com salário de R$ 1.444,70 (um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais
e setenta centavos), devendo cumprir oito horas diárias de trabalho de segunda a sexta-feira, a
partir do dia 06 de março de 2013.

Dotação

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

SOS

E
S
P
E
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6.890,00

CRIANDO
ATENDIMENTO SOCIAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE

M
C

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

Estadual

Lar Padre Vita

Nº 026/ 2013

Nomeia Assessor Parlamentar I
____________________________

Dotação

Lar da Criança Nova Esperança

Lar São Judas Tadeu

PORTARIA

Federal

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PORTARIA GERAL Nº 3.982, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, NOMEIA o Sr. Kennedy Flores Campos para o emprego de provimento em comissão de Secretário de Habitação, a partir de 20 de fevereiro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de fevereiro de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

13

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 8 de março de 2013

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
DECRETO N.º 4.949, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dispõe sobre prorrogação do recolhimento da parcela referente a competência
fevereiro/2013 do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais,
D E C R E T A:Art. 1°. Fica prorrogado para o dia 25 de março de 2013 o recolhimento do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, mensal, referente a competência
fevereiro/2013, em função da adequação da escrituração do sistema on-line.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de março de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de março de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

CONVOCAÇÃO

O presidente da Fundação Doutor João Romeiro, no uso de suas atribuições legais, convoca os
membros do Conselho Fiscal, na quarta-feira, dia 13 de março de 2013, às 14 horas, na sede da
Fundação Doutor João Romeiro, para deliberarem sobre a prestação de contas de 2012.
Antonio Aziz Boulos
Presidente

CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS – Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 3ª reunião Ordinária de 2013, a
realizar - se:
Dia:
13/03/2013
Horário:
17h00
Local:
CRAS Centro
PAUTA:
•
INFORMES
•
LEITURA DE ATA
•
CADASTRO ÚNICO
•
MOMENTO CRAS
•
RESOLUÇÕES
•
CONFERÊNCIA MUNICIPAL 2013
•
OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: cmaspinda@gmail.com ou
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA
A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL”
Sonia Rejane de Campos
Presidente

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão presencial,
nº 02/13, com encerramento dia 21/03/13, às 09h00, para a aquisição de material de limpeza e
higiene. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3644.2250, ou na Câmara, na Rua Alcides
Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00,
inexistindo custo do edital, para retirada na Câmara. O edital também estará disponível pelo site
www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão presencial,
nº 03/13, com encerramento dia 21/03/13, às 14h00, para a aquisição de insumos para máquina
distribuidora de bebidas quentes. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3644.2250, ou na
Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08:30 às 12:00
e das 14:00 às 17:30 horas, inexistindo custo do edital, para retirada na Câmara. O edital também
estará disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

