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Pinda recebe símbolos da
Jornada Mundial da Juventude
Divulgação

A Cruz Peregrina e o Ícone
de Nossa Senhora, símbolos da
Jornada Mundial da Juventude, chegam a Pindamonhangaba nesta quarta-feira (3), para
uma programação especial. A
recepção acontece a partir das
9 horas, no Santuário Mariano
Diocesano de Nossa Senhora
do Bom Sucesso (igreja matriz),
com a presença de diversas autoridades religiosas, civis e miPágina 2
litares da cidade.

Cartões de
gratuidade
em transporte
serão entregues
na quinta-feira
Serão entregues na quinta-feira
(4), no prédio da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais (Apae), o
primeiro lote das carteiras de identificação de passageiro especial (Cipes), que garantem a gratuidade no
transporte coletivo das 39 cidades da
região metropolitana do Vale do Paraíba.
Segundo Caderno

Reprodução

Planejamento
melhora ações
da Secretaria
de Educação
Página 3

Novos casos de
dengue alertam
a cidade

Ícone de Nossa Senhora

Fieis celebram
Semana Santa
e São Benedito
Procissões, missas e Festa de
São Benedito marcaram o feriado da
Semana Santa em Pindamonhangaba.
As principais atividades comemorativas foram promovidas pelas paróquias Nossa Senhora do Bom Sucesso
(matriz) e Nossa Senhora da Assunção (igreja São Benedito).
Página 4

Homem é
assassinado
com três tiros
Um jovem de 23 anos foi encontrado caído no bairro Cidade Nova, às 2
horas de quarta-feira (27). A Polícia
Militar foi chamada e chegou ao local,
onde constatou que ele havia levado
três tiros, sendo dois nos braços e um
Página 5
no tórax.

previsão
do tempo
QUARTA-FEIRA - 3/4
Nublado e pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
25ºC

Durante esta semana, haverá trabalho de nebulização (aplicação de
inseticida) e bloqueio (vistoria nas
residências para eliminar focos criadouros do mosquito transmissor da
dengue) na região central e nos bairros Parque das Nações, São Benedito
e Alto Cardoso.
Página 3

Cruz, símbolo da Jornada, percorre várias cidades do Brasil e ﬁcará no Rio de Janeiro durante o evento

Campinas deve ganhar ampliação
de creche e centro comunitário
Após a realização da
reunião com a população dos bairros Campinas
e Shangri-lá, duas novas
obras foram estabelecidas
na região: a construção de
um centro comunitário e
a ampliação da creche já
existente no local.
Página 3

QUINTA-FEIRA - 4/4
Possibilidade de pancadas
de chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA 19ºC
TEMP. MÁXIMA 27ºC

Célia Lima

Cerca de 300 pessoas participaram da reunião promovida pela Prefeitura

Vagas abertas para atletas
Arquivo TN

SEXTA-FEIRA - 5/4
Chuvas, muitas
nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

20ºC
26ºC

CPTEC INPE

Igrejas
evangélicas
ﬁcarão mais
seguras com
adequação
dos prédios

Judocas serão
selecionados
no sábado

Chuvas, muitas
nuvens
19ºC
27ºC

O espaço Cultural Teatro-Galpão,
localizado às margens da avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso, está
sendo reformado pela Prefeitura de
Pindamonhangaba. O Departamento de Cultura está acompanhando
de perto as obras de pintura, reforma e adequação do local, já em
fase adiantada.
Cultura & Lazer

Segundo Caderno

SÁBADO - 6/4

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Reforma
beneﬁcia
apresentações
teatrais na
cidade

Esportes 12

Esportes 12
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Editorial

Símbolos da Jornada da Juventude chegam
a Pindamonhangaba na quarta-feira

Perigos da internet

Divulgação

Atualmente, a internet está entrando, cada vez
mais cedo, na vida dos adolescentes e pré-adolescentes, que passam muito tempo em redes sociais
como o Facebook e Twitter, prática que pode se
apresentar extremamente perigosa.
Existem milhares de jovens (muitas vezes com
idades inferiores a 10 ou 11 anos) que se expõem
diariamente na Internet sem quaisquer cuidados.
Mais grave ainda, em muitos casos expõem também a privacidade de familiares, amigos e conhecidos e muitos deles chegam mesmo a revelar dados
como a sua morada verdadeira, a escola que frequentam, entre outros.
Este tipo de sites permitem aos jovens marcar
a sua presença na Internet criando a sua própria
página de perﬁl. É possível adicionar fotos, partilhar dados, adicionar amigos, e aí mora o perigo.
Ao exporem-se demasiado e tornarem públicas as
suas fotos e os seus dados pessoais verdadeiros,
correm o risco de serem assediados por desconhecidos, e em casos extremos isso pode conduzir a
encontros na vida real que acabam em roubos,
raptos, violações, entre outro tipo de crimes.
Estas ameaças são reais principalmente para
quem não tem noção desses perigos e que
acredita que é perfeitamente seguro partilhar
informações pessoais nas redes sociais, deixando-as visíveis para todos.
Segundo alguns estudos, dois terços dos
jovens entre os 14 e os 18 anos usam ativamente as redes sociais, 23% afirmam revelar
o nome da sua escola no perfil, 58% publicam
fotografias e vídeos pessoais e 20% publicam
dados pessoais (entre os quais a morada de
residência). Um outro dado muito preocupante
é que mais de metade dos jovens afirmaram
que já responderam a contatos de estranhos.
O papel dos pais é fundamental, e devem tentar
saber e acompanhar o que os ﬁlhos menores fazem
na Internet. Por exemplo, procurar pelos perﬁs dos
seus ﬁlhos nas redes sociais e veriﬁcar que tipo de
informações e fotos tornaram públicas. Tentar perceber também com que tipo de pessoas eles falam
nas salas de bate-papo e previna-os para os riscos
a que estão sujeitos.
E existem casos até de mães que postam fotos
da “ﬁlhinha lindinha” em piscinas, citando o nome
do local onde ela está. Portanto, os cuidados devem ser tomados por todos, pais e ﬁlhos, pois ninguém está livre das armadilhas da internet.

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram hoje (3/4)
3/4 – Dia de São Ricardo, São Xisto I ou Papa Sisto I, Santa
Irene, São Gandolfo de Binasco, Santo Isidoro de Sevilha (padroeiro
dos internautas), São Platão, São Pedro Poitiers, Dia Mundial de
Alerta às Minas Terrestres e Assistência à Desminagem (ONU) e Dia
Nacional do Jipeiro.

Ontem e hoje

Conﬁra mais alguns
convênios com
a entidade:

A Cruz Peregrina e o Ícone de
Nossa Senhora, símbolos da Jornada Mundial da Juventude, chegam a Pindamonhangaba nesta
quarta-feira (3), para uma programação especial.
A cruz e o ícone de Nossa Senhora representam a fé dos jovens
católicos e percorrem o Brasil desde 2011. Desde o dia 15 de março,
os símbolos estão peregrinando
pelas dioceses do Vale do Paraíba.
A recepção acontecerá a partir das 9 horas, na igreja matriz,
com a presença de diversas
autoridades religiosas, civis e
militares da cidade. A cruz e o
ícone ficarão expostos no local

para visitação pública durante o
dia inteiro.
Às 15 horas, haverá uma missa
em ação de graças e, a partir das
18 horas, acontecerá a procissão
que conduzirá os símbolos até a
igreja de São Benedito.
Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude estão no Brasil
desde 2011, quando deixaram
Madri, na Espanha, local da última
JMJ. A cruz foi entregue, em 1984,
pelo Papa João Paulo II para um
grupo de jovens do Centro Juvenil
Internacional São Lourenço, em
Roma.
Conhecida como um símbolo
internacional, a vontade do Papa

era que ela fosse levada para todos
os lugares do mundo e se tornasse uma cruz peregrina. Construída
com 3,8 metros e feita de madeira,
ela é um símbolo da fé católica da
juventude.
Em 1994, a cruz começou a
sua jornada anual pelas dioceses
dos países-sede de cada Jornada
Mundial da Juventude. O ícone de
Nossa Senhora representa a fé católica dos jovens e foi entregue em
2003 por João Paulo II para acompanhar a cruz peregrina.
A 38ª Jornada Mundial da Juventude será realizada em julho,
no Rio de Janeiro, e será a primeira
viagem oﬁcial do Papa Francisco.

Novo modelo de Carteira de Identidade
O Senado aprovou recentemente o projeto que obriga a emissão, de forma gratuita, do novo
documento de identidade, um cartão com chip, criado pelo Governo
Federal há mais de dois anos.
O projeto prevê a gratuidade
para a primeira emissão do documento que vai substituir a cédula
em papel do RG (Registro Geral)
nos próximos dez anos. A identi-

dade traz um chip eletrônico com
informações do cidadão.
O novo modelo de identidade
será único para o país e terá dez
dígitos. A ideia do governo é trocar
todos os documentos (que chegam
a 150 milhões atualmente) em até
dez anos.
Nesse período, tantos as
carteiras antigas como a de novo
modelo serão aceitas em qualquer

SOS promove Yakissoba
beneﬁcente na sexta-feira (6)
Divulgação

O Serviço de Obras Sociais
(SOS) de Pindamonhangaba promove um evento beneﬁcente nesta sexta-feira (6), no horário das
12h30 às 14 horas, a retirar no local ou entrega residencial, dependendo da região. O preço é R$ 12,
cada prato. O endereço do SOS é
rua Dr. Frederico Machado, 270,
em frente à Santa Casa. Vendas e
Informações pelos telefones 36422787 ou 3642-3023

estabelecimento, pois a substituição será gradativa e dependerá da
capacidade do governo de gerar o
documento.
O modelo da carteira será similar a um cartão bancário com chip,
reunirá dados pessoais, CPF e título de eleitor, e a impressão digital
adaptada ao Sistema Automático
de Identiﬁcação de Impressões Digitais.

Missa em
Coruputuba
no domingo
Dona Carminha avisa que neste domingo (7), haverá a missa na
Igreja Nossa Senhora Aparecida
em Coruputuba, às 10h30, celebrada pelo padre Antônio Reami
(Salesiano,) que já trabalhou com
a comunidade coruputubense há
alguns anos. Todos, principalmente
os jovens, estão convidados a participar.

Veja nesta seção de hoje a casa onde morava o atual governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, quando foi candidato a prefeito de Pindamonhangaba em 1972:
Augustin San Martin

Como escrever
corretamente

Depósitos de material de
construção: Aço Fer (35441130), Beira Rio (3645-3864),
Bom Jesus (3648-1167), Casa
Andrade (3648-4462 Crispim e 3643-1512), Casa Martins (3643-4939), Comercial
(3645-4160/ M.C. 3641-2020),
Construcenter
(3642-5700),
Construshoping (3643-1800),
Dep. do Du (3642-2541), Dep.
Piorino (3642-3931), Ideal Madeiras (3642-2200), João de
Barro (3641-1929), Mad. São
Caetano (3645-2256), Madval
(3641-2804), Meta (3642-5410),
Rocha (3642-7750), São Caetano (3645-3088), São Cristóvão
(3642-4207), Toninho (36485211), Santa Rita (3645-4121),
Sagrados Corações
(36455900)

Missa de 7º Dia
A família de Antônio José
de Toledo convida para a missa
de 7º dia, a ser realizada nesta
quarta-feira, dia 3 de abril, às
19 horas, na capela do Lar São
Judas Tadeu. Agradecem pelo
apoio neste momento, a viúva
Irene Molinari Vieira, os ﬁlhos
Sebastião Carriço, Silvia Munhoz e Marcelo De Pike, netos
e demais familiares.

