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TRIBUNA DO NORTE

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     20ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

TEMP. MÍNIMA     22ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

TEMP. MÍNIMA     22ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

SEXTA-FEIRA - 15/3

SÁBADO - 16/3

DOMINGO - 17/3

SEGUNDA-FEIRA - 18/3

Chuvas isoladas e 
muitas nuvens

Nublado e 
Pancadas de chuva

Nublado e 
Pancadas de chuva

Chuva e 
muitas nuvens

CPTEC INPE

Shopping Pátio Pinda vai 
gerar 3 mil empregos

Com um investimento de mais de R$ 100 milhões, os representantes do 
Shopping Patio Pinda estiveram em um encontro com o prefeito Vito Ardito, quan-
do foram acertados vários detalhes para a conclusão de etapas para o funciona-

mento do novo empreendimento antes do final deste ano e que vai gerar cerca de 
3 mil empregos, entre diretos e indiretos.

SEGUNDO CADERNO

Pagamento do 
IPTU poderá 
ser realizado 
até o dia 25

A Prefeitura comunica que o paga-
mento da primeira parcela ou da cota 
única do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), foi prorrogado até o 
próximo dia 25 de março, podendo 
ser efetuado após o dia 15 apenas 
nas agências do Banco Santander, 
retirando na própria prefeitura ou im-
primindo através do site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br e clicar no link 
‘IPTU 2013’.

Página 3

A Semana da Água 2013 terá inicio 
nesta segunda-feira (18), em Pinda-
monhangaba, visando conscientizar a 
população sobre o uso correto deste 
recurso natural. Nos cinco dias de 
evento serão oferecidas ações educa-
tivas, culturais, recreativas, de lazer, 
de conscientização, entre outras.

Semana da Água 
terá atividades 
educativas para 
a população
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Final da Copa Giba acontece no domingo

Neste sábado (16), os artistas da cidade comemoram o Dia da Poesia, com o evento ‘Poesia Viva’. A região central 
receberá manifestações artísticas, por meio de declamações, distribuição de poesias, performances e dança. 

Artistas comemoram Dia da Poesia

Shopping está sendo construído na avenida Alcides Ramos Nogueira, próximo ao Fórum e à Câmara Municipal

No evento do ano passado, os artistas declamaram poesias no Mercado Municipal

A população de Moreira César vai 
receber mais três mutirões da saúde 
este mês. Nesta sexta-feira (15), have-
rá atendimento de ortopedia, a partir 
das 7h30, no PA (Pronto Atendimento). 
No sábado (16), no Cisas (Centro Inte-
grado de Saúde e Assistência Social) 
terá consultas e procedimentos com 
médicos oftalmologistas, a partir das 
6 horas; e exames de eletrocardiogra-
ma, a partir das 8 horas. Nos três muti-
rões serão atendidas mais 150 pesso-
as pré-agendadas pelo Departamento 
de Saúde de Moreira César.

Novos mutirões 
da Saúde 
atendem mais 
150 pessoas
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Dois  homens são 
assassinados em 
bairros diferentes

Nessa quinta-feira (14), dois ho-
mens foram assassinados a tiros, em 
bairros diferentes. Um dos corpos foi 
encontrado no loteamento Beta e o 
outro, no bairro Araretama. A Polícia 
Civil está investigando os crimes.
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De 18 a 22 de março, empresários 
e microempresários de Pinda terão 
Plantão de Atendimento para esclare-
cer dúvidas sobre escrituração fiscal, 
utilizando o novo sistema online, o 
‘SIAP. NET’.

Empresários da 
cidade terão 
plantão sobre ISS
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CULTURA E LAZER 8

‘João do Pulo’ 
e ‘Zito’ abrem 
vagas para   
atletismo

O atletismo é um esporte 
que possui diversas ativida-
des. A Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Esportes, está 
com vagas abertas para quem 
deseja praticar este esporte. 
As oportunidades são para 
alunos a partir dos 7 anos. Os 
interessados devem procurar 
as secretarias dos centros 
esportivos João Carlos de Oli-
veira ‘João do Pulo’ e José Ely 
Miranda ‘Zito’. 

ESPORTES 15

O bairro Araretama foi o escolhido para sediar mais uma 
reunião entre o prefeito Vito Ardito e a população, na noite da 
última terça-feira, onde foram feitos inúmeros questionamen-
tos, principalmente no que diz respeito à limpeza do bairro e ao 
atendimento da saúde 24 horas no local. Para esta reunião, os 
moradores do CDHU, Nova Esperança, Arco Iris e Araretama 
elegeram as obras mais urgentes para a região. As três obras 
mais votadas foram a da construção de uma UPA (Unidade de 
Pronto-Atendimento) 24h, obra a ser executada no valetão que 
existe no bairro; e a de uma creche.

Moradores do Araretama e 
região defi nem prioridades 
para saúde, educação e obras

População solicitou serviços à PrefeituraPágina 3

Célia Lima

Arquivo TN

Célia Lima
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14/3 - José Ataíde, 85 anos, residente no  Alto do Cardoso.
13/3 - Conceição Aparecida dos Santos, 82 anos, residente no Vale das 
Acácias; José Maria do Nascimento, 63 anos, residente no  Goiabal;  Ana 
Beatriz Freitas, 16 anos, residente no Liberdade.
12/3 -  Francisco Carlos de Barros, 62 anos, residente no centro; Lurdes 
Ribeiro Narciso, 58 anos, residente no Castolira; Benedita Antonia Sera-
fi m, 78 anos, residente no Padre Rodolfo (Moreira César)

                              

Editorial

Tribuna do Norte 2 Pindamonhangaba, sexta-feira, 15 de março de 2013

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

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE - FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO 

www.tribunadonorte.net - contato@tribunadonorte.net

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)

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

Ontem e hoje
João Paulo OuverneyAugustin San MartimDatas ComemorativasDatas Comemorativas

- DICAS DE SAÚDE -

Escreva corretamente 
Do livro “1.000 erros de português” 

- Autor Prof. Luiz Antonio Saconni

Falecimentos

  Desculpe a nossa falha  - Se você der alguma informação 
errada em seu blog, não diga “desculpe a nossa falha”. Quem 
desculpa, desculpa alguém de (ou por) alguma coisa. Então: 
desculpe-nos pela falha.  

Veja as datas que são comemoradas 
hoje (15) e nos próximos dias:

15 – Santa Leocrécia, São Longino ou São Longuinho e 
São Clemente Maria Hoffbauer; Dia Mundial dos Direitos do 
Consumidor, Dia Nacional do Consumidor e Dia da Escola.
16 – São Carlos Garnier, Santo Antônio Daniel, São 
Taciano e  Santa Luísa de Marilac.
17 – São Patrício (Saint Patrick, Irlanda e Irlanda do Norte),  
São Paulo de Constantinopla e  São José de Arimatéia.
17 – Dia do Fã.
18 – Dia de Frei Angélico, Dia de São Cirilo de Jerusalém, 
Dia de São Narciso e Dia de São Cristiano.

Veja nesta seção de hoje o prédio que abrigou, durante muitos anos, uma das mais famosas lojas 
de móveis da cidade, e como está atualmente:

 Dengue
CUIDADO COM OS VASILHAMES
• Lave os vasilhames de água dos animais domésticos com bucha e 
sabão pelo menos uma vez por semana.

MANTENHA A TAMPA DOS VASOS SANITÁRIOS FECHADA
• Nos banheiros pouco usados, dê descarga pelo menos uma vez 
por semana.

Ontem... Na década de 60, aqui funcionava a Casas 
Farah de móveis, na praça Monsenhor Marcondes

Hoje... No mesmo prédio, com frente para três ruas, 
está a farmácia Drogalar, da família Castro Júnior

Veja, nesta edição, mais algumas empresas que possuem convê-
nio com a Associação dos  Servidores Públicos Municipais:

Mulheres e suas 
conquistas

Convênios da Associação 
dos Servidores Municipais

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ONDONTOLÓGICA:  Bio Centro – 
laboratório ( 3648-5434), Citológus (3642-7329), Clínica Clin Médic 
(3522-7980), Pró Imagem (3644-1516), Uniodonto (3643-1174), Clí-
nica Eterna (3645-9157) e Clínica Viana Voto (3642-7913).

BICICLETARIAS: CR Bicicletas (3648-5833), Fonseca (3645-2308), 
Juvenal (9784-8192), Liberdade (3645-1141 e Liberdade II (3648-6652).

A luta pelo voto, a ampliação da participação 
feminina no mercado de trabalho e a atuação 
crescente na vida pública são as principais con-
quistas comemoradas pelas mulheres no Dia In-
ternacional da Mulher, disse historiador Oswaldo 
Munteal, da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj). Para o historiador, a luta pelo voto 
no Brasil foi uma conquista de muitas mulheres 
isoladamente e também do movimento coletivo de 
mulheres, ao participarem das forças de trabalho 
nas fábricas, no campo e no setor de serviços.

O segundo eixo importante na ampliação do 
papel feminino na sociedade é a sua participação 
na família, deixando para trás a imagem restrita de 
mãe e companheira. “A mulher adquire cada vez 
mais uma liderança no lar, não como representan-
te da mãe e esposa, mas é a trabalhadora”. Esse 
processo de evolução permitiu à mulher superar a 
imagem divulgada no século 20 pelo fascismo de 
mulher reprodutora. A mulher continua sendo mãe 
e esposa, mas passa a ser ela mesma, ou seja, 
ela passa a ter uma identidade.

O historiador destacou ainda que as mulheres, 
na entrada do século 21, passaram a protagonizar 
os postos mais relevantes do país. Um exemplo é 
Dilma Rousseff, eleita no ano passado a primeira 
presidente do Brasil. “A mulher hoje é a grande 
expectativa, do ponto de vista de gênero, de uma 
virada neste mundo tão conservador que nós te-
mos. É um mundo muito masculino, extremamen-
te machista e violento”. 

O professor da Uerj também falou do papel da 
mulher no carnaval. A observação é que existe 
uma “coisifi cação” evidente da mulher, sobretu-
do nessas datas festivas, “onde aparece como 
grande produto nas prateleiras dos meios de co-
municação. A mulher é consumida nos meios de 
comunicação como uma espécie de commoditie 
(produtos minerais e agrícolas comercializados no 
mercado internacional), como soja. Se consome 
no olhar. Não é um consumo só objetivo, físico. É 
um consumo do voyerismo, que atinge diversas 
camadas da sociedade brasileira e mundial”.

Apesar das conquistas, Oswaldo Munteal afi r-
mou que há muito ainda para se avançar na his-
tória das lutas sociais das mulheres no Brasil. “Há 
muito que caminhar. Mas, eu vejo, feliz, a mulher 
chegando ao poder. Vejo pessoas na luta para ex-
pandir a presença da mulher nesse campo”. 

SOS Mulher 
recebe 
homenagem 
nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira 
(15), com início às 
19 horas, no auditó-
rio da Santa Casa de 
Misericórdia de Pin-
damonhangaba, será 
realizado um evento 
comemorativo ao Dia 
Internacional da Mu-
lher. O objetivo é di-
vulgar à sociedade o 
trabalho realizado pelo 
SOS Mulher do municí-
pio. Serão homenagea-
das diversas mulheres 
que se destacam em 
vários setores de da 
cidade. A responsá-
vel pela divulgação do 
evento é Fabiano Araú-
jo, informações pelo te-
lefone (12) 9194-3907 
e 9626-0152.

A União Evangélica de Mo-
reira César (Uemoc) elegeu, no 
dia 4 de março, a diretoria para 
o próximo biênio. Jairo Cypriano 
foi reeleito presidente da asso-
ciação de pastores, que reúne 
18 igrejas evangélicas do distrito.

A Uemoc promove encon-
tros e vigílias periodicamente e 
é responsável por organizar a 
Semana Evangélica de Moreira 
César, que terá a quinta edição 
em setembro de 2013.

A Semana Evangélica é ins-
tituída em Pindamonhangaba 

através de uma Lei Municipal de 
2002 e conta com todo o apoio 
logístico da Prefeitura. Em Mo-
reira César, o presidente da 
Uemoc, Jairo Soares Cypriano, 
explicou que o objetivo da con-
fraternização é reunir todos os 
fi eis evangélicos durante para 
louvar um só Deus.

A Vigília Desperta Moreira 
César acontece de dois em dois 
meses, na sede da associação, 
próximo ao Centro Esportivo Zito, 
das 22  às 6 horas, e é aberta à 
todo comunidade evangélica.

PSDB de Pinda realiza convenção domingo

O SOS (Serviço de 
Obras Sociais) de Pinda-
monhangaba vai realizar os 
seguintes cursos profi ssio-
nalizantes:

Curso de 
drenagem facial

Melhore marcas de ex-
pressão, rosto cansado, 
olheiras, inchaços no rosto 
e acne. Dia: 25/3 – das 14 
às 17 horas. Um mês de du-
ração.  Curso apostilado e 
com certifi cado.

Curso de penteados

Aprenda técnicas de co-
ques, tranças, torcidos, pente-
ados para debutantes, noivas, 
madrinhas, penteados clás-
sicos e modernos. Dia: 26/3 
– das 18 às 20 horas. Dois 
meses de duração. Curso 
apostilado e com certifi cado.

Curso de drenagem 
linfática estética

Aprenda as técnicas que 
reduz medidas, afi na silhue-
ta, elimina inchaços e dimi-
nui a celulite. Dia 4/4 – das 
18 às 21 horas. Dois meses 
de duração. Curso apostila-
do e com certifi cado.

Curso completo 
de cabeleireiro

Técnicas de corte, tra-
tamento do cabelo, pente-
ados, tintura, permanente, 
refl exos, luzes, alisamentos, 
etc. Dia 25/6 – das 18 às 20 
horas. Dez meses de dura-
ção. Curso apostilado e com 
certifi cado.

Mais informações pelos 
telefones (12) 3642-2787 e 
3642-3023.

União Evangélica do Distrito de Moreira César elege diretoria

Diretoria da Uemoc eleita dia 4 de março

SOS realiza cursos 
profi ssionalizantes

O PSDB – Partido da So-
cial Democracia Brasileira, de 
Pindamonhangaba – realiza 
sua Convenção Municipal nes-
te domingo (17), no horário 
das 14 às 18 horas, no prédio 
da Câmara Municipal (rua Alci-
des Ramos Nogueira, 86).

A Ordem do Dia será a se-
guinte: eleição,  por voto direto 

e secreto, do Diretório Muni-
cipal, que será constituído de 
39 membros e 13 suplentes; 
eleição de 13 delegados e igual 
número de suplentes à Con-
venção Estadual; eleição do 
Conselho de Ética e Disciplina, 
constituído de cinco membros 
efetivos e igual número de su-
plentes.

Também serão eleitos: Co-
missão Executiva Municipal e 
seus suplentes, e membros 
efetivos e suplentes do Con-
selho Fiscal. Todos os militan-
tes, simpatizantes e filiados 
são convidados. O atual presi-
dente da Comissão Executiva 
Municipal é Cláudio Teixeira 
Brazão “Macaé”.

Os moradores do Araretama 
podem participar dos trabalhos 
com a 3ª Idade (a partir de 50 anos) 
que são desenvolvidas no centro 
comunitário do bairro, toda quarta-
-feira com início às 14 horas.

Bingo 
Sexta-feira (15), às 14 horas, 

será realizado um bingo com 
vários prêmios, incluindo 

cobertor, colchão, bolsa, cesta 
básica, entre outros.

Baile das Mães
Um baile comemorativo ao 

Dia das Mães acontece em 18 
de maio, das 18 às 22 horas, 

que deverá contar com grande 
público.

“Este projeto de entretenimen-
to e lazer é realizado e coordena-
do por Haideé Ferrari e Luiz Gon-
zaga, em parceria com o CCI de 
Campinas e apoiado pelo Cras do 
Araretama”, afi rma Haideé.

Grupo desenvolve atividades para 3a idade

Divulgação
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A Prefeitura comunica 
que o pagamento da primeira 
parcela ou da cota única do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) foi prorroga-
do até o próximo dia 25 de 
março. Até o dia 15 de mar-
ço, o IPTU pode ser pago em 
qualquer agência bancária. 
Após o dia 15 de março, o 

IPTU somente será recebido 
nas agências do Banco San-
tander.

O munícipe que não re-
cebeu o carnê de IPTU 2013 
poderá retirar o carnê na 
prefeitura municipal ou im-
primir através do sitewww.
pindamonhangaba.sp.gov.br 
e clicar no link “IPTU 2013”

A população de Moreira 
César vai receber mais três 
mutirões da saúde este mês. 
Nesta sexta-feira (15), haverá 
atendimento de ortopedia, a 
partir das 7h30 no PA (Pron-
to Atendimento). No sábado 
(16), no Cisas (Centro Inte-
grado de Saúde e Assistên-
cia Social) terá consultas e 
procedimentos com médicos 
oftalmologistas, a partir das 6 
horas; e exames de eletrocar-
diograma, a partir das 8 horas.

Todos os procedimentos 
serão feitos apenas em pacien-
tes devidamente agendados.

Com os mutirões dos dias 
15 e 16 de março, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba vai 
atender mais 150 pessoas – 
50 em cada área. Nas últimas 
semanas, no PA e no Cisas 
foram realizados mutirões 
nestas especialidades e tam-
bém em ortopedia. Somados 
todos, cerca de 300 pessoas 

Novos mutirões da Saúde vão 
atender mais 150 pessoas

estão sendo beneficiadas.
De acordo com o Depar-

tamento de Saúde de Moreira 
César, será feito um cálculo 

da demanda existente para 
saber se há necessidade de 
novos atendimentos. Segun-
do o órgão, o objetivo das 

ações é agilizar as consultas 
e exames e terminar com as 
filas de espera em cada espe-
cialidade da medicina.