Edital do Processo de Eleição para Representantes da Sociedade Civil
PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA
O MANDATO 2013/2015 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA.
O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba
na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal
2.626/91, bem como diretrizes aprovadas em reunião ordinária do CMDCA-Pinda no dia 26 de
fevereiro de 2013, publicada no Jornal de circulação local no dia 05 de março de 2013, convoca as
Entidades, os Movimentos Sociais e Institutos de Pesquisas da cidade de Pindamonhangaba para o
credenciamento e inscrição de candidatos visando a participação na Assembléia para a eleição dos
representantes da sociedade civil que deverão integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, no biênio 2013/2015, cujas normas são regidas pelo presente Edital.
REGIMENTO ELEITORAL
Artigo 1°. Ficam convocados as Entidades, os Movimentos Sociais e Institutos de Pesquisas
comprovadamente domiciliados na Cidade de Pindamonhangaba, para votar, bem como serem
votados a uma das 16 (dezesseis) vagas de representação da sociedade civil do CMDCA Pindamonhangaba, sendo 8 (oito) vagas titulares e 8 (oito) vagas para suplentes, seguindo ordem
de classificação na votação, nos termos deste Edital do CMDCA- Pindamonhangaba.
I - DA COMISSÃO ELEITORAL
Artigo 2º. São membros da Comissão Eleitoral conforme reunião ordinária do dia 29 de janeiro de
2013, os seguintes conselheiros:
I - Eliana Maria Galvão Wolff e Simone Ap. Silva (poder público); Sonia Rejane de Campos, Demétrio
Cabral Junior e Luiz Amauri Prado de Jesus (sociedade civil).
Artigo 3º. As atribuições da comissão eleitoral são:
I - Homologação do credenciamento e cadastro dos candidatos de acordo com os critérios definidos
neste regimento;
II - Abrir e encerrar as votações no local de votação;
III - Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
IV - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
V - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste edital;
VI - Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos e eleitores;
VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII - Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Oficial da Cidade ou Jornal de grande
circulação.
II – DO CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES, MOVIMENTOS SOCIAIS E INSTITUTOS DE
PESQUISA E INDICAÇÃO DE SEUS REPRESENTANTES PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA
Artigo 4º. O pedido de credenciamento das Entidades, os Movimentos Sociais e Institutos de
Pesquisas bem como de seus representantes para a assembléia, com sede no município será feita
na sede Prefeitura de Pindamonhangaba, setor de Protocolo, das 8h30 às 17h00, à Avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso, 1400, Centro, no período de 6 a 22 de março de 2013.
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Eleitoral.
Artigo 5°. As Entidades, os Movimentos Sociais e Institutos de Pesquisas deverá demonstrar no
momento da sua inscrição:
I – Para Entidade:
Ficha de inscrição (conforme modelo)
Copia do registro no CMDCA ou protocolo de renovação.
II – Para Movimentos Sociais e Institutos de Pesquisas
Ficha de Inscrição (conforme modelo)
Comprovação de existência
Parágrafo único - Entende-se por os Movimentos Sociais e Institutos de Pesquisas todas as
organizações constituídas ou não juridicamente, que comprovem sua atuação continua na Cidade,
na área da criança e adolescente, devendo apresentar a seguinte documentação:
a) existência mínima de 12 (doze) meses, comprovada por manifestações públicas ou declaração
de autoridades públicas ou reportagens que comprovem a atuação em defesa da causa, ou outros
registros comprobatórios;
b) lista nominal, assinada e com número de documento de identidade de, pelo menos, 10 (dez)
integrantes do movimento, da qual conste também o nome de seus líderes, com os respectivos
endereços.
III- DOS PRAZOS RECURSAIS DO CREDENCIAMENTO
Artigo 6º. A Comissão Eleitoral publicará a lista dos credenciados deferidos e, bem como a relação
de indeferimento até o dia 26 de abril de 2013.
Artigo 7º. O prazo para o protocolo de recurso para impugnação da negativa dos Credenciados será
de 04 (quatro) dias úteis, contadas da data da publicação no Diário Oficial da Cidade ou Jornal de
grande circulação, ou seja, até dia 03 de maio de 2013.
Parágrafo Único: Os Recursos deverão ser protocolados no setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal, nº1400, das 8h30 às 17h e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão
ser publicada no Diário Oficial da Cidade no dia 10 de maio de 2013.
IV - DOS CANDIDATOS
Artigo 8º As candidaturas apresentadas pelas entidades, movimentos e institutos de pesquisa
credenciados farão o candidato, necessariamente, o seu representante no CMDCA, no biênio
2013/2015.
Artigo 9º As entidades, movimentos e institutos de pesquisa indicarão 1 (um) representante, por
escrito, conforme modelo anexo.
V - DA ELEIÇÃO
Artigo 10. A Eleição dos Conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 14 de maio de 2013,
às 18h00, no Auditória da Prefeitura Municipal.
Paragrafo único – somente poderá ser votado o candidato que estiver presente na reunião, tendo por
tolerância 15 minutos de atraso.
Artigo 11. Participarão da eleição os candidatos e eleitores com seus cadastramentos e inscrições
devidamente deferidos pela Comissão Eleitoral.
Parágrafo único: Ante as normas e artigos supra apresentados, entende-se preclusos qualquer
manifestação que vise qualquer impugnação relacionada à candidatura e/ou representação no
momento da assembléia.
Artigo 12 – Cada Entidade, os Movimentos Sociais e Institutos de Pesquisas poderão votar através
de seus representantes em até oito candidatos, em cédula especifica distribuída pela Comissão de
Eleição.
VI - DA APURAÇÃO
Artigo 13 - A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
Parágrafo Primeiro - O critério de desempate deverá ser pela maior idade do candidato.
Parágrafo segundo - O quadro dos resultados será divulgado imediatamente, respeitando a ordem
de votação.
VII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 14. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a divulgação
do edital, prazos e formas de acesso.
Artigo 15. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados e será
dada posse no dia 21 de maio de 2013 aos novos Conselheiros onde será realizada a eleição da
diretoria, logo após a posse da mesma, no Auditório da Prefeitura.
Artigo 16. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.

