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Cidade
intensiﬁca
combate à
dengue
Na última semana, mais 400 residências foram vistoriadas pelas equipes que combatem o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.
As ações são realizadas no Distrito de
Moreira César e em bairros de Pindamonhangaba, com coleta e eliminação
de criadouros, além da aplicação de
inseticida.
Página 3

Após o encontro entre o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo) e o prefeito
Vito Ardito na última semana, quando
ficou acertada a construção de um
Centro Integrado do Sesi, uma equipe
da instituição esteve na cidade para
apresentar à administração municipal
uma proposta de convênio de cooperação com um novo material educacional e o projeto ‘Atleta do Futuro’.
Página 3

PM prende
assaltantes
da Gold Finger
Em uma ação rápida e eficaz,
policiais militares (Rocam) prenderam nessa segunda-feira (18),
três homens que assaltaram a joalheria Gold Finger. Três homens
armados entraram na loja, roubaram grande número de óculos,
joias e relógios, fugindo em seguida. A PM conseguiu localizar
o veículo, prender os autores do
crime e recuperar o produto do
roubo, além de apreender três
revólveres.

No Pronto Atendimento de Moreira César, médico ortopedista analisa exame de paciente que participou do mutirão de saúde

Pinda reduz ﬁla por exames
e atendimentos na saúde
O número de pessoas na fila de espera para receber exames e atendimento
médico na área da saúde caiu consideravelmente no início deste ano. Um dos motivos para a diminuição da quantidade de pessoas à espera dos procedimentos

é a realização de mutirões. Em Moreira César foram realizados vários mutirões,
beneficiando cerca de 300 pacientes nas áreas de ortopedia, oftalmologia, e eleSEGUNDO CADERNO
trocardiograma.

População interage no ‘Poesia Viva’
Maria Fernanda Munhoz

Artistas da cidade, em
parceria com a Prefeitura,
realizaram ações em homenagem ao Dia da Poesia, no sábado (16),
no centro.
Declamação de poemas,
varal de poesias, performances e dança foram
algumas das atividades
desenvolvidas, além da
oportunidade de participação da população, com
espaço para escrever suas
próprias poesias.

POLÍCIA 5

Luiz Gustavo
joga quinta-feira
pela Seleção
O jogador nascido e criado em
Moreira César, Luiz Gustavo, do
Bayern de Munique, será titular da
Seleção Brasileira na partida amistosa
contra a Itália. O jogo será às 16h30
com transmissão pela Globo.

CULTURA E LAZER 8

Malack é campeão da Copa Giba
com dois gols do atacante Guina

Página 3

‘Peneira’
seleciona
atletas de futsal
ESPORTES 11

Show de Paula
Fernandes
tem ingressos
promocionais
previsão
do tempo
TERÇA-FEIRA - 19/3
Chuva e
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

ESPORTES 12

15ºC
21ºC

QUARTA-FEIRA - 20/3

Divulgação

Luiz Gustavo, criado em
Moreira César, joga nesta
quinta-feira pela Seleção

Semana da
Água com
conscientização
ambiental

Página 2

João Paulo Ouverney

Sesi apresenta
projeto
educacional
para Prefeitura

Nublado e
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
22ºC

QUINTA-FEIRA - 21/3
Nublado e
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
26ºC

SEXTA-FEIRA - 22/3
Pancadas de chuva,
chuva curta duração

De virada, Malack faz 2x1 no Ipanema, no bairro do Socorro, e conquista a taça

ESPORTES 12

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
27ºC
CPTEC INPE
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Editorial

Rafael Gofﬁ é eleito novo presidente do PSDB de Pinda
Célia Lima

Conﬁra o desconto
da conta de luz
O Cálculo do desconto na conta de luz pode
ser conferido pela internet.
A Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) está disponibilizando uma ferramenta que permite que os consumidores veriﬁquem
se os descontos anunciados pelo governo na conta de luz estão sendo aplicados corretamente.
Em janeiro deste ano, o governo federal anunciou uma redução na conta de luz dos brasileiros, em média de 18% para as residências e de
até 32% para as indústrias, agricultura, comércio
e empresas em geral.
O desconto total na conta de luz já começou a
ser sentido por todos os brasileiros a partir do ﬁnal
de fevereiro, quando a entrada em vigor do plano
completou um mês. Isso aconteceu porque cada
distribuidora tem uma data diferente para a leitura dos relógios que marcam o consumo de energia e, consequentemente, o fechamento da conta.
O percentual de corte no valor da tarifa de
energia para a baixa tensão, de acordo com
a lista da Aneel, varia do mínimo de 18% até
25,94%, maior desconto da tabela e que foi garantido aos clientes da distribuidora Nova Palma
Energia, que atende a 14,5 mil unidades consumidoras em nove cidades da região central do
Rio Grande do Sul.
Defender seus direitos, buscar alternativas para economizar, colaborar com o governo na ﬁscalização, são atitudes que o consumidor deve tomar para seu próprio benefício. Portanto, essa
ferramenta da internet deve ser utilizada para ser
conferido se realmente funciona.
Para fazer o cálculo, basta acessar o site abaixo, selecionar o estado e a distribuidora, o nível
de tensão e o tipo de tarifa e informar o consumo
em quilowatts-hora. A ferramenta, disponibilizada
pela Fiesp, calcula automaticamente o desconto aplicado, o valor atual da tarifa e quanto sairia sem a redução. Site: www.energiaaprecojusto.com.br

Prefeito Vito Ardito abona ﬁchas de novos ﬁliados
Célia Lima

Rafael Gofﬁ agradeceu o apoio e a conﬁança

O jovem Rafael Gofﬁ foi eleito presidente do diretório municipal do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) de
Pindamonhangaba, em convenção do partido realizada na tarde desse domingo (17), na Câmara Municipal. Seu mandato
terá a duração de dois anos. Durante a convenção, o prefeito Vito Ardito abonou a ﬁcha de novos ﬁliados.
Participaram da convenção
ﬁliados do PSDB, militantes,
simpatizantes e autoridades,
entre elas o prefeito Vito Ardito
Lerario; o coordenador regional
do partido Francisco de Assis
Vieira “Chesco”, e os vereadores Janio Ardito Lerario e Roderley Mioto.
Foram convidados a falar, os
vereadores Roderley Miotto, Janio Ardito Lerario, Abdala Salomão, Julielton Modesto de Araújo e Francisco Vieira “Chesco”
. Abdala e Roderley disseram
que pretendiam ser candidatos
a presidente, mas abriram mão
das candidaturas e a disputa

Dois apostadores de Pinda ganham prêmios no Vale Cap

Ingressos para show de Paula Fernandes
podem ser comprados a R$ 30 até hoje (19)
A empresa CRT, responsável pelo show de Paula
Fernandes na Ferroviária no
dia 13 de abril, informa que
está com uma promoção até
esta terça-feira (19): R$ 30,
o preço único do ingresso. E
tem o serviço de disk-entrega, basta telefonar para (12)
3643-4001, para receber 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 pelo site: www.

crtproducoes.com
Renato e Marília Teixeira,
responsáveis pela empresa
CRT Produções, garantem
que esse evento vai mexer
com todo o Vale do Paraíba.
Receber pessoas de toda a
região e até de Minas Gerais.
O escritório da CRT ﬁca na
rua Carlos Assebourg Khoeler, nº 120, Vila Bourguese,
telefones (12) 3643-4001 e
8703-8539.
Divulgação

Datas Comemorativas

Dois apostadores de Pindamonhangaba ganharam prêmios
em dinheiro sorteados pelo Vale
Cap desse domingo (17). O prêmio principal, R$ 80.000, saiu
para São José dos Campos. O
de R$ 25.000, foi dividido para
dois ganhadores: Gerusa Cássia
de Oliveira, de Pinda, e Fátima
Lopes, de Lorena. Um apostador
de São José dos Campos ﬁcou
com o prêmio de R$ 10.000. Na
rodada extra, com premiações
de R$ 1.000, Rodrigo Martins, de
Pinda, foi um dos ganhadores.
Os demais foram para Taubaté
(4), São José (2), Tremembé, Jacareí e Cruzeiro.

Conﬁra o
resultado da
Mega-Sena de
sábado (16)
Não houve ganhadores no
concurso 1.477 da Mega-Sena
realizado neste sábado (16).
Conﬁra os números sorteados:

Veja as datas que se comemoram nesta terça-feira (19/3)
e nos dias seguintes:
19 – Dia de São José; Santo Ambrósio de Sena; São Teodósio; Santo Apolônio; Santa Alexandra e Santa Quintila; Nascimento de José
de Anchieta (1534); Dia Nacional do Artesão; Dia do Carpinteiro (em
homenagem a São José, padroeiro dos carpinteiros); Dia do Consertador; Dia do Marceneiro. 20 – Santo Ambrósio de Sena; Aniversário da
ECT; Aniversário da Agência Nacional de Aviação Civil – Anac.
21 – São Nicolau de Flue; São Berilo; São Lupicínio; Santa Santúcia;
Entrada do Sol no Signo de Áries; Dia Mundial da Poesia; Dia Mundial
da Floresta; Dia Mundial da Infância (MS) e Dia Mundial para a Eliminação da Discriminação Racial.

foi entre Rafael Gofﬁ e Julielton
Modesto.
O ex-presidente, professor
Cláudio Teixeira Brazão “Macaé”, agradeceu a todos que
conﬁaram em seu nome para exercer o cargo nos últimos
dois anos. “Foram tempos de diﬁculdades, mas que culminaram
com a consagradora vitória do
prefeito Vito Ardito”, concluiu.
O prefeito Vito Ardito elogiou o trabalho de “Macaé”, todos os integrantes do diretório
e participantes do PSDB, “que
tornaram viável o fortalecimento do partido”. Vito Falou das
“grandes diﬁculdades a enfrentar na Prefeitura, com a certeza
que elas serão vencidas, contando com o trabalho e a união
de todos”.
Rafael Gofﬁ disse “sentir-se
honrado pela conﬁança depositada em seu nome, com a certeza que vai contar com o apoio
e união de todos para a realização de um bom trabalho para engrandecer ainda mais o PSDB no
município e região”.

03 – 04 – 46 – 50 – 56 - 59
Quina - R$ 33.527,40
(58 ganhadores)
Quadra - R$ 688,30
(4.036 ganhadores)
A mineirinha Paula Fernandes deve agitar a Ferroviária dia 13 de abril

Dicas de Saúde:

Ontem e hoje

Nesta edição mostramos a famosa “Casa Francesa” onde residiu o professor Lúcio Galhanone na
década de 70. Ela ﬁcava ao lado da atual Casas Bahia e no local, atualmente, é uma concessionária
de automóveis.
Augustin San Martin

Como escrever
corretamente

Célia Lima

Do livro “1.000 erros de
português” – Autor Prof.
Luiz Antonio Saconni
Eu se perdi inteiramente.

Ontem... A casa foi construída com
materiais vindos da França

Hoje... Loja de veículos no prédio construído
após a demolição da “Casa Francesa”

Eu combinando com se!?
Onde? Em que língua? Eu
combina com me, assim como
nós combina com nos: Eu me
perdi inteiramente. Nós nos
perdemos inteiramente. (E
não: Nós se perdemos inteiramente.)