O Projeto de Educação Ambiental “Casa Verde”, 
da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, está com inscrições abertas 
para o curso “Ecologistas do Futuro”.

O curso tem como requisito fomentar a forma-
ção de cidadãos conscientes, aptos para decidirem e 
atuarem na realidade socioambiental em defesa do 
meio ambiente e a qualidade de vida.

As vagas são limitadas e o curso é voltado para 
crianças do 4º ao 9º anos. As inscrições devem ser 
realizadas pelos pais ou responsáveis, na Casa Ver-
de, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas. 
A Casa Verde fica na rua Guilherme Nicoletti, 956, 
Vila São Benedito.

Crianças podem 
participar de curso 
de ecologiaO bairro Araretama foi o 

escolhido para sediar mais 
uma reunião entre o prefeito 
Vito Ardito e a população, na 
noite da última terça-feira, 
onde foram feitos inúmeros 
questionamentos, principal-
mente no que diz respeito à 
limpeza do bairro e ao aten-
dimento da saúde 24 horas no 
local.

Para esta reunião, que 
aconteceu no Centro Educa-
cional Maria José Ardito Le-
rario, os moradores dos bair-
ros CDHU, Nova Esperança, 
Arco Iris e Araretama foram 
convidados a participar para 
eleger as obras mais urgentes 
para a região. Após inúmeras 
perguntas e dúvidas, as três 
obras mais votadas foram a 
da construção de uma UPA 
(Unidade de Pronto-Atendi-
mento) 24h, obra a ser exe-
cutada no valetão que existe 
no bairro; e a de uma creche, 
para atender a demanda de 
crianças nestes bairros.

Prefeitura define com população 
do Araretama obras para a região

O prefeito Vito Ardito Le-
rario  junto do vereador Profes-
sor Eric (PR), foram recebidos 
pelo deputado estadual André 
do Prado (PR), na Assembleia 
Legislativa de São Paulo.

No encontro que aconteceu 
no último dia 7, foi reivindi-
cado pelo  vereador Professor 
Eric, com o apoio do prefeito, 
emendas para o município e 

a implantação de mais cursos 
para Escola Técnica de Morei-
ra César.

 Além disso, foi solicita-
do, junto ao Governo do Es-
tado, recursos para cobertura 
das quadras esportivas dos 
bairros Marieta Azeredo e 
Vale das Acácias, localizadas 
em Moreira César.

José Altair da Silva Rangel, 

membro da Executiva Nacio-
nal e coordenador do PR no 
Vale do Paraíba também se fez 
presente na reunião.

O prefeito declarou que o 
encontro foi de suma impor-
tância para Pindamonhanga-
ba. “Agradeço a recepção do 
deputado estadual André do 
Prado, que em breve estará 
visitando nossa cidade. Par-

cerias são fundamentais para 
o crescimento do município e 
com certeza vamos continuar 
esse trabalho”.

“Quero agradecer ao pre-
feito Vito Ardito Lerario por 
participar do encontro,  onde 
tratamos de discutir melho-
rias para a educação de Pin-
damonhangaba”, salientou o 
vereador Professor Eric.

Com apoio do Legislativo, prefeito 
busca emendas para Pinda

A Semana da Água 2013 
terá inicio nesta segunda-
-feira (18) em Pindamonhan-
gaba, visando conscientizar à 
população sobre o uso corre-
to deste recurso natural.

Nos cinco dias de evento 
serão oferecidas ações edu-
cativas, culturais, recreati-
vas, de lazer, de conscienti-
zação, entre outras.

A abertura solene da Se-
mana da Água, que será rea-
lizada na Câmara Municipal, 
a partir das 20 horas, contará 
com palestras dos engenhei-
ros Paulo Valladares Soares e 
José Luiz Carvalho.

Temas como: “Pagamen-
to dos serviços ambientais” e 
“A importância da floresta e 
conservação da água”, serão 
abordados. 

Além disto, os munícipes 
poderão participar de várias 
atividades, todas com foco 
educativo, principalmente para 

os alunos da Rede Municipal 
de Ensino, público envolvido 
na programação do evento.

Já na terça-feira (19), será 
realizada uma blitz de alerta 
à população em relação aos 
cuidados com a água, na pra-
ça Monsenhor Marcondes. 
Na quarta-feira (20), acon-
tece uma gincana ecológica, 
na Praça do Quartel, para as 
crianças das escolas munici-
pais, além de apresentação 
de teatro. A gincana con-
tinua na quinta-feira (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 Prin-
cesa, com a divulgação dos 
vencedores dos concursos 
de desenho, frases e redação, 
atividades diversas e apre-
sentação de teatro.

Semana da Água: 
população terá 
palestra sobre 
conservação

A rodovia SP-62, trecho 
Ver. Abel Fabrício Dias (Pin-
da/Moreira César) teve seus 
canteiros laterais e central 
limpos na última semana. 
Os serviços foram feitos por 

equipes do DER-SP. 
Com a capina, a estrada 

está com melhor visibilidade 
para milhares de condutores 
que passam pelo trecho dia-
riamente.

Estrada Pinda/Moreira 
César recebe limpeza

Pagamento do IPTU poderá ser realizado até o dia 25
Somente a primeira 

parcela do IPTU poderá 
ser paga até o dia 25 de 
março. As subsequentes 
terão o vencimento no dia 
15 de cada mês.

Informações pelo www. 
pindamonhangaba.sp.gov.br

O pagamento do IPTU poderá ser 
realizado das seguintes formas:

• Pagamento em cota única, com desconto de 10%, até o dia 25 de março;
• Pagamento em duas cotas, com desconto de 5%, para pagamento da 

primeira cota até o dia 25 de março e a segunda cota até o dia 15 de abril;
• Pagamento em até 10 parcelas, com desconto de 2% até a data do 

vencimento de cada parcela.

Célia Lima

Assessoria Ver. Roderley Miotto

Célia Lima

Mutirão de oftalmologia vai beneficiar mais 50 pessoas em Moreira César

Com a limpeza, a estrada ficou mais segura

Prefeito Vito Ardito Lerario comenta sobre obras para região do Araretama
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A Comunidade Aliança 
Jesus Agora de Pindamo-
nhangaba promove, na Pás-
coa, a tradicional encenação 
Paixão de Cristo.

O evento irá arrecadar 
alimentos não perecíveis, 
como arroz, feijão ou óleo, 
para as instituições carentes 
da cidade. 

A encenação apresentará 
os últimos momentos antes 
da crucificação, e os primei-
ros após a ressurreição de 
Cristo, que será apresentada 
por diversos jovens e inte-
grantes da comunidade. 

O espetáculo será no dia 
29 de março, no ginásio de es-
portes Tobias Salgado, da Fer-

Comunidade religiosa promove 
encenação da Paixão de Cristo

Entre os dias 8 e 13 de 
março, foi realizado nas ci-
dades de Lucca e Floren-
ça, na Itália, a 33ª Reunião 
Anual da Federação Mundial 
dos Clubes, Centros e Asso-
ciações Unesco, juntamente 
com a Conferência Interna-
cional, com o tema: “A lin-
guagem universal da música 
e da arte para a ética global”.

 Estiveram presentes no 
evento mais de 40 delega-
ções, representando vários 
países, destacando-se Armê-
nia, Áustria, Brasil, Cama-
rões, Cazaquistão, Chipre, 
China, Espanha, Estados 
Unidos, França, Índia, Itália, 
Japão, Líbano, Porto Rico, 
Portugal, Romênia, Rússia, 
Vietnã, dentre outros.

 O presidente da Fundação 
Universitária Vida Cristã e 
diretor da Faculdade de Pin-
damonhangaba, profº. Luís 
Otávio Palhari esteve repre-
sentando o Brasil durante o 
encontro, sendo convidado 
a oficializar e presidir a pri-
meira Instituição da WFU-
CA/Unesco no Brasil. Nas 
reuniões “Executive Board” 
também representou a Fede-
ração de Clubes Unesco da 
América Latina e Caribe, no 
lugar do Dr. Enrique Rente-
ria Castro, que não pode estar 
presente por motivos maio-
res. Em sua fala, o profº. Luís 
Otávio Palhari apresentou os 
projetos em andamento na 
América Latina e Caribe, e o 
início dos trabalhos no Bra-

sil, projetos e atividades já 
realizadas e em andamento. 
“O Brasil marca presença na 
Unesco, trabalhando para um 
mundo melhor e um Brasil 
melhor”, ressaltou.

 A programação da 33ª 
Reunião Anual da Federação 
Mundial dos Clubes, Centros 
e Associações Unesco con-
tou com uma agenda mui-
to intensa, sendo realizadas 
conferências e workshops 
com os temas: Ética e meio 
ambiente; Ética, arte e cul-
tura; Ética e educação; Ética 
e economia; Ética e música; 
Formação na ética global, en-
tre outros. Um dos momentos 
mais importante do evento 
foi a entrega do oficio soli-
citando a Unesco e a ONU a 
instituição do “Dia Interna-
cional da Ética Global”.

Durante os trabalhos, 
foram realizados apresenta-
ções artísticas e concertos, 
destacando-se a presença de 
Andrea Bocelli no Teatro Gi-
glio, a Orquestra Sinfônica 
de Lucca e a Nona Sinfonia 
de Beethoven - apresenta-
da pelo Instituto Musical L. 
Boccherini e serenatas.

 O evento contou ainda 
com as reuniões oficiais da 
WFUCA - Federação Mun-
dial dos Clubes, Centros e 
Associações da Unesco - e 
das delegações internacionais 
- que foram sediadas no Palá-
cio Ducale, no salão nobre da 
Galeria Ammannati e no Palá-
cio Vecchio, em Florença.

Pinda participa 
de reunião da 
Unesco

De 18 a 22 de março, em-
presários e microempresários 
de Pindamonhangaba, pode-
rão contar com um Plantão 
de Atendimento para retirar 
dúvidas sobre escrituração 
fiscal, utilizando o novo sis-
tema online, o ‘SIAP. NET’ - 
Sistema Online de Escritura-
ção e Emissão de Nota Fiscal 
de Serviço Eletrônica.

Serão disponibilizados dois 
guichês, somente para efetuar 
este atendimento, que será re-
alizado no setor de Protocolo.

Lembrando que o ven-
cimento do ISSQN compe-
tência fevereiro/2013, foi 
prorrogado para o dia 25 de 
março de 2013.

Caso os empresários não 
possam comparecer à Pre-
feitura durante o plantão de 
atendimento, uma visita até a 
empresa poderá ser agendada 
no mesmo período, por meio 
do telefone (12) 3644-5681.

O acesso ao sistema é 

Plantão de Atendimento sobre ISS será 
disponibilizado a empresários da cidade

voltado para empresas, con-
tadores, gráficas, cartórios, 

construção civil, bancos en-
tre outros. Para obter outras 

informações acesse www.
pindamonhangaba.sp.gov.br

roviária, a partir das 19h30.
Nesta data, o clube estará 

fechado em todas suas de-
pendências (piscina, sauna, 
academia, lanchonete e setor 
administrativo). Somente o 
ginásio abrirá, a partir das 19 
horas, para receber o público.

Presidente da Funvic representou Pindamonhangaba

Delegações de 40 países participaram do encontro

Comunidade 
Aliança Jesus 

Agora, da 
Igreja Católica, 

é responsável 
pela encenação 

da Paixão de 
Cristo, que 

acontece dia 
29 de março, 
às 19h30, no 

ginásio da 
Ferroviária 

Página online do novo sistema, que pode ser acessado via site da Prefeitura

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Diversas pessoas que vi-
ram o estado em que ficou um 
Fiat Uno, após ser  totalmente 
destruído em um acidente com 
dois caminhões, definiram o 
fato como “um milagre”. O 
motorista do carro,  Antonio 
Franco, 55 anos, residente no 
bairro Ipê I, sofreu ferimentos 
de pouca gravidade.

O acidente aconteceu na 
rodovia Vereador Abel Fa-
brício Dias (SP 62) perto  da 
rotatória de acesso a Morei-
ra César, terça-feira (12), às 
21h25.  O Uno bateu na tra-
seira de um caminhão que 
teria reduzido a velocidade 
devido a uma “lombada”, e 
foi prensado por outro cami-
nhão que vinha logo atrás. Os 
caminhões têm placas de São 
José dos Campos e os três 
veículos trafegavam no sen-
tido Pinda-Moreira César.

Segundo testemunhas, 
“notando que o  caminhão 
que vinha atrás não conse-
guiria evitar a colisão, o mo-

Carro é destruído em acidente e 
motorista escapa milagrosamente

O Fiat Uno ficou completamente destruído após ser “prensado”

torista do Uno se jogou para o 
banco do carona, o que salvou 
sua vida, pois teve somente 

ferimentos leves na cabeça e 
no braço”, apesar do carro ter 
sido destruído. Ele foi condu-

zido do Pronto-Socorro para 
ser medicado, e os motoristas 
dos caminhões saíram ilesos.

Divulgação

Na tarde do dia 5 de mar-
ço, uma carreta com uma car-
ga de carne avaliada em R$ 
111 mil foi recuperada em 
Pindamonhangaba.  O veí-
culo tinha sido roubado na 
via Dutra,  em São José dos 

Encontrada em Pinda carreta 
roubada com carga de R$ 111 mil

Campos. O motorista foi do-
minado por homens armados 
e encapuzados, que o deixa-
ram em Guarulhos. 

 Em seguida os bandidos 
vieram até Pindamonhanga-
ba, e como não consegui-

ram  desativar o rastreador,  
decidiram abandonar a car-
reta próximo a um posto de 
serviços localizado no km 
94 da Dutra.

 A Polícia Rodoviária Fe-
deral recuperou  a carga de 

27,5 kg de carne, que ainda 
estava intacta. O motoris-
ta foi libertado na cidade de 
Guarulhos, sem nenhum feri-
mento. O fato foi registrado 
no 1º DP e a Polícia Civil está 
trabalhando no caso.

O jovem J.J.L.M., 22 
anos, residente no bairro Ci-
dade Jardim, foi vítima de 
tentativa de assassinato, às 
16h30 de domingo (10). Ele 

Jovem sofre tentativa 
de assassinato

disse ter sido atingido por 
três homens que fugiram, foi 
socorrido pela viatura de res-
gate do Corpo de Bombeiros e 
conduzido ao Pronto-Socorro.

Objetos 
apreendi-

dos com os 
dois 

homens

Dois homens acusados 
de roubarem  um veículo em 
Taubaté foram presos pela  
Polícia Militar de Pindamo-
nhangaba no dia 1º de março. 
Os policiais viram um carro 
suspeito e resolveram fazer 
um acompanhamento. Os 
ocupantes do veículo atira-
ram contra a viatura quando 
sentiram que estavam sendo 
seguidos. Após abandonarem 
o automóvel em uma rua do 

Acusados de roubo de 
carro são presos pela 
polícia de Pinda

bairro Victoria Park, os as-
saltantes fugiram a pé e ten-
taram se esconder no bairro 
das Campinas, onde foram 
presos. A PM apreendeu com 
eles uma arma calibre 38 com 
seis munições, R$ 470 em 
dinheiro e quatro folhas de 
cheque pertencentes ao dono 
do veículo. Os homens foram 
presos em flagrante por rou-
bo, disparo e porte ilegal de 
arma de fogo.

Um adolescente suspeito 
de haver matado um homem 
em um bar, no Distrito de 
Moreira César, na madruga-
da do dia 24 de fevereiro, foi 
preso pela Polícia Militar no 
dia 28.  Segundo os policiais 
militares, o garoto acusado,  
de 16 anos, reconheceu haver 
participado do crime ocor-

Preso  adolescente suspeito 
de matar homem em bar

rido no estabelecimento co-
nhecido com ‘Bar do Ivan’. 
Em seguida,  na casa do me-
nor, os policiais apreenderam 
um revólver calibre 38, mas 
o rapaz alegou que a arma 
utilizada no crime teria sido  
outra, uma pistola 635. O jo-
vem foi levado à delegacia, 
que está apurando o caso. 

Uma mulher de 30 anos, 
residente no Jardim Roseli, 
registrou queixa de tenta-
tiva de estupro, que teria 
ocorrido domingo (10), à 
5 horas, no bairro Campo 
Alegre. Segundo a vítima, 
ela teria saído com amigos 
e na volta, quando estavam 

Mulher acusa amigo de estupro
na casa de sua irmã, um 
rapaz a agarrou, deitou-a 
no sofa e tentou manter re-
lação contra sua vontade.  
Ela se debateu e gritou pela 
irmã, que entrou na sala 
e atirou uma garrafa no 
agressor, que pegou suas 
roupas e fugiu.

Um veículo Golf, placa 
FBD-4980 de Taubaté, pe-
gou fogo  por volta da meia 
noite do último dia 9, no 
bairro do Mandu. A PM foi 

Automóvel roubado pega 
fogo no Mandu

ao local e constatou que ele 
tinha sido roubado no dia 8, 
em Taubaté, e pertencia à 
M.C.J., que foi informada 
do fato.

Homem é detido por 
beber e pilotar moto

O.A.A., 33 anos, residente 
no Piracuama, foi detido pela 
polícia às 23h40  do último 
dia 10 no Ribeirão Grande, 
quando conduzia uma moto 
Honda CB 300. Segundo os 

policiais, deu positivo no tes-
te do bafômetro e o acusado 
foi conduzido à delegacia do 
município, onde foi registra-
do o fato e determinado o va-
lor da fiança.