Aprovação do Edital

26 de fevereiro de 2013

Publicação do Edital

05 de março de 2013

Credenciamento para a Assembléia

Uniodonto de Pindamonhangaba - Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente Edital, convocamos os cooperados da UNIODONTO de Pindamonhangaba
Cooperativa Odontológica, que nesta data somam 58(cinqüenta e oito), para se reunirem
em Assembléia Geral Ordinária, em conformidade com o Artigo 41 do Estatuto Social, no dia 26
(vinte e seis) de março de 2013, na sede da Uniodonto de Pindamonhangaba , localizada à Praça
Padre João Faria Fialho , nº 51 - Centro – Pindamonhangaba, às 18:30 horas, em primeira
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados, às 19:30 horas, em segunda
convocação, com a presença de mais da metade dos Cooperados e às 20:30 horas, em terceira
e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, para deliberarem sobre
a seguinte.
ORDEM DO DIA:
1. Prestação de contas dos órgãos de administração, presente o parecer do Conselho fiscal,
compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstrativo das Sobras e Perdas e demais demonstrativos contábeis
2. Destinação das sobras ou rateio das perdas.
3. Eleição dos membros do Conselho Administrativo para o exercício de 2013/2016.
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2013 / 2014.
5. Planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração, para o exercício entrante.
6. Fixação dos honorários do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal.
7. Integralização de Capital para Margem de Solvência.
8. Manutenção do fundo de marketing;
9. Critério de Remuneração de Cooperado.
Obs.:
a) Para a eleição prevista nos itens 3 e 4 da ordem do dia, os candidatos deverão estar inscritos
até 05 (cinco) dias antes da realização da Assembléia Geral Ordinária, na sede da Cooperativa
UNIODONTO de Pindamonhangaba, observando-se o artigo 59 a 64 do Estauto Social.
b) Os candidatos a cargos no Conselho de
Administração e Conselho Fiscal deverão apresentar declaração, nos moldes exigidos pela RN 311
da ANS, contendo, entre outras, as seguintes informações: (I) não estão impedidos por lei para
exercer os cargos para os quais foram eleitos; (ii) têm reputação ilibada; (iii) não estão sob os efeitos
de condenação criminal; (iv) não participaram da administração de empresa que esteja em direção
fiscal ou que esteja em liquidação extrajudicial ou judicial; e (v) não estão inabilitados para cargos de
administração em outras instituições sujeitas à autorização ao controle e à fiscalização de órgãos ou
entidades da administração pública direta ou indireta.
c) A chapa que concorrer à eleição do Conselho de Administração deverá indicar expressamente
qual de seu membro será o responsável pela área técnica de saúde.
d) Para efeito de cálculo de quorum, o número de associados em condições de participar é de 58
(cinquenta e oito) cooperados.
e) Os ausentes ficarão obrigados a adotar e acatar todas as deliberações tomadas pela Assembléia,
implicando tal fato como aprovação tácita de tudo o que for decidido.
Pindamonhangaba, 08 de março de 2013.

CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer,
na data e local abaixo, para a realização da “4ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem
a seguir:
Pauta:
– Informes
– Leitura e aprovação de ata
– Lar Nova Esperança
Dia:
12/03/2013 (terça-feira)
Horário:
17h (dezessete horas)
Duração: Até 2 horas.
Local:
CRAS - Centro
		
Rua Euclides Figueiredo, 132 – Centro
Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

P O R T A R I A Nº 022 / 2013

Exonera Assessores Parlamentares
_______________________________

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

Art 1º- Exonerar os servidores abaixo, ocupantes de emprego em comissão do quadro de
pessoal da Câmara de Pindamonhangaba, nos termos da legislação vigente.
–
–

JEAN CARLO GAMBÔA - Assessor Parlamentar III
CRISTIANI PEREIRA - Assessora Parlamentar II

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

Pindamonhangaba, 01 de março de 2013

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H .

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PORTARIA

De 06 a 22 de março de 2013

Publicação da lista dos inscritos habilitados
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão presencial, nº
04/13, com encerramento dia 21/03/13, às 15h30min, para a prestação de serviços de manutenção
de área externa (jardinagem). Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3644.2250, ou na Câmara,
na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08:30 às 12:00 e das
14:00 às 17:30 horas, inexistindo custo do edital, para retirada na Câmara. O edital também estará
disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
R: Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609 /3643-1607
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
R: Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609 /3643-1607
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Prazo recursal

Nº 023/2013

Nomeia Assessor Parlamentar I
____________________________

26 de abril de 2013
Até dia 03 de maio de 2013

Publicação do resultado dos recursos

10 de maio de 2013

Assembléia para a Eleição

14 de maio de 2013

Posse dos eleitos e eleição da diretoria

21 de maio de 2013

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

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil
Instituição: ______________________________________________________________
Tipo:
Entidade ( ) Movimento ( )
Instituto De Pesquisa ( )
Endereço Completo: _______________________________________________________
Telefone de contato: _______________________________________________________
Email: __________________________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________
Representante Legal (Coordenador do Movimento)
Nome: __________________________________________________________________
RG: ______________________ CPF: _________________________________________
Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________
Indicado para o processo eleitoral
Nome: __________________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ____________________________________
Telefone para contato: __________________email: _______________________________
Atividades e/ou principais projetos executados em 2012:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Documentos Apresentados
( ) Ficha de Inscrição
( ) Cópia do Registro ou Protocolo de Renovação
( ) Cópia do documento que identifique os dirigentes em exercício
( ) Manifestações ou projetos de caráter públicos, nas áreas de atuação do CMDCA, comprovadas
por declaração de autoridades públicas ou outros registros idôneos que possam ser verificados e
confirmados pela Comissão Eleitoral.
( ) lista nominal, assinada e com número de documentos de identidade de, pelo menos 10 (dez)
integrantes do movimento, da qual conte também o nome de seus dirigentes, com os respectivos
endereços.
( ) Outros. Quais ________________________________________________

Art 1º – Nomear RODRIGO CANINÉO AMADOR BUENO para o emprego de ASSESSOR
PARLAMENTAR NIVEL I do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183, de 18 de abril de 2011 e 5.510, de 28 de
fevereiro de 2013, a partir do dia 1º de março de 2013, com salário de R$ 1.444,70 (um mil
quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos), devendo cumprir oito horas diárias
de trabalho de segunda a sexta-feira.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 1º de março de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H .