Dengue
• Cheque se há entupimento nos ralos da casa. Se
houver, desentupa imediatamente. Se o ralo não for
usado, mantenha-o fechado
• Retire sempre a água da
bandeja externa de geladeiras. E aproveite para lavá-la
com água e sabão

Falecimentos
18/3 - Maria José Lola Costa,
72 anos, residente no Crispim.
14/3 - Wilian de Assis Alvarenga, 28 anos.
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Sesi apresenta proposta de projeto
educacional para Prefeitura de Pinda
Após o encontro entre o
presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo) e o prefeito
Vito Ardito na última semana, quando ﬁcou acertada
a construção de um Centro Integrado do Sesi, uma
equipe da instituição esteve
na cidade para apresentar
à administração municipal
uma proposta de convênio
de cooperação com um novo
material educacional e o projeto “Atleta do Futuro”.
Na reunião, que contou
com a presença do vereador
Professor Oswaldo, a equipe do Sesi apresentou todo o
material pedagógico desenvolvido nas escolas já atendidas pela entidade, onde a
proposta é uma formação
continuada dos proﬁssionais
e um conteúdo mais amplo e
diversiﬁcado é desenvolvido
junto aos alunos.
Este convênio com o Sesi
vem sendo aplicado em outras seis cidades do Estado
de São Paulo e atualmente 20
mil alunos são atendidos pelo
material.

Juliana Rosa

Atendimento
em Pinda
A Prefeitura de
Pindamonhangaba,
através da
Secretaria de
Educação e Cultura,
conta atualmente
com o trabalho de
80 gestores, sendo
900 professores
no atendimento
a 12 mil alunos
distribuídos em 40
Ao centro, prefeito Vito Ardito Lerario comenta sobre convênio entre a Prefeitura e a Federação das Indústrias

Também foi apresentado
à administração, o projeto “Atleta do Futuro”, para
atendimento de jovens com
idade entre 6 a 17 anos através de um programa de formação esportiva, com atividades de lazer, recreação,

Estrada da Sapucaia
recebe melhorias
Os moradores da região
da Sapucaia estão elogiando
a Prefeitura de Pindamonhangaba pelos serviços executados recentemente na estrada.
A Subprefeitura de Moreira César efetuou o nivelamento e apedregulhamento
da via e agora está limpando
as laterais – com roçada e re-

moção do mato e de pequenas encostas.
A Subprefeitura informou que os trabalhos devem
ser concluídos nos próximos
dias. O órgão também conﬁrmou que as benfeitorias fazem parte do plano de ações
da Prefeitura para as áreas rurais do município.
Divulgação

Funcionários capinam e removem mato na lateral da via

Vereadora Pollyana
visita Prefeitura
A vereadora Pollyana Gama, do PPS de Taubaté, esteve na última semana visitando o prefeito Vito Ardito, para
conhecer o trabalho da administração municipal e também
solicitar providências em re-

lação à construção de uma
ponte no bairro Monjolinho.
A ponte liga Pindamonhangaba a Taubaté e poderá, após sua construção, beneﬁciar um grande número
de munícipes.
Divulgação

Profª Pollyana Gama com o prefeito Vito Ardito Lerario

esporte e cultura, visando
a melhoria da qualidade de
vida.
Este projeto pode ser desenvolvido nos espaços esportivos da administração
pública, sendo que apenas
um professor consegue aten-

der até 250 alunos e pode ser
custeado por uma empresa
privada que seja parceira da
Prefeitura.
Neste caso, cabe ao Sesi
fornecer o transporte, os uniformes e intercâmbios entre
projetos desenvolvidos em

outras cidades também atendidas pelo projeto.
Após as apresentações, os
projetos serão discutidos pelas secretarias de Educação e
de Esportes para o estudo da
viabilidade de implantação
dos mesmos.

escolas.
Já na área
esportiva, são
atendidos 12 mil
alunos, em diversas
modalidades.

Combate à dengue: mais 400
casas são vistoriadas na cidade
O trabalho de combate ao
mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti, é uma
das maiores ações da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Em toda a cidade, milhares
de residências são vistoriadas e os proprietários recebem orientações.
O objetivo é instruir os
moradores sobre os riscos de
deixar objetos que acumulam água no quintal. A participação da população é fundamental para o sucesso das
ações de eliminação do mosquito.
Nas últimas semanas, a
Prefeitura de Pindamonhangaba tem intensiﬁcado os trabalhos contra a dengue em
diversos pontos da cidade.
Em Moreira César vários
bairros foram vistoriados,
como a região central, Karina, Ramos, Liberdade, Vale das Acácias, Cícero Prado,
dentre outros. Em Pindamonhangaba, no momento o foco é o Alto Cardoso, Parque
das Nações e Triângulo, que
recebem a nebulização – ou
seja – aplicação de inseticida
na redondeza.
De acordo com o Setor de

Célia Lima

Quintal de morador é vistoriado por agente de controle de vetores

Vigilância Epidemiológica
de Pindamonhangaba, no último ﬁnal de semana cerca de
400 residências receberam a
visita de agentes do controle
de vetor e agentes comunitários da saúde.
Estima-se que este seja
o momento de maior ameaça da dengue à cidade, pois

o volume de água das chuvas
esta acima do normal.
Para impedir o avanço da
doença, a Prefeitura continuará com vistorias nas residências em Pindamonhangaba e
em Moreira César. No distrito, o Ipê e o Carlota devem
receber atividades no próximo ﬁnal de semana; em Pin-

da, Alto Cardoso, Triângulo e
Parque das Nações continuam sendo o foco do combate.
Números
Pindamonhangaba conta
com 203 casos autóctones de
dengue (contraídos na cidade), 56 importados, 473 notiﬁcações, 21 aguardando resultados e 193 descartados.

Semana da Água 2013 começa com
palestras e conscientização de crianças
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Governo e Departamento de Meio Ambiente, iniciou, na segunda-feira (18), a
Semana da Água 2013, com palestras
dos engenheiros Paulo Valladares
Soares e José Luiz Carvalho, na Câmara Municipal.
A Semana da Água 2013 segue até
sexta-feira (22), visando conscientizar

a população sobre o uso do recurso
natural. O evento tem apoio das secretarias da administração municipal
e também da iniciativa privada.
Nesta terça-feira (19), terá blitz
de alerta à população, na praça Monsenhor Marcondes. Na quarta (20)
e quinta-feira (21), haverá gincana
ecológica, no Largo do Quartel, para
as crianças das escolas municipais,

com apresentação de teatro. Ainda
na quinta, apresentação do Plano de
Manejo do Trabiju, para coordenadoras da Rede Municipal de Ensino.
O encerramento será na sexta-feira (22), no Bosque da Princesa,
com a divulgação dos vencedores
dos concursos de desenho, frases e
redação, exposições e apresentação
de teatro.
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Mulher Destaque Pinda 2013
homenageia empresárias
O prêmio Mulher Destaque 2013, que aconteceu
na sexta-feira (15), homenageou diversas mulheres
da cidade, na sua maioria
empresárias. O evento acon-

teceu no auditório da Santa
Casa de Misericórdia e foi
promovido pela Lupa Agenciadora de Negócios.
Além das premiações,
houve uma preleção com o

vereador Roderley Mioto e
um desfile de modas com
as tendências outono-inverno 2013.
Receberam homenagens
Alcione Bonini, Alessan-

dra Cipriano, Camila Araújo, Aparecida de Matos,
Claudia Dias, Claudia Domingues, Elisabete Bassi,
Francisca Helena da Silva,
Elisangela Santos, Marise

Célia Lima

Célia Lima

Mioto, Sheila Oliveira, Silvia Sampaio, Roseli Bernal,
Patrícia Helena, Nenê Fernandes dos Santos. Aline
Bernardes, Ana Flavia, Pamela Fonseca, Renata Nerose, Sonia Veloso.Ana Maria
Mello, Conceição Aparecida, Cristina Nogueira, Ma-

ria Helena Oliveira, Helena
Barros, Ana Maria Braz,
Cileide, Maria Cristina Pereira da Luz, Roseli, Odete
Paim, Fabiana Lima, Maria
Aparecida, Teresinha Vilella Piorino, Renata Gisele
Décio, Andrea Monteiro,
Maura Lídia do Vale.

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 001/2013
CONVÊNIOS 2013
DESTINAÇÃO DE RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARA DESENVOLVIMENTO
DO PROJETO CERÂMICA
A Secretaria de Saúde e Assistência Social, através do Departamento de Assistência
Social comunica às Entidades Sociais, que compõem a rede socioassistencial no município de Pindamonhangaba, que realizará processo de seleção de projeto que poderá
ser financiado com recursos subsidiados do Fundo Municipal de Assistência Social no
ano de 2013 e convoca as entidades com Inscrição no Conselho de Assistência Social
a apresentarem suas propostas na reunião extraordinária do CMAS no dia 20 de março
de 2013 na sede do CIAS, localizada na Rua Euclides Figueiredo, 94 – Alto do Cardoso,
às 17h.
1 - DO OBJETO

Provedor da Santa Casa de Pindamonhangaba, Cacaio,
saudou as homenageadas

1.1 – Constitui objeto do presente Edital a seleção de projeto a ser financiado com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.

Mulheres agradeceram pelo reconhecimento

1.2 - O Projeto da Entidade deverá, obrigatoriamente, estar em consonância com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Resolução CNAS nº 109 e demais legislações pertinentes. A proposta será analisada e avaliada pelo Departamento de Assistência
Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social e apresentada para deliberação do
Conselho Municipal de Assistência Social.

Célia Lima

2 - DO PROJETO
2.1 – Os projetos submetidos a presente seleção deverão indicar como campo de atuação a Proteção Social Básica e estar em conformidade com os serviços elencados na
Resolução CNAS nº 109 de 11 de novembro de 2009.
2.2 - O serviço elencado acima terá como Público famílias residentes no bairro Cerâmica
de Pindamonhangaba.
3 - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DOS PROJETOS
3.1 – Para avaliação dos projetos apresentados, a plenária observará os seguintes critérios:
I - Consonância do projeto com Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Resolução CNAS nº 109 e demais legislações pertinentes;
II - Capacidade técnica e administrativa da Entidade Social para executar o projeto, devendo o proponente apresentar a relação dos recursos humanos que atuarão diretamente no desenvolvimento do projeto em questão;
III - Quadro de recursos humanos compatíveis com a proposta, observando-se a função
do mesmo no projeto;
IV - Justificativa dos itens previstos na planilha de aplicação de recursos.

O evento
visou
valorizar
mulheres que
se destacam
em várias
atividades

4 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Célia Lima

4.1 - O projeto deverá compreender os seguintes aspectos:
Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua quali—
dade de vida;
Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a supe—
ração de situações de fragilidade social vivenciadas;
Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protago—
nismo e a autonomia das famílias e comunidades;
Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e ser—
viços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção
social de assistência social;
Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto
—
de direitos;
Apoiar famílias que possuem dentre seu membros indivíduos que necessitam
—
de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências
familiares.
Oferecer um programa de atividades desenvolvidas na oficina “cerâmica” que
—
favoreça um desenvolvimento global;
Orientar para o mercado de trabalho e geração de renda formal ou informal
—
resgatando a dignidade pessoal e familiar dentro da comunidade.
4.2 - Trabalho Social essencial ao serviço:
Acolhida; estudo social; visita domiciliar; orientação e encaminhamentos; grupos de famílias; acompanhamento familiar; atividades comunitárias; campanhas socioeducativas;
informação, comunicação e defesa de direitos; promoção ao acesso à documentação
pessoal; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; desenvolvimento do
convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania; conhecimento do território;
cadastramento socioeconômico; elaboração de relatórios e/ou prontuários; notificação
da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social.