J.R.M., 31 anos, dirigia 
um Monza placa de Pinda, às 
19h44 do último dia 9, quan-
do perdeu o controle e bateu 
em uma Brasília amarela que 
estava estacionada em uma 
rua no loteamento Castolira. 

Motorista embriagado 
bate em carro parado

Policiais militares foram ao 
local e disseram que o causa-
dor do acidente apresentava 
sinais de embriaguez, mos-
trando “voz pastosa, dificul-
dade motora  e exalando odor 
etílico”.

A Polícia Militar foi 
chamada no Pronto-Socor-
ro às 20 horas do último dia 
10 para registrar ocorrência 
de uma pessoa que chegou 
ao local ferida por um gol-
pe de facão. E.S., 39 anos, 

Homem é agredido com facão
residente no Mombaça, 
disse que caminhava pelo 
bairro onde mora quando 
um carro quase o atrope-
lou, em seguida o motorista 
deu ré e o agrediu usando 
um facão. 

Um incêndio destruiu 
um pequeno caminhão na 
rodovia Floriano Rodrigues 
Pinheiro (Taubaté-Campos 
do Jordão), na manhã de 
terça-feira (12). O motoris-
ta declarou que  percebeu 
o início de um curto-cir-

Caminhão é destruído 
por incêndio

cuito e parou o veículo no 
acostamento, mas o fogo se 
alastrou muito rápido e con-
sumiu o veículo, nada po-
dendo ser feito.  A Polícia 
Rodoviária Federal compa-
receu ao local e tomou as 
devidas providências.

A.O., 26 anos, residente 
no loteamento Cícero Prado, 
pilotava uma moto Honda 
CG 125 pela rodovia Amador 
Bueno da Veiga, km 55 (Pin-
da-Roseira) quando um carro 

Motorista foge do local do acidente
de cor escura, com faróis apa-
gados, entrou na pista e a coli-
são foi inevitável. O motorista 
não se importou com a vítima 
caída no asfalto e fugiu do lo-
cal sem prestar socorro.

Um automóvel Uno 
Mile placa BHT-3728 de 
Guaratinguetá, foi encon-
trado abandonado no bair-
ro do Goiabal, em Pinda, 
às 14 horas de do último 
dia 9. A PM foi informada 

Carro furtado em Guará 
é achado em Pinda

da existência do veículo ali 
estacionado, foi ao local e 
constatou que o mesmo ha-
via sido furtado em Guará. 
O proprietário, F.J.V.M., 53 
anos, foi informado e rece-
beu o carro de volta.

Fiat Uno é encontrado 
abandonado na rua

Um veículo Fiat Uno 
vermelho, placa CBZ-4458 
de Cunha, foi encontra-
do abandonado na rodovia 
Luiz Dumont Villares, Mo-
reira César, às 9h15 do 3 de 

março. A Polícia Militar foi 
ao local e constatou que o 
veículo estava aberto, sem 
as chaves, e verificaram que 
seu proprietário é L.A.S., 
42 anos.

Dicas  de  Segurança
CICLISTAS - A bicicleta é um veículo e deve ser conduzida como 

qualquer outro veículo motorizado. Se o ciclista quer ser levado a sério 
pelos demais motoristas deve: respeitar a mão de direção da rua, o se-
máforo, a faixa de pedestres, andar pelo bordo da pista e, principalmente, 
não circular pela calçada.

CAIXA ELETRÔNICO - Se você precisar estacionar seu veículo a 
uma certa distância do equipamento, não deixe nenhuma pessoa no inte-
rior do carro. Ela pode ser rendida por marginais e ficar como refém, para 
que você entregue todo o dinheiro que sacou.

Nessa quinta-feira (14), 
dois homens foram encon-
trados mortos a tiros, em 
bairros diferentes. A polícia 
militar, atendendo um telefo-
nema, compareceu ao lotea-
mento Beta, e chegando ao 
local às 2 horas, encontrou 
M.R.F, 35 anos, motoboy, 
morto com ferimentos a bala 
na cabeça e nas costas. Tes-
temunhas informaram ter 
sido visto uma moto de cor 
escura com dois ocupantes, 

Dois  homens são 
assassinados em 
bairros diferentes

que disparam contra o rapaz.
O outro cadáver foi 

achado às 4 horas, no bair-
ro Araretama, e a PM cons-
tatou tratar-se de W.A.A., 
28 anos, que estava caído 
ao lado de uma moto mar-
ca Dafra, placa de Pinda-
monhangaba. Os policiais 
disseram que no bolso de 
sua  bermuda foi achada 
uma porção de pó branco, 
confirmada posteriormente 
como sendo cocaína.

A PM apreendeu domin-
go (10), 60 frascos de lança 
perfume no bairro Água Pre-
ta. Os policiais faziam patru-
lhamento pelo local quando 
viram dois homens em uma 
motocicleta, e os abordaram, 
encontrando em poder dos 
mesmos o produto. Dois ra-
pazes foram abordados por 

Polícia Militar 
apreende 60 frascos 
de lança perfume

outra equipe policial no mes-
mo dia, às 19h30, no Vale das 
Acácias. Foram encontrados 
com eles uma porção de ma-
conha e a quantia de R$ 12,50. 
Na residência de um deles,   a 
PM ainda localizou 57 pedras 
de crack. Os homens e os 
materiais apreendidos foram  
conduzidos ao 1º DP.

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

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

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

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

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

Vereador dr. Marcos aurélio Villardi

Vereador MartiM cesar

Diretoria De ComuniCação/CVP

Diretoria De ComuniCação/CVP
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Vereador Janio lerario

Vereador Felipe césar - Fc

Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Felipe César – FC 
enviou solicitação ao Executivo 
pedindo que sejam tomadas as 
providências necessárias visan-
do o retorno do carro fumacê 
pelos bairros da cidade para 
ajudar no combate à dengue.

De acordo com o vereador, 
é grande o número de pessoas 
com sintomas da dengue em 
nossa cidade, e o retorno do 
carro fumacê será de grande 
ajuda na redução dos focos do 
mosquito da dengue, bem como 
dos pernilongos que infestam 
e atacam principalmente nos 
bairros de nossa cidade. Felipe 
César – FC pede ainda que seja 
estudada a compra e utilização 
da moto fumacê, que já opera em 
várias cidades do estado.

Viva Pinda
O vereador Felipe César – FC 

enviou solicitação à empresa  
de ônibus Viva Pinda, sobre a 
implantação de novas linhas de 
ônibus, bem como a colocação 
de novos horários em linhas 
já existentes, como forma de 
minimizar o problema dos 

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) esteve no dia 08, 
sexta-feira, em visita ao bairro 
do Carangola, acompanhado 
pelo Secretário de Governo 
e Integração, Francisco Nor-
berto Silva Rocha de Moraes, 
para acompanhar as obras que 
estão sendo executadas pela 
prefeitura, para melhorias e 
ampliação das galerias do 
bairro.

O vereador Professor Os-
valdo circulou pelas ruas 
com o Secretário e mostrou 

Felipe César – FC pede 
o retorno do carro fumacê 
no combate à dengue

atrasos e superlotação encon-
tradas pela população usuária, 
principalmente do Mantiqueira 
e Pasin. Segundo o vereador, a 
população  reclama que chegam 
atrasado no trabalho devido aos 
horários, atrasos e superlotação 
da empresa Viva Pinda. “Muitos 
funcionários contam que estão 
chegando atrasados nos seus 
empregos e vários deles já foram 
despedidos por isso”, destaca o 
vereador.

Caso das camisetas
O vereador Felipe César – FC 

enviou solicitação ao Executivo 
pedindo informações a respeito 
do destino das cerca de 2.000 
camisetas que foram alvo de 
matéria exibida na TV Vanguar-
da e jornal Tribuna do Norte, 
encontradas em um depósito 
da prefeitura. O vereador pede 
ainda o nome estampado nas 
camisetas encontradas e nas 
atuais que estão circulando pela 
cidade, informando os custos das 
atuais e das antigas, bem como 
todo processo que envolveu as 
respectivas compras.

Vereador Professor 
Osvaldo visita bairro 
do Carangola

AcompAnhAdo pelo Secretário de Governo 
norberto, profeSSor oSvAldo AveríGuA obrAS

as necessidades e os locais 
mais afetados pelas chuvas, 
que há anos vem afligindo os 
moradores do Carangola. Em 
conversa, o Secretário disse ao 
Vereador que as medidas para 
solucionar os problemas com 
as enchentes, serão tomadas 
em breve.

O vereador Professor Os-
valdo ressaltou que em breve 
estará com o prefeito Vito 
Ardito, visitando o bairro 
novamente e que espera uma  
solução mais rápida por parte 
do Executivo.

O vereador Cal está feliz e 
confiante pela parceria entre a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, através do Prefeito Vitão 
e a FIESP/CIESP, por seu 
Presidente Paulo Skaf para 
a construção do Centro Inte-
grado do SESI. A obra deverá 
abrigar um Centro Esportivo 
e Escolar, com capacidade 
para atender diariamente mil 
alunos, com foco na formação 
social escolar do profissional a 
ser inserido no mercado de tra-
balho. Cal enfatiza que “este é 
um grande passo para o desen-
volvimento de Pindamonhan-
gaba, pois formará jovens da 
nossa cidade qualificados para 
o nosso mercado de trabalho 
atendendo, principalmente, as 
indústrias que aqui estão se 
instalando e também as que 
já estão em funcionamento”. 
O vereador enfatiza que esta 
escola é muito esperada pela 
população, principalmente 

O vereador Dr. Marcos Au-
rélio (PR) quando estava em 
campanha em 2012 disse que o 
SAMU era uma necessidade da 
população e, por diversas vezes, 
apresentou o Requerimento 
13/2012 em sessão ordinária 
sempre pensando em melhorar 
a saúde e o atendimento de 
emergência do município. 

Dr. Marcos Aurélio Villardi 
demonstra estar muito satisfeito 
com a implantação do SAMU 
que, em breve, deve estar che-
gando com unidades em Pin-
damonhangaba e Taubaté para 
atender Pinda e região.

Segundo o vereador, o 
SAMU atende rápido e no local 
em que o paciente está, faz o so-
corro pré-hospitalar em casos de 
emergência de forma a reduzir 
o número de óbitos, o tempo 
de internação em hospitais e as 
sequelas decorrentes da falta 
de pronto-atendimento. “A im-
plantação do serviço será mais 
uma conquista para a população 
e para a melhoria da saúde no 
município”, afirma o vereador 

O vereador Martim Cesar 
(DEM), solicitou ao Poder 
Executivo, estudos para que 
seja confeccionada uma fai-
xa de pedestre elevada (com 
lombada), no cruzamento da 
avenida Dr. Antônio Pinheiro 
Junior com o Anel Viário, 
próximo a rotatória Vereador 
Nelson Narezi.  Pois o local 
tem um grande fluxo de veí-
culos que dificulta a travessia 
de pedestres, principalmente 
os alunos do Colégio Ânglo 
e moradores da região.

Iluminação
Pública
O vereador Martim Cesar 

solicitou ao Poder Executivo, 
estudos para que seja feito a 
manutenção da iluminação 
pública na Praça da Abolição, 
localizada na esquina das 

Martim Cesar pede 
faixa de pedestre 
elevada no Anel Viário

ruas Nove de Julho e Antô-
nio Augusto Rodrigues, atrás 
do Centro Esportivo João do 
Pulo, no bairro Campo Alegre. 
Segundo o vereador, a falta 
de iluminação adequada tem 
causado muitos transtornos 
colocando em risco a seguran-
ça de moradores e transeuntes.

Infraestrutura 
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo, 
é a realização de estudos 
visando a construção de 
um Centro Comunitário, no 
Loteamento Vila Suíça, a 
implantação de uma AMI - 
Academia da Melhor Idade 
e um Parque de Recreação 
Infantil, promovendo uma 
melhor qualidade de vida aos 
moradores daquela região da 
cidade.

Dr. Marcos Aurélio diz 
que Cidade merece SAMU 
e Pronto Socorro Infantil

Dr. Marcos Aurélio.
O QUE É O SAMU
O SAMU (Serviço de Aten-

dimento Móvel de Urgência) 
192 é destinado a todos os mu-
nicípios, participando de uma 
rede de atenção às urgências 
integrada e regionalizada, per-
mitindo o atendimento qualifi-
cado à população em situações 
de urgência e emergência no 
ambiente pré-hospitalar de ma-
neira ininterrupta, nas 24 horas, 
7 dias por semana. 

A ambulância é a vitrine do 
SAMU. É a parte mais visível, a 
que se vê nas ruas. São mais de 
1.500 distribuídas em municí-
pios já atendidos pelo programa. 
Dependendo da área, há também 
motos, lanchas e helicópteros. 
Atualmente, o SAMU 192 está 
presente em todos os estados 
brasileiros com 159 Centrais de 
Regulação Médica que abran-
gem 1.627 municípios. São 
aproximadamente 112 milhões 
de pessoas que podem contar 
com o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência.

Cal cumprimenta Prefeito 
Vito Ardito por parceria 
com FIESP/CIESP

os jovens e o que “depender 
da aprovação da Câmara de 
Vereadores, desde já podem 
contar com todo seu apoio”.

Projeto de 
recuperação 
de calçadas
O vereador José Carlos 

Gomes – Cal (PTB) está 
parabenizando o Prefeito 
Vito Ardito pela realização 
do “Programa de Recupera-
ção de Calçadas” em todo o 
município. O vereador havia 
sugerido também que fosse 
feito em parceria com a ACIP,  
no centro da cidade, com os 
comerciantes para a coloca-
ção de piso padronizado que 
embelezaria a área central de 
Pindamonhangaba. As pessoas 
que desejarem aderir a este 
programa devem procurar 
informações pelo telefone (12) 
3644-5209 com Luciano, na 
Secretaria de Obras e Serviços 
da Prefeitura.

O vereador Ja-
nio Ardito Lerario 
(PSDB), sempre 
atento aos anseios 
da comunidade 
apresentou diver-
sas indicações que 
foram aprovadas 
na última sessão 
ordinária e enca-
minhados ao Po-
der Executivo.

Uma das rei-
vindicações é a 
fiscalização de 
entulhos que são 
colocados nas 
calçadas e que atrapalham a 
circulação de pedestres. Janio 
Lerario ressalta que “as calça-
das 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. 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, es-
ses caramujos contaminam a 

Vereador Janio Lerario 
encaminha diversos 
pedidos ao Executivo

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 escor-
piões 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 alerta a população: “Man-
ter 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”.

preFeito Vito ardito e o presidente da Fiesp, paulo skaF eM reunião eM são  paulo 
para tratar da parceria entre as duas instituições

assessoria Da FiesP/CiesP
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O vereador Toninho da Farmá-
cia (PDT) está junto com os mo-
radores do Queiroz,  lutando para 
que o loteamento seja legalizado 
pela prefeitura. Com a legalização 
diversas melhorias importantes 
deverão ser implantadas como: 
asfalto, rede de esgoto, serviços 
de correio, construção de bocas 
de lobo, e principalmente saúde. 
“Aproveito para agradecer ao 
Secretário de Governo,  Francisco 
Norberto Silva Rocha Moraes, 
nosso conhecido Norbertinho,   que já 
esta trabalhando junto com os moradores para resolver os problemas 
que encaminhei através de Requerimentos e Indicações”, destaca o 
vereador Toninho da Farmácia.

Agradecimentos
O vereador Toninho da Farmácia agradece a Prefeitura pela limpeza 

da área próxima ao Centro Comunitário e Parque de Diversões do 
bairro Marica. “Quero também agradecer o Norbertinho pelo apoio 
dado às nossas iniciativas”,  agradece Toninho da Farmácia.

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

Diretora De ComuniCação:
natália lugli Sper

assistentes De imprensa parlamentar:
luiz CarloS pinto (mtb 32.783)

robSon luíS monteiro (mtb 18.021)
telefoneS: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644 2263 ou 3644 2264

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

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

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

facebook : Professor Eric

VereaDor roDerley miotto

Diretoria De ComuniCação/CVP

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley Miotto
Twitter: @roderleymiotto

O vereador Carlos 
Eduardo de Moura – Ma-
grão (PPS) acompanhou 
no último dia 8, sexta-
feira, a triagem para a 
concessão de bolsas de 
estudos para nível supe-
rior. Ele foi procurado 
por diversas pessoas que 
o indagaram sobre o fato, 
pois não tomaram conhe-
cimento de que o cadastro 
seria realizado nos dias 08 
e 09 de março.

Usando a tribuna da Câmara 
na última sessão ordinária, dia 
11, o vereador Magrão apresentou 
requerimento verbal solicitando, 
em caráter de urgência, a prorro-
gação ou a reabertura do Edital 
de Convocação para que todos os 
munícipes tomem conhecimento 
e tenham a chance de concorrer 
à Bolsa de Estudo para o Ensino 
Superior, conforme Projeto de Lei 
recentemente aprovado pelo Le-
gislativo da cidade. “As inscrições 
foram abertas na data da circulação 
do Jornal Tribuna do Norte (dia 08, 
terça-feira) encerrando-se no dia 
seguinte, isto é, no sábado, dia 09, 
de forma precipitada. Não houve 
sequer tempo para os interessa-
dos tomarem conhecimento das 
informações sobre as inscrições”, 
enfatizou o vereador Magrão.