Pindamonhangaba, ____ de______________ de 2013.
___________________________
Assinatura do Representante Legal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

ACILIA APARECIDA CESAR LOURENÇO - PRESIDENTE

Centro Espirita Batuira

O Coordenador da APTA e diretor do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento
faz saber que se encontra disponível para venda (leilão) no Pólo Regional de Desenvolvimento
Tecnológico do Vale do Paraíba – Pindamonhangaba, Rãs Touro, a partir do dia 18 de março de
2013 e até o dia 31 de Dezembro de 2013, às Terças e Quintas-Feiras das 8:00 às 1100h e das
14:00 às 1700h. Endereço/Horário: Estrada: Avenida Prof. Manoel César Ribeiro, 1920 CEP: 12.411010 Pindamonhangaba-SP Tel. (012) 3642-1812. Havendo mais de um interessado o critério de
desempate será a melhor oferta. Processo SAA: 3.611/2013.
O Coordenador da APTA e diretor do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento
faz saber que se encontra disponível para venda (leilão) no Pólo Regional de Desenvolvimento
Tecnológico do Vale do Paraíba – Pindamonhangaba, Tilápias do Nilo e Vermelha, a partir do dia
18 de março de 2013 e até o dia 31 de Dezembro de 2013, às Terças e Quintas-Feiras das 8:00 às
1100h e das 14:00 às 1700h. Endereço/Horário: Estrada: Avenida Prof. Manoel César Ribeiro, 1920
CEP: 12.411-010 Pindamonhangaba-SP Tel. (012) 3642-1812. Havendo mais de um interessado o
critério de desempate será a melhor oferta. Processo SAA: 3.608/2013.
LICENÇA DA CETESB
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de Instalação N°
3002428 e N° 3002429 para Derivados de petróleo; produção de à AV TOBIAS SALGADO, 45, DISTR IND DUTRA,
PINDAMONHANGABA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do GRUPO DE ARTESANATO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA no uso de suas
atribuições (art. 19 do Estatuto) convoca todos os associados para a assembleia extraordinária para
a eleição da nova diretoria (art. 10, inc.VII do Estatuto Social). A referida assembleia será realizada
no dia 16 de março de 2013, na Rua Eduardo Prates da Fonseca, nº 56, Bairro Lessa, nessa cidade;
com primeira chamada as 10hs e a segunda chamada as 12hs.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2.013.
João Batista dos Santos - Presidente
LICENÇA DA CETESB
Villa Marinho Plásticos e Metais Ltda., torna público que requereu na CETESB a Licença Prévia
para Sucatas não-metálicos diversos, reciclagem e/ou recuperação de, sito à Rua Santa Branca,
210 – Lot. Cidade Nova Bairro Ipiranga – Pindamonhangaba / SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do S.O.S. – Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, convida todos os associados em dia com os cofres da Entidade, a participarem da
Assembléia Geral, que será realizada dia 29 de março de 2013, às 17:00, na sede da Entidade, para
ser cumprida a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e aprovação do parecer do conselho fiscal referente à prestação de contas do ano de 2012
b) Eleição da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal para o mandato de 2013/2014. (Não
havendo número legal às 17:00 horas, a Assembléia será realizada 01 (uma) horas mais tarde com
qualquer número de associados presentes, conforme artigo 19º do Estatuto da Entidade.)
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2013
Dr. JOSÉ ALBERTO MONTECLARO CÉSAR - Presidente

05/03/2013
11:42:18
Exercício de 2013

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO
Como presidente do Centro Espírita “Batuíra” convoco nesta data os associados fundadores e efetivos
desta instituição para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se neste Centro, na Rua Senador Dino
Bueno, 336, no dia 12 de abril de 2013, sexta-feira, às 20h00m. para a apresentação do Relatório Anual
da Diretoria atual e Prestação de Contas referente aos anos de 2011 e 2012. A seguir haverá eleição da
Nova Diretoria pelos associados, para o período de 14 de abril de 2013 a 13 de abril de 2015.
As chapas apresentadas na Reunião de Diretoria do dia 04 de março deste ano estão fixadas no
quadro de avisos, no Salão de Reuniões.
Contando com a presença de todos, subscrevo.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2013.
Benedicta Sonia Lopes Rabello - Presidente

Controle de Execuçao Orçamentaria
BALANCETE SINTÉTICO
Fevereiro de 2013
RECEITAS
Conta

Descrição

DESPESAS
Anterior

Período

Acumulado

Conta

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
611000.001

722110.001
722110.002
722110.003

Duodecimo Recebido
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
INSS - TERCEIROS
INSS - SERVIDORES
INSS - VEREADORES

722130.001
722200.001

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

722310.001
722420.001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

722520.001
722520.003
722540.003
722540.004

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
CONTRIBUIÇAO SINDICAL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A

722599.001
722599.002

VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS

724530.001

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONIBILIDADES
TESOURARIA
BANCOS
COMUM
APLICAçãO
TOTAL DOS BANCOS
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES
TOTAL GERAL

Descrição

Anterior

Período

Acumulado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
742.000,00
742.000,00

742.000,00
742.000,00

1.484.000,00
1.484.000,00

2.720,55
15.846,86
4.127,02

2.720,55
17.018,25
4.574,90

5.441,10
32.865,11
8.701,92

01

621000.001

Legislativa
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

354.463,41
354.463,41

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Devolução de Duodecimo do Exercicio Anterior
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