Vereador Roderley
Mioto participou
da homenagem na
Santa Casa

5 - DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Célia Lima

6 – DA DOCUMENTAÇÃO
6.1 – O projeto deverá ser entregue acompanhado da seguinte documentação:
I - Ofício direcionado à Secretaria de Saúde e Assistência Social, solicitando a celebração de convênio para o atendimento a que se propõe, de acordo com sua Proposta de
Trabalho;
II - Proposta de Trabalho para 2013 - (1 via) correspondendo ao período de execução
de abril a dezembro de 2013; de acordo com o Manual de Orientação para Elaboração
de Convênios.
III - Cópia do CNPJ;
IV - Comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando tratar-se de projeto ou serviço envolvendo criança e/ou adolescente.
7 - DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO		

Autoridades e patrocinadores presentes à solenidade

Homenageadas após receberem os diplomas

5.1 – O prazo para a apresentação da solicitação de convênio com recursos municipais
dar-se-á impreterivelmente na reunião extraordinária de 20 de março de 2013.
5.2 – O Plano de trabalho deverá ser apresentado na reunião extraordinária do dia 20 de
março de 2013 no CRAS Centro - Centro de Referencia de Assistência Social - na Rua
Euclides Figueiredo nº 132 – Alto do Cardoso –Pindamonhangaba – SP. CEP 12.420-010
Tel. (12) 3643-1609 ou 3643-1607.
5.3 – O projeto deverá ser elaborado de acordo com as instruções do Manual de Orientações para a Elaboração de Convênios da Prefeitura de Pindamonhangaba, disponível
no CIAS.

Célia Lima

Célia Lima

7.1 - A entidade selecionada será comunicada e deverá providenciar os seguintes documentos para a celebração do convênio:
I – Duas vias do Plano de Trabalho aprovado;
II - Cópia do RG e CPF do responsável pela Entidade (Presidente ou pessoa autorizada
a praticar atos em seu nome, que assinará o contrato);
III - Certificado de Utilidade Pública. (cópia da lei que institui a Entidade Social de Utilidade Pública);
IV - Certidão de Regularidade com FGTS – Comprovação da regularidade da entidade
com os recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, emitida através do
site: https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp;
V - Certidão de Regularidade com a Receita Federal – Comprovação da regularidade da
entidade com a Receita Federal do Brasil, emitida através do site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1;
VI - Certidão de Regularidade com o INSS – Comprovação de regularidade da entidade
com os recolhimentos ao Instituto Nacional da Seguridade Social, emitida através do site:
http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html;
VII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Comprovação de regularidade da entidade com o Ministério do Trabalho, emitida através do site: http://www.tst.jus.br/certidao;
VIII - Cópia do Alvará de Funcionamento ou Inscrição Municipal;
IX - Estatuto da Entidade. (Cópia do estatuto da entidade registrado);
X - Ata da eleição da atual diretoria;
XI - Declaração da Entidade – Declaração da entidade, sob as penas da lei, que não se
encontra em situação de mora ou inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal direta ou indireta;
XII - Declaração que os dirigentes, administradores, integrantes da diretoria e conselho
Fiscal não se encontram no efetivo exercício de cargo ou função pública na Administração Municipal, bem como na Câmara Municipal de Pindamonhangaba;
XIII - Balanço patrimonial e financeiro do exercício anterior, assinado por contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade – CRC (Identificar o número de registro do
contador e assinado pelo representante legal da Entidade);
XIV - Nº. da conta, em banco oficial, exclusivamente para depósito do convênio.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2013.

Mulheres posam para foto com o provedor Cacaio

Maria Conceição Bispo
Departamento de Assistência Social

Tribuna do Norte
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Polícia

5

Polícia Militar prende assaltantes da
Gold Finger e recupera joias roubadas
Em uma ação rápida e
eficaz, policiais militares da
Rocam prenderam nessa segunda-feira (18), três homens
que assaltaram a joalheria
Gold Finger da rua Gustavo
de Godoy (próximo ao mercado municipal).
Por volta das 14 horas,
três homens armados entraram na loja, em poucos
minutos roubaram grande
número de óculos, joias e
relógios, fugindo em seguida. A PM foi avisada e saiu

à procura do automóvel Fox
cor cinza, no qual os bandidos haviam fugido. O veículo foi avistado e começou
uma perseguição, até que na
rua Suíça, próximo ao loteamento Carangola, o Fox bateu em outro carro e parou.
Dois de seus ocupantes tentaram fugir a pé, mas foram
detidos pelo policiais logo
depois. O homem que ficou
no carro recebeu voz imediata de prisão.
Todo o produto do roubo

Divulgação

foi recuperado e levado ao
1º DP, onde o delegado Dr.
Vicente Lagioto providenciou o auto de prisão em flagrante. Foram apreendidos
três revólveres calibre 38 em
poder dos ladrões. Foi constatado que o carro usado no
assalto havia sido roubado
em Taubaté, de onde são os
autores do crime. Segundo
informação da polícia, um
dos assaltantes é recluso
e está usufruindo da saída
temporária da Páscoa.
Polícia Militar

Automóvel Fox usado pelos assaltantes, avariado após a batida
Polícia Militar

126 pares de óculos foram encontrados com os assaltantes
Polícia Militar

Armas que a PM apreendeu com os ladrões

Policiais apreenderam também diversas jóias

Cinco pessoas são presas Dois menores são
detidos por roubo de
em ação realizada pela
iphone e bicicleta
Polícia Militar
A Polícia Militar de Pindamonhangaba deteve na
madrugada de quinta-feira
(14), três adolescentes em diferentes bairros da cidade.
Em Moreira César, às
0h20, uma viatura fazia patrulhamento pelo loteamento Marieta Azeredo, quando os policiais viram um adolescente
caminhando pela rua. Durante
a abordagem, foi verificado
que ele tinha um mandado de
internação provisória.
No mesmo dia, uma equipe de policiais patrulhava o
loteamento Santa Cecília, e
às 14h20 avistaram dois ado-

lescentes em atitude suspeita.
Durante a revista realizada,
foram encontrados quatro pinos de cocaína, 12 pedras de
crack e a quantia de R$ 90,
em dinheiro.
Também, no bairro Araretama, às 16h10, a Polícia Militar prendeu um homem que
portava sete pedras de crack
e R$ 16, em dinheiro.
À noite, outra equipe, patrulhando o centro da cidade,
prendeu um homem procurado pela justiça. Foram todos conduzidos ao 1º Distrito
Policial para as providências
necessárias.

Ajude a Polícia Militar
A população pode ajudar a Polícia Militar no combate à
criminalidade fornecendo informações a respeito de irregularidades por meio do telefone 190, do disque denúncia
PM 0800 555 190 ou do Disque Denúncia – 181, além do
serviço Fale Conosco disponibilizado no site:www.policiamilitar.sp.gov.br

Dois adolescentes foram
detidos sexta-feira (15),
pela Polícia Militar após
a prática de roubo na área
central da cidade. Por volta
das 13h30, uma equipe da
Polícia Militar foi chamada devido a um roubo. Os
policiais da Rocam (polícia

de motocicletas) detiveram
dois menores que haviam
fugido em direção ao bairro
Mombaça, após roubarem
um i phone e uma bicicleta
da vítima. Eles haviam utilizado um revólver de brinquedo. Os adolescentes foram conduzidos ao 1º DP.

Ladrão leva chute na genitália
e desiste de roubar bolsa de
mulher no RS
Um homem que tentava
roubar a bolsa de uma mulher em Caxias do Sul (RS),
a 120 quilômetros de Porto
Alegre, desistiu do assalto
após levar um chute no saco
escrotal. A vítima, de 40
anos, esperava o ônibus para
ir ao trabalho por volta das 4
horas, no bairro São Pelegrino, quando foi abordada pelo
homem. Armado com uma

faca, ele agarrou o agasalho
da mulher e exigiu que ela
lhe entregasse a bolsa. A vítima, no entanto, deu um chute
no criminoso, que o atingiu
na região genital. O homem
fugiu sem levar nada. A mulher sofreu um corte no dedo e
teve a alça da bolsa arrebentada. Ela denunciou a tentativa
de roubo à polícia, que não
identificou o agressor.

Polícia Civil abre concurso
para auxiliar de necropsia
A Polícia Civil de São
Paulo ainda está com inscrições abertas para o seu
concurso com 16 vagas
para auxiliar de necropsia. O prazo vai até sexta-feira (22). Os candidatos devem se cadastrar
pelo site. A taxa é de R$
42,61. A escolaridade
exigida é o Ensino Médio
completo, mas os candidatos devem também
possuir Carteira Nacional de Habilitação para
veículos automotores. O
salário inicial da carreira
é de R$ 2.848.
O concurso inclui quatro etapas: provas preambular, de aptidão psicológica e de aptidão física, além

de investigação social.
A primeira etapa é a prova preambular, com 80 questões de múltipla escolha, e
será realizada em 5 de maio,
nas cidades de Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente
Prudente, Ribeirão Preto,
Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos,
São Paulo e Sorocaba.
O conteúdo da primeira
prova inclui questões de
Língua Portuguesa, Biologia e noções de Direito,
Criminologia, Lógica e Informática.
Mais informações:
Disque Vunesp – (11)
3874-6300 (de segunda a
sexta-feira, das 8 às 20 horas)
Site – www.vunesp.com.br

Dicas de Segurança
Obedeça sempre as leis de trânsito:

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 semáforo, a faixa de pedestres, andar pelo
bordo da pista e, principalmente, não circular pela calçada.
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Professor Eric e Prefeito Felipe César – FC pede
Janio demonstra
Vito visitam deputado
politicas especiais de saúde e satisfação por atendimento
estadual em São Paulo
atenção especial aos Idosos de pedidos da comunidade
Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Da esq. para dir: Membro da Executiva Nacional e Coordenador do PR no Vale do
Paraíba, José Altair da Silva Rangel; deputado estadual André do Prado; Prefeito Vito
Ardito Lerario (PSDB); Vereador Professor Eric e o Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Rubens Fernandes

O vereador Professor Eric
(PR) visitou na última quinta-feira, dia 07, o Deputado
Estadual André do Prado,
que pertence ao mesmo partido. O encontro ocorreu na
Assembleia Legislativa de
São Paulo. Além do vereador,
também estiveram presentes
o prefeito Vito Ardito Lerario
(PSDB), o Secretário de Desenvolvimento Econômico,
Rubens Fernandes, o Diretor
de Governo, Professor Carlos
Augusto Manhanelli e o Membro da Executiva Nacional e
Coordenador do PR no Vale
do Paraíba, José Altair da Silva
Rangel.
Na visita, o vereador Professor Eric reivindicou emendas para o município e a
implantação de mais cursos
técnicos para a Escola Estadual
“Rubens Zamith” localizada
no Distrito de Moreira César.
O vereador também solicitou

a cobertura das quadras esportivas dos bairros Marietta
Azeredo e Vale das Acácias,
ambas em Moreira César.
“Parabenizo o prefeito Vito
Ardito e o vereador Professor
Eric por estarem trabalhando
em conjunto para o bem da
nossa cidade”, ressaltou o
Professor Carlos Augusto
Manhanelli.
“Quero agradecer ao prefeito Vito Ardito Lerario por
participar do encontro, onde
tratamos de discutir melhorias
para a educação de Pindamonhangaba”, disse o vereador
Professor Eric.
“Agradeço a recepção do
deputado estadual André do
Prado que, em breve, estará
visitando nossa cidade. Parcerias são fundamentais para
o crescimento do município e,
com certeza, vamos continuar
esse trabalho”, disse o Prefeito
Vito Ardito Lerario .