O Projeto de Lei nº 23/2013, 

Vereador Magrão quer 
prorrogação de prazo para 
cessão de Bolsas de Estudos
Em pronunciamEnto, parlamEntar dissE quE prazo 

para inscriçõEs foi pEquEno E não houvE tEmpo 
para quE os intErEssados pudEssEm sE inscrEvEr

aprovado pela Câmara de Verea-
dores, que autoriza o Executivo a 
conceder Bolsas de Estudo para o 
ensino superior nas modalidades 
licenciatura, tecnologia e bacha-
relado dispõe que o local e a data 
para inscrição para as bolsas e os 
documentos a serem apresentados 
seriam “amplamente divulgados 
pela Administração por meio de 
edital em jornais locais e outros 
veículos de comunicação”, o que 
não ocorreu.

Magrão apurou que “a divulga-
ção foi feita em apenas um Jornal 
do município no dia 08, informando 
que a triagem seria realizada no 
mesmo dia (08, sexta) e no dia 
09 (sábado). Assim, muitas pes-
soas não tomaram conhecimento 

do referido co-
municado e não 
tiveram a opor-
tunidade de fazer 
o cadastro”.

VereaDor magrão ConVersa Com muniCípes 
sobre a ConCessão De bolsas De estuDo em 
pinDamonhangaba

Toninho da Farmácia 
pede legalização de 
terrenos no Queiroz

“lEgalização do lotEamEnto quEiroz é 
nEcEssária E uma grandE luta dE sEus moradorEs”

Agenda
Neste próximo domingo dia 17, o vereador Toninho da Farmácia 

estará reunido com os moradores da Vila Prado às 10 horas, no 
Alto do Cardoso às 11 horas e no Crispim às 12 horas.

antes....

... Depois

VereaDor toninho Da FarmáCia

O vereador Roderley Miotto (PSDB) solicitou ao Governo Estadual 
um repasse de verbas e apoio para o Grupo de Assistência à Criança com 
Câncer (GACC), em São José dos Campos, que passa por dificuldades 
financeiras. O vereador fez um pedido aos colegas da Casa Legislativa 
de Pindamonhangaba para que assinem o documento de solicitação a ser 
enviado ao Governador Geraldo Alckmin (PSDB) para manter a casa.

O grupo existe há 16 anos, oferece atendimento integral para mais 
de 500 crianças e jovens com câncer em todo o Vale do Paraíba.

“Nós precisamos mobilizar o governo e a sociedade para a atual si-
tuação do GACC, que está passando por problemas financeiros. São mais 
de 500 crianças e jovens com câncer atendidos pelo grupo, que precisa 
de toda uma atenção especial. É nosso dever fazer isso pela sociedade. 
Pindamonhangaba também está engajada nesta mobilização”, enfatiza 
o vereador Roderley Miotto.

Conhecendo o GACC
O Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC) é uma ins-

tituição filantrópica, civil e sem fins lucrativos. Desde o início de suas 
atividades, em 1996, o GACC existe para garantir a qualidade global 
do tratamento da criança e do adolescente, em padrões de excelência, 
independente de sexo, cor, religião ou posição socioeconômica.

O grupo viabiliza a oportunidade de crianças e jovens com câncer, 
e seus familiares, sem nenhuma distinção, tenham um tratamento dig-
no, humano, integrado, recebam todos os recursos médicos – clínicos 
- hospitalares, conjuntamente com os recursos sociais, psicológicos e 
pedagógicos - educacionais necessários. Todos os pacientes são aten-
didos em diversos programas que garantem o tratamento de qualidade 
e buscam alcançar os mais elevados índices de cura.

(fonte: www.gacc.com.br)

ORDEM DO DIA

8ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 

dia 18 de março de 2013, segunda-feira, às 17 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 01/2013, do Vereador Martim Cesar, que “Denomina uma via pú-
blica do Município, no Loteamento Vitória Vale III, de BENEDICTO CLAUDIANO”.

 Pindamonhangaba, 13 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.
Projeto de Lei n° 02/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina o Parque da Juventude de LIGIA MARIA FERREIRA 
DA FONSECA”.
Projeto de Lei n° 03/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Rua Particular de LUIZ GREGÓRIO”.
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 – aguardando documentação).
Projeto de Lei n° 05/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Travessa no Bairro Cruz Pequena de MARIA JOSÉ 
CARDOSO DA SILVA”.
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)
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)
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”.
Projeto de Lei n° 10/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina o Centro Comunitário do Loteamento Mombaça 
de MARIA SACRAMENTO DA SILVA”.
Projeto de Lei n° 11/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Denomina o Centro Comunitário do Loteamento Residencial 
Vila São Paulo de CENTRO COMUNITÁRIO PROFESSORA FRANCISCA PIRES VIEIRA (Dona Chiquinha)”.
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”.
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”.
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”.
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).
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”.
Projeto de Lei n° 29/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Dispõe sobre a limpeza de imóveis urbanos”. (Adiado 
por 30 dias 10/04/2013)
Projeto de Lei n° 30/2013, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, que “Autoriza o Município de Pindamonhangaba a 
firmar convênio com Escolas Particulares de Educação Infantil, objetivando o aumento de ofertas de vagas com a concessão de 
“Bolsas Creches” às crianças que não obtenham vagas na rede municipal e dá outras providências”. 

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Vereador Roderley 
Miotto pede repasse
de verba ao GACC

Fotos: assessoria Do VereaDor magrão/CVP

Nesta última terça-feira, dia 12 
de março, o vereador Ricardo Piorino 
(PDT), na companhia do engenheiro 
responsável pelas obras, Sr. Getúlio, 
esteve visitando as obras do shopping 
Pátio Pinda, localizado no bairro do 
Socorro, próximo ao Residencial 
Lessa.

Segundo Piorino, durante a 
visita foi possível conhecer todos 
os detalhes da obra, que está sendo 
construída numa área de 120 mil m², 
sendo que dentro deste espaço está 
incluído um estacionamento para 
1.400 veículos e 34 mil m² de área 
construída, onde já está definido a 
instalação de diversas lojas âncoras, 
tais como: C&A; Lojas Americanas; 
Marisa; Renner; Magazine Luiza; 
Maktub, entre outras, bem como 
uma área de alimentação, onde a 
população poderá contar com as mais 
sofisticadas empresas: Mc’Donalds; 
Burger King; Subway e muitas outras.

Piorino foi informado ainda pelo 
Sr. Getúlio, que o shopping contará 
também com quatro salas de cinema 
– Cine Flix, espaço para diversão e 

Ricardo Piorino
traz notícias sobre
o shopping center

“foi EstabElEcido um cronograma
acElErado E EficiEntE nas obras”

que a infraestrutura contará ainda 
com ar condicionado.

Outra boa notícia que foi anun-
ciada pelo engenheiro responsável, 
é que serão gerados cerca de 1.500 
empregos diretos e 3.000 indiretos.

“Fiquei realizado ao constatar 
pessoalmente mais de 200 profissio-
nais trabalhando na obra com  muita 
dedicação e fui informado ainda que 
nas próximas semanas este número 
chegará à 300, o que demonstra a 
seriedade dos empreendedores e 
preocupação para inaugurar esta tão 
importante obra para nossa cidade, 
carente de um espaço de entreteni-
mento e lazer”, avaliou o Presidente 
da Câmara de Vereadores de Pinda-
monhangaba.

“Gostaria de agradecer a recep-
tividade que nos foi oferecida pelo 
Sr. Getúlio, que paciente e carinho-
samente percorreu conosco toda a 
dimensão da obra, esclarecendo, 
inclusive, detalhes sobre a mesma, 
apontando previsão de inauguração 
para o dia 1º de novembro”, finalizou 
Piorino.

O vereador Professor Eric (PR) 
teve seu primeiro Projeto de Lei  - 
nº 31/2013 - que “altera a Lei nº 
4.074, de 13 de outubro de 2003, 
que proíbe a utilização de copos e 
embalagens de vidro em reuniões e 
aglomerações abertas ao público”, 
analisado e aprovado por unani-
midade na 7° Sessão Ordinária. 
Na sessão, o vereador deu enfase 
ao  objetivo da lei. “O projeto visa 
diminuir os transtornos causados 
pela transformação de embalagens 
de vidro em armas, como objetos 
contundentes empregados em 
brigas e agressões corporais ou 
até mesmo pelo possível corte por 
pedaços de vidro no chão. Preten-
demos ampliar a aplicação da Lei 
nº 4.074 aos munícipes que levam 
garrafas, copos ou similares de 
vidro, às reuniões e aglomerações 
abertas ao público”, explicou. 

Desobstrução
de rio
O vereador Professor Eric 

esteve reunido com moradores 
do bairro das Oliveiras no último 
sábado, dia09. A reunião aconteceu 
no Centro Comunitário e estiveram 
presentes os moradores e o Presi-
dente da Associação Amigos de 
Bairro, Wilson. No decorrer da re-

Vereador Professor 
Eric tem primeiro projeto 
aprovado na Câmara

união, os moradores apresentaram 
várias reivindicações ao vereador. 
O Diretor de Agricultura, Val-
ter Sulino Timóteo, participou 
juntamente com os moradores 
do local, de uma manifestação 
que visa a desobstrução do rio 
que divide o bairro. “Todas as 
reivindicações apresentadas aqui 
serão encaminhadas ao Execu-
tivo e cobraremos providências 
urgentes. Agradeço aos presen-
tes à reunião, aos moradores e 
a presença também do Diretor 
de Agricultura, Valter Sulino 
Timóteo”, observou o vereador 
Professor Eric.

VereaDor proFessor eriC e moraDores Do bairro FazenDo a Desobstrução Do rio que 
Corta o loCal

VereaDor proFessor eriC analisanDo 
DoCumentos Do seu primeiro projeto aproVaDo 
na Câmara muniCipal
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Pindamonhangaba terá 
um dia especial neste sába-
do (16), com a comemoração 
do Dia da Poesia, através do 
evento “Poesia Viva”. A re-
gião central da cidade rece-
berá manifestações artísticas 
dos artistas locais que, em 
parceria com o Departamen-
to de Cultura da Prefeitura, 
farão ações alusivas à data.

Cerca de 15 artistas parti-
ciparão do evento, por meio 
de declamações, distribuição 
de poesias, performances 
e dança. As ações serão na 
praça da Liberdade, Merca-
do Municipal e praça Mon-
senhor Marcondes, além das 
ruas do entorno desses locais, 
a partir das 9 horas.

O encerramento será às 
11 horas, com a apresentação 
de “Os Pobres”, de Olavo 
Bilac, com as bailarinas da 
Cia Cênica de Dança Môni-
ca Alvarenga. Durante todo 
o sábado, o Gonzaga Som 
também estará colocando 
poesias declamadas em sua 
programação.

Participam do “Dia do 

Artistas da cidade levam poesia à população
Comemorando o Dia da Poesia, centro da cidade terá dança, declamação, performances e distribuição de poesia

16 DE MARÇO
Poesia Viva
Em comemoração ao  Dia Nacional da Poesia – 14 de março
Liberdade artística performática e das  principais  linguagens poéticas
DIA 16 DE MARÇO
Horário: das 7 às 12 horas
Local: Feira Livre da Praça da Liberdade e arredores,
Mercado Municipal e praça Monsenhor Marcondes

 
23 DE MARÇO

CIRCULANDO MÚSICA E CIRCUITO CULTURAL PAULISTA
Dia: 23 DE MARÇO DE 2013
Horário: 18h  - Banda de Aprendizes
19h  - Corporação Musical Euterpe
20h  - Nuno Mindelis - 40 anos de Guitarra Circuito Cultural Paulista
21h30 - Banda Rádio Clube
22h  - Banda Bellator
22h30 - Anderson Camargo e Banda
Local: na Praça Padre João de Faria Fialho – Praça do Quartel.
 

25 E 26 DE MARÇO
 Espetáculo teatral: CRIA CORES
Dia: 25 DE MARÇO – 2ª feira
Em frente a REMEFI Profª Julieta Reale Vieira
Bairro Castolira
Horário: 19h 
Dia: 26 DE MARÇO – 3ª-feira
Local: Praça de Eventos - Av. Prof. Nicanor Ramos Nogueira - Araretama
Horário: 19h 
 “Casa Teatral Itinerante”, adaptada na carroceria de um caminhão baú, 
com equipamentos de som, luz e camarim; dentro de um caminhão cabe 
a magia de cantos populares, dança, artes visuais, circo, contação de 
histórias e teatro de bonecos.
 
  CONTINUA ABERTO O CADASTRAMENTO DE ARTISTAS

“A ARTE FAZ A DIFERENÇA”
Prestigie a Nossa Programação Cultural

PINDAMONHANGABA - MARÇO/2013

Rua Campos Salles, 530, São Benedito
CEP 12422 -022 – Pindamonhangaba/SP e-mail

Fone: 3642-1080   3643-2690
cultura.pindamonhangaba@hotmail.com

Modalidades:
- Artes Cênicas - Teatro; Animador; 
Palhaços; Mágicos; Contador de 
história.
- Artes Plásticas - Pintura e 
escultura
- Artesanato
- Culinária Regional
- Dança

- Fotografia e vídeo
- Grupos Folclóricos
- Literatura
- Locutor
- Músicos
- Oficineiros
Inscrições: até 27 de março
Informações: Departamento de 
Cultura de Pindamonhangaba

 A partir de segunda-feira 
(18), estarão abertas as inscri-
ções para o workshop “Dan-
ça Contemporânea: técnica, 
criação e diálogo”, no Depar-
tamento de Cultura da Prefei-
tura de Pindamonhangaba. O 
evento é uma parceria entre a 
Prefeitura por meio da Secre-
taria de Educação e Cultura/
Departamento de Cultura, e 
as Oficinas Culturais Altino 
Bondesan, do Governo do 
Estado de São Paulo.

O workshop será reali-
zado em maio, com coorde-
nação de Carolina Natal e 
Gabriela Dellias. Serão dis-
ponibilizadas 20 vagas.

A intenção do workshop é 
criar um espaço para o diálo-
go e a troca de conhecimen-
tos, aliando a técnica e a pes-
quisa da linguagem da dança 
para despertar e estimular o 
processo criativo dos partici-
pantes.

Coordenadoras
A bailarina e pesquisado-

ra Carolina Natal é doutora 

 O Mapa Cultural Paulista 
2013/14, organizado pela Se-
cretaria de Estado da Cultura 
em parceria com as prefeitu-
ras, em breve terá inscrições 
abertas para a sua fase muni-
cipal. O programa tem o ob-
jetivo de identificar, valorizar 
e divulgar a produção cultu-
ral do interior paulista. 

Desde 1995, o Mapa Cul-
tural Paulista oferece aos ar-
tistas pouco conhecidos no 
Estado a oportunidade de 
divulgar seus trabalhos para 
um número maior de pesso-
as. Estimula, também, a pro-
dução cultural no interior e a 
participação dos municípios 
em atividades culturais.

O programa é aberto a ar-
tistas de todos os municípios 
do Estado de São Paulo que 
tenham residência compro-
vada no interior ou na Gran-
de São Paulo. Nesta edição, 
poderão participar represen-
tantes de sete expressões ar-
tísticas: artes visuais (artes 
plásticas, desenho de humor 
e fotografia), vídeo, canto co-
ral, música instrumental, lite-
ratura (conto, poesia e crôni-
ca) dança e teatro.

Após a fase municipal, 

que deverá ser realizada ain-
da no primeiro semestre, os 
selecionados seguirão para a 
fase Regional. Os artistas se-
rão agrupados nas 13 regiões 
administrativas do Estado, 
onde ocorrem eventos com a 
presença de jurados enviados 
pela Secretaria de Estado da 
Cultura. O objetivo dessa eta-
pa é escolher as expressões 
artísticas que participarão, 
no ano de 2014, da Mostra 
Estadual na Capital e da Cir-
culação pelo interior e lito-
ral do Estado de São Paulo. 
Os eventos deverão ocorrer, 
obrigatoriamente, entre o pe-
ríodo de 1º de agosto a 15 de 
novembro de 2013.

Fase Estadual
Na fase Estadual, todos 

os selecionados na etapa re-
gional participarão da Mostra 
Estadual que será realizada 
na capital paulista, no primei-
ro semestre de 2014. A partir 
desta fase serão produzidos 
os materiais de registro desta 
edição, composto por antolo-
gia, catálogo, CDs e DVDs, 
que serão entregues em for-
ma de premiação.  Também 
será promovida a circulação 
dos artistas pelo Estado.

Mapa Cultural 
Paulista destaca 
os melhores 
artistas do Estado

Performances na praça Monsenhor Marcondes farão parte da programação do evento

Poesia” as atrizes Rhosana 
Dalle, Cintia Almendro, Ka-
rina Costa e Juliana Ferreira; 
os performers Mauro Mo-
rais, Renata Flávia, Daniela 
Queiroz e Bruna Calasans; 

as bailarinas da Cia Cêni-
ca de Dança Mônica Alva-
renga Bia Santos, Franciele 
Fuentes, Bárbara Lisboa e 
Mônica Alvarenga; além de 
Larissa Velasco, Erick Johny 

e Ederson Cleiton.
O Dia da Poesia é come-

morado em 14 de março, data 
do aniversário de nascimento 
de Castro Alves - o “poeta 
dos escravos”.

Arquivo TN

Bailarinos de Pinda terão workshop 
gratuito de dança contemporânea

em Multimeios pelo Instituto 
de Artes da Unicamp, tendo 
sua pesquisa e produção vol-
tada para a questão da dança 
na imagem em movimento. 
Realizou estágio doutoral na 
Université Paris VIII Vincen-
nes-Saint Denis. Atualmente, 
é coreógrafa de Dança Con-

temporânea da Cia. Jovem de 
Dança de São José dos Cam-
pos.