Errata
Diferentemente do que foi publicado na edição número 8206 do
Jornal Tribuna do Norte, de 28 de
março de 2013, o prédio do Clube
Literário e Recreativo, onde se encontra estabelecida atualmente a
Faculdade de Pindamonhangaba
(Fapi), foi cedido pelos sócios em
uma Assembleia Geral para uso da
faculdade.

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

Falecimentos

João Paulo Ouverney

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

Ontem... Residência do jovem Geraldo Alckmin
quando ganhou a Prefeitura em 1972

Convênios da
Associação
dos Servidores
Municipais

Hoje... A antiga casa de Alckmin e outras vizinhas,
deram lugar a um moderno prédio com várias lojas

As vendas, no comércio,
caíram em 50%? Essa é uma frase típica de jornalista, que usa em
antes de numeral percentual, sem
nenhuma necessidade. Diz ou escreve melhor quem faz assim: As
vendas, no comércio, caíram 50
%. E ainda se economizam tempo
e espaço...

1º/4 - José Rodrigues
Peres.
31/3 - Reinaldo da Silva,
54 anos, residente no Araretama; Marcio Leão Marques
Flauzino, 41 anos, residente
no centro.
30/3 - Joel Ferreira - “Jofer
Cabeleireiro”, 47 anos, residente no Socorro.
29/3 - Antonio José de
Toledo, 81 anos, residente no
Parque São Domingos; Waldebaque Batista de Medeiros,
66 anos, residente no centro.
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Região das Campinas prioriza construção de
centro comunitário e ampliação de creche
Cintia Camargo
Após a realização da reunião
com a população dos bairros Campinas e Shangri-lá, duas novas obras
foram estabelecidas na região: a
construção de um centro comunitá-

rio e a ampliação da creche já existente no local.
A reunião foi realizada na última
semana, no prédio da escola municipal Professor Alexandre Machado Salgado e teve a participação de

300 pessoas, com muitos questionamentos sobre a legalização dos terrenos e a construção de uma alça no
viaduto do bairro.
Segundo o prefeito Vito Ardito
Lerário, o projeto da alça do viaduto

que dá acesso à Dutra já está pronto. O
próximo passo é a desapropriação do
local para que as obras possam ser iniciadas (alça de ligação do viaduto até
a Via Dutra, evitando os caminhões).
Outro assunto questionado pela

população foi o atendimento na área
da saúde, principalmente em relação ao aumento do número de vagas
em consultas médicas e dentárias. O
assunto foi encaminhado à Secretaria de Saúde da Prefeitura.
Célia Lima

Célia Lima

Prefeito, assessores e vereadores ouviram a população

Terceiro trecho do anel
viário está mais seguro
População teve a oportunidade de escolher as prioridades para a região onde mora

Novos casos de dengue alertam a cidade
Odirley Pereira
O combate ao mosquito
transmissor da dengue, o Aedes aegypti, está sendo realizado em todo o município. As
atividades são feitas de acor-

do com a necessidade de cada
local, baseado no aumento de
casos da doença ou aparecimento de larvas do mosquito.
Durante esta semana, haverá trabalho de nebulização

(aplicação de inseticida) e
bloqueio (vistoria nas residências para eliminar focos
criadouros do mosquito) na
região central e nos bairros
Parque das Nações, São Be-

central e as laterais da pista e
da ciclovia.
O terceiro trecho do anel
viário possui 2,6 km e fica
entre as avenidas Antonio Pinheiro Junior e Manoel César
Ribeiro.
Célia Lima

nedito e Alto Cardoso.
O número de pessoas infectadas nestas áreas aumentou consideravelmente, o que
leva à Prefeitura a fazer novos trabalhos de combate.
Arquivo TN

Mutirão no Ipê II
O Distrito de Moreira
César é outra região que
merece atenção especial.
Nas últimas semanas foram
realizados vários mutirões
em bairros do distrito.
Para esta semana está
programada uma ação no
sábado (6), a partir das 8
horas, no Ipê II. Serão 40
agentes comunitários de
saúde e equipes do controle
de vetores percorrendo as
ruas do bairro e visitando
as casas para orientar os
moradores e eliminar possíveis focos criadouros do
mosquito.
Além de funcionários
da Secretaria de Saúde e
Assistência Social, o trabalho conta com apoio da
Subprefeitura de Moreira
César.
De acordo com o Setor
de Vigilância Epidemiológica, toda a Prefeitura está
mobilizada no combate à

O terceiro trecho do anel
viário está mais seguro para
motoristas, ciclistas e pedestres com os serviços de limpeza realizados pela Prefeitura de Pindamonhangaba, que
capina a grama do canteiro

O local recebeu serviços de limpeza e capina

Limpeza no rio Capituva
garante melhoria
no meio ambiente

Os munícipes devem ficar atentos e eliminar criadouros de seus quintais
dengue, porém é preciso
que a população também
colabore.
Segundo o órgão, mes-

mo após vistoria e orientação, alguns proprietários
voltam a cultivar hábitos
que contribuem com o

aparecimento de larvas do
mosquito, como manter
vasos e outros objetos ao
livre.

A limpeza do rio Capituva, em Moreira César, é
uma das ações da Prefeitura
de Pindamonhangaba para
garantir melhorias no meio
ambiente.
No local, a Subprefeitura
está capinando mato, removendo lixo e outros entulhos
e promovendo a revitalização
ambiental na bacia do Capituva.

O serviço será completado com o plantio de árvores e
outras plantas na extensão do
rio, recuperando áreas degradadas, além do controle dos
processos erosivos.
A remoção de entulho
no leito do rio também vai
contribuir para aumentar a
profundidade, facilitar o escoamento da água e evitar
erosão.

Enfermeiros são treinados para atendimento de mordedura animal
Os profissionais de enfermagem do Pronto-Socorro,
Santa Casa e Pronto Atendimento da Santa Casa participaram, nos dias 20 e 21 de
março, de um treinamento
para procedimentos de atendimento em caso de mordedura
animal. O objetivo é prevenir
o aparecimento de casos de
raiva.
O treinamento foi realizado por profissionais da Secretaria de Saúde da Prefeitura
de Pindamonhangaba, com a
participação de cerca de 50
profissionais nos dois dias. Os
próximos cursos deverão ser

realizados para atualização de
médicos da Unimed e profissionais atuantes das unidades
de saúde, nos bairros.
De acordo com informações da Secretaria de Saúde,
a partir de 1991 houve uma
revolução no tratamento da
raiva transmitida por animais, inclusive com o aumento de tipos de vacinas.
Em caso de mordedura de
cão ou gato, o paciente deve
lavar o local com bastante
água e sabão e procurar a
unidade de saúde mais próxima. Todas as unidades do
município estão preparadas

para receber e orientar esses
pacientes.
A dica da Secretaria de
Saúde é que todas as pessoas
que tomarem a vacina devem
exigir a carteirinha de vacinação, pois lá estão os dados
do lote, quem aplicou e quais
vacinas foram aplicadas. A
carteirinha é gratuita e proporciona um controle do tratamento do paciente.
Ainda segundo dados da
Secretaria de Saúde, o último
caso de raiva em ser humano
foi registrado na cidade na
década de 60, em uma pessoa
vinda de Minas Gerais.

Célia Lima

A capacitação foi direcionada aos enfermeiros do Pronto-Socorro e da Santa Casa
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Procissões e muitas missas
marcam Semana Santa em Pinda
Aiandra Alves Mariano
Procissões, missas e outros ritos católicos marcaram
o feriado da Semana Santa
em Pindamonhangaba.
As atividades religiosas
foram promovidas pelas paróquias: Nossa Senhora do
Bom Sucesso (matriz), Nossa
Senhora da Assunção (igreja
São Benedito), NS de Fátima
(Crispim), São Miguel Arcanjo (Araretama), Paróquia
São Cristóvão (Cidade Nova)
e São Vicente de Paulo (Moreira César).
No Santuário Mariano de
NS do Bom Sucesso (igreja matriz), a programação começou no domingo (24 de
março) com a Celebração e
Benção dos Ramos. Na Quinta-feira Santa (28), teve a Celebração da Ceia do Senhor
com cerimônia do Lava Pés.
Na sexta-feira (29), às 15 horas, houve a Adoração da
Cruz e, à noite, a Procissão do
Enterro com o Canto da Verônica. No Sábado Santo, aconteceu a missa solene com a
Benção do Fogo Novo marcando o encerramento do tríduo pascal. No Domingo de
Páscoa os fieis participaram
de diversas missas que celebraram a Ressurreição do Senhor. O encerramento da programação foi na missa das
18 horas, com a Coroação de
Nossa Senhora das Dores.
Na Paróquia Nossa Se-

nhora da Assunção, as atividades também começaram no Domingo de Ramos e
prosseguiram na quinta-feira
(28), com o tríduo pascal e a
santa missa da Ceia do Senhor e Lava Pés.
Na Sexta-feira Santa, de
manhã, houve a via sacra,
às 15 horas, e em seguida, a
Adoração da Cruz; à noite,
com a Cerimônia do Descimento da Cruz e, prosseguindo, a procissão do Senhor
Morto. No sábado, a missa
da Vigília Pascal e Benção
do Fogo, após a procissão da
Ressurreição, com participação de muitos fieis.
No domingo, além das
missas rotineiras, ocorreu
uma celebração especial no
Sítio Quatro Milhas e, em seguida, saiu a tradicional Cavalgada de São Benedito,
dando início às festividades
em louvor ao santo.

Célia Lima

Benção do Fogo Novo em Moreira César
Célia Lima

Festa de São
Benedito atraiu
milhares de fieis
Aiandra Alves Mariano
A Festa de São Benedito,
que aconteceu segunda-feira
(1º/4), atraiu milhares de fieis
em diversas atividades promovidas pela Paróquia Nossa
Senhora de Assunção.
Na segunda-feira (1º/4) a
programação da festa começou às 5 horas, com o solene
Repicar de Sinos e Alvorada
Festiva. Às 6 horas aconteceu a primeira missa do dia.
A programação continuou
com várias missas durante
todo o dia. Pela manhã, às 10
horas, um dos pontos altos da

festa foi a celebração da missa solene de São Benedito,
transmitida pela Rádio Difusora de Pindamonhangaba.
Às 17 horas, aconteceu a
tradicional procissão em louvor a São Benedito, com participação de milhares de fieis.
Na chegada à igreja de São
Benedito, houve sermão proferido pelo padre José Adalberto Vanzella.
Além das cerimônias em
louvor a São Benedito, a festa contou com atrações musicais, barracas de comida e artesanato etc.