589.869,31
589.869,31

507.560,53
507.560,53

862.023,94
862.023,94

0,00
0,00

589.869,31
589.869,31

277.948,24

1.184,85
3.509,28

1.184,85
3.877,26

2.369,70
7.386,54

721200.001

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012

277.299,24

649,00

27.995,51
1.175,04

29.495,49
1.236,61

57.491,00
2.411,65

721200.002
722110.001

RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2011
INSS - TERCEIROS

938,28
2.720,55

0,00
2.720,55

938,28
5.441,10

7.318,22
9,33
9.231,40
7.168,68

5.781,15
82,50
13.237,94
7.146,78

13.099,37
91,83
22.469,34
14.315,46

722110.002
722110.003
722130.001
722200.001

INSS - SERVIDORES
INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

21.792,14
3.877,02
1.184,85
3.509,28

15.846,86
4.127,02
1.184,85
3.877,26

37.639,00
8.004,04
2.369,70
7.386,54

557,47
72,99

641,08
0,00

1.198,55
72,99

722310.001
722420.001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

27.912,56
1.199,04

27.995,51
1.175,04

55.908,07
2.374,08

1.101,27
82.018,47

942,69
87.940,05

2.043,96
169.958,52

722520.001
722520.003

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
CONTRIBUIÇAO SINDICAL

7.318,22
9,33

5.781,15
82,50

13.099,37
91,83

722540.003
722540.004
722599.001
722599.002
724530.001

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA

26.049,66
7.375,97
557,47
160,30
2.429,53

0,00
7.146,78
641,08
72,99
1.101,27

26.049,66
14.522,75
1.198,55
233,29
3.530,80

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

384.333,44

72.401,86

456.735,30

0,00
447.679,36
497.761,55
945.440,91
945.440,91
2.599.399,43

DISPONIBILIDADES
TESOURARIA
BANCOS
COMUM
APLICAçãO
TOTAL DOS BANCOS
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES
TOTAL GERAL

0,00
-39.549,99
730.320,87
690.770,88
690.770,88
2.599.399,43

28 de fevereiro de 2013

Página: 1

14

Tribuna do Norte

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney
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Fatos e Fotos
Celia Lima

Celia Lima

A Associação dos
Servidores Públicos
Municipais tem como
presidente o experiente
Luiz Carlos Cardoso
“Cardosão”

Claudinei Duarte é o
secretário do delegado
titular de Pinda, Dr. Prado.
Claudinei faz parte do
Grupo Tropeiros da Paz e
Clube do Cavalo
Divulgação

Integrantes da equipe de coleta de material reciclável de Moreira César, durante evento no Recinto São Vito
Arquivo pessoal

Ana Cristina Lemos (do PindaBar)
e amiga curtindo um fim de
semana em meio à natureza

Celia Lima

Arquivo pessoal

Nasceu no dia 26 de
fevereiro a garotinha
Melinda, filha de Ewerton
Bueno e Débora. Na foto,
com o maninho Miguel

Recordar é viver: time campeão de futebol Dente
de Leite de Pinda em 1970 – Paulinho Véio (técnico),
João Cabeção, Wladi, Pelé, Sávio, Capeta e Marcos
(em pé). Milica, Renato, Fernando, Fausto e Dino
(agachados)
Divulgação

Torcedores presentes à final da Copa Distrito
de Futsal no dia 1º de março

Celia Lima

Edson e Ataliba, anotadores da Liga de Futsal,
durante final da Copa Distrito ocorrida no
dia 1º de março. Parabéns pelo ótimo trabalho!
Celia Lima

Arquivo pessoal

Gatas marcando presença em uma das animadas
baladas do PindaBar
Divulgação

Arquivo pessoal

João Paulo Ouverney

Jogador Luiz Gustavo, do Bayern de Munique,
e noiva Milene. Ele é de Moreira César e foi
convocado esta semana para a Seleção Brasileira
João Paulo Ouverney

Garotos marcando
presença na decisão da
Copa Distrito de Futsal

Professora Ana Paula,
responsável pelas aulas
de balé na Academia Oxy

Giovana Morais
aniversaria no dia 9 de
março, recebe o carinho
dos tios Célia e Ednaldo
e de todos os familiares.

O empresário do ramo de gráfica (Center Print) Carlos
Alberto “Maradona” está sempre investindo para
melhorar os serviços prestados pela sua empresa
Cristiane Sodré, bonita
e simpática prestadora
de serviço em
baladas da região

Arquivo pessoal

Celia Lima

Parabéns à professora
Elisabeth Cursino,
secretária de Educação
e Cultura, pelo aniversário
comemorado segundafeira, 4 de março