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 Felipe César - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) enviou solicitação ao Executivo pedindo
estudos e providências para
a implantação de políticas
de atendimento especial aos
idosos de Pindamonhangaba.
De acordo com o vereador, “a
Terceira Idade” merece uma
atenção especial e diferenciada
no atendimento do sistema de
saúde em nossa cidade, com
rapidez e agilidade, tanto no
atendimento médico, como
de exames e outros benefícios
médicos ambulatoriais.
Outro pedido do vereador
Felipe César – FC é a implantação da Casa do Idoso com atendimento e acompanhamento
por profissionais qualificados
para o atendimento à Melhor
Idade. “Seria uma espécie de
creche, onde os idosos passariam o dia, com atendimento
especial, alimentação e recreação de forma a proporcionar
a eles uma melhor qualidade
de vida”, enfatiza o vereador.

Retorno do carro
fumacê
O vereador Felipe
César – FC reitera ao
Executivo que sejam
tomadas as providências necessárias
visando o retorno do
carro fumacê pelos
bairros da cidade para
ajudar no combate à
dengue. Segundo 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
também 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 reforça solicitação à empresa de ônibus Viva Pinda, para a
implantação de novas linhas de
ônibus, bem como a colocação
de novos horários nas linhas já
existentes, como forma de minimizar o problema dos atrasos
e superlotação encontradas pelos usuários, principalmente do
Mantiqueira e Pasin. “Muitos
funcionários estão chegando
atrasado no trabalho devido aos
atrasos e a superlotação da Viva
Pinda e vários deles já foram
despedidos por isso”, destaca
o vereador Felipe César – FC.

O vereador Janio Lerario (PSDB)
está muito satisfeito com o resultado
positivo de seus
pedidos encaminhados e atendidos
pelo prefeito municipal. Sempre atento às necessidades
da população, o
parlamentar tem
feito contato com o
Executivo, através
de requerimentos,
indicações ou até
mesmo por pedidos
diretos. As pessoas
procuram o vereador com suas solicitações e estas
são prontamente encaminhadas.
Lombada na Avenida
Fontes Júnior
Entre os vários pedidos recebidos, Janio destaca o serviço de
colocação de uma lombada na
Avenida Fontes Júnior, próximo
a um depósito de materiais de
construção. O vereador ressalta
que “trata-se de um local onde é
grande a movimentação de veículos, de ciclistas e de pedestres
e a lombaba vai trazer maior
segurança, principalmente,
para os pedestres que utilizam
do local”.
Reunião no Araretema
Janio parabeniza o prefeito
da cidade pela iniciativa de
estar buscando melhorias para
todos os bairros do município,
através de reuniões feitas com
a comunidade.
Na última terça-feira, dia
12, Vito Ardito esteve no bairro
Araretama, que tem uma população de aproximadamente 20

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Janio Lerario

mil pessoas.
A reunião, que aconteceu no
Centro Educacional Municipal
Maria José Ardito Lerario, com
a participação de representantes
de vários bairros da região
como CDHU, Arco Iris, Nova
Esperança, Jardim América e
Araretama. Foram elencadas
as obras mais urgentes para a
região.
Após muitas dúvidas, as
três obras mais votadas foram:
a construção de uma UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento) 24h, a canalização do
valetão que existe no bairro
e, também, uma creche, para
atender a demanda de crianças
nestes bairros. “Espero que
estas reuniões dêem resultado
o mais rápido possível. No
Araretama, as obras definidas
são de extrema urgência e que
a comunidade está aguardando
há muito tempo”, ressaltou
Janio Lerario.

Fale com o Vereador Janio

Telefones (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Cal e Presidente da
Dr. Marcos Aurélio diz
Vereador Martim
Amorpas agradecem por que Cidade merece SAMU Cesar solicita melhorias
serviços e obras no bairro e Pronto Socorro Infantil
para Praça da Bíblia
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Cal, Subprefeito de Moreira César, Mané
Moradores do Pasin, Sr. Jorge

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB), o
presidente da Associação
dos Moradores do Pasin,
Sr. Jorge e toda a Diretoria
da entidade agradecem
ao Prefeito Vito Ardito,
através do Subprefeito de
Moreira César, Manoel
Pereira dos Santos - Mané,
por ter atendido os pedidos de reforma do Centro
Comunitário, limpeza das
ruas do bairro e outras
melhorias que estão sendo
providenciadas.
Cal elogiou o trabalho
da Associação de Moradores que, desde que
assumiu o mandato, vem
procurando fazer o melhor
para a população do Pasin

e o presidente da

Associação

dos

e, paralelamente, à Vila
São José.
Algumas das metas já
atingidas, que merecem
destaque são: desapropriação da área entre a Igreja
e a quadra, que o Prefeito
Vitão irá projetar, juntamente com a Associação,
a construção de um complexo Cultural, Esportivo
e de Lazer na área, além de
outras obras como, limpeza de ruas, de terrenos baldios, atualização do TAC
– Termo de Ajustamento de
Conduta - referente a reforma das casas abandonadas
do bairro e a comemoração
de datas festivas como o
Aniversário do Pasin, entre
outras.

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Dr. Marcos Aurélio (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 chegando com unidades em Pindamonhangaba e Taubaté para
atender Pinda e região.
Segundo o vereador, o
SAMU atende rápido e no local
em que o paciente está, faz o socorro 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 implantação do serviço será mais
uma conquista para a população
e para a melhoria da saúde no
município”, afirma o vereador

Dr. Marcos Aurélio.
O QUE É O SAMU
O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
192 é destinado a todos os municípios, participando de uma
rede de atenção às urgências
integrada e regionalizada, permitindo o atendimento qualificado à população em situações
de urgência e emergência no
ambiente pré-hospitalar de maneira 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 municípios 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 abrangem 1.627 municípios. São
aproximadamente 112 milhões
de pessoas que podem contar
com o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

Vereador Martim Cesar

O vereador Martim Cesar (DEM) solicitou ao Poder Executivo, providências
para que seja feita a poda da
grama na Praça da Bíblia,
localizada à avenida Voluntário Vitoriano Borges. “O
local se encontra com mato
muito alto, situação que
aumenta a infestação de insetos, sujeira e desconforto
aos usuários”. O vereador
pede ainda que seja feita
a manutenção da AMI Academia da Melhor Idade
e do parque de recreação
infantil na Praça da Bíblia.
“O local encontra-se com

alguns aparelhos e brinquedos totalmente danificados,
situação que gera risco à
segurança da população”,
comenta o Vereador.
Segurança
O vereador Martim Cesar solicitou ao Poder Executivo, estudos para que
seja realizada a restauração
do pavimento asfáltico na
rua Geraldo Prates da Fonseca, na altura do nº 969,
no Residencial Lessa, pois
a condição atual desta via
traz risco aos transeuntes e
condutores de veículos que
trafegam pelo local.

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

TRIBUNA DO NORTE
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Vereador Roderley
Miotto solicita
duplicação de rodovias

Vereador Professor
Osvaldo visita bairro
do Carangola

Acompanhado pelo Secretário de Governo
Norberto, Professor Osvaldo averígua obras

“Foi estabelecido um cronograma
acelerado e eficiente nas obras”

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Ricardo Piorino
traz notícias sobre
o shopping center
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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 Norberto 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 Osvaldo circulou pelas ruas com o
Secretário e mostrou 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 Osvaldo 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 Roderley
Miotto pleiteou junto ao
Governador Geraldo Alckmin informações sobre
a possibilidade de duplicação da rodovia vereador Abel Fabrício Dias
– que liga Moreira César
à Aparecida. E também
a duplicação da rodovia
Amador Bueno da Viga –
que liga Pinda à Taubaté. O
vereador Roderley Miotto
também solicitou informações para a duplicação da
Manuel César Ribeiro.
“As rodovias recebem
um grande fluxo de veículos, muitas empresas estão
se instalando no município,
é de extrema importância a
duplicação destas rodovias
para oferecer segurança e

melhorar o tráfego na região”, ressaltou o vereador
Roderley Miotto.
O Deputado Padre
Afonso Lobato (PV) respondeu ao vereador informando sobre a duplicação
da rodovia vereador Abel
Fabrício Dias, e segundo
ele, a mesma já dispõe de
projeto no Departamento
de Estradas e Rodagens
(DER).
“Essas melhorias vão
desafogar o tráfego. O
Prefeito Vito Ardito está
viabilizando isso junto ao
Governo do Estado com
o propósito de facilitar
os acessos, e diminuir
a periculosidade dessas
vias”, enfatiza o vereador
Roderley Miotto.

Fale com o vereador:

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

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley Miotto
Twitter: @roderleymiotto

Toninho da Farmácia pede
Aumento abusivo do
gratuidade no transporte coletivo IPTU em 2013 preocupa
para pessoas acima de 60 anos vereador Magrão
Diretotia de Comunicação/CVP

Carnês do imposto apresentaram índices
que deixaram munícipes em alerta

Vereador
Toninho da
Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) foi o autor
do Projeto de Lei nº 116/2009,
que previa a redução de idade
de 65 anos para 60 anos para
isenção da tarifa do transporte
público. Na ocasião, o projeto
foi aprovado pela câmara
mas foi vetado pelo prefeito.
Diversos municípios da região
como Taubaté já adotaram esta
medida, beneficiando uma
grande parcela da população
que necessita se deslocar e
muitas vezes não possui recursos para arcar com os custos
da passagem.
O Vereador encaminhou
ao prefeito municipal um
requerimento solicitando que
no processo licitatório para a
concessão das linhas urbanas
do município, seja implantado a gratuidade para pessoas
acima de 60 anos. “Essa é
uma medida que vai beneficiar
principalmente a população
mais carente que não possui
recursos para arcar com os
custos das passagens dos transportes coletivos. Contamos
com a sensibilidade do atual
prefeito Vito Ardito, no sentido
de atender esta solicitação tão
importante para a população
de Pindamonhangaba” disse

Toninho da Farmácia.
Tarifas de
Energia Elétrica
O vereador Toninho da Farmácia encaminhou a ANEEL
- Agência Nacional de Energia
Elétrica, o Oficio nº 013/2013,
solicitando providências em
relação ao aumento indevido
das contas de energia dos moradores da rua dos Andradas
no Centro.
Em resposta ao Ofício, a
ANEEL informou que a distribuidora Bandeirante Energia
detectou um erro de leitura
em 34 residências na rua dos
Andradas providenciando a
revisão das faturas. Em contato com moradores dessa rua
a informação foi confirmada.
AANEEL informou ainda que
a empresa Bandeirante Energia monitorará os próximos
faturamentos com o objetivo
de solucionar e evitar estes
problemas novamente. “Quero orientar os munícipes que
venham a ter algum problema
com a Bandeirante que entrem
em contato com a ANEEL
através do Telefone 167, para
que os mesmos orientem e
ajudem na resolução destes
problemas”, disse Toninho da
Farmácia.