Célia Lima

Fieis presentes na Igreja São Vicente de Paulo
Célia Lima

Saída da procissão de São Benedito

Célia Lima

Donizete Neneca durante inauguração da Capela do Sítio 4 Milhas, celebrada pelo padre Celso
Célia Lima

Célia Lima

Católicos levando imagem de Nossa Senhora

Célia Lima
Célia Lima

Procissão
em louvor
a São
Benedito
foi um dos
grandes
destaques
da Semana
Santa

Imagem de São Benedito sendo conduzida por fieis

Paixão de Cristo emociona plateia na Ferroviária
Célia Lima

Célia Lima

Jesus e os apóstolos durante a última ceia
Célia Lima

A cena mais emocionante foi a da Crucificação

Aiandra Alves Mariano
Na sexta-feira (29),
aconteceu a tradicional encenação da Paixão de Cristo, que acontece em todos os

anos na cidade. Milhares de
pessoas foram até o ginásio
da Associação Atlética Ferroviária e se emocionaram
com o evento.

A apresentação foi feita pela Comunidade Aliança Jesus Agora (CAJA), com
a participação de mais de oitenta jovens.

Participantes da encenação após o evento
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Jovem é assassinado Preso com droga
escondida na boca
com três tiros
Um jovem de 23 anos,
Ayslan Rangel Carlota, foi
encontrado caído no bairro
Cidade Nova, às 2 horas de
quarta-feira (27). A Polícia
Militar foi chamada e chegou
ao local, onde constatou que

ele havia levado três tiros,
sendo dois nos braços e um
tórax, e ainda apresentava
sinais de vida. Conduzido ao
Pronto-Socorro pela equipe
de resgate do Corpo de Bombeiros, não resistiu aos feri-

mentos e faleceu. A equipe
de investigadores (SIG) da
Polícia Civil está trabalhando para resolver o caso, e
pede a quem souber alguma
informação, que ajude comunicando à polícia.

Assaltantes sequestram motorista
Domingo (1º/4), às 23
horas, três homens assaltaram um rapaz que estava
com seu carro estacionado
em frente à casa da namorada, na rua Cônego José Luiz
Pereira Ribeiro, bairro São
Benedito.
Um dos homens, armado

com um revólver, anunciou
o assalto, em seguida dois
outros apareceram e a vítima
foi colocada no banco traseiro. Sob ameaça, o dono do
carro foi obrigado a se dirigir
até um caixa eletrônico, onde
teve que sacar e entregar aos
bandidos a quantia de R$

Polícia Rodoviária
Federal encerra
Operação Semana Santa
Às 24 horas de domingo
(31), a Polícia Rodoviária
Federal encerrou a Operação
Semana Santa 2013, que teve
início às 0h do último dia 28.
Durante a Operação, a
Polícia Rodoviária Federal
registrou uma diminuição
no número de acidentes e de
mortes em relação ao mesmo
período do ano passado, ao
longo das rodovias federais
que passam pelo Estado de
São Paulo. Essa diminuição
foi ainda maior se levarmos
em consideração que, neste ano, durante o período do
carnaval, houve aumento do
fluxo de veículos na maioria
das rodovias federais em relação ao carnaval do ano passado.
Quantidade de acidentes,
feridos e mortos na Operação
Semana Santa
Durante a Operação, a
PRF em São Paulo, realizou
quase 3.000 testes de etilômetros, aumento de 77% em
relação a 2012 (1.630 testes
com 31 autuações). No total,

em 2013, 30 condutores foram autuados e tiveram suas
carteiras de habilitação recolhidas. Destes, 13 foram presos em flagrante por crime de
trânsito. Foram, em média,
mais de 700 testes por dia,
cerca de 30 por hora e mais
de 7 pessoas presas por dia.
Todos os motoristas reprovados no teste do bafômetro,
tiveram suas habilitações
apreendidas e foram autuados em R$ 1.915,00.
MOrtes
Quanto às mortes registradas, neste ano não houve alteração em relação ao mesmo
período no ano passado, restando ao final da Operação,
duas mortes. As duas ocorreram no mesmo dia (30). A
primeira ocorreu em Juquitiba, na BR-116 (Régis Bittencourt), onde uma pessoa foi
encontrada morta, com múltiplas fraturas, por volta das
2 horas. Já, a segunda se deu
às 3h25, em Guarulhos, a 50
metros da passarela. Ambas,
próximas a passarelas.

Venda de armas de fogo
caiu 40,6% após Estatuto
do Desarmamento
A venda de armas caiu
40,6%, por pessoa, desde que
entrou em vigor o Estatuto
do Desarmamento, em 2003.
O número foi apresentado
na segunda-feira (1º/4), pelo
presidente do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Marcelo Neri. Ele
também ocupa interinamente
a função de ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Fundamentados na Pesquisa de Orçamento Familiar do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, os cálculos de Marcelo Neri mostram que, de 2003 para 2009,
o número de armas compradas caiu de 57 mil para 37
mil, uma queda de 35%. A
queda foi maior do que 30%
no Sudeste, e superior a 50%
no Norte e no Nordeste. Na

Região Sul houve aumento
nas vendas (21%).
Ao traçar o perfil do comprador de armas no Brasil, o
presidente do Ipea apontou
que os homens têm oito vezes mais chances de comprar
uma arma de fogo do que as
mulheres. Outra característica é a idade: homens e mulheres de 20 a 29 anos têm
a proporção 172% maior de
compra do que a população
20 anos mais velha.
Os analfabetos e os consumidores com até três anos
de estudo compram duas vezes mais do que os passaram
mais de 12 anos na escola.
Pertencer à classe C é outro
traço do perfil apontado pelo
levantamento. A proporção
de compra de armas supera
em 7,5% a dos enquadrados
nas classe AB e em 103% os
da classe E.

300, além de joias e o telefone celular.
Em seguida, os assaltantes abandonaram a vítima no
Distrito Industrial e fugiram
no carro roubado, um Ecosport cor prata, placas DIX3029, de Pindamonhangaba,
em direção à via Dutra

A Policia Militar prendeu, no início na madrugada
de segunda-feira (1°/4), na
Praça da Liberdade, F.M.S.,
30 anos, por tráfico de drogas. A droga estava escondida na boca do homem.
Ele foi abordado pelos
policiais e demonstrava estar
nervoso e com dificuldades
em falar, então os PM perceberam, em sua boca, um in-

vólucro de plástico contendo
14 pedras de crack. Ele recebeu voz de prisão em flagrante, foi levado à delegacia, de
lá, encaminhado à Cadeia
Pública de Guaratinguetá.
Mais dois homens foram
presos domingo (31), na rua
Benedito Galvão de Castro,
loteamento Azeredo, Moreira
César. Os dois foram flagrados após denúncia anônima

recebida pela PM.
Durante a abordagem, um
deles conseguiu fugir, mas L.
D..F., 18 anos, foi preso. Ao
fugir, o outro homem jogou
ao chão uma sacola plástica,
que continha no interior nove
papelotes com maconha, 59
pedras de crack e R$ 98. Os
presos, juntamente com as
drogas, foram encaminhados
ao 1º DP.

Homem é preso acusado de furtar chocolates
Um homem foi preso
pela PM sexta-feira (29), no
centro da cidade, acusado de
haver furtado 10 barras de
chocolate um telefone celular, em um estabelecimento
comercial.

Durante patrulhamento,
a PM recebeu chamado para
atender uma ocorrência de
furto. Os policiais abordaram um indivíduo em atitude
suspeita. Durante revista pessoal, foi localizada no inte-

rior da sua mochila, 10 barras
de chocolates e um aparelho
de celular, que haviam sido
furtados da loja. Conduzido
ao Distrito Policial, o acusado foi reconhecido pela vítima como autor do delito.

Polícia Militar da região tem novo comandante
Polícia Militar

Com a presença de várias
autoridades civil e militares,
o pátio do Comando de Policiamento do Interior -1 presenciou a posse do coronel
Cássio Roberto Armani, na
semana passada.
Nascido em São José dos
Campos, o coronel Cássio Armani tem 47 anos e já pertenceu ao Corpo de Bombeiros.
Ele tem como desafio maior,
policiar a Região Metropolitana do Vale do Paraíba, que
tem os mais altos índices de
violência em todo o Estado.
“O perfil que nós temos
no Corpo de Bombeiros é o
da prevenção. Eu tenho trabalhado mais de 20 anos na
prevenção de incêndio, atividade muito forte. Assim
como no Corpo de Bombeiros, a gente fala que o incêndio acontece onde a prevenção falha, no policiamento
nós temos que ter o mesmo
raciocínio...”, disse.
Coronel Armani tem agora
a responsabilidade de comandar 3.550 policiais militares
dos batalhões de São José, Jacareí, Taubaté, Lorena e São
Sebastião, que cobrem as 39
cidades da região. “Já existe
um trabalho muito bem feito,
que eu devo dar continuidade,
procurando alinhar com as
metas da Secretaria de Segu-

Novo comandante durante cerimônia de posse

rança Pública, trabalhando de
forma coesa comas polícias
Civil e Científica, e procurando intensificar algumas atuações na região, principalmente nos momentos, horários e
locais de maior incidência de
crimes e na época de operações especiais...”
De acordo com o novo
comandante do CPI-1, o

efetivo da Polícia Militar na
região - desde policiais, viaturas e cães - é suficiente.
Segundo ele, a polícia esperar contar com mais apoio da
população para obter informações que possam levar à
prisões e ações contra a criminalidade. “Nós contamos
muito com a comunidade. A
Polícia Militar tem sistema
Polícia Militar

Soldados desfilam durante a solenidade

Dicas de Segurança
NAS ESCOLAS

Trate o seu filho como amigo, demonstrando seu afeto e preocupação pelo seu desenvolvimento.
Conheça os amigos de seu filho.
Ensine as crianças a pedir auxilio à polícia (pessoalmente ou por telefone) ou às pessoas conhecidas, quando
perceber estranhos em atitudes suspeitas ou que estejam molestando.
Não aceitar balas, doces, presentes, ou brinquedos de pessoas desconhecidas.
Oriente seus filhos para não desviarem do trajeto casa-escola-casa, sem prévio acordo.
Evitar a utilização de joias, tênis ou roupas caras.

de inteligência para detecção,
para localização e para trabalhos em cima de crimes que
já foram cometidos. Nosso
objetivo sempre é o de prevenir, mas quando eles (os
crimes) acontecem, nós precisamos contar com o apoio
da população. Não há polícia
no mundo que trabalhe sozinha!”, concluiu.

Três procurados
pela justiça
são presos em
Pinda
Três pessoas procuradas
pela Justiça foram presas pela
Polícia Militar quarta-feira
(27), em Pindamonhangaba.
Em patrulhamento pelo
bairro Socorro, por volta de
9h30, a polícia prendeu um
homem procurado por crime de tráfico de drogas, com
pena de cinco anos de prisão.
No bairro Cidade Nova,
por volta de 12 horas, uma
mulher foi presa. Ela era
procurada pela justiça pelo
crime de furto.
No Maricá, às 17 horas,
outro procurado pela justiça por tráfico de drogas foi
localizado e preso. Todos
eles foram encaminhados
ao Distrito Policial para as
devidas providências
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Roderley Miotto
realiza distribuição de
ovos de páscoa
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Roderley

e esposa com moradores do

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) esteve presente no bairro Castolira, no
sábado (30), para distribuir
ovos de chocolate, em comemoração à páscoa, para
as crianças da região.
A moradora do Castolira,
Carla Cristiane David Baptista, residente no bairro há
12 anos, ajudou na distribuição e ressaltou que a iniciativa do vereador foi muito
boa. “O Roderley Miotto está
preocupado com a nossa gente, e o que ele vem fazendo
é uma forma de contribuir
a confiança que nós temos
nele”, enfatiza a munícipe.
“O nosso objetivo foi
levar o verdadeiro espírito
da páscoa para a população
do Castolira. As crianças
puderam ter um dia mais
gostoso. A páscoa é época

Castolira

de repensarmos sobre a
fé, sobre a morte e vida de
Jesus Cristo. É importante
mostrar para as crianças o
verdadeiro significado desta
data”, considera o vereador
Roderley Miotto.
Aviva Dance Night
O vereador Roderley
Miotto apoiou o evento Aviva
Dance Night que foi realizado no Recinto São Vito,
neste domingo (31). O evento
contou com a participação
da Sheila Balbo, Brother D,
Dj Celinho, Grupo de Dança
Lmentos Crazy, DJ Rogério
Diniz, Dj Galvão.
“Esses eventos são atrativos para os jovens, proporcionando uma opção para
eles saírem da rua. A balada
foi um sucesso total. Agradecemos a participação de
todos”, finaliza o vereador.