Gabriela Dellias é coreó-
grafa, bailarina, professora 
e pesquisadora em Dança 
Contemporânea, tendo como 
mestres em sua formação Is-
mael Guiser, Ivonice Satie, 

Ana Mondini e Tica Lemos, 
entre outros. Foi bailarina da 
Cia. Cisne Negro, diretora 
artística e bailarina da Cia. 
República da Dança e ideali-
zadora e diretora artística do 
projeto “Cidadãos Dançan-
tes” da Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo.

Cia Cisne Negro, destaque nacional em dança contemporânea

Divulgação

Inscrições para workshop gratuito de 
dramaturgia começam segunda-feira

19/4 - Sexta-feira – das 19 às 22 horas
20/4 - Sábado – das 10  às 13  e das 15 às 18 horas
21/4 - Domingo – das 10 às 13 horas

Centro Comunitário “José Antonio de Oliveira Michelin”
R: Dirce da Glória Bueno, 112 - Bosque da Princesa

As inscrições para o 
workshop “A Dramaturgia 
do Desejo” começam na se-
gunda-feira (18), no Depar-
tamento de Cultura. As aulas 
serão ministradas pela atriz 
Silvana Abreu, nos dias 19, 
20 e 21 de abril.

O workshop de drama-
turgia é gratuito e está sendo 
realizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Educação 
e Cultura/Departamento de 
Cultura. As aulas serão rea-
lizadas no Centro Comunitá-
rio “José Antonio de Oliveira 
Michelin”, do Bosque.

O workshop trata da in-
vestigação das múltiplas im-

plicações do conceito de dra-
maturgia, principalmente sua 
raiz corporal. O trabalho rea-
lizado é uma síntese que en-
volve mímica e teatro físico, 
princípios da dança, trabalho 
psicocorporal neorreichiano, 
estudos dos fundamentos da 

dramaturgia, estudos de filo-
sofia contemporânea e cria-
ção coletiva e autoral.

Selecionando textos de 
autores consagrados ou 
criando textos próprios, 
construindo coreografias e 
partituras de ação, a criação 

é totalmente integrada e au-
toral, e será sempre intensa, 
alegre, autêntica e vibrante.

A atriz Silvana Abreu

Divulgação

Workshop “A Dramaturgia do Desejo”
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Shopping Pátio Pinda vai 
gerar 3 mil empregos

Com um investimento de 
mais de R$ 100 milhões, os 
representantes do Shopping 
Pátio Pinda estiveram em um 
encontro com o prefeito Vito 
Ardito, quando foram acer-
tados vários detalhes para a 
conclusão de etapas para o 
funcionamento do novo em-
preendimento antes do final 
deste ano e que vai gerar cer-
ca de 3 mil empregos, entre 
diretos e indiretos.

Para o prefeito, o novo 
empreendimento vai integrar 
toda a população, já que no 
local serão desenvolvidas 
inúmeras atividades empre-
sariais, distribuídas em dife-
rentes ramos de comércio e 
serviços. “Isso sem falar na 
geração de todos estes postos 
de trabalho, o que vai alavan-
car ainda mais a economia de 
Pindamonhangaba”, salien-
tou o prefeito.

O empreendimento terá 
33 mil metros quadrados de 

Prefeito e representante do Shopping analisam andamento do projeto

construção, com 7 lojas ân-
coras, entre as quais C&A, 
Maktub, Magazine Luiza e 
Marisa, além de outras 111 
lojas satélites, supermercado, 

praça de alimentação com 12 
marcas, praça de eventos, 4 
salas de cinema, parque de 
diversões e 1,5 mil vagas de 
estacionamento.

O prefeito se comprome-
teu em viabilizar as solicita-
ções para que o empreendi-
mento seja entregue dentro 
do prazo estabelecido.

Praça com cineteatro e biblioteca 
é construída no Liberdade

 A Prefeitura de Pin-
damonhangaba iniciou a 
construção da PEC (Praça 
de Educação e Cultura), no 
loteamento Liberdade, no 
Distrito de Moreira César.

A praça, com 3 mil m² 
de área de lazer, é uma 
parceria entre o município 
e o Governo Federal, por 
meio do PAC 2 (Programa 
de Aceleração do Cresci-
mento), com um investi-
mento de R$ 1,5 milhão 
na edificação do local.

O objetivo da Praça 
dos Esportes e da Cultura 
é integrar em um mesmo 
espaço físico, programas 
e ações culturais, práticas 
esportivas e de lazer, for-
mação e qualificação para 
o mercado de trabalho, 
serviços sócio-assisten-
ciais, políticas de preven-
ção à violência e inclusão 

As obras deverão ser concluídas nos próximos seis meses

digital, de modo a promover 
a cidadania.

O local contará com cine-
teatro, biblioteca, telecentro, 
salas multiuso, pista de skate, 
academia da melhor idade, 
quadra coberta, pista de ca-
minhada e aparelhos infantis.

Com uma ampla varieda-
de de atividades da praça, as 
pessoas poderão fazer exer-
cícios, assistir a peças, ler 
livros e desfrutar de um am-
biente moderno e inovador.

Moradores de vários lo-
cais serão beneficiados di-

retamente, como  lotea-
mento Liberdade, CDHU 
Cícero Prado, Vale das 
Acácias, Ipê e toda região 
de Moreira César.

A expectativa é con-
cluir a obra nos próximos 
seis meses. 

Pinda participa de reunião 
extraordinária do Codivap

Com a obra, a intenção é evitar alagamentos no local

Pindamonhangaba parti-
cipou de reunião extraordiná-
ria do Codivap (Consórcio de 
Desenvolvimento Integrado 
do Vale do Paraíba), realiza-
da na terça-feira (12), em sua 
sede, em Taubaté.  O prefeito 
Vito Ardito Lerario foi re-
presentado, na ocasião, pelo 
secretário de Planejamento, 
arq. Jorge Samahá.

A reunião foi convocada 
pela presidente do Codivap, 
a prefeita de Cruzeiro, Ana 
Karin Andrade. Na pauta, as-
suntos internos relacionados 

ao estatuto do Codivap e à 
representação dos municí-
pios da região no Comitê de 
Bacias Hidrográficas do Rio 
Paraíba do Sul.

Fundado em outubro de 
1970, o Codivap nasceu com 
o espírito de unir os prefei-
tos das cidades da região do 
Vale do Paraíba, Litoral Nor-
te e Serra da Mantiqueira. Ao 
longo dos anos, vem contri-
buindo para o desenvolvi-
mento da região, por ser a 
única tribuna onde o prefeito 
tem direito a vez e voz.

Comunica Assessoria de Comunicação e Internet

A reunião tratou do estatuto e Comitê de Bacias

Ponte da avenida Nova 
Pinda é reconstruída

 A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Sub-
prefeitura, concluiu os ser-
viços de reparos na ponte da 
avenida Nova Pinda.

Em janeiro, a ponte sofreu 
danos com o elevado volume 
de água das chuvas. Imedia-
tamente após ser danificada, 
a Subprefeitura começou os 
serviços de reconstrução, fa-
zendo nova tubulação, refor-
çando a estrutura e as grades 
de proteção.

Esta foi a segunda ponte 
reconstruída em Moreira Cé-

sar. A primeira foi na rua José 
Teberga – que liga Moreira 
César ao Vale das Acácias – 
onde a chuva também causou 
estragos. Na ocasião, a Sub-
prefeitura substituiu as grades 
de proteção, fez novos tubos 
de passagem de água, aterrou 
as bases e construiu mais ele-
mentos de sustentação.

Com as pontes devida-
mente reconstruídas, a po-
pulação que utiliza o local 
está mais segura e pode 
trafegar com tranquilidade 
pelos locais.

A ponte sofreu danos devido às chuvas de janeiro

Pinda tem 178 casos autóctones (contraídos na 
cidade); 53 importados; 445 notificações; 21 
aguardando resultados; 193 descartados

Combate à dengue conta com vistorias 
nas casas e aplicação de inseticida 

O combate ao mosquito 
transmissor da dengue, o Ae-
des aegypti, esta sendo feito 
em diversos pontos de Pinda-
monhangaba, especialmente 
nas áreas mais afetadas.

No sábado (16), a partir 
das 8 horas, haverá muti-
rão em Moreira César, no 
loteamento Liberdade e na 
região central do distrito. 
Agentes comunitários de 
saúde e agentes do controle 
de vetores vão percorrer as 
ruas e visitar as casas, bus-
cando eliminar os possíveis 
criadouros do mosquito da 
dengue.

Também no sábado, a re-
gião do bairro do Triângulo 
receberá ações semelhantes. 

No local, as residências se-
rão vistoriadas e os proprie-
tários orientados sobre as 
melhores formas de comba-
ter a doença.

Nos últimos dias, a equipe 
de controle de vetores tam-
bém está percorrendo ruas do 
Alto Cardoso com o serviço 
de bloqueio, que é a detecção 
de possíveis criadouros e sua 
remoção; e a nebulização, 
que consiste na aplicação de 
inseticida.

Para cada região, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
estima a visita de 200 casas 
por dia de atividade e a par-
ticipação dos moradores é 
fundamental para o sucesso 
da operação.

Novas bocas de lobo em 
rotatória do Mombaça

O bairro do Mombaça vai 
contar com novas bocas de 
lobo e ramal de galeria de 
águas pluviais na rotatória 
da avenida Major Domingo 
Marcondes de Andrade.

A intenção da Prefeitura é 
aumentar a captação de águas 

no trecho, evitando alaga-
mentos.

A Secretaria de Obras e 
Serviços informou que os 
trabalhos começaram na 
terça-feira (12), e que de-
vem ser concluídos  até esta 
sexta-feira (15). 

Célia Lima

Ilustração

Célia Lima

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

________________________________________

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

                   HABEMUS PAPAM!
   Aproveitando o momento que é muito propício, trago 

para vocês o poema da saudosa Profª Eloyna. Consta que ela 
o teria feito ao seu filho Ruy, hoje Engenheiro e residindo em 
Ribeirão Preto.

   A propósito, nosso movimento trovadoresco encontra-
-se robustecido com a presença do Papa Francisco, visto que 
nosso Patrono é São Francisco de Assis.  Mas, antes do poema 
da Profª Eloyna, permitem-me uma ligeira brincadeira com 
os brasileiros, em relação à rivalidade com os “hermanos”?  
Obrigado.

Nossa “vantagem” defino
de modo até prazenteiro:
se o Papa, agora, é argentino,
Deus sempre foi brasileiro!

-----------------------------------------------------

SÓ  CARDEAL  (autoria da Professora Eloyna 
Salgado Ribeiro)

O Ruy, desde pequenino,
 a todo mundo dizia
 que, ao crescer, para padre,
 com afinco estudaria.

Os anos iam passando,
o menino ia crescendo...
- Que havida de ser padre,
 continuava dizendo. 

Tinha ele cinco anos
 quando, um dia, me chamou
 e perguntas muito sérias
 uma a uma formulou:

 - Mamãe, o Papa, onde mora?
 - Em Roma, lhe respondi.
 Fica na Itália, um país
 muito distante daqui.

 - De morada não podia
 ele algum dia trocar?

   Vir, por exemplo, ao Brasil,
    resolvendo aqui ficar?

Disse-lhe “não”, e o menino
continuou perguntando.
Uma dúvida após outra,
ia aos poucos aclarando.

- Não pode o Papa, em avião
 desses a jato, de agora,
 voar depressa pra Pinda
 e aqui ficar uma hora?

- Não pode, filho, que o Papa
 que governa o mundo inteiro,
 entanto é, do Vaticano,
 um eterno prisioneiro. 

Então o Ruy pensa um pouco
 para dizer, afinal:
 - Se não posso vir a Pinda,
 quero então ser só... Cardeal!

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
A EMPRESA CHRISPIM JOSE DA SILVA JUNIOR ME, situada a Rua Dr. Fontes Júnior, 587, ins. 
est: 528058080119 e CNPJ: 024426930001/06, comunica extravio dos talões de nota fiscal modelo1 
de 001 a 000500.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão presencial, nº 
05/13, com encerramento dia 03/04/13, às 14h00, para a aquisição de materiais para expediente.
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

P O R T A R I A Nº 031/2013
Nomeia Assessor Parlamentar III

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 MARIA ÁUREA MARQUES para o emprego de ASSESSORA PARLAMENTAR 
NÍVEL III 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$3.000,00 (três mil reais), devendo cumprir oito horas diárias de trabalho de segunda a sexta-feira, 
a partir do dia 11 de março de 2013.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 08 de março de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

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

Vereador JANIO ARDITO LERARIO          Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
              1° Secretário            2° Secretário

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

P O R T A R I A Nº 034/2013
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 ANDERSON RODRIGO OLIVEIRA NÓBREGA para o emprego de ASSESSOR 
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 
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PARA REFLETIR 
1 - “Julgue um homem pelas suas perguntas, não pelas suas 

respostas.” (Voltaire). 2 -  “Nunca ore suplicando cargas mais 
leves e sim ombros mais fortes” (Phillips Brooks). 

Cueca é roupa de baixo,
mas tem quem não se consola
e pensa: “A cueca, eu acho
pode se chamar gaiola...”
PROSTITUTAS de Belo Horizonte (MG) vão ter curso de inglês 

para atender melhor os clientes durante a Copa. Isso, em outras 
profissões, seria denominado “qualificação de mão de obra profis-
sional”. Agora, nesse caso, já não sei como definir...

ESTATÍSTICAS DEMONSTRAM: existe um tipo de mulher que vive 
mais que o marido. É a viúva... 

O JUIZ PERGUNTA: – É verdade que o senhor deu um soco neste 
rapaz?– Não, doutor, sou inocente:– É mentira, diz o outro. E ele:- 
Cala a boca, cara, ou te dou outra porrada... 

De vermelho, a guerra pinta
a Terra, e pensar me faz:
- Não será espécime extinta
a pomba branca da paz?
MINHA SENHORA, se o seu marido é um pequeno empresário, 

diga sempre que ele tem um “pequeno negócio”, e não que tem um 
“negócio pequeno...” 

PENSAMENTO DE SABEDORIA: - “Só as mulheres que variam 
muito de homens podem dizer que os homens são todos iguais!”

FILOSOFIA MACHISTA: 1 - Quer saber quanto vale a sua mulher 
? Peça o divórcio. 2 - Todo feminismo acaba com o primeiro pneu 
furado. 3 - Nem todas as mulheres se realizam no fogão, muitas só 
encontram a felicidade no tanque. 

Fala tanto nome feio
a minha sogra insolente;
minha sorte é que ela veio
com uma boca somente...
PERGUNTARAM A UMA solteirona porque nunca se casou e ela 

respondeu:- Tenho um cachorro que dorme o dia inteiro, um gato 
que passa as noites fora de casa, e um papagaio que só diz pala-
vrão... Pra que marido? 

A PATROA PEGA a empregada tomando seu vinho mais caro e 
diz:- Ah, eu não gosto nada, nada, disso! E a empregada responde:- 
Pois a senhora não sabe o que está perdendo...

 PAPA É ARGENTINO... Combina muita gente de lá que acha que 
o Maradona é Deus!

Tem a trova, alguém já disse,
quando é suave e amena,
toda a ternura e meiguice
de uma criança pequena...
O POLÍTICO DISSE ao colega:- Tive um cachorro especial, sabia 

diferenciar uma pessoa respeitável de um malandro! – Que legal, 
e o que houve com ele? – Tive que mandá-lo embora... vivia me 
mordendo

FRASES PARA REJEITAR HOMENS: 1 - Penso em você como um 
irmão! (Você me lembra o inútil do João). 2 - Existe uma pequena 
diferença de idade entre nós (Não quero fazer amor com o meu 
pai). 3 - Você não me atrai “dessa” maneira )Não deixaria que você 
tocasse nem no meu cachorro!”

DIÁLOGO NO LAR:– Mãe, anjo voa? – Claro que voa, filho! – En-
tão, por que nossa empregada não voa? – Ora, filho, e por que ela 
deveria voar? – É que o papai vive chamando ela de “meu anjo” o 
tempo todo... 

O meu salário é levado
qual folha aos ares, e eu tento
achar graça no danado
também se chamar “provento”...
O GARÇOM CHEGA correndo e diz ao patrão: Seu Salim, um fre-

guês engasgou com espinho e está asfixiando, o que faço? O turco 
responde:- Leve logo a conta antes que ele morra! 

DIFERENÇA DO CASAMENTO – Antes é “meu bem pra cá, meu 
bem pra lá”, depois é “meus bens pra cá, seus bens pra lá...” 

INVENTARAM UMA TV com zoom em Portugal. Basta apertar um 
botão que o sofá corre para a frente... 

- Fui na vida - penso eu -
entre artistas e vedetes,
mais um boneco no seu
teatro de marionetes...
CURSINHO DE INGLÊS: 1 - Fourteen - alguém que tem força, 

mas que é baixinho. 2 -  French - parte dianteira : - Sai da french. 
3 -  Good - bolinha usada para jogar: - Gosto de jogar bolinha de 
good”.4 -  Hand – render: - Você se hand?

UM POLÍTICO de Brasília foi cumprimentar o novo papa após 
sair a fumacinha branca. O papa disse:- Meu amigo, vou lhe dar um 
terço. E o político respondeu: - Nada disso, só aceito se for 50%...

NOMES ESQUISITOS de pessoas encontrados nos Cartórios do Bra-
sil (é sério, gente”) - Obedemigo Pereira; Oceano Atlântico Linhares; 
Oceano Pacífico; Ocricócrides de Albuquerque; Olinda Barba de Jesus; 
Orlando Modesto Pinto; Orquerio Cassapietra, e Otávio Bundasseca.