Muita felicidade para Ramon Munhoz, que comemorou
aniversário no dia 5 de março. Recebe o abraço dos pais
Renato e Silvia Munhoz, dos irmãos Maria Fernanda e
Pedro e da namorada Camila. Familiares e amigos lhe
desejam tudo de ótimo
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Jogador criado em Moreira César é
convocado para a Seleção Brasileira
João Paulo Ouverney
O jogador de futebol criado
em Moreira César, Luiz Gustavo, foi convocado esta semana para a Seleção Brasileira de
futebol, em anúncio feito pelo
técnico Felipão. O Brasil enfrentará a Rússia e a Itália, nos
dias 21 e 25 de março.
Luiz Gustavo Dias, popular “Guga”, é uma das estrelas da equipe do Bayern de
Munique, Alemanha. O professor Evaldo Machado foi o
descobridor do jovem talento.
Evaldo é professor de Educação Física, técnico, árbitro e
dirigiu diversas escolinhas de
futebol. Luiz Gustavo é filho
de Mariana Dias e Luiz Dias,
tem um irmão, o Jardel. A família residiu durante muitos
anos no loteamento Terra dos
Ipês, Moreira César.
Evaldo conta que conheceu Luiz Gustavo quando coordenava a escolinha de futebol do Colorado (Vila São
Benedito) em 1996. Sua mãe,
Mariane, foi matricular o filho mais velho Jardel e levou
junto o Luiz Gustavo “Guga”
para ver se ele tomava gosto
pelo futebol, pois ficava batendo bola no quintal e precisava de um local maior. Guga tinha nove anos de idade,
e o Jardel tinha 13. Foi assim
que Luiz Gustavo começou
no futebol. Apesar das carac-

terísticas diferentes, - Jardel
era de um estilo mais técnico
e Luiz Gustavo já demonstrava um bom desempenho
físico e técnico.
No ano seguinte Evaldo
foi para o EC Estrela, do bairro do Bosque, e levou com
ele os dois jovens. O Guga gostava muito de treinar,
era mais aplicado. Em um jogo no Feital, pelo campeonato Dentinho, contra o Bandeirante, o goleiro do Estrela
não compareceu, Evaldo perguntou quem queria jogar no
gol, Luiz Gustavo se prontificou e o Estrela ganhou de 1 x
0. Isso mostrou o espírito de
equipe e participação que já
possuía.
Em 1999, o Bandeirante
conseguiu o primeiro título de
campeão pela categoria Dentinho e Luiz Gustavo foi o artilheiro com 13 gols. No ano
seguinte, conquistou a Copa
Olímpica de Futsal e o campeonato categoria Sub 13.
Luiz Gustavo ficou com
Evaldo até 2003 na escolinha do Grêmio Pinda. Em seguida jogou no juvenil do Etna de Moreira César (técnico
Ditinho) durante um ano e aí
surgiu a chance de realizar
um teste na equipe do CRB
de Alagoas, que iria disputar
a Copa São Paulo de Futebol
Juniores. Depois da Copinha

Divulgação

Divulgação

Atleta Luiz Gustavo

O jogador “Guga” durante jogo beneficente em Pinda

ele transferiu-se para o Corinthians de Alagoas, onde se
profissionalizou.
Do Corinthians alagoano,
foi emprestado novamente
ao CRB – Clube de Regatas
Brasil, para disputar a Série
B do Brasileirão. Alguns empresários da Alemanha vieram contratar o jogador Carlos Eduardo, do Grêmio de
Porto Alegre, e viram duas
partidas da Série B onde Guga se destacou, os empresários gostaram dele e fizeram
uma proposta ao CRB.
Em 2007, ele foi para a
equipe do Hoffenhein, da

Segunda Divisão do futebol alemão. No ano seguinte (2008), o time subiu para
a Primeira Divisão. Em 2009
e 2010 a equipe ficou entre
os primeiros colocados, Luiz
Gustavo se destacou marcando muitos gols e passou a
ser mais observado. Foi observado durante um ano pelos ex-jogadores Rumenige e
Beckenbauer, principais dirigentes do Bayern, que acabaram concretizando sua
contratação. Hoje ele é um
dos principais destaques do
time alemão e integrante da
Seleção Brasileira.
Célia Lima

Prof. Evaldo e Luiz Gustavo na escolinha de futebol

Professores de judô
participam de cursos
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai proporcionar
cursos de capacitação a sete
judocas faixas-pretas, da Secretaria de Esportes e Lazer.
A atividade será promovida
pela Federação Paulista de
Judô (FPJ.) neste sábado (9).
Trata-se de dois cursos, sendo de arbitragem e oficiais de
mesa.
A aula do curso de arbitragem será ministrada pelo
professor Mário Miranda, 4º
Dan (árbitro internacional

continental), já a de oficiais
de mesa pelo professor Fernando Ikeda, 2º Dan. Todos
receberão apostilas e certificados.
Para as pessoas que possuem faixa marrom ou preta o curso vale dez pontos
no curso do regulamento do
exame de graduação da FPJ.
O objetivo é capacitar os judocas da Secretaria de Esportes devido às mudanças
de regras na modalidade para
competições.