Ricardo Piorino
Toninho da Farmácia solicita
solicita conclusão das
implantação de Laboratório de
obras na Rua Bicudo Leme Análises Clínicas no Araretama
“Comerciantes e população reclamam da lentidão...”

Durante a última sessão
ordinária, ocorrida ao dia 25
de março, fazendo uso da
tribuna, o vereador Ricardo
Piorino (PDT) foi enfático ao
afirmar que as obras que estão
sendo realizadas na calçada da
Rua Bicudo Leme, localizada
na região central da cidade
(próximo à Igreja Matriz)
estão lentas e prejudicando o
fluxo de veículos e pedestres
no local, sem falar dos “inegáveis” prejuízos que estão
sofrendo os proprietários de
estabelecimentos comerciais.
“Estamos recebendo reclamações constantes da po-

pulação e dos comerciantes
em questão, pois é notório a
dificuldade para acessarem as
lojas e efetuarem suas compras”, esclareceu o Presidente
da Câmara. “Esperamos que
a Secretaria de Obras dê a
atenção merecida e conclua o
mais rápido possível as obras”,
finalizou o parlamentar.
Esporte
Clube Cantareiro
Durante a sessão, o vereador cobrou junto à Secretaria
de Esportes providências para
solucionarem os reparos necessários no campo de futebol
do bairro Vista Alegre – Feital.

Diretoria de Comunicação/CVP

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

Vereador Ricardo Piorino

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Toninho

da

Farmácia

O Vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicitou através
do Requerimento 700/2013, a
construção de um Laboratório
de Análises Clínicas no bairro
do Araretama, com o objetivo
de atender os moradores desta
comunidade e bairros adjacentes.
O pedido foi feito visando
desafogar o atendimento do
laboratório central, este que por
muitas vezes, fica sobrecarregado e devido ao crescimento
populacional se faz necessário
a construção do mesmo, na
intenção de melhorar a qualidade de vida dos moradores
desta região. “Este laboratório
no Araretama possibilitará
uma dinâmica maior para o
atendimento dos pacientes e
ao mesmo tempo melhorias na
qualidade deste atendimento,
devido a descentralização do
laboratório central”, disse Toninho da Farmácia.
EDP Bandeirante
O Vereador Toninho da
Farmácia solicitou através do
Requerimento 703/2013, infor-

mações sobre a não entrega das
contas nas Ruas Padre Faustino
Belote Eugênio Fortes Coelho,
Rua Dirce Bueno da Gloria e
Rua Antonio Caetano Júnior,
no bairro do Bosque. “Peço
que a Bandeirante regularize
esse problema o mais rápido
possível, pois muitos moradores
não possuem disponibilidade de
tempo para ter que correr atrás
de suas contas e acabam entrando em débito com a empresa”
enfatizou o vereador.
Liberdade
Toninho da Farmácia solicita também providências dos
Correios a respeito da não entrega das correspondências no
bairro Liberdade. O vereador
solicitou soluções através do
Requerimento 143/2013 e até
o momento o serviço ainda
não foi regularizado. “Peço
que esse problema seja sanado
o mais rápido possível, pois os
moradores do Liberdade estão
passando por muitos problemas
por não receberem suas correspondências em casa”, finalizou
Toninho da Farmácia.

Magrão participa de
Vereador Professor
Felipe César – FC reitera
reunião com moradores Eric batalha por mais
o retorno do carro fumacê
do Bairro das Campinas cursos técnicos em Pinda no combate à dengue

Ao lado do
Campinas

prefeito e de autoridades, vereador

Na última quarta-feira, dia
27, o vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS) esteve
presente à reunião realizada pelo
Prefeito Vito Ardito e moradores
do bairro das Campinas e adjacências. O evento ocorreu na
“REMEFI Professor Alexandre
Machado Salgado” e reuniu um
bom número de pessoas. Magrão
teve a oportunidade de conversar
com moradores, colocando-se à
disposição de todos para reivindicações e solicitações que se
fizerem necessárias.
Os participantes da reunião
fizeram diversos questionamentos, com destaque para falta de
médicos no atendimento do Posto
de Saúde, falta de dentistas, solicitação para a reabertura do Posto
Policial do “Cidade Nova”, falta
de manutenção da “Quadra de Esporte Coberta” e no alambrado da
escola que encontra-se danificado.
Magrão considera que essas
reuniões são fundamentais para
que a comunidade possa se expressar junto à Administração
Municipal. “Acho muito importante este tipo de reunião, onde as
autoridades podem ouvir as pessoas que buscam melhorias para
o bairro em que vivem. Podem

Magrão

fala aos moradores do bairro das

contar sempre comigo”, conclui
o vereador Magrão.
Paralisação da obra da
UBS do Ipês II
O vereador Magrão apresentou requerimento nº633/2013,
durante sessão ordinária realizada
na segunda-feira, dia 18, solicitando ao Executivo informações
sobre os motivos da paralisação
da obra de construção do Centro
de Saúde do bairro Terra dos Ipês
II. Para o vereador, a paralisação
da obra está causando transtornos
à população da região e aos servidores que atuam na Unidade de
Saúde da Vila São Benedito . “A
comunidade que precisa de atendimento está sendo prejudicada e
os servidores estão sendo sacrificados, pois a Unidade da Vila São
Benedito esta sobrecarregada”,
lamenta o vereador.
Segundo Magrão, “o término
das obras do Centro de Saúde
na Terra dos Ipês II atenderá o
bairro e suas adjacências, como
Terra dos Ipês I, Liberdade I, II e
III, CDHU, Vila São José e todo
o Distrito de Moreira Cesar. Por
isso, é fundamental, oportuno e
imprescindível para a população
a conclusão da obra”, disse o
vereador Magrão.

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644 2263 ou 3644 2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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Vereador Professor Eric

e

Deputado Estadual André

do

Prado (PR)

Ampliação do ensino pro- de aos moradores e estudantes
fissionalizante gratuito e de do Distrito de Moreira César.
qualidade à população de A ETEC (Extensão EE ProfesPindamonhangaba é uma sor Rubens Zamith) oferecerá
das principais bandeiras do o curso de técnico em comérVereador Professor Eric (PR). cio. As inscrições se iniciam
Graças a uma grande mobili- no dia 23 de abril e vão até 16
zação e abaixo-assinado com de maio, podendo ser feitas
mais de sete mil assinaturas, o pela internet, por meio do
parlamentar conseguiu trazer site: www.vestibulinhoetec.
os cursos de administração e com.br. Informações podem
logística à ETEC (Extensão ser obtidas pelo telefone:
EE Professor Rubens Zamith), (12) 3641-1915, das 19h30
em Moreira César. Em abril, às 22h30.
serão abertas as inscrições
Emendas
para o novo curso: técnico em
Em visita ao Deputado
Comércio (leia texto abaixo). Estadual André do Prado
“O objetivo é trazer mais cur- (PR), o vereador Professor
sos, não somente para Moreira Eric reivindicou a implanCésar. Pretendemos levar os tação de mais cursos profiscursos também para a região sionalizantes no município.
leste e Araretama, onde grande “Agradeço ao nobre Deputado
parte dos estudantes são obri- André do Prado, que sempre
gados a deslocarem-se à ETEC nos atende e está empenhado
João Gomes de Araújo, poden- para que Pindamonhangaba
do economizar passagem de tenha mais cursos técnicos
ônibus para poder estudar”, profissionalizantes e o que
ressaltou o vereador.
é mais importante: gratuitos
Técnico em Comércio
e de qualidade”, concluiu o
Mais uma boa oportunida- vereador.
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 reitera ao Executivo para
que sejam tomadas as providências necessárias visando o
retorno do carro fumacê pelos
bairros da cidade para ajudar
no combate à dengue.
De acordo com o vereador,
é grande o número de pessoas
com sintomas da dengue em
nossa cidade, e o retorno do
carro fumacê será de grande
ajuda na redução dos focos
do mosquito da dengue, bem
como dos pernilongos que
infestam e atacam principalmente nos bairros de nossa
cidade.
Felipe César – FC pede ainda que seja estudada a compra
e utilização da moto fumacê,
que já opera em várias cidades
do estado.
“São várias cidades que
estão com muitos casos, temos
que tomar medidas necessárias
para que nossa cidade fique
longe do foco do mosquito da
dengue”, destaca o vereador.
Segundo anel viário
O vereador Felipe César
– FC também está reiterando ao Executivo pedindo a
contratação de uma empresa
especializada para realizar

estudos visando a
construção do segundo anel viário
em Pindamonhangaba. O vereador
alega que tendo em
vista o crescimento
do município nos
últimos anos e o
fluxo de veículos,
há necessidade de
novas rotas alternativas para o contorno e o acesso da
cidade.
Este estudo e
a obra demandam
muito tempo, o
vereador prevendo
esta necessidade num futuro
próximo, pede ao prefeito que
se inicie as tratativas visando
o segundo anel viário em Pindamonhangaba.
Atenção especial aos
Idosos
O vereador Felipe César – FC pede ao Executivo
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.
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Pindamonhangaba, quarta-feira, 3 de abril de 2013

Janio Lerario elogia atitude Cal diz que aprova
do Prefeito em promover
realização de reuniões
reuniões nos bairros
em bairros da cidade

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) está bastante
otimista com a iniciativa do
atual prefeito em promover
reuniões de trabalho com os
moradores dos bairros de Pindamonhangaba.
Na terça-feira, dia 19, o
Prefeito Vito Ardito e seus
Secretários e assessores participaram de uma reunião no
Jardim Regina. Estiveram no
Centro Comunitário do bairro
aproximadamente 100 pessoas
do Jardim Regina e bairros
adjacentes. O vereador Janio
disse que “é muito importante
a busca de aproximação do
prefeito e todo o seu secretariado com a comunidade”. A
comunidade do Jardim Regina
elencou como principal obra
no bairro, a construção de uma
creche. Janio salientou que “a
Prefeitura já iniciou vários
trabalhos solicitados através
destas reuniões. A presença dos
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

moradores nestas reuniões facilitam o trabalho do Executivo,
pois as sugestões, as ideias da
população são muito importantes para melhoria da cidade”.
Para Janio Lerario, “os
resultados destas reuniões
estão sendo satisfatórios, pois
na agenda do prefeito, há uma
lista de aproximadamente 500
nomes de munícipes querendo
falar com o prefeito. Desta forma, é possível estar ouvindo e
conversando com os moradores
de cada bairro e priorizando
suas principais reivindicações”.
Janio diz ainda que “os
moradores têm muitas dúvidas
com relação a cada bairro e,
falando diretamente com o
prefeito e seus secretários, é
possível esclarecer e resolver
as necessidades mais urgentes
de cada região”.
O vereador do PSDB argumenta que “por meio destes
encontros de trabalho, o prefeito conseguiu ouvir o que a
população realmente
necessita e pode agora
agir de acordo com as
sugestões dos moradores”. “O prefeito Vito
Ardito Lerario está de
parabéns pois está no
caminho certo, fazendo
e muito bem o papel de
representante do Executivo junto ao povo que o
elegeu”, ﬁnalizou Janio
Lerario.
VEREADOR JANIO
ARDITO LERARIO