TROVA DO ALÉM 
A vida só nos depura 
pela dor que a gente engole, 
por isso é que a Terra é dura 
tão só para quem é mole 
(do livro Coletâneas do Além, de espíritos diversos, psicografado 

pelo médium Francisco Cândido Xavier). 
UM HOMEM COM ANDAR meio cambaleante é parado pela polí-

cia às quatro da manhã e é perguntado para onde está indo. - Estou 
a caminho para ouvir uma palestra sobre os efeitos do álcool e das 
drogas no corpo humano.  O policial pergunta: - Sério? E quem vai 
dar uma palestra nesta hora da madrugada? Ele diz: - Minha espo-
sa...

PRESIDENCIALISMO – Forma de governo onde o povo pensa ser 
soberano, e o presidente pensa ter o rei na barriga...  

FALANDO SÉRIO
Em São Paulo, jovem motorista atropela ciclista, arranca seu bra-

ço e o joga no rio. Ex-goleiro Bruno, do Flamengo, confessa saber que 
sua ex-namorada foi morta, esquartejada e jogada aos cães. Como 
poder haver “seres humanos” que cometem essas atrocidades?

AULA DE PORTUGUÊS
O caipira ganhou na loteria, mudou-se para a cidade grande e 

matriculou o filho na melhor escola. No primeiro dia, a professora 
mandou os alunos fazerem uma frase com a palavra “maiô”. João-
zinho disse: - O maiô da professora tem bolinhas amarelinhas! Fer-
nandinho também falou: - Minha mãe tem um maiô de duas peças. 
Aí chegou a vez do Bentinho, recém-chegado da roça, que saiu com 
essa pérola e fez toda a classe morrer de rir: - O meu gato cagô na 
sala, aí meu pai, de reiva, pegô ele e maiô na parede...

“SOU PÁSSARO DE FOGO  que canta ao teu ouvido, vou ga-
nhar esse jogo, te amando feito um louco, quero teu amor ban-
dido...” – PaulaFernandes

ARENA 101 Pinda –  09/3 – Henrique & Aniéli, e Banda Rodeio. 
30/3 – Velório do Boi. Zé Rubens & Guilherme, BandAbala e Dj Maya-
ra Leme. Churrasco à vontade . Estrada Municipal Antonio Marçon, 
4.900, ou  Rod. Pres. Dutra, km 101. www.arena101.com.br. Lista 
vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará –  QUINTA-FEIRA – 
14/3 – Pedro Romano. 21- Musical Arte. DOMINGO – 16/3 – Nova 
Dimensão. 23 – Alphavalle. Ingressos: R$ 15,00 (único). Tel (12) 
3122-3812

BAR DO SANTISTA Pinda –Som ao vivo todo domingo e véspera 
de feriados, 18h.   Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistu-
ra Brasil). Funciona de terça e domingo a partir das 17h

BOTECO DO GOL Taubaté –  16/3 (sábado) - Grupos Grupos Bom 
Talento, e Sambaqui. Top Dj Alejandro Gutierrez. Tel (12) 3411-
6956 / 3641-6957 / 7815-1645. Av. Santa Luiza de Marilac, 1.661, 
Vila São José.  www.artproducoeseventos.com.br

CASA AMARELA Taubaté – 22/3 (sexta) – Mcs Barriga, Mateus e 
Fael. 1º lote de convite R$ 15. Tel (12) 9159-4545 e 9169-0122 

CERVEJARIA DO GORDO Lorena  - 16/3 (sábado) – Tico San-
ta Cruz Especial Rock. www.cervejariadogordo.com.br. Tel(s): (12) 
3157-6200

CHICKEN BEER Tremembé –  17/3 (domingo 16h até meia noi-
te) – Grupos Nosso Samba e Divã. 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 tem-
porariamente devido a reformas no prédio do Sindicato da Vila

CLUBE DO LAZER Taubaté -   QUARTA-FEIRA – 13/3 – Raio X )
SP). 20 – Jaqueline. DOMINGO  - 17/3 – Tropicaliente (SP). 24 – 5 
Estrelas (SP). Traje esporte fino. Tel. 3633-5389/3011-0400. E-mail: 
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 – 16/3 (sábado) – Pagode ao vivo, 
sertanejo e forró. Av. Itaguassu, 4.285. Tel (12) 8852-2494

CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  - 16/3 (sábado)  – Banda Três 
Corações. 30 – Pedro Romano.  A direção do clube realiza também o 
Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta, 22h, com canja gratuita à 1h

CROZARIOL Tremembé – 15/3 (sexta) – Banda Rodeio. Tel. (12) 
3672-2576. www.crozariol.com.br

ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava – 15/3 (sexta) – Rodri-
go & Santa Fé, e Danielo & Alessandro. 16/3 (sábado) – Anderson & 
Rafael, e Henrique & Aniéli. 18/3 (segunda, véspera de feriado em 
SJC) – Michel Teló.  www.estancianativasertaneja.com.br

FERROVIÁRIA Pinda – 13/04 (sábado) – Mega show de Paula Fer-
nandes. Ingressos promocionais a R$ 30,  informa a CRT Produções 
(Renato Teixeira). Veja texto completo no final 

FERROVIÁRIA Pinda – 15/3 (sexta 21h) – Anjinho do Vale.  22/3 
(sexta) – Grupo Bom Talento. 20/04 (sábado) – Baile de aniversário 
de 83 anos do clube. Multi Band Show

 KAIPIRÃO Guará – 16/3 (sábado) – Banda de  Forró ao vivo  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 –  15/3 (sexta) – Festa do Vermelho. Banda 
Bela Trix. 16/3 (sábado) – Absolut Rock. Banda Arena Rock.  Tel (12) 
3632-5540, 9184-4785 e 8134-9694. www.mutley.com.br

ÓBVIO CHOPERIA Pinda - 15/3 (sexta) – Banda Alefla.   16/3 
(sábado) – Dio Cover. Banda Long Live Dio. 17/3 (domingo 19h30) 
– Sunday Rock. Tel (12) 3648-4913.    www.cervejariaobvio.com.br

PINDABAR Pindamonhangaba – Sexta – 15/3 – Banda Brete (Co-
nexão Sertaneja). Banda Rodeio. Elas vip até 0h.  Domingo 20h  – 
17/3 – Grupo Novo Skma.  E vem aí...  Sábado – 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  - 15/3 (sexta) – Balada Country 
e Sertaneja. Banda Espora.  22/03 – Vai Tomá no Fusca. Banda 8 
Segundos, Grupo Proposta e Dj Mayra Leme. R$ 20 e mulher R$ 10. 
Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – 14/3 (quinta) - 
Washington dos Teclados. 16/3 (sábado) – Wilson & Washington). 
Início às 21h. Tel.  (12) 3648-4036 e 9775-0389 

RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – 22/3 (sexta) – Especial Elton 
John e Freddie Mercury.  Música ao vivo durante os almoços de do-
mingo.  Tel. 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br

SABAP Guará – 15/3 (sexta) – Michel Sideratos Digital Band. 
22/3 – sexta – Banda Som da Terra. Djs tocando as melhores dos 
anos 70, 80 e 90. Tel (12) 3125-2161 e 3125-2888  

TCC Taubaté – 15/3 – Aquiles Priester e Fabiano Manhas. Abertu-
ra dos portões às 18h30. Rua Conselheiro Moreira Carros, 126

VILLA DI PHOENIX Taubaté – Quintaneja com ótimas bandas 
toda quinta.  22/3 (sexta) – Night Fever. Melhores Djs da  Phaéton, 
New Have, Estrutura (Marcelo Boto, Beto Pista Cheia, Alex Andrade

VILLA SERTANEJA São José – SEXTA-FEIRA – 15/3 – Geovany 
Reis & Fabrício, Sacode a Poeira, Mineiro & Marcelo. SÁBADO  – 16/3 
– Geovany Reis & Fabrício. SÁBADO –  Fazenda Brumado.  Estrada 
Municipal Jardim de Allah, 360. Tel (12) 3911-6992

VINIL CLUBE Pinda – 22/3 (sexta) – Casino Black Party. Gabe 
Live. Wrecked Mcahines. 28/3 (quinta, véspera de feriado)  – Banda 
Geração Sertaneja. Dj Alex Andrade. Elas vip até 0h. Realização: 
CRT Produções

DESTAQUE DA SEMANA
Show de Paula Fernandes – Ingressos a R$ 30 

A empresa CRT, responsável pelo show de Paula Fernandes na 
Ferroviária no dia 13 de abril, informa que está com uma promoção 
até terça-feira, dia 19 de março: R$ 30 o preço único do ingresso. 
E tem o serviço de disk-entrega,  telefone para (12) 3643-4001 e  
receba o ingresso em casa.

Pontos de venda -  Pinda: Ferroviária, Diniz Discos, Churrascaria 
Gramado, Risk e Rabisque (ao lado do Maktub) ou  na CRT : (12) 3643-
4001. Taubaté: - JM Stetic Cosméticos -  Praça Santa Terezinha, Bier 
Ort - 2º Piso do Via Vale Garden Shopping. Tremembé  - Flama Modas

Para confirmação do show acesse: www.paulafernandes.com.
br/agenda.php?id_artista=1&data=11/4/2013 ou entre em nosso 
site: www.crtproducoes.com

Divulgação
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Balthazar - 13 - O circo)

Lembranças    

    
Literárias:

Lembranças de Bal-
thazar de Godoy Moreira 
(1898/1969), conforme série 
de crônicas escritas por ele 
em 1963 neste jornal.   

As lembranças de Baltha-
zar referentes ao local onde 
funcionara o teatro pindamo-
nhangabense (assunto dessa 
crônica na semana anterior) 
também o levaram a recordar 
outro gênero de espetáculo. 
Este, mais  descompromissa-
do com o caráter educativo, 
normas éticas e bom gostos 
vigentes. Um acontecimento 
artístico mais centrado nas ha-
bilidades físicas, na comédia, 
no riso e na festa: o espetáculo 
circense! 

O local era o mesmo. Com 
o intuito de informar ao nosso 
leitor sobre o espaço geográfi-
co em que se passa a reminis-
cência do sonetista Balthazar, 
recorremos a uma de nossas 
pesquisas (publicada na pá-
gina de história da edição de 
27/7/2007 da Tribuna): 

... Até o final da década de 
30 do século passado, o quar-
teirão hoje formado pelas ruas 
Dez de julho   e dos Expedi-
cionários, com frente para a 
avenida Coronel Fernando 
Prestes, era uma área de uso 
da municipalidade e nenhu-
ma edificação havia naquele 
local. Naquele tempo duas 
trilhas cruzavam a referida 
área: uma saindo da rua Dez 
de Julho e indo em diagonal 
até o cruzamento da Fernando 
Prestes com a rua dos Expedi-
cionários; outra, saindo (tam-
bém em diagonal) da esquina 
da rua dos Expedicionários e 
indo até a esquina da Dez de 
Julho com a Fernando Pres-
tes. Daí a razão daquele pas-
seio público ser conhecido 
como “Praça Xis”.

Sobre a presença de com-
panhias circenses nesse local, 
a poética memória de Baltha-
zar nos brinda com o texto 
seguinte:

“Nesse largo instalavam-
-se os circos de cavalinhos e 
dali saia o palhaço com a mo-
lecada a percorrer as ruas so-
nolentas da ‘urbs’, dando-lhes 

um rápido instante de alegria. 
Circo e palhaço não muda-
ram. O espetáculo continua...

Mas naqueles dias o cir-
co era tudo. A chegada de 
qualquer um abria uma tem-
porada de diversões ou pelo 
menos um interregno na pas-
maceira de sempre. Todos 
iam ao pavilhão aplaudir de 
novo os velhos números vis-
tos e revistos e tremiam com 
os riscos da menina que dan-
çava no arame ou se expunha 
nos trapézios e davam gar-
galhadas com as surradíssi-
mas graçolas dos palhaços e 
vaiavam os casacas de ferro.

A hora do intervalo, nas 
inúmeras barraquinhas ar-
madas no largo, esperavam 
os espectadores as tijelinhas 
de café com bolo frito, pas-
téis, os baús de empadas, 
bolos de peixe, e inúmeras 
guloseimas. Às vezes, as 
próprias famílias enviavam 
ao circo as cadeiras em que 

História

deviam sentar-se. A maioria 
ia mesmo era para as arqui-
bancadas.”

A praça Xis
Nesse local, na área que 

tinha frente para a avenida 
Fernando Prestes, também 
funcionou o barracão do an-
tigo mercado municipal. Se-
gundo Vasco César Pestana 
(Tribuna, 1º/12/1984), em 
1940, o prefeito, era o capi-
tão José Martiniano Vieira 
Ferraz, por força de lei, de-
sincorporou  essa área da 
classe dos bens públicos de 
uso comum do povo e a in-
corporou aos bem patrimo-
niais do município. 

O terreno foi então divi-
dido em lotes e o produto da 
venda aplicado na aquisição 
do terreno destinado à cons-
trução do prédio do mercado 
atual.

O autor José Renato San 
Martin cita em seu livro Pe-
las Ruas de Pindamonhan-

De penetrante olhar, altiva e sorridente,
flor a desabrochar em plena primavera;
era a beleza ao vivo e decididamente,
quisera para mim o seu amor, quisera!

 Pecadora! Fingiste amar sinceramente,
 com as juras de amor, transcendental quimera;
 guardarei o calor daquele beijo ardente,
 em aurora triunfal, maravilhosa esfera!

  O nosso amor nasceu no auge do desejo,
  e deveras senti o mundo rosicler
  no instante em que me deste o prometido beijo!

   E quando justamente este poeta sonhava
   com a felicidade – ó formosa mulher,
	 	 	 atiras	o	“punhal”	que	o	coração	me	crava!

Pecadora

Arquivo TN

Na ilustração (à direita), parte da Praça Xis retratada pelo bico-pena de José Renato San Martin   

gaba (JAC Editora, 1995), 
que o loteamento propor-
cionou a construção do Cine 
Brasil e do Hotel Brasil na 
esquina da avenida Jorge 
Tibiriçá com a Dez de Ju-
lho,  propriedades de Dimi-
trius Stambolos, um grande 
benfeitor do município.

Conta San Martin (obra 
citada acima) que nesse es-
paço conhecido como Pra-
ça Xis, que também sediava 
parque de diversões e até os 
rinques de patinação, se ins-
talaram circos famosos da 
época, como o do Piolim e o 

dos Irmãos Temperane.
Para concluir nosso texto 

de apoio às gratas lembran-
ças de Balthazar, acreditamos 
que seja oportuno mencionar 
que o circo também teve a 
sua fase de agradável con-
sórcio cultural com o teatro: 
o circo-teatro. Gênero teatral 
que – segundo a doutora em 
História, Ermínia Silva, em 
“Circo Teatro: Benjamin de 
Oliveira e a teatralidade cir-
cense no Brasil” – foi muito 
comum e de muito sucesso 
no Brasil durante todo século 
XIX até a década de 1960.

A mesma autora define “cir-
co de cavalinhos” (citado por 
Balthazar) da seguinte forma:

“O circo não nasce na lona, 
mas em espaço físico feito de 
alvenaria e madeira. Por conta 
disso, passavam muito tempo 
no mesmo local. No início, 
eram denominados circo de 
cavalinhos. Se não tivesse ca-
valo não era considerado um 
bom circo. Os cavalos tam-
bém eram importantes para 
transportar os equipamentos. 
Alguns eram usados como 
tração, para puxar as carroças, 
outros eram montados”.