Conmebol muda punição e
Corinthians terá torcida em casa
Treino de handebol com atletas da Secretaria de Esportes. Modalidade é praticada em quatro ginásios da cidade

Handebol desperta atenção de
crianças e adolescentes em Pinda
O handebol é um esporte
não muito antigo, como os
demais coletivos, a sua criação foi em 1919. Em Pindamonhangaba, as crianças
e adolescentes têm a oportunidade de praticá-lo nos
seguintes locais: ginásio
do Araretama, “Pai João”,
José Ely Miranda “Zito” e
no ginásio do Alto Tabaú.
Para obter informações sobre os horários desta atividade basta ir até um destes
espaços.
O handebol era praticado
em campos de futebol, com

Divulgação

11 jogadores, mas em 1966
foi transferido para as quadras. Este esporte teve sua
inclusão como Olímpico em
1934. No ano de 1936, em
Berlim, a Alemanha foi a
campeã das Olimpíadas nesta modalidade.
Atualmente o handebol é
praticado em 183 países e envolve a participação de mais
de um milhão de equipes. No
Brasil, é coordenado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) com sede na
cidade de Aracajú (Sergipe).
Entre suas regras, a bola

deve ser de couro ou material
sintético; no manejo de bola
é permitido lançar, parar e
pegar a bola, não importa de
que maneira, com a ajuda das
mãos, braços, cabeça, tronco, coxa e joelhos (menos os
pés); segurar a bola somente
durante três segundos, mesmo que ela esteja no chão;
fazer o máximo de três passos com a bola na mão, etc.
Destaque brasileiro no
‘mundo’ do handebol
No início deste ano, o
Brasil recebeu uma excelente
notícia. A jogadora Alexan-

dra Nascimento, destaque da
seleção verde-amarela nas
Olimpíadas de Londres, foi
eleita a melhor jogadora do
mundo de handebol.
Ela recebeu o prêmio dia
27 de janeiro, na Espanha. A
brasileira foi escolhida depois de uma enquete feita
pelo site da IHF (Federação
Internacional de Handebol).
Ela ficará marcada na história do handebol brasileiro,
pois, esta foi a primeira vez
que um atleta do país venceu
a maior premiação da modalidade.

Após julgamento na tarde dessa quinta-feira (7), a
Conmebol comunicou que a
punição ao Corinthians de jogar com portões fechados na
Copa Libertadores da América foi revogada. Com isso, o
time alvinegro poderá ter sua

torcida já no próximo jogo,
na quarta-feira (13), contra
o time mexicano Tijuana, no
Pacaembu. Em contrapartida, a torcida do Corinthians
não poderá comparecer a jogos fora de casa pelos próximos 18 meses.
Divulgação

Lance do jogo entre Corinthians e San Jose
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Esporte em Pinda é prioridade: Prefeitura
investe R$ 90 mil em arbitragem

A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Esportes e Lazer,
destinou o valor de R$ 90 mil
para pagamento de árbitros
credenciados pela Federação
Paulista de Futebol, que prestam serviços em vários campeonatos da cidade.
Esses árbitros atuam em
diversos campeonatos, tais
como: Copa Chico Caxeiro,
João Tubarão, Giba, Copa
Distrito, Festival da Igualdade, Copa Zé Maria, Copa Regional, entre outros eventos
esportivos.
Somente na Copa Distrito foram reunidos mais de
1.000 atletas, com cerca de
130 jogos e mais de 70 equipes participantes.
A Copa João Tubarão
reuniu inúmeras equipes,
somando cerca de 100 participantes e a Copa Zé Maria, que ainda encontra-se
em andamento, conta com a
participação de 20 equipes,
reunindo mais de 300 atletas. Em termos de futebol e
futsal, são promovidos centenas de jogos nos campos
e quadras da cidade, onde a
Prefeitura apoia a organização.
Além desta competição,
houve apoio em todas as

João Paulo Ouverney

Esporte
para todos

Lance da Copa Zé Maria, que está em sua primeira fase. Arbitragem qualificada garante resultados corretos

competições realizadas pelas Ligas esportivas, como:
Liga de Futebol, Futsal,

Atletismo e Malha.
“Esse apoio mostra que a
Prefeitura está desenvolven-

do o esporte para todos em
várias modalidades, mas com
o objetivo de levar a prática
João Paulo Ouverney

Conselhos
Arbitrais da
Liga de Futebol
se reúnem
para definir
competições
Duas reuniões foram realizadas esta semana pelos conselhos
arbitrais da Liga Pindamonhagabense de
Futebol, para definição de algumas competições oficiais.
Terça-feira
(5),
houve a 2ª reunião do
Conselho Arbitral dos
Campeonatos Sub 13
e Sub 17. Quinta-feira (7), foi a vez do
Conselho do Campeonato Amador da 2ª Divisão. Em ambas, um
dos assuntos tratados
foi sobre a definição
dos participantes.
A diretoria da Liga comunica que, independentemente das reuniões, os clubes podem
retirar antecipadamente as fichas de inscrições
e as carteirinhas. Também é solicitado aos clubes que quitem a anuidade de 2013 até o dia
31 de março, no valor de
R$ 280. Após essa data,
o valor a ser cobrado será de R$ 350.
A Liga está atendendo em expediente de segunda a sexta-feira, no
horário das 9 às 12 e
das 14 às 17 horas, com
plantões noturnos às
terças e quintas-feiras,
das 18 às 20 horas. O
telefone da Liga é (12)
3648-6015.