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

Dr. Marcos Aurélio
solicita mutirão de
cirurgias vasculares

VEREADOR AFIRMA QUE OS MÉTODOS DO
PREFEITO VITO ARDITO DEMONSTRAM SUA

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

SENSIBILIDADE E ATENÇÃO COM OS MORADORES
DE PINDAMONHANGABA

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) aﬁrmou
que concorda, apoia e aprova
os métodos do Prefeito Vito
Ardito Lerario, que faz a
agenda e realiza diversas
reuniões em todos os bairros
de Pindamonhangaba com
as lideranças e munícipes da
cidade. Segundo Cal, o Prefeito tem demonstrado muita
sensibilidade e tem ouvido
a toda população com muita
atenção e carinho.
O vereador Cal enfatiza
que “nessas reuniões tudo é
discutido. Desde as grandes
obras até as pequenas coisas
ou problemas de solução
rápidas. Essas reivindicações
são passadas diretamente ao

Prefeito e aos Secretários que
o acompanham. Também,
com a ajuda dos moradores
e lideranças, são selecionados três pedidos de grandes
obras, como exemplo, creches, escolas, asfalto etc., que
serão prioridades e realizadas
no governo do Prefeito Vitão
nesta gestão”.
Parque das Palmeiras
Cal esteve com o Prefeito
Vito Ardito e pediu que o
próximo bairro a ser contemplado com a realização
da reunião de trabalho seja
o Parque das Palmeiras. Cal
adianta que o bairro está com
sérios problemas, principalmente, o asfalto que está
quase que intransitável.

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

Martim Cesar pede
Professor Osvaldo
faixa de pedestre elevada pede melhorias no
na rua Campos Salles
PA de Moreira César
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) esteve no último
dia 15, em visita ao Pronto
Atendimento do distrito de
Moreira César, onde ouviu
e constatou algumas irregularidades e reclamações
que vem ocorrendo no posto
de saúde.
O vereador Professor
Osvaldo conheceu as dependências do PA, onde
observou a falta de arcondicionado em algumas

salas, bancos inadequados
para os pacientes, falta de
suportes adequados para
pendurar os soros, suportes enferrujados, e outras
pendências inadequadas.
O Professor solicitou em
requerimento à Prefeitura,
para melhorias do local.
“Estarei visitando outras
unidades de saúde da cidade
para averiguar as reclamações dos munícipes.”
disse o vereador Professor
Osvaldo.
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

As varizes, que são veias
dilatadas e tortuosas que se
desenvolvem abaixo da pele,
podem ocasionar queimação
nas pernas e plantas dos pés,
inchaço, prurido e câimbras e,
quando não são tratadas, podem progredir e desenvolver
severas complicações, como
tromboses, hemorragias e úlceras. A demora no tratamento
pode piorar e prejudicar ainda
mais a saúde destes munícipes
que aguardam a cirurgia vascular. “Precisamos agilizar
ao máximo o atendimento
aos pacientes pois a demora
do tratamento pode agravar o
quadro de saúde e ocasionar
complicações sérias. A saúde
dos cidadãos deve ser sempre
prioridade”, enfatizou o Dr.
Marcos Aurélio.

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), em
contínua luta para melhorar
a saúde e a qualidade de vida
dos habitantes de Pindamonhangaba, apresentou durante
a Sessão Ordinária do dia 18
de março, o requerimento de
nº 630/2013, que solicita ao
Senhor Prefeito Municipal,
de forma regimental, estudos
e providências junto ao departamento competente para
a realização de um mutirão
de cirurgias vasculares (especiﬁcamente para o tratamento
de varizes).
Este requerimento tem extrema importância pois existe
uma enorme ﬁla com mais de
700 pacientes que aguardam
a realização destas cirurgias
no município.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Tels. (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
ORDEM DO DIA
10ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 5 de abril de 2013,
sexta-feira, às 8 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 06/2013, do Vereador Ricardo
Piorino, que “Dispõe sobre exigências urbanísticas para
projetos de loteamentos”.
II. Projeto de Lei n° 25/2013, do Vereador Felipe César,
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação
de caderneta de vacinação para matrícula anual na rede
municipal pública e privada de ensino do Município de

VEREADOR MARTIM CESAR

O vereador Martim Cesar asfáltico na rua Roberto
(DEM) solicitou ao Poder Morgado Pereira, na altura
Executivo, estudos para do Nº 22, no Loteamento
que sejam confeccionadas Vila São Paulo, pois foi
faixas de pedestre elevada, realizada uma obra para
com lombada, na rua Dr. construção de boca de lobo,
Campos Salles, na altura dos ﬁcando o leito carroçável
números 265 e 308. “Esta com buracos, o que vem
lombada permitirá a redução trazendo risco aos pedestres
de velocidade do veículo que e condutores de veículos que
esta se dirigindo no sentido trafegam pelo local.
O vereador solicitou
centro, permitindo então a
conversão dos veículos que ainda que seja feita a resvem da Travessa Guaiana- tauração do pavimento aszes e da rua Álvaro Pinto fáltico na rua Barão Homem
Madureira, tendo em vista de Mello, no centro, entre
que neste trecho o tráfego os números 203 e 225, em
de veículos é muito intenso”. frente ao ponto de ônibus
(linha Vale – Moreira - Ipê),
Segurança
O vereador Martim Cesar pois a condição atual deste
solicitou à Administração trecho vem trazendo risco
Municipal estudos e provi- aos pedestres e condutores
dências para que seja feita de veículos que trafegam
a restauração do pavimento pelo local.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
TRIBUNA LIVRE: Sr. Matheus Theotonio da Silva.
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
VEREADOR PROFESSOR OSVALDO MACEDO NEGRÃO

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

DE

COMUNICAÇÃO

D I R E TO R A D E C O M U N I C A Ç Ã O :
NATÁLIA LUGLI SPER
A S S I S T E N T E S D E I M P R E N S A P A R LA M E N TA R :
L U I Z C A R L O S P I N T O (MT B 32.783)
R O B S O N L U Í S M O N T E I R O (MT B 18.021)
T E L E F O N E S : (12) 3644-2275, 3644-2279 E 3644-2281
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Espaço teatro-galpão é reformado para
maior comodidade do público e artistas
Maria Fernanda Munhoz
O espaço Cultural Teatro-Galpão, localizado às margens da avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, está
sendo reformado pela Prefeitura de Pindamonhangaba.
O Departamento de Cultura
está acompanhando de perto
as obras de pintura, reforma
e adequação do local, já em
fase adiantada.
Na parte interna do prédio,
foram retiradas as arquibancadas de madeira, realizado

fechamento de algumas áreas,
construção de sanitário para
deficientes e reforma nos banheiros. Todo o piso foi trocado e estão sendo instalados
bebedouros. As arquibancadas de madeira serão substituídas, nesta semana, por
poltronas estofadas. Toda a
parte interna, tanto piso superior quanto inferior, recebeu
pintura.
Também foram colocadas
janelas de vidro na parte superior, tanto na sala técnica

de som e iluminação quanto
na nova sala de reuniões.
Outras obras ainda estão
sendo realizadas para a adequação do prédio. A intenção
é oferecer mais conforto e
comodidade para artistas e
público que frequentam o local, hoje único espaço teatral
da cidade.
De acordo com informações da Secretaria de Obras
da Prefeitura, um próximo
passo da obra será a execução de projeto de fachada.

Maria Fernanda Munhoz

Pinda abre inscrições
para Mapa Cultural
Paulista no dia 8
Pintura da parte interna
Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
A partir de segunda-feira
(8), estarão abertas as inscrições para a fase municipal do
Mapa Cultural Paulista. Os
interessados deverão se inscrever no Departamento de
Cultura da Prefeitura.
O Mapa Cultural Paulista
é uma iniciativa da Secretaria
de Estado da Cultura, realizado pela Abaçaí Cultura e Arte
– Organização Social de Cultura, que objetiva identificar,
valorizar e promover o intercâmbio da produção cultural
no Estado de São Paulo, e
ao mesmo tempo estimular a
participação de seus municípios em atividades culturais.
A meta do programa é
mapear a produção artística
em todo Estado de São Paulo. Cabendo a cada município incentivar seus artistas
locais a participarem deste
programa.

Para a edição 2013/2014
serão consideradas sete expressões artísticas: Artes Visuais (Artes Plásticas, Desenho de Humor e Fotografia),
Vídeo, Canto Coral, Música Instrumental, Literatura
(Conto, Poema e Crônica),
Dança e Teatro. Lembrando
que essas expressões serão
desenvolvidas na fase municipal somente se houver procura e inscrição por parte dos
artistas locais.
A data de entrega dos
trabalhos e a quantidade de
peças necessárias por modalidade, para a participação na
fase municipal, serão divulgadas em breve.
O regulamento completo
pode ser retirado no Departamento de Cultura, que fica
na rua Dr. Campos Salles,
530, São Benedito. Telefones 3642-1080 e 36432690.

Informações sobre as
expressões artísticas

Colocação de piso na área da antiga arquibancada; novas poltronas serão instaladas nesta semana

Domingão Sertanejo abre ‘Mazzaropi em Cena’
Maria Fernanda Munhoz
O Domingão Sertanejo abre, neste domingo (7), as comemorações
do “Mazzaropi em Cena”,
evento realizado na cidade
durante todo o mês, em comemoração aos 101 anos
de nascimento do cineasta Amácio Mazzaropi. O
evento será realizado no
Espaço Cultural Luiz Carlos Cardoso “Cardosão”,
na praça Eng. José Salgado
Ribeiro (Praça do Mercado), a partir das 9 horas.
Os artistas se apresen-

tarão com repertório em
homenagem a Mazzaropi
e seus famosos filmes, que
destacavam o jeito de ser
do “caipira”. O evento será
gratuito.
De 8 a 30 de abril, serão
realizadas duas exposições:
“Filme em Cartaz – Amácio
Mazzaropi”, no Museu Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina;
e “Viva Mazzaropi – um
artista brasileiríssimo”, no
saguão da Prefeitura.
Este ano, a tradicional cantoria no túmulo do Mazzaropi

será realizada com o apoio
de Luiz Carlos Cardoso,
que está selecionando as duplas que irão se apresentar.
O evento será no dia 14 de
abril, das 8h30 às 12 horas,
no Cemitério Municipal de
Pindamonhangaba.
O “Mazzaropi em Cena”
está sendo organizado pelo
Departamento de Cultura
da Prefeitura, e tem parceria com o Museu Mazzaropi e o Instituto Mazzaropi,
proprietário dos direitos autorais do cineasta e que cedeu todo o material para as

exposições, como cartazes
de cinema, peças e utensílios utilizados em filmes e
na vida pessoal do homenageado.
Divulgação

Vídeo
Animação, documentário e
ficção.