Publicava-se no jornal Tribuna do Norte em  1921

Carlos Pinto, jornal 7 Dias, 27/11/1971

www.adolescents.cat



12 Pindamonhangaba, sexta-feira, 15 de março de 2013 
Tribuna do Norte

 














 

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
Nº PROTOCOLO: 1115/12 DATA PROTOCOLO: 12/09/2012 
Nº CEVS: 353800601-861-000001-1-6 DATA DE VALIDADE: 04/10/2013 
CNAE:   8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar - exceto pronto-socorro e unidades para 

atendimento a urgências 
RAZÃO SOCIAL:   SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
CNPJ/CPF:   54122213000115 
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 466 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: CENTRO 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP 
RESP. LEGAL: LUIZ CARLOS LOBERTO CPF: 295.319.698-68 
RESP. TÉCNICO: LUCIANO RODRIGUES NASCIMENTO CPF: 159.410.328-38 
CBO: FARMACÊUTICO CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 19.880 UF: SP 


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

 
Pindamonhangaba, __11_de _março  de 2013

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 














 

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
Nº PROTOCOLO: 1286/11 DATA PROTOCOLO:  09/11/2011 
Nº CEVS: 353800601-477-000112-1-5 DATA DE VALIDADE: 02/05/2013 
CNAE:   4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

RAZÃO SOCIAL:   MAURILIO MARCELINO GONÇALVES ME 
CNPJ/CPF:   14088643000143 
ENDEREÇO: AV. JULIO DE PAULA CLARO N°: 81 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: FEITAL 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12441-400 UF: SP 
RESP. LEGAL: MAURILIO MARCELINO GONÇALVES CPF: 043.960.648-96 
RESP. TÉCNICO: BRUNA GALLO AZEREDO ZANINI CPF: 361.598.948-11 
CBO: FARMACÊUTICA CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 55513 UF: SP 


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

 
Pindamonhangaba, __11_de _março  de 2013

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 














 

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
Nº PROTOCOLO: 0241/12 DATA PROTOCOLO:  06/03/2012 
Nº CEVS: 353800601-863-000628-1-2 DATA DE VALIDADE: 23/11/2013 
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta 

RAZÃO SOCIAL:   PRONTO CLIN S/C LTDA 
CNPJ/CPF:   03974348000178 
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO N°: 172 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: CENTRO 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP:  12410-020 UF: SP 
RESP. LEGAL: OTÁVIO DA SILVA RIBEIRO CPF: 740.306.986-20 
RESP. TÉCNICO: OTÁVIO DA SILVA RIBEIRO CPF: 740.306.986-20 
CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 78250 UF: SP 


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

 
Pindamonhangaba, __11_de _março  de 2013

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 














 

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
Nº PROTOCOLO: 1458/12 DATA PROTOCOLO:  27/11/2012 
Nº CEVS: 353800601-863-000666-1-3 DATA DE VALIDADE: 18/12/2013 
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta 

RAZÃO SOCIAL:   MARIA JULIETA ZACCARO FERRO 
CNPJ/CPF:   15940091806 
ENDEREÇO: RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA N°: 790 
COMPLEMENTO: SALA 02 BAIRRO: SOCORRO 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12421-010  UF: SP 
RESP. LEGAL: MARIA JULIETA ZACCARO FERRO CPF: 159.400.918-06 
RESP. TÉCNICO: MARIA JULIETA ZACCARO FERRO CPF: 159.400.918-06 
CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 92867 UF: SP 


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

 
Pindamonhangaba, __11_de _março  de 2013

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 














 

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
Nº PROTOCOLO: 0667/12 DATA PROTOCOLO:  13/06/2012 
Nº CEVS: 353800601-863-000074-1-2 DATA DE VALIDADE:  01/10/2013 
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta 

RAZÃO SOCIAL:   CAIO AUGUSTO MARCONDES FIGUEIREDO 
CNPJ/CPF:   01935304810 
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 891 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: PARQUE YPÊ 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-150  UF: SP 
RESP. LEGAL: CAIO AUGUSTO MARCONDES FIGUEIREDO CPF: 019.353.048-10 
RESP. TÉCNICO: CAIO AUGUSTO MARCONDES FIGUEIREDO CPF: 019.353.048-10 
CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 34108 UF: SP 


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

 
Pindamonhangaba, __11_de _março  de 2013

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 














 

Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
Nº PROTOCOLO: 0870/12 DATA PROTOCOLO: 27/07/2012  
Nº CEVS: 353800601-863-000530-1-5 DATA DE VALIDADE: 26/10/2013 
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta 

RAZÃO SOCIAL:   LUIZ GUSTAVO MIRANDA DE CARVALHO 
CNPJ/CPF:   31046784803 
ENDEREÇO: RUA JOÃO GAMA N°: 40 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: SÃO BENEDITO 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP:  12410-260 UF: SP 
RESP. LEGAL: LUIZ GUSTAVO MIRANDA DE CARVALHO CPF: 310.467.848-03 
RESP. TÉCNICO: LUIZ GUSTAVO MIRANDA DE CARVALHO CPF: 310.467.848-03 
CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 129786 UF: SP 


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

 
Pindamonhangaba, __11_de _março  de 2013

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO
O Coordenador da APTA e Diretor do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento faz 
saber que se encontra disponível para a venda na sede do Polo Regional de Desenvolvimento 
Tecnológico dos Agronegócios do Vale do Paraíba – APTA, bezerros machos de gado de leite, a 
partir do dia 23 de março até o dia 31 de dezembro de 2013, as terças terças-feiras das 8:00 as 10:00 
e das 14:00 as 16:00 horas no Estábulo 7. Endereço Avenida Prof. Manoel César Ribeiro, 1920, 
Bairro Santa Cecília – Pindamonhangaba-SP, telefone (12) 3642-1812 – 3642-1164. 
Havendo mais de um interessado, o critério de desempate será o de melhor oferta. Processo 
S.A.A. 3.802/2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 048/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. ANTONIO HENRIQUE SIMÕES, 
responsável pelo imóvel situado a Avenida São Paulo, Cidade Nova, Quadra E-03, Lote 13, inscrito 
no município sob a sigla SE23.04.16.006.000, 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 049/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. CARLOS HENRIQUE GAMA BENTO, 
responsável pelo imóvel situado a Rua São José dos Campos, esquina com a Rua Cachoeira 
Paulista - Cidade Nova, Quadra E-03, Lote 01, inscrito no município sob a sigla SE23.04.15.018.000, 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 050/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. MARCOS LOPES SOARES, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Fernando Rodrigues Garcia, Cidade Jardim, Quadra 15, Lote 02, inscrito 
no município sob a sigla SO22.14.05.003.000, 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 051/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIA M. CIPRIANO, responsável pelo 
imóvel situado a Rua Ademir Honório, Jardim Eloyna, Quadra D, Lote 09, inscrito no município sob 
a sigla SE23.07.06.012.000, 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 052/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. UMBELINA PEREIRA AZEREDO, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Rodrigo da Silva Araújo, Santa Cecilia, Quadra E, Lote 06/07, 
inscrito no município sob a sigla SE12.05.02.002.000, 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 053/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a N. PINDA C. PRADO U. D. IMOB. LTDA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Manoel Teixeira de Souza, Laerte Assumpção, Quadra J, 
Lote 04, inscrito no município sob a sigla NE15.11.05.010.000, 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.

DECRETO Nº 4.948, DE 06 DE MARÇO DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao Orçamento

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.477, de 27 de novembro de 2012,

D E C R E T A:

Art. 1º.  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional especial 
no valor de R$ 131.822,46 (cento e trinta e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e 
seis centavos), na Secretaria de Educação e Cultura, para uso dos recursos do Fundeb, conforme 
parágrafo 2º, do artigo 21, da Lei 11.494/2007. A classificação orçamentária será:

12.00  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.32  Departamento Pedagógico/Fundeb
2.065  Manut.Fundeb-Mag.-Rec.Exerc.Anterior
12.361.0019.2     3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil  R$  131.822,46 
 Art. 2º.  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a sobra de caixa do 
Fundeb, do exercício de 2012, conforme parágrafo 2º, do artigo 21, da Lei 11.494/2007.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de março de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.505, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013.
Altera o art. 60 da Lei nº 1.411, de 10.10.1974, que “Dispõe sobre o Código de Posturas do 
Município”. 
(Projeto de Lei nº 14/2013, de autoria do Vereador Ricardo Piorino)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Acrescenta inciso IX e parágrafo único ao art. 60, da Lei 1.411, de 10.10.1974, com a 
seguinte redação:
“Art. 60 (...)
IX- fica proibida a utilização de fogos de artifício ou a realização de shows pitrotécnicos em quaisquer 
estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, casas de diversão, salvo se:
a- realizados na área externa do estabelecimento;
b- obtiver licença específica para sua realização.
Parágrafo Único: O infrator ao disposto neste artigo terá sua licença de funcionamento cassada, 
além do pagamento de multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), corrigidos pela UFMP”
Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

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

SAJ/valm

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.992, DE 07 DE MARÇO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições, NOMEIA o Sr. Alexandre Luis de Paula Castro para o emprego de provimento 
em comissão de Diretor do Departamento de Lazer, a partir de 05 de fevereiro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de 
fevereiro de 2013.
Pindamonhangaba, 07 de março de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de março de 
2013. 

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.993, DE 08 DE MARÇO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições, Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. Sansão de Oliveira Ramos, do emprego 
de provimento em comissão de Assessor de Gestão Estratégica, a partir de 28 de feve-
reiro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria Geral nº 
3.987, de 28 de fevereiro de 2013.
Pindamonhangaba, de 08 de março de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de março de 
2013. 

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Interno nº 5639/2013

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

As inscrições para o Ter-
ceiro Curso de Promotoras 
Legais Populares prosse-
guem até o dia  25 de março e 
podem ser feitas pessoalmen-
te na loja Beth Confecções, 
no Centro Comercial 10 de 
Julho, box 36, no horário 
das 9 às 17h30. As candida-
tas deverão ter idade mínima 
de 18 anos e levar, imprete-
rivelmente no ato da inscri-
ção, duas fotos 3 x 4. Este é 
um concurso dirigido apenas 
para as mulheres, sendo in-
teiramente gratuito. 

O curso, que acontecerá 
no Fórum de Pindamonhan-
gaba, na praça Desembarga-
dor Campos Maia, 99, cen-
tro, no salão onde funcionava 
o Tribunal do Júri, terá dura-
ção mínima de nove meses, 
iniciando em 4 de abril. As 
aulas serão realizadas uma 
vez por semana, às quartas-
feiras, no horário das 19 às 
21h30, sem intervalo.

O Curso de Promotoras 
Legais Populares é voltado 
para a capacitação de mu-
lheres que estão tendo seu 
direitos violados ou ameaça-
dos. Com o curso, espera-se 
melhorar a  vida dessas mu-
lheres e de sua comunidade,  
estimulando e criando condi-
ções para que elas conheçam 
direitos, leis e mecanismos 
jurídicos, médicos e assis-

Continuam  inscrições 
para  Curso de Promotoras 
Legais Populares

tenciais. Deverão atuar como 
multiplicadoras e se habilitar 
a lidar com situações de vio-
lência.

As aulas serão teóricas 
e práticas, com abordagem 
multidisciplinar: direito, me-
dicina, psicologia e assistên-
cia social, sendo composto 
por oficinas, trocas de co-
nhecimentos, palestras e de-
bates, abrindo um espaço de 
educação para as mulheres 
e proporcionando satisfação, 
momento de lazer e constru-
ção de laços de solidariedade 
e amizade. O corpo docente 
é formado por defensores 
públicos, juízes, promotores, 
advogados, médicos, psicó-
logos e assistentes sociais. 

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

Tony Sampaio integra 
Caravana do Cardosão

O sertanejo Tony Sam-
paio é um dos integrantes da 
Caravana do Cardosão, que 
alegra as manhãs de domingo 
de quem vai até o mercado 
municipal de Pindamonhan-
gaba.

Mineiro, Tony Sampaio 
foi um dos vencedores do 

Reprodução

Artista Tony Sampaio mostra talento e dedicação

Festival Sertanejo de Pin-
damonhangaba em 2012 e 
desde então, se apresenta na 
cidade e nas redondezas.

Além da caravana, Tony 
Sampaio faz apresentações 
solo em eventos da região. 
Contatos podem ser feitos 
pelo telefone (37) 9193 -2036

Divulgação

Maria da Penha, líder do movimento 
em defesa das mulheres
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A ASPMP - Associação dos Servidores Públicos 
Municipais de Pindamonhangaba está aceitando pedidos 
de associados para a compra de ovos de Páscoa (de 110g a 
450g), ovos infantis (de 80g e 170g), colomba pascal (de 
450g e 550g), mini colomba (90g) e bombons variados 
(de 180g, 220g e 240g).  Os pedidos devem ser feitos até 
esta sexta-feira,  (15), e o valor será descontado em três 
vezes, nas folhas de pagamento de abril, maio e junho. A 
entrega será no período de 25 a 28 de março.

A Associação fica na rua Marechal Deodoro, 
43, centro, telefone (12) 3642-6822, e-mail: 
assocdosservidores@terra.com.br

Associação dos Servidores 
Municipais vende ovos 
de Páscoa até dia 15

Dia da Mulher foi comemorado 
pelo Grupo Amor Exigente

O Amor Exigente Grupo 
Nova Luz e a Casa São Fran-
cisco de Assis comemoraram 
o Dia Internacional da Mu-
lher, no último dia 9, com a 
participação de grande núme-
ro de pessoas residentes na 
região Leste. A entidade está 
localizada na avenida Prin-
cesa do Norte, Cidade Nova, 
onde realiza um elogiável 
trabalho na prevenção contra 
o vício (drogas e álcool), en-
globando toda a família.

A abertura foi feita por 
Fernando Antunes Lima e 
Fátima Spuri. A presidente 
do Conselho da Mulher de 
Pindamonhangaba, Ana Ma-
ria Braz Cavalcante, fez uma 
palestra sobre Planejamento 
Familiar, uma das metas da 
entidade para 2013. Hou-
ve apresentação do grupo 
teatral “Fantoches em Ação 

Mulheres assistem  à palestra 
proferida pela presidente do Conselho da Mulher 

Novo papa da Igreja 
Católica é cardeal argentino

O cardeal protodiácono francês Jean-Louis 
Tauran anunciou na noite de quarta-feira (13), 
que o cardeal argentino Jorge Mario Bergo-
glio, 76 anos, é o novo papa da Igreja Cató-
lica. Tauran apareceu às 20h14 (16h14) no 
balcão central da Basílica de São Pedro, no 
Vaticano, e proferiu a tradicional frase Habe-
mus Papam, anunciando na sequência o novo 
líder da Igreja Católica. Ele escolheu o nome 
de Francisco, em homenagem a São Francisco 
de Assis. Bergoglio nasceu em 1936 em Bue-
nos Aires. Ele foi nomeado cardeal em 2001 
por João Paulo II. Ele é o primeiro papa sul-a-
mericano. 

Após quatro votações inconclusivas em 
pouco menos de 24 horas, a fumaça branca 
apareceu às 19h05 (15h05, de Brasília) desta 
quarta-feira ao fim do quinto escrutínio, para a 
alegria e emoção da multidão reunida. 

Entre a fumaça e o anúncio do nome do elei-
to, um período que durou mais de uma hora, 
o público celebrou e entoou coros de “viva, o 
papa”. A multidão também reagiu intensamen-
te quando uma banda executou o hino italiano 
dentro das dependências da praça. Cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio, 76 anos

 Quem estaciona seu car-
ro na rua Dr. Campos Sales 
sábado ou  domingo para 
ir ao mercado e vê um ho-
mem alto, negro, humilde, 
tomando conta de veículos, 
não imagina que ele foi um 
grande craque do futebol de 
Pindamonhangaba na década 
dos anos 60. Muitos mole-
ques iam ao estádio Dr. Pi-
nheiro Júnior, da Ferroviária, 
levados pelos pais, e admira-
vam um becão do alviverde 
usando a camisa 3 que não 
deixava passar nada, e a tor-
cida gritava seu nome: Tome-
zão! Tomezão!

 Na realidade, seu nome é 
Celso de Oliveira, o “Tomé” 
herdou de seu pai Tomé de 
Oliveira Santos. Atualmen-
te, ele tem 60 anos e ainda 
trabalha como ajudante de 
Serviços Gerais na Prefeitura 
de Pinda. Nos fins de semana 
ganha mais um dinheirinho 
guardando veículos. Tomé 
conta com orgulho que de-
fendeu a Ferroviária pelo fu-
tebol profissional durante al-
guns anos, depois foi para o 

Tomezão ganha camisa da 
Ferroviária 50 anos após 
ter jogado no clube

Hepacaré de Lorena (grande 
potência profissional na épo-
ca), e de lá voltou para Pinda 
onde jogou no Corinthians, 
São Paulo, Estrela, Santa 
Isabel e Pindense. Chegou a 
fazer teste em grandes clubes 
de São Paulo, mas preferiu 
ficar em Pinda mesmo.

 “Na Ferroviária joguei 
com grandes craques como 
Lale, Jabor, Anderson, Car-
lota, Lopes, Ivan e Abissínio 
entre outros. O presidente 
do clube na época era o Seu 
Tobias Salgado”, conta To-
mezão. “Aqueles tempos 
não voltam mais, são muitas 
lembranças boas, os estádios 
ficavam lotados, a torcida 
apoiava as equipes, hoje é 
totalmente diferente, infeliz-
mente acabou-se o nosso fu-
tebol”, lamenta o ex-craque.

 O jornalista João Paulo 
Ouverney, quando tinha 10 
anos de idade, conheceu Tomé 
quando ele jogava na Ferroviá-
ria, e o reconheceu atualmente 
guardando carros na rua Dr. 
Campos Sales. E decidiu pres-
tar uma homenagem ao grande 

craque, dando a ele uma cami-
sa oficial de jogador da Ferro-
viária, que possuía em casa. A 
entrega foi feita na calçada no 
último domingo, e homena-
geado demonstrou muita feli-
cidade e emoção.

 “Nossa, fico muito feliz 
mesmo, eu tenho camisa de 
todos os outros times onde 
joguei, menos da Ferroviária, 
onde mais atuei e que amo 
até hoje, e pretendo ir com 
ela em meu caixão quando 
chegar a hora de minha últi-

Celso de Oliveira, 
o “Tomé” jogou no 

Corinthians, São Paulo, 
Estrela, Santa 

Isabel e Pindense, 
“Tomezão”  chegou a 

fazer teste em grandes 
clubes, mas 

acabou preferindo 
a Ferroviária em 

Pindamonhangaba

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney João Paulo Ouverney

Divulgação

Presidente do Conselho, Ana Maria Braz cavalcante, e 
coordenadoras do Amor Exigente durante o evento

em Cena” abordando o tema 
“Climatério” e show com o 
grupo musical Heron e Heitor. 
Foram distribuídos refrige-

rantes, algodão doce e pipoca.
“Sempre realizamos even-

tos em datas importantes, 
procurando levar aos nossos 

assistidos temas dentro do 
trabalho realizado pela casa, 
e a participação e o resulta-
dos têm sido bons”, ressaltou 

Melai Jesus, coordenadora 
do Grupo Amor Exigente.