Equipe Cinquentão do Colorado já classificada para próxima fase da competição

Copa Regional de Futebol Amador
realiza última rodada da 1ª fase
Acontece domingo (10),
a 5ª e última rodada da Copa Regional de Futebol
“Troféu José Maria da Silva”, com equipes das categorias Cinquentão (três jogos) e Amador (cinco jogos).
A competição é realizada pelo esportista Wlamir Lucas
“Macarrão”, com apoio da
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Esportes e Lazer.
TABELA DA 5ª RODADA

Categoria Cinquentão
– Domingo (10) - 8h30

Colorado EC x EC Rancho Alegre - Estádio Amadeu
Rossi (Vila São Benedito).
Independente FC x Bandeirante FC - Estádio Nuno
Maia Veiga Filho (Maricá).
CA Juventus x AE Vila
São Geraldo - Estádio José
Ramiro dos Santos “Ramirão” (Vista Verde).

Categoria Amador
– Domingo (10) - 10h30

AA Força Jovem x EC Vila São José - Estádio do Cardosão – Alto do Cardoso.
AC Piranguinhox AA

Classificação do Amador
Grupo A
1º - Força Jovem 2º - Parque São Luiz 3º - Vila São José 4º - Araretama 5º - Colorado 6º - Piranguinho -
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Grupo B
1º - Floresta 2º - Vila São Geraldo 3º - Bandeirante 4º - Abaeté 5º - Fluminense 6º - Independente -

Araretama - Estádio do Instituto de Zootecnia Haras
Paulista.
Colorado EC x AA Parque São Luiz - Estádio Amadeu Rossi (Vila São Benedito).
Bandeirante FC x EC
Floresta - Estádio Nuno
Maia Veiga Filho (Maricá).
CF Abaeté x AE Vila
São Geraldo - Estádio Tio
Nê (Feital).
EC Fluminense x Independente FC - Estádio José
Ramiro dos Santos “Ramirão” (Vista Verde).

Classificação do Cinquentão
9
9
7
7
3
1

1º - Vila São Geraldo 2º - Juventus 3º - Colorado 4º - Bandeirante 5º - Rancho Alegre 6º - Independente -

A rodada do dia 3 definiu a classificação de três times para a próxima fase do Cinquentão: Vila São Geraldo,
Juventus e o Colorado (Pinda). A outra vaga será decidida entre Bandeirante e Rancho Alegre.
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esportiva para toda a população”, salientou o prefeito
Vito Ardito.

Popularizar o esporte
em Pindamonhangaba
continua sendo um dos
maiores objetivos da
atual administração, levando a prática esportiva em inúmeras modalidades para todos os
bairros da cidade.
Atualmente, mais
de 12 mil pessoas são
atendidas por essas aulas, que buscam a garantia da saúde e lazer
a elas.
E um desses esportes é o futebol, esporte que contagia milhares de cidadãos em
Pindamonhangaba.
Com mais de trinta
campos distribuídos por
toda a cidade, é fundamental que para a realização dos campeonatos, a arbitragem
– através de profissionais capacitados– seja garantida. “Foi com
o objetivo de mostrar à
população que estamos
preocupados com a
área esportiva, que garantimos esse trabalho
de levar o esporte a toda população”, afirmou
o prefeito.

Malha: 1ª vitória da
Ferroviária/Comevap
Na primeira rodada do
municipal de malha 2013, a
AA Ferroviária jogou em casa
contra o atual Campeão Paulista, o time da AA Água Preta, e venceu as duas partidas.
Com os atletas Lucas Ouverney, Bill, Emerson e Geraldo, a Ferroviária venceu
a primeira partida pelo placar de 208 x 100. Na segunda partida, o atual Campeão
Paulista não resistiu ao novo
time da Ferroviária e também
foi derrotado pelo placar de
186 x 44. Nessa partida, os
atletas Ico, Sérgio, Dú, Eduardo e depois Alex, fecharam
o jogo em 6 x 0 para o alviverde, que assumiu a
liderança do campeonato.
O jogo marcou a estreia
da equipe de Pinda, que nes-

Divulgação

Ico, presidente da Liga

te ano vai defender as cores
alviverde, por meio de uma
parceria entre a Liga Municipal de Malha de Pindamonhangaba e AA Ferroviária.
A próxima rodada
será domingo (10), às 9 horas, na raia ao lado do ginásio
da Quadra Coberta, que recebe a partida entre o time da
casa, Bosque da Princesa x
AA Ferroviária.

Rodada deste domingo
classifica finalistas
da Copa Giba de Futebol
Acontece neste domingo
(10), a última rodada do quadrangular (2ª fase) da Copa
Giba de Futebol, que definirá
os finalistas da competição.
Jogos muito equilibrados
marcaram a segunda rodada no último dia 3. O Campo Alegre empatou em 1 x 1
com o Ipanema, e o Malack
também ficou no empate (0 x
0) com o Refugo.
As partidas acontecem
no estádio Silvéria Aparecida Assoni Machado “Dona
Vera”, (bairro do Socorro),
sob a coordenação do esportista João Tubarão.

Se o Campo Alegre e Malack empatarem, praticamente serão os finalistas, a não
ser que ou Campo Alegre ou
Malack vençam por um bom
saldo de gols.
Classificação
1º - Campo Alegre –
(melhor saldo de gols)
2º - Ipanema –
3º - Malack –
4º - Refugo -
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Jogos da rodada de domingo:
8h30 – Ipanema x Refugo
10h – Campo Alegre x Malack