Amácio Mazzaropi

2 de abril: Dia Internacional do Livro Infantil
Na terça-feira (2), se comemorou o Dia internacional do Livro Infantil, para
lembrar que, há 208 anos,
nasceu o dinamarquês Hans
Christian Andersen. Muitos
não conhecem esse nome,
mas certamente não se esquecem de suas obras: O Patinho Feio, O Soldadinho de
Chumbo, A Pequena Sereia
e A Polegarzinha. A origem
humilde do escritor não impediu que criasse histórias
que encantaram gerações por
todo o mundo. Na verdade, o
contato com diferentes níveis
sociais o ajudou a construir o

contraste percebido em várias de suas narrativas.
O Brasil também tem
seu “Hans Andersen”:
José Bento Renato
Monteiro Lobato. O dia de
seu nascimento, 18 de abril,
foi
adotado
no país como
o Dia Nacional
do Livro Infantil.
Grande parte das histórias
infantis de Monteiro Lobato
é ambientada no Sítio do Picapau Amarelo. O sítio transporta o leitor para um Brasil

rural, simples e inocente.
Seus personagens, muitos
deles crianças como os
próprios leitores, estimulam a fantasia e
a imaginação
em
suas
aventuras.
O contato
com
livros infantis não tem idade mínima nem
contraindicação. Estimula a
criatividade e mostra um infinito de possibilidades. Os livros de hoje incluem textura,
relevo e trabalham a questão

Artes visuais
Artes Plásticas – pinturas,
desenhos, gravuras, obras
tridimensionais e instalações.
Desenho de humor –
cartum (piada gráfica com
temas universais e atemporais), caricatura (deformação gráfica e humorística
reconhecível de uma personalidade) e charge (desenhos humorísticos relativos
a fatos reais – políticos,
esportivos, sociais, entre
outros ocorridos recentemente). Nesta modalidade,
não serão aceitos trabalhos gerados, pintados ou
colorizados por computador,
xerox, fotografia, heliografia, laser ou deskjet.
Fotografia – não serão
aceitas montagens.

sensorial. Hoje, as crianças
têm muito mais oportunidades de serem estimuladas.
E o livro não é apenas para
crianças que já sabem ler. Essa
relação pode começar muito
antes, com benefícios que vão
muito além da história. A construção de interpretação textual,
utilizada na escola, começa na
imaginação. E a imaginação é
despertada com os livros que
os pais leem para suas crianças. Importante também é o
vínculo, que é estreitado quando os pais leem histórias para
seus filhos.
Fonte: Agência Brasil

Canto Coral
Coro tradicional – dedicado à performance estritamente musical.
Coro cênico – se utiliza
de técnicas de expressão
corporal e/ ou teatrais como

suporte à linguagem poética
e musical.
Música Instrumental
Não será permitida a utilização de instrumentos com
amplificadores elétricos ou
eletrônicos. Categoria solista ou conjunto.
Dança
Clássica, contemporânea,
jazz, popular, de rua ou sapateado. Cada grupo deverá
ser formado por seis ou mais
integrantes. Será permitida a
utilização de objetos cênicos.
Literatura
Poema – obra apresentada geralmente em versos e
estrofes. Não há limites de
linhas ou laudas.
Conto – narrativa em prosa
com concisão, precisão,
densidade, unidade de
efeito ou impressão total.
Máximo de 5 mil caracteres.
Crônica – narração em
ordem temporal com tema
cotidiano. Máximo de 5 mil
caracteres.
Teatro
Modalidades adulta, infantil
ou de rua.
Reprodução

Exemplo de caricatura, uma das modalidades do Mapa

Segundo Caderno
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Adequação dos prédios das igrejas
evangélicas garante maior segurança
Cintia Camargo
Com o objetivo de conscientizar a administração

das igrejas evangélicas de
Pindamonhangaba quanto à
segurança em seus prédios,
Cíntia Camargo

Dezenas de pastores ouviram orientações dos bombeiros

Crianças de
Moreira César têm
aulas educativas
sobre trânsito
Daniela Gonçalves
Pindamonhangaba iniciou uma parceria com
o projeto “Parceiros do
Amanhã”, que pertence ao núcleo de Polícia
Comunitária, da Policia
Militar da cidade. Por
meio do projeto Edutran
(Educação no Trânsito),
desenvolvido pelo Departamento de Trânsito, a PM
e o Executivo promovem
atividades educativas de
trânsito em Moreira César.
O projeto acontece na
base comunitária de segurança do Distrito e contribui para a formação do
caráter dos cidadãos, para
que sejam conscientes e
responsáveis no trânsito.
Além disto, o “Parcei-

ros do Amanhã” propicia
a interação da Polícia Militar e da Prefeitura com
a comunidade e seus familiares. Semanalmente
são atendidas cerca de 40
crianças.
Para o comandante da
Polícia Militar de Pindamonhangaba, capitão
Paulo Henrique Lourusso Cavalheiro, parcerias
como estas favorecem a
comunidade. “São iniciativas e parcerias importantes como esta que
realmente beneficiam a
sociedade. É fundamental criar esta consciência
desde já no indivíduo, tornando-o responsável por
fiscalizar o trânsito que o
cerca”, encerra o comandante.

foi realizada uma reunião
com 80 pastores, onde também estiveram representantes das secretarias de Planejamento, Administração,
Governo e Integração e o
Corpo de Bombeiros.
Durante a reunião, o tenente PM Dias - do Corpo
de Bombeiros de Pindamonhangaba - fez uma explanação sobre a necessidade que existe dos templos
evangélicos adaptarem os
locais onde acontecem os
cultos às regras e obrigatoriedades existentes. Segundo o tenente, tais regras são
exigidas para evitar situações de pânico e a falta de
segurança ao público presente.
Os representantes da
Prefeitura também esclareceram os vários questionamentos feitos pelos pastores
quanto às adequações dos
prédios, já que a maioria
deles já está funcionando.
Todas as informações

Cíntia Camargo

Reuniões visam regularizar templos religiosos para obtenção do alvará

sobre a regularização da
documentação das igrejas
podem ser obtidas na se-

cretaria de Planejamento,
às 3ªs e 5ªs feiras, das 8 às
11h30 e das 13 às 17 horas,

no prédio da Prefeitura, na
avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, 1400.

Cadastrados vão receber cartão de
gratuidade em transporte coletivo
Divulgação

Divulgação

Modelo de ônibus utilizado para transporte intermunicipal em regiões metropolitanas

Cintia Camargo

Serão entregues na quinta-feira (4), no prédio da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae), o
primeiro lote das carteiras
de identificação de passageiro especial (Cipes), que
garantem a gratuidade no
transporte coletivo das 39
cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba.
A carteira de gratuidade
será emitida somente aos
que se enquadram nas
categorias de deficiências
físicas, visual, mental e
auditiva, e os que tenham
sua capacidade laborativa
comprometida por doenças orgânicas como HIV e
tumores malignos.
Com isso, as emissões das
carteirinhas de gratuidade
não serão mais realizadas
pelas empresas de ônibus
dos municípios.

Planejamento melhora ações
da Secretaria de Educação
Agentes de trânsito ministram aula para crianças

Maria Fernanda Munhoz
A Secretaria de Educação da Prefeitura está realizando reuniões setoriais para

alinhamento dos projetos,
de acordo com os planos de
ações das diversas equipes
que a compõem. São elas:

diretores, gestores regionais,
administrativa, pedagógica,
gestão educacional, comissão
do plano de carreira, nutriDivulgação

Reforma em escola
do Feital facilita
educação de alunos
A escola João Cesário, no
bairro do Feital, está ganhando uma nova calçada na área
interna, o que vai facilitar a
locomoção de estudantes e
professores.
De acordo com a Subprefeitura de Moreira César, os
trabalhos são executados de

um modo que não atrapalhe
atividades de alunos no interior da unidade.
O serviço está sendo realizado porque a calçada antiga
estava com infiltração.
A previsão é concluir todos os serviços até o final de
abril.

Grupos de diversas áreas da Educação vão apresentar propostas de trabalho

cionistas, Bibliotecas, Cultura, Patrimônio, NAP (Núcleo
de Apoio Psicopedagógico),
Brinquedoteca, Casa Verde e
Projeto Educação Integrada.
Segundo informações da
Secretaria, dentro da teoria da
gestão pública, 100 dias é o
prazo para fechar um ciclo de
diagnóstico da situação, para
que ações sejam propostas. A
intenção é que todos os grupos
sejam ouvidos nesse prazo.
Nas reuniões, os funcionários participam, dando sugestões produtivas de
quem vivencia o cotidiano
de trabalho. A intenção é
que essa seja uma oportunidade democrática de colaboração. O objetivo da Secretaria de Educação é dar
prosseguimento à rodada de
reuniões, realizando-a uma
vez por mês.
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, quarta-feira, 3 de abril de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

O patrono da cadeira
nº 31T da APL
No último dia 23 de março fez 37 anos que, aos 78 anos
de idade, morreu no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, onde se encontrava internado, o Monsenhor João José
de Azevedo, o inesquecível ‘Padre João’, patrono da cadeira nº 31 de membros titulares da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras. Nascido em Lagoinha/SP,
no dia 19 de fevereiro de 1898, seu sepultamento foi na
capela-mor do Santuário Mariano e Diocesano Nossa Senhora do Bom Sucesso, paróquia a qual serviu durante 52
anos. Padre João ingressou no Seminário de Taubaté em
1914, sendo ordenado em 1920. Antes de ser designado
para a Paróquia de Pindamonhangaba foi vigário cooperador em Paraibuna, Areias, São José do Barreiro e Queluz
e vigário auxiliar em Guaratinguetá. Durante 12 anos foi
vigário ecônomo de Santo Antônio do Pinhal. De 1942 a
1945 foi vigário capitular da Diocese de Taubaté. Foi pároco decano do Decanato Cristo Rei; camareiro secreto da
Santa Sé, Antístete Urbano, Prelado Doméstico da Santa
Sé, nomeado pelo papa Pio XII; Protonotário Apostólico,
nomeado por João XXIII. Destacou-se como um dos mais
profícuos párocos da cidade. Foi responsável pela vinda
de inúmeras entidades religiosas de caráter beneficente
que até hoje participam do desenvolvimento do município, tais como: Irmãs Franciscanas (fundadoras do Externato São José); Irmãs Vicentinas (Casa Pia Cônego Tobias
- Educandário São Vicente de Paulo); Irmãos Pobres de
São Francisco de Assis (Lar São Judas Tadeu); Noviciado
da Congregação dos Filhos de Nossa Senhora Auxiliadora (Padre Vitta); Padres dos Sagrados Corações (“padres
brancos”); Ordem Salesiana dos Filhos de São João Bosco
(Salesianos) etc. Foi responsável pelo reerguimento da
Ordem Terceira Franciscana; fundador de congregações
marianas; implementador de dezenas de conferências vicentinas; responsável por diversas reformas e restaurações na igreja matriz, e também pela construção de novas
igrejas no município. Sua passagem por Pindamonhangaba
ficou registrada não somente por sua atuação como administrador da paróquia, e propagador da religião católica,
foi também um intercessor pelos mais necessitados. De
personalidade forte, enérgico, porém justo, tinha atitudes surpreendentes. Encontrava tempo também para se
dedicar à atividade literária, produzindo poemas e crônicas. Do livro Versos à Terra Natal, coletânea organizada
por José Antonio Alves dos Santos (Rumo Gráfica Editora,
São Paulo-SP, 1983), quadras que fez para serem cantadas
no fim da missa nos Natais de 1969 e 1970, com a música
Parabéns a você:
Feliz Natal
Parabéns a Jesus,
que nasceu pobrezinho,
dou-lhe meu coração
para ser seu bercinho!