Vereador Magrão

envolvem mais diretamente
a Secretaria de Planejamento
que é a autora dos dados finais
usados como base para cálculo
do imposto. Ele registra que
“foi muito bem recebido pelas
autoridades da Prefeitura”.
O vereador Magrão recomenda que o munícipe que
se sentir prejudicado, protocole sua queixa no setor de
atendimento da Prefeitura ou
na Subprefeitura, pois “todo
pedido escrito exige resposta
escrita”.
Reunião no Araretama
Na última terça-feira, dia
12, o vereador Magrão esteve
presente à reunião realizada pelo
Prefeito VitoArdito e moradores
do bairro Araretama. O evento
ocorreu no Centro Educacional
Municipal “Maria José Ardito
Lerario” e contou um bom
número de pessoas.
O vereador Magrão teve
a oportunidade de conversar
com moradores daquele bair-

O vereador Carlos Eduardo
de Moura - Magrão (PPS) esteve na Prefeitura nesta semana
para tomar conhecimento e buscar respostas para os munícipes,
uma vez que, foi muito questionado por diversas pessoas,
quanto aos valores apresentados
nos carnês do IPTU – Imposto
Predial e Territorial Urbano - dos
imóveis comerciais.
O vereador Magrão que
conhece a área - pois trabalhou
neste setor na Prefeitura - ficou
F
:D
C
/CVP
muito preocupado
e foi em busca de
informações para os
valores que os carnês
apresentaram. Ele
contatou o Secretário de Finanças e
outras autoridades
que também estão
apreensivas sobre
os cálculos e até
estão tomando pro- Vereador Magrão em reunião com moradores do Araretama e
vidências de rever o Prefeito Vito Ardito
os mesmos, com a
atitude louvável de prorrogar o ro, colocando-se à disposição
de todos para reivindicações
início dos pagamentos.
Magrão informa, também, e solicitações que se fizerem
que estes possíveis desacertos necessárias.
otos

Fale com o vereador Magrão:

iretoria de

omunicação

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

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

que a infraestrutura contará ainda
com ar condicionado.
Outra boa notícia que foi anunciada 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 profissionais 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 entretenimento e lazer”, avaliou o Presidente
da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
“Gostaria de agradecer a receptividade que nos foi oferecida pelo
Sr. Getúlio, que paciente e carinhosamente 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.

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Roderley Miotto

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Projeto aprovado amplia
veto à copos de vidro em
eventos públicos
Autilização de garrafas e copos de vidro ou similares, nas reuniões
ou aglomerações abertas ao público, está vetada a partir de agora.
Essa é a base do Projeto de Lei Ordinária nº 31/2013, de autoria do
vereador Professor Eric de Oliveira (PR) que foi discutido, analisado
e aprovado – por unanimidade – nesta segunda-feira, dia 11, na 7ª
Sessão Ordinária de 2013.
O PL nº 31/2013 propôs a “Alteração da Lei nº 4.074/2003, que
proíbe a utilização de copos e embalagens de vidro em reuniões e
aglomerações abertas ao público”. Pelo teor aprovador, o projeto no
parágrafo único do artigo 1º ficou assim definido:
“Fica também proibida a utilização de garrafas e copos de vidro
ou similares, nas reuniões ou aglomerações abertas ao público, ainda
que não adquiridos no local”.
Na justificativa, o autor – vereador Professor Eric de Oliveira –
observou que o Projeto “objetiva 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 de pessoas por pedaços de vidro no chão,
ampliando a aplicação da referida Lei nº 4.074/03 aos munícipes
que levam garrafas, copos ou similares de vidro a reuniões abertas
ao público”.
Alteração de crédito
Também incluído na Ordem do Dia, o Projeto de Lei Ordinária
32/2013, do Executivo Municipal, alterou o caput do artigo 1º da Lei
nº 5.508/2013 que passou a vigorar com o termo “Crédito Adicional
Especial” ao invés de “Crédito Adicional Suplementar” como havia
sido referendado anteriormente pelo plenário da Câmara e sancionado pelo Prefeito. Os valores contidos no PL não foram alterados
e são de R$ 247.000,00 como destinação específica para o Fundo
Municipal de Saúde/Assistência Atenção Básica, da Secretaria de
Saúde e Assistência Social da cidade.
Adiamento
O único projeto da Ordem do Dia - Projeto de Lei n° 29/2013
-, do vereador Professor Eric de Oliveira (PR), que “Dispõe sobre a
limpeza de imóveis urbanos” foi adiado por 30 dias, a pedido do autor.
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
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Natália Lugli Sper
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8 Cultura & Lazer
“Poesia Viva” emociona população
Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 19 de março de 2013

A população de Pindamonhangaba pôde conferir
as ações comemorativas ao
Dia da Poesia em um grande
evento interativo, realizado
sábado (16), no centro da cidade: o “Poesia Viva”.
Realizado por artistas da
cidade em parceria com o
Departamento de Cultura da

Prefeitura, o evento levou
declamadoras de poesia em
meio à feira livre, performances artísticas na praça
Monsenhor Marcondes, finalizando a manhã com uma
apresentação de dança em
meio à população.
As artistas Rhosana Dalle,
Karina Costa e Juliana Ferrei-

ra e as bailarinas Bia Santos,
Franciele Fuentes, Bárbara
Lisboa e Mônica Alvarenga
emocionaram os munícipes
que passaram pela feira livre e
pelo Mercado Municipal com
suas declamações feitas naturalmente, olho no olho, como
quem simplesmente conversa.
O objetivo foi levar a poesia

Fernanda Munhoz

para o cotidiano das pessoas,
fazendo-as enxergar a beleza
no seu dia a dia.
Larissa Velasco e Erick
Johny se integraram com a
população, possibilitando a
oportunidade das pessoas escreverem suas próprias poesias em cartazes. O mesmo
pôde ser feito em cavaletes

espalhados pela praça Monsenhor Marcondes que, além de
estar decorada com o varais
de poesias, teve ainda a presença dos artistas performáticos Mauro Morais, Renata
Flávia, Daniela Queiroz e Bruna Calasans, encenando outros
poemas. O evento contou com
apoio de Ederson Cleiton e da

equipe da Prefeitura (Departamento de Cultura e Setor de
Elétrica), que esteve nos bastidores e na técnica.
O balé inspirado na poesia “Os Pobres”, de Olavo
Bilac, encerrou o evento com
os aplausos da plateia formada por pessoas que passavam
pela praça.
Fernanda Munhoz

Fernanda Munhoz

O centro da cidade recebeu o evento interativo, que contou com declamação de poemas, atividades artísticas e dança. O objetivo é levar a poesia às pessoas

Atores e bailarinos
terão workshop gratuito
O aprimoramento e a
formação dos artistas da
cidade é uma das preocupações da Prefeitura de
Pindamonhangaba,
por
meio do Departamento
de Cultura. Por isso, desde a segunda-feira (18),
com profissionais renomados nacionalmente, estão
abertas as inscrições para
oficinas gratuitas de dramaturgia (para atores) e
de dança contemporânea
(bailarinos). O workshop
“A Dramaturgia do Desejo” será ministrado pela
atriz Silvana Abreu, nos
dias 19, 20 e 21 de abril.
As vagas são limitadas e
as aulas serão realizadas
no Centro Comunitário
“José Antonio de Oliveira
Michelin”, no Bosque.
O workshop trata da
investigação das múltiplas
implicações do conceito
de dramaturgia, principal-

mente sua raiz corporal,
envolvendo mímica e teatro físico, princípios da
dança, estudos de filosofia
contemporânea e criação
coletiva e autoral, entre
outros.
O workshop “Dança
Contemporânea: técnica,
criação e diálogo”, será
ministrado por Carolina
Natal e Gabriela Dellias,
no mês de maio. O evento é uma parceria com as
Oficinas Culturais Altino
Bondesan, do Governo
do Estado de São Paulo.
Serão disponibilizadas 20
vagas.
A intenção final do
workshop é criar um espaço para o diálogo e a troca
de conhecimentos, aliando
a técnica e a pesquisa da
linguagem da dança para
despertar e estimular o
processo criativo dos participantes.

Toda a população está
convidada a participar do
“Circulando Música” e do
“Circuito Cultural Paulista”,
eventos paralelos que acontecerão no sábado (23), no Largo do Quartel.
As atrações começam às 18
horas, com a apresentação da
Banda de Aprendizes, seguida
pela Corporação Musical Euterpe. Essa é uma oportunidade
de prestigiar o talento dos jovens músicos e da tradicional
Corporação, que tem 187 anos
de existência.
Às 20 horas, terá início
o show do guitarrista Nuno
Mindelis, considerado um
dos principais nomes do rock
e blues mundiais. Na ocasião,
ele fará o show em comemoração aos 40 anos de guitarra,
por meio do Circuito Cultural
Paulista, do Governo do Es-

tado, em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba.
Após o show, o evento
continua, com a apresentação, a partir das 21h30, das
bandas locais Rádio Clube,
Bellator e Anderson Camargo e Banda.
O “Circulando Música”

é um evento criado pelo Departamento de Cultura da
Prefeitura, que visa dar oportunidade para os músicos de
Pindamonhangaba se apresentarem para a população.
Todos os shows são gratuitos.
O “Circuito Cultural Paulista” é realizado pelo Gover-

no do Estado, com espetáculos de teatro, música, dança e
circo, além da exibição de filmes e realização de oficinas
com os grupos das cidades,
sempre em parceria com as
prefeituras. Neste ano, chegará em 80 cidades do interior e litoral.
Divulgação

Guitarrista Nuno Mindelis será principal atração no sábado (23) em Pinda

Ícaro Turra expõe obras no museu
Divulgação

Artistas de Pinda
devem se cadastrar no
Departamento de Cultura
A cultura de uma cidade
se faz através de seus artistas e as mais variadas formas de arte. A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Cultura, quer conhecer os artistas
da cidade, dar oportunidade para que possam mostrar
seus trabalhos e ajudá-los em
sua formação artística.
Para tanto, é necessário
ter uma visão geral do que
existe atualmente e conhecer
os agentes culturais. Isso será
possível com o cadastramento - até o dia 27 de março dessas pessoas no Departamento de Cultura.
Mesmo aqueles que já são
cadastrados devem procurar
o Departamento de Cultura
para atualização de seus dados. As categorias existentes
são: Artesanato, Artes Plásticas - Pintura e Escultura,
Culinária Regional, Grupos

Largo do Quartel terá shows com
músicos de Pinda e Nuno Mindelis

Folclóricos, Fotografia e
Vídeo, Literatura, Músicos,
Artes Cênicas – Teatro, Animador, Palhaços, Mágicos,
Contador de História, Locutor e Oficineiros
As inscrições devem ser
realizadas de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e das 14 às
16 horas, no Departamento de
Cultura (rua Dr. Campos Salles, 530, São Benedito). São
documentos necessários para
se efetuar a inscrição: duas fotos 3x4; xerox do RG e CPF;
e comprovante de residência.
Para inscrição como “oficineiro” (profissional que ministra oficinas e cursos) será
necessário apresentar, também: certificado de curso de
graduação; cursos específicos da área; portfólio de atuação (período de atuação na
área, premiações obtidas); e,
no caso de artesanato, foto do
produto final a ser ensinado.