O Amor Exigente realiza 
um trabalho de prevenção 

aos vícios (drogas e álcool), 
orientando e procurando am-
parar as famílias que passam 
por esse problema.

ma viagem”, disse Tomezão. 
Ele agradeceu ao presidente 
da Ferroviária, José Celso 
Púpio; ao vice-presidente, 
Marcos Antonio dos Santos e 
todos os outros diretores.
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Fatos e Fotos Fatos e Fotos Fatos e Fotos Fatos e Fotos Fatos e Fotos Fatos e Fotos 

Naira, funcionária da 
Subprefeitura de Moreira 
César, comemorou aniversário 
no dia 5 de março. Parabéns 
e muita felicidade!

Parabéns à pequena Gabrielle, pelo aniversário dia 15 de 
março.  Na foto,  Alcilene (mãe),  Marcelle (irmã),  Marcelo (pai) 
e a aniversariante Gabrielle

Colou grau quarta-
feira (13) na área 
de Administração 
de Empresa, pela 

Universidade 
Anhanguera de Taubaté, 

a jovem Luciana Mara 
Ouverney, secretária da 

escola municipal Prof. 
Elias Bargis Mathias. 

Parabéns pela luta e 
dedicação!

Equipe que apresentou teatro de fantoches na festa do Dia das 
Mães realizada pelo Grupo Amor Exigente, no bairro Cidade Nova

Rafaelzinho e gatinhas curtindo 
o PindaBar domingo passado

Completa mais um aniversário 
dia 17 de março, Marcos 
Leandro Ouverney, funcionário 
da área de suporte de 
informática da Fapi. Parabéns 
de seus familiares e amigos.

Lucas e 
Fernanda 
uniram-
se pelos 
laços do 
casamento 
no dia 8 de 
março. 
Muitas 
felicidades!

Professora de balé Ana Paula com amigas na festa do 
casamento  de Fernanda e Lucas

Banda H2A na festa do Dia da 
Mulher no Grupo Amor Exigente

Comemorou 90 anos no último dia 11, Geralda Menina Pereira, 
recebendo os cumprimentos de 7 dos 11 filhos: Sueli, Irene, Dilza, 
Zilda, Delourdes, Maria José e Agenor.  Cumprimentos pela data!

Balada na Arena 101 sábado (9) com muita gente bonita  Cinco lindas gatas curtindo a “Arena” Amigos durante os agitos da Arena 101

As cinco amigas resolveram ver o que a Arena tem de bom
Mais frequentadores da balada da casa 
noturna no bairro Marçon

Dançarinos consideram a Arena 101, 
um ótimo local de lazer

Fernando Barbosa Carriço Vieira 
comemorou aniversário no dia 
13 de março, recebendo o 
abraço dos familiares e amigos

Célia Lima Célia Lima Célia Lima

Célia Lima Célia Lima Célia Lima

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

João Paulo Ouverney João Paulo Ouverney Célia Lima

Arquivo pessoal João Paulo Ouverney João Paulo Ouverney Arquivo pessoal
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Esportes

CATEGORIA ADULTO
15/3 – Sexta-feira – Ginásio do Jardim Eloyna
20h – Dragões x Ipê II
21h – Estrela FC x Araretama

20/3 - Quarta-feira – Ginásio do CE Zito (Moreira 
César)
20h – Sejelp x Arsenal
21h – EC Mantiqueira x Dragões

21/3 – Quinta-feira – GE Alto do Tabaú
20h - Ipê II x Bar do Zé do Café B
21h – Dragões x Estrela FC

22/3 – Sexta-feira – Jardim Eloyna
20 – Araretama x 100 Nome Futsal
21h – Arsenal x Família Futsal Lorena
27/3 – Quarta-feira – CE Zito

20h – Bar do Zé do Café B x EC Mantiqueira
21h – Unidos do Araretama x Bar do Zé do Café A

CATEGORIA SUB 11
21/3 – Quinta-feira – Ginásio da Ferroviária
20h – EC Agenor x AA Ferroviária
20h40 – Projeto Viva x  Alviverde
21h20 – Família Futsal Lorena x PS Grêmio União
22h – Nova Esperança x Grêmio União

22/3 - Sexta-feira – GE Jardim Eloyna
20h - Araretama x 100 Nome Futsal
21h – Arsenal x Família Futsal Lorena

28/3 – Quinta-feira – GE Ferroviária
20h – PS Grêmio x  Grêmio
20h40 – EC Agenor x Projeto Viva
21h20 – AA Ferroviária x Família Lorena

A Liga Valeparaibana de 
Tênis de Mesa, reconheci-
da pela Federação Paulista 
e Confederação Brasilei-
ra, realizará neste domingo 
(17), a primeira etapa do 
Torneio Início da modalida-
de. O evento acontecerá no 
ginásio do Centro Esporti-
vo João Carlos de Oliveira 
“João do Pulo”, a partir das 
9 horas. A organização con-
ta com o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Es-
portes.

Este campeonato vale 

pontos para o troféu efi ciên-
cia, concedido pela Liga. A 
próxima etapa está marcada 
para o dia 21 de abril, em Ja-
careí.

Pindamonhangaba conta-
rá com 15 mesatenistas. Eles 
irão disputar os melhores de 
cinco sets, de onze pontos, 
com os representantes de Ja-
careí, São José dos Campos, 
Caraguatatuba, Guaratingue-
tá, Mogi das Cruzes, Tauba-
té, Tremembé e Cruzeiro. Ao 
todo, mais de 200 atletas es-
tarão na “Princesa do Norte” 
para participar do torneio.

12ª RODADA

15/3 - 19h30 Ituano  x XV de Piracicaba
15/3 - 19h30 Mogi Mirim  x Linense
16/3 - 16h Mirassol  x São Bernardo
16/3 - 16h Bragantino x Penapolense
16/3 - 16h  Santos  x Guarani
16/3 - 18h30 Corinthians  x União Barbarense
17/3 - 16h São Paulo x Oeste
17/3 - 16h São Caetano  x Palmeiras
17/3 - 18h30 Paulista  x Botafogo
17/3 - 18h30 Ponte Preta x Atlético Sorocaba

O Atlético Mineiro ven-
ceu por 2 x 1 o The Strongest 
em La Paz  e já está classi-
fi cado, sendo o único time 
100% com quatro vitórias. 

O Fluminense ocupa o 1º 
lugar no grupo 8 com 7 pon-
tos, seguido pelo Grêmio 
com 6 pontos. 

O Palmeiras é o 3º clas-
sifi cado no grupo 3 e joga no 
dia 2 de abril contra o Tigres.

O São Paulo jogou nessa 
quinta-feira (14) contra o 
Arsenal (Argentina) e foi der-
rotado  por 2 a 1. O Tricolor 
está em 2º lugar no grupo 3.

Começam campeonatos 
de futsal Sub 11 e Principal

A Liga Pindamonhangabense de Futebol de Sa-
lão começou a realizar na quarta-feira (13),  o cam-
peonato nas categorias Sub 11 e Principal Livre, 

com apoio da Prefeitura, por meio do Departamen-
to de Esportes. Confi ra as próximas rodadas na ta-
bela abaixo.

Benedito Coelho ‘Pintado’,
presidente da Liga

João Paulo Ouverney

Mesatenistas da 
região estarão em 
Pinda neste domingo

Jogando no estádio 
Pacaembu com torcida, o 
Corinthians venceu o Ti-
juana, do México, por 3 
a 0, na quarta-feira (13), 
pela 4ª rodada do Grupo 
5 da Copa Libertadores. 

Gols de Pato, Guerrero e 
Paulinho. O  Timão ga-
rantiu a 2ª colocação do 
Grupo com sete pontos 
e volta a atuar  dia 3 de 
abril, contra o Milliona-
rios, na Colômbia.

Libertadores

Corinthians se vinga 
do Tijuana com 3 x 0

Alexandre Pato

Veja tabela, classifi cação e concurso Gata do Paulistão
São Paulo pega o Oeste e tenta manter a 
liderança. Veja tabela, classifi cação e vote na sua 
candidata à Gata do Paulistão

O concurso “Gata do Paulistão” está em 
sua quinta edição este ano e cada time parti-
cipante da Série A-1 tem direito a uma repre-
sentante. A 2ª colocada, 3ª colocada e Miss 

Simpatia receberão a premiação de R$ 5.000; 
R$ 3.000 e R$ 2.000, respectivamente. Vote 
em sua candidata preferida pelo site  http://
gata.fpf.org.br/index.ph

CLASSIFICAÇÃO

1º - São Paulo                             23

2º - Ponte Preta                           23

3º -Santos                                     21

4º Botafogo                                  21

5º - Mogi Mirim                           20

6º - Corinthians                           18

7º - Palmeiras                               17

8º - Linense                                   17

9º - Penapolense                        16

10º - Oeste                                    14

11º - Bragantino                         14

12º - Paulista                               13

13º - Mirassol                              12

14º - São Bernardo                    12

15º - XV de Piracicaba               10

16º - Ituano                                  10

17º - Atlético Sorocaba               9 

18º - Guarani                                  9

19º - União Barbarense               6

20º - São Caetano         5

Vote na Gata do Paulistão

Divulgação

Divulgação

O atletismo é um esporte 
que possui diversas ativida-
des. A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Esportes e Lazer, está 
com vagas abertas para quem 
deseja praticar este esporte. 
As oportunidades são para 
alunos a partir dos 7 anos. As 
aulas são desenvolvidas duas 
ou três vezes por semana. O 
munícipe pode praticar este 
exercício no período da ma-
nhã ou tarde.

Os interessados devem 
procurar as secretarias dos 
Centros Esportivos João Car-
los de Oliveira “João do Pulo” 
e José Ely Miranda “Zito”. O 
horário de atendimento é de 
segunda a sexta-feira das 8 às 
20 horas.

Os inscritos poderão prati-
car corrida, saltos, arremessos 
e lançamentos. Os atletas que 
se destacarem poderão inte-
grar as turmas de treinamento 
da Secretaria de Esportes e 
Lazer.

O atletismo teve origem 

nas primeiras olimpíadas 
realizadas na Grécia Antiga. 
As principais modalidades do 
atletismo são: corrida de pis-
ta, corridas com obstáculos, 
revezamento, saltos, arremes-
sos, lançamentos, decatlo e 
heptatlo. 

A corrida de pista é a mais 
conhecida e envolve várias 
provas, a com obstáculos é 
dividida em quatro modali-
dades, sendo as seguintes: 
100 metros (feminino), 110 
metros (masculino), 400 me-
tros (masculino e feminino) 
e 3.000 metros (feminino e 
masculino).

Os saltos podem ser 
em altura ou em distância. 
Pindamonhangaba ganhou 
destaque nesta prova quan-
do João Carlos de Oliveira 
“João do Pulo” quebrou o 
recorde mundial júnior de 
salto triplo no Campeonato 
Sul-Americano de Atletismo 
com a marca de 14,75 m, dali 
em diante foram muitas con-
quistas.

Prefeitura oferece vagas para  atletismo

Arremessos e 
lançamentos

Existem quatro modalidades 
nesta categoria: arremes-
so de peso, lançamento de 
dardo, de marte e de disco. 
Em todas elas, vence o 
atleta que conseguir ar-
remessar o objeto a uma 
distância maior. 

Decatlo
Praticada por homens, 
numa mesma prova são 
envolvidas dez modalidades 
do atletismo. As modalida-
des do decatlo são: corrida 
(100 metros), salto em 
distância, salto em altura, 
lançamento de peso, 400 

metros, 110 metros com 
barreira, lançamento de 
disco, lançamento de dardo, 
salto com vara e corrida de 
1500 metros. Vence o atleta 
que conseguir maior pontu-
ação no geral das provas.

Heptatlo
Prova combinada somente 
para mulheres. Envolve sete 
modalidades do atletismo: 
100 metros com barreira, 
lançamento de peso, lança-
mento de dardo, salto em 
altura, salto em distância, 
corrida de 200 metros e 
800 metros. Vence a atleta 
que conseguir maior quanti-
dade de pontos no geral.

Saiba um pouco mais sobre as 
provas de atletismo

Arquivo TN
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Jogos de domingo (17)

Categoria amador

- 10h30 - abaeté x Força Jovem
Nuno maia Veiga Filho ( maricá) 

- 10h30 - Floresta x Vila São José
estádio José ramiro dos Santos – ramirão (Vista Verde) 

- 10h30 - Parque São Luiz x Vila geraldo
estádio do tio Nê – Feital 

- 10h30 - araretama x Bandeirante
estádio do instituto de Zootecnia Haras Paulista 

ObservaçãO: Tabela, locais e horários fornecidos pela 
organização. A Tribuna não se responsabiliza por eventuais 
alterações de última hora.

Jogos de domingo (17)

Categoria CiNqueNtão

- 8h30 - Bandeirante x Vila São geraldo
estádio do tio Nê – Feital 

- 8h30 - Colorado x  Juventus
estádio estádio amadeu rossi – Vila São Benedito

Copa Giba de Futebol decide
domingo quem será o campeão

ginásio de esportes 
recebe melhorias

As pindenses que 
gostam de jogar futsal 
e têm habilidade, agi-
lidade, destreza etc., 
poderão participar 
de um ‘peneirão’. As 
interessadas deverão 
ir ao ginásio do Alto 
Tabaú, sábado (16), às 
15 horas. Podem par-
ticipar, nascidas nos  
anos 94, 95 e 96 (levar 
tênis, meião, shorts e 
camiseta).

As atletas serão 
avaliadas pelos  pro-
fessores da modalida-
de. Após a avaliação, 
os profissionais da 
Secretaria de Esportes 
e Lazer irão se reunir 
para selecionar as re-
presentantes de Pinda-
monhangaba. A divul-
gação dos nomes será 
feita em breve.

O futsal feminino 
é um esporte que está 
conquistando o seu es-
paço pouco a pouco, as 
mulheres já participam 
de diversos campeo-
natos. As seleciona-
das poderão participar 
dos Jogos Regionais, 
Abertos e Joguinhos 
da Juventude, entre ou-
tras competições que 
poderão fazer parte do 
calendário esportivo.

Começa a  segunda fase 
da  Copa de Futebol Amador

Começa neste domingo 
(17) a segunda fase da Copa 
Regional de Futebol Amador 
“Troféu José Maria da Sil-
va”,  com jogos no sistema de 
“mata-mata” sendo duas par-
tidas, ida e volta.  A competi-
ção é organizada por Wlamir 
Lucas “Macarrão” com apoio 
da Prefeitura por meio da Se-
cretaria de Esportes. Todos 
os jogos têm entrada franca. 

No Amador, são oito os 
classificados: Abaeté, Força 
Jovem, Floresta, Vila São 
José, Parque São Luiz, Vila 
São Geraldo, Araretama  e 
Bandeirante. Os quatro ven-
cedores farão as quartas de 
final.

No Cinquentão, foram 
quatro classificados: Ban-
deirante, Vila São Geraldo, 
Colorado e Juventus, que 
também decidirão em mata-
-mata, em dois jogos, quem 
vai para a final. 

Resultados da 
5ª  Rodada classificatóRia

Categoria CiNqueNtão
Colorado eC 3 X 2 eC rancho alegre
independente FC 0 X 1 Bandeirante FC
Ca Juventus 1 X 1 ae Vila São geraldo – 
nos pênaltis, 3 x 2 Juventus

Categoria amador
ae Força Jovem 0 X 2 eC Vila São José
aC Piranguinho 0 (Wo) X 1 aa araretama
Colorado eC 4 X 2 aa Parque São Luiz
Bandeirante FC 1 X 0 eC Floresta
CF abaeté 1 X 2 ae  Vila São geraldo

Equipe do Bandeirante enfrenta o Araretama neste domingo

Pinda 
promove 
peneirão 
de futsal 
feminino

 Acontece  domingo 
(17), às 9 horas, a decisão 
da Copa Giba de Futebol, 
categoria Cinquentão, entre 
as equipes Ipanema e Mala-
ck. A final será  no estádio 

Silvéria Aparecida Asso-
ni Machado “Dona Vera”,  
(bairro do Socorro), com 
entrada gratuita.

A competição é organi-
zada pelo esportista João 

Tubarão e conta com o apoio 
da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Esportes.

O Ipanema, devido à me-
lhor campanha, joga pelo em-
pate para ficar com o título. 

O Malack precisa da vitória 
para conquistar o cobiçado 
caneco.

O organizador da compe-
tição, João Tubarão, convida 
todos para a decisão.

Final acontece às 9 horas, no estádio Silvéria aparecida assoni machado, no Socorro

Equipe do Malack precisa da vitória para conquistar o título da competição

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba instalou, na quarta-
-feira (13), ventiladores no 
ginásio de esportes “Raquel-
zão”, ao lado do Centro de 
Treinamento Luiz Calói. O 
espaço recebe, diariamente, 
dezenas de ginastas e lutado-
res. A instalação destes equi-
pamentos contribuirá com a 
circulação de ar no local, ga-
rantindo também mais con-
forto a todos que frequentam 
o espaço.

A atleta Rebeca Siqueira, 
moradora de Moreira Cé-
sar, pratica ginástica rítmica 
há sete anos e comenta que 
achou muito boa a iniciativa 

da instalação destes equipa-
mentos, porque há muitas 
pessoas que treinam no lo-
cal. Ela acrescenta que com 
o ventilador ficará muito me-
lhor.

A dona de casa Simone 
Aparecida da Silva Noguei-
ra, moradora da Vila Verde, é 
mãe de aluna de ginástica rít-
mica e acompanha os treinos. 
Ela diz que a colocação dos 
ventiladores foi excelente e 
parabeniza esta ação. Simone 
acredita que investimentos 
no esporte são importantes 
para que as crianças e adoles-
centes não fiquem nas ruas e 
tenham uma ocupação.

Os ventiladores refrescarão o ambiente

Marcos Cuba

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney
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