Arquivo TN

Parabéns a Jesus,
que nasceu neste dia,
para ser nossa luz,
nossa paz e alegria!
Viva! Viva o Natal!
Ó que festa feliz.
Ó menino Jesus
nossa terra bendiz!
Parabéns a Jesus!
cuja luz não se acaba!
Muito! Muito Vos ama
Pinda-o-nhangaba!

Ata da 12.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.03.2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
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:

Às dez horas do dia dezenove de março de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Segunda
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos
senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 1.ª Sessão Extraordinária, realizada em 11.01.2013.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante
de Souza Filho. INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0012/13 Jennifer de Azevedo Protasio e
1-0015/13 Denisia Cristina Pinto. II – EXPEDIENTE: Ofício 014/13 – JARI encaminhado ao Diretor
Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. III- Ofício 015/13-JARI encaminhado ao Departamento de Trânsito de Pindamonhangaba para providenciar os documentos solicitados pela JARI, a serem juntados ao Recurso 1-0011/13 interposto pelo Sr. Altair Monteiro Vargas.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de Março de 2013.

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 concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 10/04/2013 às 15:00 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 12.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 21.03.2013.
Às dez horas do dia vinte e um de março de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Segunda
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença
dos senhores, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 12.ª Sessão Ordinária, realizada em 19.03.2013.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi. DEFERIDO, por votação unânime: 1-0014/13 Rafael Hanc da Silva. II – RELATOR: Sr. Ivair
Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0016/13 Denisia Cristina Pinto e 1-0022/13
Matheus Narezi Monteiro.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 21 de Março de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 13.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 27.03.2013.
Às dez horas do dia vinte e sete de março de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Terceira
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos
senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 12.ª Sessão Extraordinária, realizada em
21.03.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho. INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0018/13 José Amaro Maciel
Gomes e 1-0021/13 Alexandra Aparecida Ramos. II – EXPEDIENTE: Ofício 016/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 27 de Março de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 13.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 28.03.2013.
Às dez horas do dia vinte e oito de março de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Terceira
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença
dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves,
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 13.ª Sessão Ordinária, realizada em 27.03.2013.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0011/13 Altair Monteiro Vargas. II– RELATOR: Sr.
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0024/13 Deise de Paula
Alves.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 28 de Março de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
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:
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 concurso;
09 - Comprovante de curso na área;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 10/04/2013 às 14:00 horas
ELETRICISTA
3º AILTON JOSÉ DE SÁ
RUA JACYRIO MARQUES MARTINHO, 35 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-040
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
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:
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 concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
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 10/04/2013 às 14:00 horas

Leia mais sobre o Monsenhor João José de Azevedo
(foto) em “Biografias” (Mystic Editora, CampinasSP,2001), do acadêmico Francisco Piorino Filho

Prêmio Nacional
de Novelas Históricas

Com a finalidade de tornar conhecido do grande público alguns dos fatos mais importantes da história baiana,
a Fundação Pedro Calmon/SecultBA lança o edital Prêmio
Nacional de Novelas Históricas – Bahia/2012, disponibilizando o valor de R$ 50 mil. O objetivo desse concurso é
premiar com R$ 10 mil cada uma das cinco novelas inéditas sobre os episódios da História da Bahia: “O Dois de
Julho”, “Revolta dos Malês”, “A Sabinada”, “Revolta dos
Búzios” e “Guerra de Canudos”. Haverá também um sexto
contemplado com Menção Honrosa e publicação. As inscrições estão abertas no período entre 23 de abril e 23
de outubro de 2012. O edital completo está disponível no
sitewww.fpc.ba.gov.br.
Compreende-se como novela um texto narrativo em
prosa, intermediário entre o conto e o romance. Um relato com mais ou menos 30 mil palavras, que, composto,
resultaria num livro de 80 a 130 páginas. Na tradição da
literatura de língua portuguesa, consideram-se novelas O
alienista, de Machado de Assis, Alves e cia., de Eça de
Queiroz, Jana e Joel, de Xavier Marques, A morte e a morte de Quincas Berro D’Água, de Jorge Amado, A hora da
estrela, de Clarice Lispector, e O outro gume da faca, de
Fernando Sabino.

ESCRITURÁRIO
12º JEAN ALVES PEREIRA
RUA EURICO GUTMACHER, 320 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-050
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
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:
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 concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 10/04/2013 às 15:00 horas
32º LIA ORTIZ DE CARVALHO
PRAÇA GAL. JULIO MARCONDES SALGADO, 146 – JD. DAS NAÇÕES
TAUBATÉ – SP
CEP 12030-510
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/SP
JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
INTERPOSTOS E JULGADOS
Nº PROC.		
NOME			
RESULTADO
001/2013		
DIRLENE CRISTINA DE MOURA SANTOS
INDEFERIDO
002/2013		
MILIANE FONSECA ALVES		
INDEFERIDO
PA 643-9/2012
ADEILSON CARVALHO DA COSTA		
DEFERIDO
PA 621-0/2012
JURANDYR JOSÉ DIAS			
INDEFERIDO
PA 042-5/2013
BRUNO XAVIER DE SANTI		
INDEFERIDO

33º LEONARDO DE ALMEIDA CORREA
AVENIDA GUAPIRA, 1609 – CASA 3 – TUCURUVI
SÃO PAULO – SP
CEP 02265-002
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 049/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1389/12 DATA PROTOCOLO: 10/11/2012 Nº CEVS: 353800601-863-000386-10 DATA DE VALIDADE: 12/11/2013 CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica RAZÃO SOCIAL:
Fundação Universitária Vida Cristã - CNPJ/CPF: 007.761.666/0001-01- ENDEREÇO: Rua Marechal
Deodoro da Fonseca N°: 316 COMPLEMENTO: Box 4 BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-010 UF: SP RESP. LEGAL: Juliano Palhari CPF: 159.406.108-46 RESP. TÉCNICO:
Fabiana Tavares Lunardi Palhari CPF: 291.288.298-24 CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.: 62508
UF:
SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 12/11/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 050/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA - Nº PROTOCOLO: 1387/12
DATA
PROTOCOLO: 10/11/2012Nº CEVS: 353800601-863-000387-1-7 DATA DE VALIDADE: 12/11/2013
CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica RAZÃO SOCIAL: Fundação Universitária Vida Cristã
CNPJ/CPF: 007.761.666/0001-01 ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°: 316 COMPLEMENTO: Box 1 BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-010 UF: SP RESP.
LEGAL: Juliano Palhari CPF: 159.406.108-46 ESP. TÉCNICO: Fabiana Tavares Lunardi Palhari CPF:
291.288.298-24 CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 62508 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 12/11/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 051/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 1388/12 DATA PROTOCOLO: 10/11/2012 Nº CEVS: 353800601-863-000388-1-4 DATA DE VALIDADE: 12/11/2013
CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica- RAZÃO SOCIAL: Fundação Universitária Vida Cristã
CNPJ/CPF:
007.761.666/0001-01 ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°: 316
COMPLEMENTO: Box 2 BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-010 UF:
SP RESP. LEGAL: Juliano Palhari CPF: 159.406.108-46 RESP. TÉCNICO: Fabiana Tavares
Lunardi Palhari CPF: 291.288.298-24 CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.:
62508 UF: SP - O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos
Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 12/11/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 052/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1390/12 DATA PROTOCOLO: 10/11/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000385-1-2 DATA DE VALIDADE: 12/11/2013
CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica RAZÃO SOCIAL: Fundação Universitária Vida Cristã
CNPJ/CPF:
007.761.666/0001-01 ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°: 316
COMPLEMENTO: Box BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-010 UF:
SP RESP. LEGAL: Juliano Palhari CPF: 159.406.108-46 RESP. TÉCNICO: Fabiana Tavares
Lunardi Palhari CPF: 291.288.298-24 CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.:
62508 UF: SP O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos
Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 12/11/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 053/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0431/13 DATA PROTOCOLO: 20/03/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000400-1-0 DATA DE VALIDADE: 21/03/2014 CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica RAZÃO SOCIAL: Daniele Pereira Benjamim CNPJ/CPF: 295.745.848/95
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°: 334 COMPLEMENTO: Sala 1 BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-010 UF: SP RESP. LEGAL: Daniele Pereira Benjamim CPF: 295.745.848-95 RESP. TÉCNICO: Daniele Pereira Benjamim CPF: 295.745.848-95
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 83428 UF:SP O Sr. HELDER PEREIRA
DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
21/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 054/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 0430/13 DATA PROTOCOLO: 20/03/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000353-1-9 DATA DE VALIDADE: 21/03/2014 CNAE:
8630-5/04 Atividade Odontológica - RAZÃO SOCIAL: Aline Priscila Paim CNPJ/CPF: 302.180.938/37
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°: 334 COMPLEMENTO: Sala 2 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Aline Priscila Paim CPF: 302.180.938-37 - RESP. TÉCNICO: Aline Priscila Paim
CPF: 302.180.938-37 CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 83377 UF: SP O
Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 21/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 055/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA - Nº PROTOCOLO: 0434/13 DATA PROTOCOLO: 20/03/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000108-1-2 DATA DE VALIDADE: 21/03/2014
CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica RAZÃO SOCIAL: Odontologia Pinda S/C LTDA CNPJ/CPF:
004.435.737/0001-98 ENDEREÇO: Rua Doutor AlfredoValentini N°: 66 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-360 UF: SP RESP. LEGAL: Juliano Palhari
CPF: 159.406.108-46 RESP. TÉCNICO: Luis Otávio Palhari CPF: 069.843.248-74 CBO: Cirurgião
Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 43109 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 21/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 056/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0256/13 DATA PROTOCOLO: 08/02/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000389-1-1 DATA DE VALIDADE: 18/03/2014 - CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica RAZÃO SOCIAL: Camila Alves Villardi- CNPJ/CPF: 109.579.678/02 ENDEREÇO: Rua Doutor Gustavo de Godoy N°: 78 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-040 UF: SP RESP. LEGAL: Camila Alves Villardi CPF: 109.579.678-02
RESP. TÉCNICO: Camila Alves Villardi CPF: 109.579.678-02 CBO: Cirurgião Dentista CONS.
PROF.: CRO N º INSCR.: 74567 UF:SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 18/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 057/13
Comunicado de DEFERIMENTO: ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO-ASSUNÇÃO Nº
PROTOCOLO: 0342/13 DATA PROTOCOLO: 28/02/2013 Nº CEVS: 353800601-477-000004-1-8
DATA DE VALIDADE: 18/03/2014 CNAE: 4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos,
com manipulação de fórmulas RAZÃO SOCIAL: Farmácia Homeopática Vitae Pinda - ME CNPJ/CPF:
055.700.462/0001-03 ENDEREÇO: Avenida Coronel Fernando Prestes N°: 165 COMPLEMENTO:
BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-240 UF: SP RESP. LEGAL:Vanessa
Oliveira Colombo Marson CPF: 341.223.608-03 RESP. TÉCNICO: Vanessa Oliveira Colombo Marson
CPF: 341.223.608-03 CBO: Farmacêutico CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 46420 UF:SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 18/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 058/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1325/12 DATA PROTOCOLO: 01/11/2012 Nº CEVS: 353800601-477-000130-1-3
DATA DE VALIDADE: 18/03/2014 CNAE: 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos,
sem manipulação de fórmulas RAZÃO SOCIAL: Raia Drogasil S/A CNPJ/CPF: 061.585.865/080325 ENDEREÇO: Avenida Coronel Fernando Prestes N°: 320 COMPLEMENTO: Filial 243 BAIRRO:
Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP:12400-240 UF: SP RESP. LEGAL: Claudio Roberto Eli
CPF: 137.688.320-15 RESP. TÉCNICO: Izabel de Lima Kling Faria CPF: 278.431.798-60 CBO:
Farmacêutico CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 39207 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 18/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 059/13
Comunicado de DEFERIMENTO:
CADASTRO/LICENÇA INICIAL Nº PROTOCOLO: 1546/12
DATA PROTOCOLO: 18/12/2012 Nº CEVS: 353800601-960-000128-2-3 DATA DE VALIDADE: N/A
CNAE: 9609-2/06 Serviços de Tatuagem e Colocação de Piercing RAZÃO SOCIAL: Sergio Gonçalves de Araújo CNPJ/CPF: 081.092.238/00 ENDEREÇO: Rua São João Bosco N°: 660 COMPLEMENTO: BAIRRO: Santana MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12403-010 UF: SP RESP.
LEGAL: Sergio Gonçalves de Araújo CPF: 081.092.238-00 RESP. TÉCNICO: CPF: CBO: CONS.
PROF.: N º INSCR.: UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 19/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 060/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 1128/12 DATA PROTOCOLO: 17/09/2013 Nº CEVS: 353800601-477-000081-1-7 DATA DE VALIDADE: 22/02/2014 CNAE:
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas RAZÃO SOCIAL: AAS e Silva Drogaria – ME CNPJ/CPF: 010.483.082/0001-26 ENDEREÇO: Rua José Inácio
N°: 20 COMPLEMENTO: BAIRRO Araretama MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12423-300 UF:
SP RESP. LEGAL: Andreza Aparecida Silva e Silva CPF: 301.891.988-26 RESP. TÉCNICO: Ana Maria Correa Vilela da Silva CPF: 075.393.488-44 CBO: FarmacêuticoCONS. PROF.: CRF N º INSCR.:
65963 UF: SP O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos à Saúde, DEFERE em 22/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, quarta-feira, 3 de abril de 2013