O jovem artista de Pindamonhangaba, Ícaro Turra (18
anos), é um dos talentos do
estado de São Paulo em desenhos e pinturas.
Com milhares de quadros
pintados, Ícaro Turra desponta no cenário artístico como
uma promessa.
Atualmente, o jovem está
expondo parte do seu acervo
no Museu Histórico Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina (Palacete Visconde da Palmeira). A mostra
começou nessa segunda-feira
(18) e segue até o dia 3 de
maio.
Divulgação

Obra retrata Jesus Cristo

São telas com desenhos
de pessoas anônimas, famosas e paisagens. Na maioria
das obras, Ícarro Turro usa
lápis, pincel ou giz.
Sobre o artista
Natural de Pindamonhangaba, Ícaro Turra começou
a desenhar desde os quatro
anos. No entanto, seu talento começou a aflorar com 12
anos. Na ocasião, morando
em Santa Helena (PR), uma
professora observou os dotes
artísticos do menino e o incentivou. Pronto, ele passou
a desenvolver seu dom e destacar com diversas pinturas.
De volta a Pindamonhangaba, morando no Jardim Morumbi, e estudando
no Ryoiti Yassuda, Ícaro foi
contratado pelo Cebrac (Centro Brasileiro de Cursos) para
ser professor de desenho.
Daí para frente, ele passou a usar seu talento de forma profissional.
Quem quiser observar
mais as peças de Ícaro, pode ir
ao museu ou acessar seu blog
WWW.icarocturraartsdesenhosetc.blogspot.com.

Artista já desenhou milhares de obras

Segundo Caderno

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 19 de março de 2013

Pinda reduz fila por exames e consultas
O número de pessoas na
fila de espera para receber exames e atendimento médico na
área da saúde caiu consideravelmente no início deste ano.
Um dos motivos para a diminuição da quantidade de pessoas à espera dos procedimen-

tos é a realização de mutirões.
Em Moreira César foram
realizados vários mutirões,
beneficiando cerca de 300
pacientes nas áreas de ortopedia, oftalmologia, e eletrocardiograma.
No último final de semana

mais 150 pessoas foram atendidas. Sexta-feira (15), houve
atendimento de ortopedia, no
PA (Pronto Atendimento); sábado (16), no Cisas (Centro
Integrado de Saúde e Assistência Social) foram consultas
e procedimentos com médi-

cos oftalmologistas, além de
exames de eletrocardiograma.
O Departamento de Saúde
de Moreira César está fazendo o levantamento da demanda existente para saber se há
necessidade de novos atendimentos.

Célia Lima

Célia Lima

Base da Polícia no Vale das
Acácias recebe bicicletário
As pessoas que forem de
bicicleta ao Destacamento
de Polícia do Vale das Acácias, no Distrito de Moreira
César, contarão com mais
facilidade e segurança para
deixar o veículo.
Na última semana, a
Subprefeitura de Moreira
César iniciou a construção
de um bicicletário com co-

bertura no local.
O objetivo é organizar a
alocação das bicicletas e oferecer abrigo do sol e da chuva.
A Prefeitura de Pindamonhangaba informou que
a solicitação do bicicletário
partiu da polícia e da própria
população, que está elogiando os trabalhos executados
no local.

Célia Lima

Exame de eletrocardiograma para a população

Médico Oftalmologista examina paciente

Crianças participam de projeto ecológico
A escola municipal Professor Moacyr de Almeida, no Bela Vista, recebeu,
na quarta-feira (13), o projeto “A Casa Ecológica”. A
iniciativa é uma parceria da
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Educação e Cultura, com
a empresa Biomas Naturais.
A “Casa Ecológica” é
uma pequena construção realizada de forma sustentável e
que tem como objetivo ensinar aos alunos que é possível
construir uma casa ecológica
e viver de maneira mais saudável. As crianças podem interagir, entrando na “casinha”
e recebendo informações importantes sobre captação de
água de chuva, banheiro ecológico, geração de energia,
tipos de construção a partir
de terra e barro, tinta ecológica, entre outros. O responsável pelo projeto, Alexandre
Almeida, da empresa Biomas
Naturais, é parceiro da escola
e já realizou oficinas ecopedagógicas com os alunos em

Célia Lima

anos anteriores.
A escola do Bela Vista foi
a primeira a receber o projeto, que a Secretaria de Educação pretende estender para
as demais unidades educacionais. De acordo com informações do Departamento Pedagógico da Secretaria
de Educação, é muito importante levar projetos como esses para dentro da escola,
pois essa é uma maneira lúdica do aluno assimilar noções
sobre a preservação do meio
ambiente também na prática.
Além disso, o que as crianças
aprendem na escola, elas reproduzem em casa, colaborando para a mudança de hábitos familiares.

Moradores do Campo
Alegre ganham nova praça
O bairro do Campo Alegre ganhou mais uma praça,
que fica entre as ruas Celeste,
Antonio Pinheiro Junior e Albuquerque Lins. A praça conta

Célia Lima

Crianças
recebem
orientação
ambiental na
escola Moacy
de Almeida,
no Bela Vista.
Unidade é
pioneira
no projeto
ecológico

o centro comunitário ganhará
uma nova pintura.
O local poderá ser utilizado para atividades da Prefeitura, com ações esportivas,
culturais e sociais, e também
da comunidade, que poderá
promover feiras, festas e outros eventos.
Outros centros comunitários de Pindamonhangaba
foram reformados recentemente e mais dois estão em
contrução: Mombaça e loteamento São Paulo.

com ladrilhos oficiais do município, jardins com amendoim
forrageiro e palmeiras, e iluminação especial – deixando o
local mais seguro e bonito.

Célia Lima

Nova praça ganhou iluminação especial

Centro comunitário do
Padre Rodolfo é reformado
O centro comunitário do
loteamento Padre Rodolfo,
no Distrito de Moreira César,
está sendo reformado pela
Subprefeitura.
No edifício estão sendo
substituídas as instalações
hidráulicas e elétricas, e nele
também será instalado novo
alambrado.
De acordo com informações da Subprefeitura de
Moreira César, os serviços
devem ser concluídos no final do mês de março, quando

Bicicletário abrigará bicicletas no Vale das Acácias

Célia Lima

Vereador Marco
Aurélio participa de
reunião na Prefeitura
Dando prosseguimento
aos encontros com os vereadores da Câmara de Pindamonhangaba, o prefeito Vito
Ardito recebeu, na terça-feira
(12), o vereador Marco Aurélio Villardi.
No encontro, foram discutidos vários assuntos, como
a implantação do Samu em
Pindamonhangaba, também

de um Pronto Socorro Infantil, além de uma escola
municipal no bairro Jardim
Morumbi e uma UPA - Unidade de Pronto Atendimento,
no bairro Araretama. Em uma
reunião que foi realizada também nesta semana no bairro
Araretama, entre a Prefeitura
e os moradores da região, essa
foi a obra mais votada.
André Nascimento

Obra deve ser concluída no final do mês

Cidade Jardim, Lago Azul e Jardim
Princesa vão receber serviços de limpeza
A região dos bairros Cidade Jardim, Lago Azul e
Jardim Princesa, incluindo
Mossoró, vai receber serviços intensivos nos dias 25
e 26 de março. O objetivo
é deixar os locais limpos,

com a capina do mato, varrição de ruas e outros trabalhos.
Para deixar o local em
perfeito estado, a Secretaria de Obras e Serviços da
Prefeitura de Pindamonhan-

gaba calcula dois dias de
atividades, podendo se estender caso haja necessidade. O órgão informou que
outros mutirões de limpeza
poderão acontecer nos bairros da cidade. A intenção

é eliminar entulhos, mato e qualquer espécie de resíduo ou outros materiais,
para que os bairros fiquem
harmoniosos para a população e que ajude no combate
à dengue.

Vereador e prefeito conversaram sobre a saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2011
CONVOCAÇÃO

Dia do Artesão:
Dia do Zé Santeiro
Esta terça-feira, 19 de março, é o Dia do Artesão.  
Parabenizamos os inúmeros talentosos artistas pindamonhangabenses que atuam na área do artesanato.
Para representá-los, nossa homenagem justa e sincera
a um artesão que muito já fez por esta cidade e pela
região: José Soares Ferreira, o estimado e querido Zé
Santeiro! Infelizmente,   já com idade avançada, o Zé
não se encontra mais em condições de executar seu
criativo trabalho. No próximo dia 30 de julho ele completará 83 anos, uma vida que, ao lado de sua esposa
a também artista Maria Aparecida Ferreira, foi  dedicada ao artesanato artístico. Suas obras ultrapassam as
fronteiras deste município, onde um de seus trabalhos  
mais conhecidos são as figuras do presépio, anualmente
montado na Gruta da Cascata da praça Monsenhor Marcondes. A arte do Zé se encontra em outras cidades da
região e até de outros estados (posteriormente publicaremos matéria referente a este artesão-artista).

Homenageado pela
Academia de Letras
Arquivo TN

José Soares Ferreira, o Zé Santeiro, ao lado da
esposa, dona Maria Aparecida , na homenagem
recebida pela APL em abril de 2004

Em 2004, no dia 30 de abril, a APL – Academia
Pindamonhangabense de Letras, então presidida pelo
Dr. José Morgado, em sessão plenária solene  realizada
no palacete Tiradentes (antigo prédio da Câmara
Municipal), prestou homenagem ao artesão Zé Santeiro
pela passagem do Dia do Artesão. O atraso com relação
à data comemorativa se deve ao fato de que a APL se
reunia a cada dois meses e aquela reunião fora a primeira
do ano de 2004.

Poema do artesão
Minha poesia é inglória, vive em bancas incertas.
Do pódio e das vitórias, traduz histórias discretas.
Nos dizeres, incontida, minha poesia é de lua, às vezes,
reza vestida às vezes, discursa nua.
Meu poema é artesanato.
E sai-me pronto das mãos.
Coso-o, com muito cuidado, cirzo-o, sem distração.
Às vezes, vem das sucatas de contas e velhos botões, de
renda e fitas baratas, da fieira dos piões.
Que ressona atrás da porta, tem os pelos de um cão, no
final das linhas tortas traz pena, paina, algodão.
Tem cores das violetas, pose de pedra-sabão.
Nas asas da borboleta, nem coloca os pés no chão.
O poema-artesanato traz ponto-cruz, bordaduras.
É sempre um simples retrato de uma notória figura.
Maria da Graça Almeida
(do blog Ateliê Mundo da Lua)

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

Medicina em crise
No final de 2012 e início de 2013, a imprensa
brasileira deu destaque especial a uma das grandes
questões nacionais: o exercício da medicina no nosso
país. São fartas as notícias as notícias referentes aos
erros médicos, ao atendimento à população e a má-formação dos médicos.
De um lado está o Governo Federal a ressaltar
o fato de que necessitamos de mais médicos, o que
não é verdade, pois o que há é má distribuição. Tudo
isso nos leva a profundas reflexões. Há um excesso de
escolas médicas (são 197 no total, das quais 114 são
particulares). Houve um verdadeiro “ boom” de abertura de faculdades de medicina a partir da década de
90; só no governo  de Fernando Henrique Cardoso (2003
a 2010) foram abertas 44 novas escolas, quase todas
particulares, fruto da ganância de empresários com a
devida conivência do Conselho Federal de Educação,
leia-se: Ministério da Educação. E, um fato grave: sem
hospitais de ensino, qualidade pedagógica sofrível, o
que significa dizer: jogando péssimos profissionais no
mercado e sem a devida qualificação, colocando em
risco a saúde da população.
Atuo há mais de 30 anos como professor de medicina. Preparei-me   para esse mister: fiz Residência
Médica de dois anos, mestrado de três e doutorado em
quatro na Universidade de São Paulo, a mais importante instituição de ensino e aprimoramento médico do
país. Evidentemente,   se não há um bom ensino nem
condições para tal, teremos médicos mal formados,
despreparados, o que mostrou o recente exame do
Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp)
com os formandos, não obstante todas as ressalvas e
limites que têm a referida avaliação. Acreditamos que
para avaliar o processo formador de médicos do Brasil,
seriam necessários exames cognitivos e práticos dos
nossos alunos aplicados por entidade externa, sequências ao longo do curso médico, avaliação de competência do corpo docente: titulação, número de horas
de dedicação ao magistério, avaliação qualitativa pela
Instituição e  pelo corpo discente. Até aqui falamos do
processo de formação inadequado. E, o que dizer da
distribuição dos médicos? Há que se criar uma política
para distribuição de modo democrático pelo território
nacional para os futuros médicos, garantindo-lhes estrutura, condições, salários compatíveis e um programa de educação continuada. Propostas sérias que valorizem o nosso sistema de saúde e a medicina. Portanto,
vemos que a questão é mais abrangente. Aumentar
simplesmente o número de formandos, importar médicos com formação duvidosa (absurdo dos absurdos,
um atentado à saúde do nosso sofrido povo!) é proposta indecente e prática de demagogia. Não esqueçamos que a medicina sempre foi reconhecida e admirada pela sociedade graças à eficiência e dedicação dos
bons profissionais, que, no momento atual enfrentam
a exploração do profissional pela lógica do mercado,
do lucro e da produtividade dos malfadados convênios
que determinam consultas mais rápidas, impessoais,
não realização de exames essenciais, sepultando a boa
relação médico-paciente.
*O autor é médico, professor universitário, mestre e
doutor pela USP Magister ad Honorem da Universidade
de Bolonha (Itália), e professor convidado das Universidades de Munique, Colônia, Bonn e Berlim
(Alemanha).

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª REUNIÃO
EXTRORDINÁRIA DE 2013
Convocamos todos os Conselheiros e Conselheiras, titulares e
suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social de

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do processo seletivo;
09 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe – CREF-SP;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 25/03/2013 às 10:00 horas
COORDENADOR DE NÚCLEO
30º PAULO FURTADO GAIO
RUA EXPEDICIONÁRIO BENEDITO DE MOURA, 830 – CHÁCARAS
REUNIDAS BRASIL
TAUBATÉ – SP
CEP 12091-300
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 054/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. ANA MARIA FERREIRA DO
PRADO, responsável pelo imóvel situado a Rua Vitoriano Borges, Santa Luzia, Quadra
A, Lote P-18, inscrito no município sob a sigla SE11.06.05.013.000, 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 055/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. MANOEL CESAR RIBEIRO,
responsável pelo imóvel situado a Rua General Júlio Salgado, Santana, inscrito no município sob a sigla SE11.01.04.005.001, 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 057/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. LUIZ CARLOS GROSSO ALVES, responsável pelo imóvel situado a Rua Dr. Frederico Machado, Campo Alegre,
Quadra inscrito no município sob a sigla SE11.09.19.019.000, 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 057/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. LUIZ CARLOS GROSSO ALVES, responsável pelo imóvel situado a Rua Dr. Frederico Machado, Campo Alegre,
Quadra B, Lote 13, inscrito no município sob a sigla SE11.09.19.019.000, 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 058/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. ANTONIO CARLOS DA SILVA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Atílio Amadei, Campo Belo, Quadra G, Lote 138,
inscrito no município sob a sigla SO11.07.23.032.000, para que efetue a limpeza do
referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 059/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. ANTONIO CARLOS DA SILVA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Atílio Amadei, Campo Belo, Quadra G, Lote 139,
inscrito no município sob a sigla SO11.07.23.031.000, 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 060/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. GILSON FERNANDES DOS
SANTOS, responsável pelo imóvel situado a Rua Irene Prado de Jesus, Vila Suiça, Quadra F, Lote 23, inscrito no município sob a sigla SE12.01.02.002.000, 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 061/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a PRINOR I. EMPREENDIMENTOS
LTDA, responsável pelo imóvel situado a Rua Helvidio Augusto Mattos, Jardim Princesa,
Quadra A, Lote 11, inscrito no município sob a sigla SO22.16.10.012.000, 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.

Pindamonhangaba – Gestão 2012/2013, para a 2ª Reunião
Extraordinária de 2013, a realizar - se:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

filhadodonodomundo.blogspot.com

ESTADO DE SÃO PAULO

Dia:

20/03/2013

Horário:

17h00

Local:

CRAS Centro

DECRETO Nº 4.952, DE 14 DE MARÇO DE 2013.
Dispõe sobre a alteração da data de vencimento da parcela única e primeira do IPTU do
exercício de 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 1.156, de 30 de dezembro 1969 – Código Tributário
Municipal, e Decreto nº 4.789, de 21/12/2011;

Pauta:
• Desenvolvimento do Projeto Cerâmica e deliberação de
recursos.
Lembramos aos conselheiros titulares e suplentes que é muito importante a sua
participação e aqueles que não puderem comparecer (sociedade civil e poder
público)

pedimos

que

justifiquem

sua

falta

através

dos

conselhospinda@gmail.com ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Sonia Rejane de Campos
Presidente
Rua Euclides Figueiredo, 94 – Cardoso – 12420-060 - Pindamonhangaba – SP
Fones: (12) 3643-1607 ou 3643-1609 E-mail: cmaspinda@gmail.com

emails:

D E C R E T A:
Art . 1º. O recolhimento da parcela única, primeira parcela da quota dupla e primeira parcela do parcelamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU,
no exercício de 2013, terá seu vencimento alterado para o dia 25/03/2013, permanecendo os descontos concedidos para pagamento até o vencimento.
Art. 2º. As demais parcelas continuam com o vencimento inalterado.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 14 de março de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 14 de março de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app
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Atletas de futsal participam de
peneirão em Pindamonhangaba
Divulgação

Diversas atletas de futsal estão tendo a oportunidade para representar Pindamonhangaba nas futuras
competições. O peneirão de
futsal feminino, realizado
no último sábado (16), no
ginásio de esportes do Alto Tabaú, contou com atletas que integrarão a equipe
da casa.
Os professores Lucas
Costa e Adilson de Assis Carlos “Cajú” puderam
avaliar jogadoras dos bairros: Araretama, Mombaça, Santa Cecília, Centro,
Maria Áurea, Ouro Verde,
Campo Alegre e Maricá.

Atletas treinam em futsal em ginásio de esportes

Costa diz que o peneirão contou com atletas de
alto nível e espera montar

uma boa equipe para desenvolver a campanha durante o ano. A primeira compe-

tição que as representantes
irão participar são os Joguinhos da Juventude, com início marcado para abril. Elas
treinarão todos os dias e farão fortalecimento físico.
Karina Lucas dos Santos treina futsal há dois
anos e afirma que foi para
o peneirão porque tem vontade de conquistar uma vaga para vestir a camisa de
Pindamonhangaba.
Ana Carolina Ferreira
dos Reis também participou
da seletiva e destaca que
achou muito bom porque
ela gosta de jogar, quer representar a cidade nas com-

petições e será um orgulho
fazer parte da equipe.
As adolescentes que
praticam futsal e não puderam participar do peneirão
podem procurar o Setor de
Treinamento, no ginásio do
Centro Esportivo João Carlos de Oliveira “João do
Pulo”, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30
e das 13h30 às 17h30 para
obter informações, ou entrar em contato com o professor Lucas pelo celular
9150-7063.
A lista das atletas escolhidas será divulgada em
breve.

Ginastas têm curso com Anna Danielyan em Pinda
Divulgação

Dezenas de atletas de ginástica rítmica de Pindamonhangaba e região, aproveitaram sexta-feira (15), sábado
(16) e domingo (17) para se
aperfeiçoarem. A “Princesa do Norte” foi palco de um
curso da modalidade realizado pela Cia GR Brasil em
parceria com a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Esportes.
As atividades foram desenvolvidas no ginásio “Raquelzão”, ao lado do Centro
de Treinamento Luiz Calói. Os
participantes puderam aprender passos de balé, preparação física, trabalhos com arco,
bola, maças, fita, obter informações sobre o novo código,
entre outros conhecimentos repassados por Anna Danielyan,
profissional de alto nível e de
reconhecimento mundial.
A sócia-proprietária da
Cia GR Brasil, Florência Rodriguez, conta que a intenção
da empresa é fazer com que
a modalidade cresça no estado de São Paulo, então levar
cursos para cidades do interior, com uma profissional de
alto garbo, porque sabe mui-

Técnica reconhecida internacionalmente instrui ginasta infantil de Pinda

to de ginástica, é interessante
para proporcionar às atletas
do Vale do Paraíba e Litoral
Norte. “Essa parceria é excelente, as aulas foram em um
espaço excelente. Pinda conta com uma profissional muito boa, a Simone tem feito
um bom trabalho, e também
com esse apoio fazemos o esporte social e espero que essa

parceria continue por alguns
anos”, finaliza Florência.
Maria Angélica Paiva, ginasta pindense, afirma que
este curso foi diferente dos
que já participou e foi muito
bom, porque existem muitos
movimentos e preparações
que devem ser feitas e antes
não tinha conhecimentos. Ela
garante que o aquecimento é

muito importante para evitar
lesões na hora de apresentar e
vai absorver o que aprendeu
para usar nos treinos.
Júlia Takeko Kondo Grãne, professora de São José dos
Campos, enfatiza que o curso
foi excelente e uma ótima oportunidade para quem trabalha
com GR. Ela destaca que gostou bastante da estrutura, das

“Estou feliz em passar meus
conhecimentos para este
público, tanto para as ginastas como para as treinadoras. São crianças talentosas, que têm um futuro,
há necessidade de investir
nelas e trabalhar. Estou
à disposição para o que
precisar e fazer a ginástica
crescer. Precisa melhorar a
questão corporal e as técnicas com aparelhos, como
dica para elas digo que é
preciso acreditar, estabelecer metas e objetivos para
que estes sejam alcançados”. Anna conta que o seu
desafio pessoal, neste ano,
é ganhar o Brasileiro, individual na categoria juvenil, e
colocar ginastas na seleção
com meta a chegar nas
Olimpíadas em 2016.
Ela agradece à Prefeitura
de Pindamonhangaba e à
Cia GR Brasil, que deram a
oportunidade para muitas
pessoas aprenderem mais.

O Grêmio União conquistou o título Infantil da Copa
Distrito no dia 1º de março,
vencendo na final a equipe de
Moreira César por 3 a 1. Este foi o 1º título da Temporada 2013 conquistado pelos atletas João, Robson,
Mateus, Dudu, Vitor, Kevin,
Marcos, Henrique, Allan, Juninho e João Pedro, comandados pelo técnico Marcão
e auxiliar Admauro. Os gols
foram marcados por Robson
e Vitor (2).
Agora as atenções se voltam para o Metropoliotano
de Futsal, promovido pela
Federação Paulista, que terá
início dia 16 de março. A estréia de Pinda acontecerá no
dia 31 de março, no ginásio
de esportes do Alto do Tabaú,
pelas categorias sub 9, 11,
13, 15 e 17 do AD Wimpro
de Guarulhos.

Campeonato
Senior 40
começa no dia
24 de março

A Liga Pindamonhangabense Municipal de Futebol
realiza a 1ª competição do ano
de 2013, o Campeonato Senior 40, a partir deste domingo
(24), com os jogos sendo iniciados às 9 horas. Os times estão divididos em duas chaves:
Chave A
Comercial Mombaça FC; GE Terra dos Ipês;GE Mombaça; GER
Santa Luzia; EC Ramos e Santos FC.
Chave B
EC Estrela; AE Fim de Carreira;
Independente FC; CA Pindense; AA Cidade Nova; Bandeirante FC e GE Afizp.
Divulgação

pessoas de Pinda pela receptividade e acredita que usará tudo que aprendeu em suas aulas.

Torneio de tênis de mesa reúne centenas de atletas

Vote no
concurso
Gata do
Paulistão
O concurso “Gata do Paulistão” está em sua quinta
edição este ano e cada time
participante da Série A-1 tem
direito a concorrer com uma
representante. 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

Pindamonhangaba
foi
palco da primeira etapa do
torneio de tênis de mesa promovido pela Liga Valeparaibana da modalidade. O
evento ocorreu no último domingo (17), no ginásio do
Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira “João do Pulo”, e
serviu como preparação para
muitos atletas da cidade e região.
Luciano Lucílio, atleta de Guaratinguetá, conta

que participa deste torneio
há mais de dez anos e que o
evento é muito bem organizado. Para ele, esta competição é um grande encontro.
“Treinamos diariamente para competir e também disputar este torneio, aqui a gente
aproveita para se reencontrar
e matar a saudade, além de

fazer novas amizades”.
Leonardo Nobo Hoshino, 17 anos, é mesatenista de Mogi das Cruzes e frequenta a competição há oito
anos. Ele diz que a organização é uma das melhores em
competições, das que já participou, superando inclusive
as da Federação Paulista. “É
Divulgação

Conheça os
campeões de
cada categoria:

Divulgação

Miss Paulistão 2013

Anna Danielyan
comenta
participação
em Pinda

Grêmio União
se prepara para
Metropolitano
após vencer
Copa Distrito

Na Pré-mirim masculino o
título ficou com Felipe Miua;
Mirim masculino Lucas Gomes; Infantil, Daniel Silva;
Juvenil, Jéferson Bento;
Juventude, Helder Faria;
Adulto, Guilherme Spinelli;
Pré-sênior, Fábio Matos;
Veterano, Antonio Barbosa;
Super veterano Gilson Silva.
Mirim feminino Gabriela
Arakaki; Juvenil, Tainá Leite;
Adulto, Larissa Kaori; Veterana, Josefa Prieto Andres.

“João do Pulo” recebeu atletas do Vale do Paraíba

muito bom este torneio porque é o início da temporada.
Serve para encontrar também
novos talentos que poderão
defender o Brasil no futuro”.
Anderson Tanaka, diretor-técnico da Liga Vale-paraibana de Tênis de Mesa, diz
que este evento conta com
mais sete etapas, além disso,
há torneios de duplas e equipes. São 16 categorias, da
Pré-mirim a Super veterano.
“É início da temporada e
tivemos mais de 200 inscritos, então é uma média boa,
porque muitas cidades tiveram mudanças de gestão e
mesmo assim há muitos mesatenistas. Acredito que teremos muitos atletas nas próximas etapas”, finaliza Tanaka.
Josefa Prieto Andres, 63
anos, atleta de Cruzeiro,
treina entre duas e três horas
por dia. Ela garante que participar desse torneio é ideal,
porque encontra mesatenistas de alto nível e isto serve para se preparar para as
competições em que representa sua cidade.

Luis Fabiano comemora

São Paulo
vence e
continua na
liderança do
Paulistão
O São Paulo confirmou
o favoritismo, venceu
o Oeste por 3 a 2, no
Morumbi, e retomou a
liderança do Campeonato
Paulista, com 26 pontos.
Mas o tricolor divide a
ponta com a Ponte Preta,
que chegou aos mesmos
26 pontos depois de vencer o Atlético Sorocaba
por 2 a 1. O Corinthians,
com um time reserva,
venceu o União Barbarense, sábado, por 3 x
0, e o Santos ganhou do
Guarani, na Vila Belmiro,
por 2 a 1. O Palmeiras
não saiu de um empate
com o São Caetano.

12 Esportes

João Paulo Ouverney

Adilson foi o
artilheiro da
competição

Pindamonhangaba, terça-feira, 19 de março de 2013

Malack é campeão da Copa
Giba de Futebol Cinquentão
Ipanema, que abriu vantagem no início da partida, foi o vice-campeão
João Paulo Ouverney
Mesmo jogando contra o
empate e saindo perdendo,
a equipe do Malack conquistou “de virada” o título
de campeão da Copa Giba
de Futebol Cinquentão. A
decisão aconteceu domingo (17), no estádio Silvéria
Aparecida Assoni Machado
“Dona Vera”, (bairro do
Socorro), e foi entre Malack
e Ipanema.
O Ipanema saiu ganhando com gol de Chico no primeiro tempo, mas ainda na
primeira etapa o experiente
Guina empatou. Ele mesmo
fez o segundo gol, no segundo tempo, que deu o título ao
seu time. Grandes craques
do passado como Guina, Toninho Poá, Maizena, Ticha,
Brito e o goleiro Alcides, entre outros, garantiram a conquista.

João Paulo Ouverney

Alcides, do Malack, foi o goleiro menos vazado

O artilheiro foi o jogador
Adilson, do Campo Alegre,
e o goleiro menos vazado

foi Alcides, do Malack. A
final foi apitada por Milene
da Silva Viana, auxiliada

por Carlos Henrique Paula
e Silva “Teté” e Claudinei
Luiz Pereira. A competição
foi organizada pelo esportista João Tubarão em homenagem ao saudoso “Giba”,
falecido há dois anos, e
contou com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes.
Campeão Malack
Alcides, Brito, Ticha, Moacir, Poá, Maizena, Zenon,
Gonzaga, Cláudio, Guina e
Bica, contando ainda com
Edson do Ouro, Jorginho,
Fabinho e Capela. Técnico –
Malack
Vice-campeão Ipanema
Bento, Marlon, Kalil, Fidélis, Genivaldo, Chico, David, Tadeu, Silva, Luciano e
Geraldo. Também compuseram o elenco: Daniel, Décio,
Barrinha e Coca. Técnico –
Luciano.
João Paulo Ouverney

Atleta de Pinda joga
quinta-feira pela Seleção
Brasileira contra a Itália
O jogador nascido e
criado em Moreira César,
Luiz Gustavo, cujo passe
pertence atualmente ao
Bayern de Munique, será
titular da Seleção Brasileira na partida amistosa contra a Itália. “O jogo será
nesta quinta-feira (21), às
16h30, no estádio de Géneve, e vai ser a grande
chance do Luiz Gustavo
mostrar seu bom futebol
ao técnico Felipão e garantir sua vaga definitivamente”, disse o professor Evaldo Machado. Evaldo foi o
primeiro professor de Luiz
Gustavo na escolinha de
futebol da Vila São Bene-

dito, quando ele começou
a dar os primeiros passos
no futebol.
Segunda-feira (25), a
seleção volta a jogar, desta vez contra a Rússia, no
Estádio Stamford Bridge
em Londres, às 16h30. As
duas partidas serão transmitidas pela TV Globo e
outras emissoras, e será
uma oportunidade para a
população de Pindamonhangaba ver o conterrâneo em ação, defendendo
o Brasil.
Veja entrevista de Luiz
Gustavo ao Vale Flashs no
link: https://www.youtube.com/
watch?v=5eDb3mH2eTM
Vale Flashs

Luiz Gustavo em entrevista ao
repórter Silvio Braz em 2012

Time do Ipanema fez a melhor campanha, mas perdeu na final e foi vice-campeão

Começam
campeonatos
de futsal Sub
11 e Principal
A Liga Pindamonhangabense de Futebol de Salão
está realizando o campeonato nas categorias Sub 11
e Principal Livre, com apoio
da Prefeitura, por meio do
Departamento de Esportes.
Confira as próximas rodadas:

No Sufoco, Floresta bate
Vila São José por 2 a 1
A equipe do Floresta bateu o Vila São José por 2 a 1 em partida realizada no estádio
do Fluminense, o Ramirão, no bairro do Bela Vista. O jogo ocorreu na manhã de domingo (17), sob uma forte chuva, principalmente
no primeiro tempo, quando o confronto estava equilibrado e o Floresta aproveitou melhor
as chances, abrindo vantagem de 2 a 0.
Na segunda etapa, o Vila São José pressionou durante a maior parte do tempo. O time
criou ótimas chances de gol pela esquerda,

mas sempre esbarrava no goleiro do Floresta.
Mesmo com a equipe jogando melhor, o
Vila São José só conseguiu descontar aos 42
do segundo tempo – depois de bate rebate na
área do Floresta.
O árbitro deu 3 minutos de acréscimos e o
Floresta consegui suportar a pressão. O duelo terminou em 2 a 1, para delírio de centenas de torcedores que lotaram o estádio Ramirão mesmo com a forte chuva que castigou
o gramado.
Odirley Pereira

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

2ª fase da Copa Regional
começa com jogos equilibrados
Foi realizada domingo
(17), a primeira rodada das
quartas de final da Copa Regional de Futebol Amador,
com bons jogos, considerados bem equilibrados.
Na categoria Cinquentão,
o Vila São Geraldo venceu
o Bandeirante por 2 x 0, enquanto o Colorado ficou no
empate em 1 x 1 com o Juventus.
Os resultados na categoria
Amador também foram bem
disputados. Os jogos são no
sistema “mata-mata”, ida e
volta. Neste domingo (24)
sairão os finalistas do Cinquentão e os semifinalistas
do Amador.

Organizada pelo esportista Wlamir Lucas “Macarrão”, a competição homenageia o saudoso José Maria da
Silva, grande homem público
e lutador pelo futebol.
Resultados de domingo
Amador
Abaeté 2 x 2 Força Jovem
Floresta 2 x 1 Vila São José
Parque São Luiz 2 x 1 V. Geraldo
Araretama 3 x 2 Bandeirante
Cinquentão

Bandeirante 0 x 2 Vila S. Geraldo
Colorado 1 x 1 Juventus

João Paulo Ouverney

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

Sexta-feira (22)– Jd. Eloyna
Araretama x 100 Nome Futsal (20h)
Arsenal x Família Futsal Lorena (21h)
Categoria Sub 11
Quinta-feira (21)
Ginásio da AA Ferroviária
20h – EC Agenor x AA Ferroviária
20h40 – Projeto Viva x Alviverde
FamíliaF.LorenaxPSG.União(21h30)
NovaEsperançaxGrêmioUnião(22h)

Lance da partida entre Floresta e Vila São José pela Copa Regional

Equipe do Vila São José precisa vencer domingo