Anhanguera oferece
tutoria a alunos do
ensino médio das
escolas públicas
Alinhada à sua missão de
contribuir com o projeto de
vida do jovem profissional
e com o papel social de promover o acesso à educação,
a Anhanguera Educacional
passa a oferecer tutoria universitária a alunos do ensino
médio das escolas públicas.
Denominada Futuro Certo,
a ação é um dos braços do
Um Pé no Futuro, programa
que visa atualizar docentes
que atuam no Ensino Médio
e preparar alunos na construção de um futuro melhor.
O Futuro Certo tem como
principal objetivo apoiar a
formação dos alunos do ensino médio nos conteúdos de
Língua Portuguesa e Matemática. A Anhanguera disponibilizará 500 tutores para
dar as aulas, sendo um tutor
para um grupo de dez alunos
do ensino médio, em cada

disciplina. A ação terá carga horária total de 32 horas,
sendo dividido em dois módulos de 16 horas de tutoria
para a disciplina de língua
portuguesa e outras 16 horas
para matemática. Os encontros quinzenais terão duas
horas de duração, quando os
estudantes do ensino médio
desenvolverão atividades e
farão esclarecimentos de dúvidas.
Ao final de cada etapa, o
aluno fará uma avaliação no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), tecnologia
digital onde são disponibilizadas ferramentas para
mediação e gerenciamento
em Educação a Distância. A
correção da avaliação é feita
automaticamente e, se bem
sucedido, o aluno estará preparado para dar continuidade
à próxima etapa.

Comida alemã em benefício da
Casa de Apoio Sol Nascente
Será realizada nos dias
13 e 14 de abril a “Biergarten” – comida alemã, em be-

nefício das obras da Casa de
Apoio Sol Nascente II. Serão
servidos os pratos Eisbein

Festa de Páscoa é realizada
pelo Ballet Buterfly
O Ballet Buterfly realizou
uma comemoração de Páscoa para suas alunas, quintafeira (28) na Academia Oxy.
O evento foi aberto aos pais,
que assistiram apresentações
de todas as alunas, sob a coordenação da professora Ana
Paula de Oliveira. As aulas
de balé são ministradas de
segunda a sexta-feira na Oxy,

para meninas a partir de três
anos. “Trabalho com crianças
há mais de 15 anos e tenho
um grande carinho por elas,
e é emocionante ver a dedicação e empenho, desde as mais
pequenas até as maiores”,
disse a professora Ana Paula.
Informações sobre os cursos
podem ser obtidas pelos telefones (12) 9167-6460.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 061/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL Nº PROTOCOLO: 0487/12
DATA PROTOCOLO: 02/05/2012 Nº CEVS: 353800601-960-000123-2-7 DATA DE VALIDADE:
04/05/2014 CNAE: 9602-5/01 Cabeleireiros AZÃO SOCIAL: Valdir Francisco dos Santos CNPJ/
CPF: 015.110.031/0001-72 ENDEREÇO: Rua José Percy Homem de Mello N°: 1005 COMPLEMENTO: BAIRRO: Araretama MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12423-610 UF: SP RESP.
LEGAL: Valdir Francisco dos Santos CPF: 608.129.071-91 RESP. TÉCNICO: CPF: CBO: CONS.
PROF.: N º INSCR.: UF: SPO Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 04/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 063/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1382/12DATA PROTOCOLO: 09/11/2012 Nº CEVS: 353800601-960-000126-29 DATA DE VALIDADE: 08/02/2014 CNAE: 9602-5/02 Outras atividades de tratamento de beleza RAZÃO SOCIAL: Ana Paula Brandão 32207866858 NPJ/CPF: 017.105.364/0001-39 ENDEREÇO: Rua Euclides Figueiredo N°: Box 13 COMPLEMENTO: BAIRRO: Alto do Cardoso
MUNICÍPIO:Pindamonhangaba CEP: 12420-060 UF: SP RESP. LEGAL: Ana Paula Brandão CPF:
322.078.668-58 RESP. TÉCNICO: CPF: CBO: CONS. PROF.: N º INSCR.: UF:SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 08/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba,13 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 064/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL Nº PROTOCOLO: 1514/12 DATA
PROTOCOLO: 07/12/2012 Nº CEVS: 353800601-931-000029-2-5 DATA DE VALIDADE: 26/02/2014
CNAE: 9313-1/00 Atividades de condicionamento físico RAZÃO SOCIAL: Paineiras Country Club
CNPJ/CPF: 051.616.159/0001-76 ENDEREÇO: Avenida Nossa Senhora Perpetuo Socorro N°: 2009
COMPLEMENTO: BAIRRO: Socorro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12421-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Gontran de Paiva Nasser Junior CPF: 918.598.916-91 RESP. TÉCNICO: Monica
Pereira da Silva Costa CPF: 304.192748-98 CBO: Professor de Educação Física (Ginástica e Desportos) CONS. PROF.: CREF N º INSCR.: 046991-G UF: SP O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA
PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 26/02/2013, O
ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 065/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0827/12 DATA PROTOCOLO: 18/07/2012 Nº CEVS: 353800601-960-000127-2-6
DATA DE VALIDADE: 04/03/2014 CNAE: 9602-5/01 Cabeleireiros RAZÃO SOCIAL: Jacqueline
Marinho da Cruz 05741496865 CNPJ/CPF: 015.730.066/0001-04 ENDEREÇO: Rua Ferdinando
Bolis N°: 235 COMPLEMENTO: BAIRRO: Residencial Andrade MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12402-650 UF: SP RESP. LEGAL: Jacqueline Marinho da Cruz CPF: 057.414.968-65 RESP.
TÉCNICO: CPF: CBO: CONS. PROF.: N º INSCR.: UF:SP O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA
PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 04/03/2013, O
ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 066/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL Nº PROTOCOLO: 0773/11 DATA
PROTOCOLO: 28/06/2011 Nº CEVS: 353800601-960-000089-2-3 DATA DE VALIDADE: N/A - CNAE:
9602-5/01 Cabeleireiros RAZÃO SOCIAL: Eliana Garcia CNPJ/CPF: 013.763.184/0001-93 ENDEREÇO: Rua Frederico Machado N°: 633 COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP RESP. LEGAL: Eliana Garcia CPF: 048.654.598-98 RESP.
TÉCNICO: CPF: CBO: CONS. PROF.: N º INSCR.: UF: SP O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 25/01/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 067/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL Nº PROTOCOLO: 1289/12 DATA
PROTOCOLO: 24/10/2012 Nº CEVS: 353800601-960-000122-2-0 DATA DE VALIDADE: 07/03/2014
CNAE: 9602-5/02 Outras atividades de beleza RAZÃO SOCIAL: Isabel C. Guzatti CNPJ/CPF:
011.013.175/0001-50 ENDEREÇO: Rua Doutor Gustavo de Godoy N°: 338 COMPLEMENTO: ED.
GE Zélia – Loja 1 BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-040 UF: SP RESP.
LEGAL: Isabel Cristina Guzatti CPF: 023.046.209-06 RESP. TÉCNICO: CPF: CBO: CONS. PROF.:
N º INSCR.: UF: SP - O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos
Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 07/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável
(s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 068/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL Nº PROTOCOLO: 1289/12
DATA PROTOCOLO: 24/10/2012 Nº CEVS: 353800601-860-000122-2-0 DATA DE VALIDADE:
07/03/2014 CNAE: 9602-5/02 Outras Atividades de Tratamento de Beleza RAZÃO SOCIAL: Isabel
C. Guzatti CNPJ/CPF: 011.013.175/0001-50 ENDEREÇO: Rua Doutor Gustavo de Godoy N°: 338
COMPLEMENTO: ED. GE Zélia – Loja 1 BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP:
12400-040 UF: SP RESP. LEGAL: Isabel Cristina Guzati CPF: 023.046.209-06 RESP. TÉCNICO:
CPF: CBO: CONS. PROF.: N º INSCR.: UF: SP - O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO,
Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 07/03/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 069/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL Nº PROTOCOLO: 0827/12 DATA
PROTOCOLO: 18/07/2012 Nº CEVS: 353800601-960-000127-2-6 DATA DE VALIDADE: 04/03/2014
CNAE: 9602-5/01 Cabeleireiros RAZÃO SOCIAL: Jacqueline Marinho da Cruz 05741496865 CNPJ/
CPF: 015.730.066/0001-04 ENDEREÇO: Rua Ferdinando Bolis N°: 235 COMPLEMENTO: BAIRRO:
Andrade MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12402-650 UF: SP RESP. LEGAL: Jacqueline Marinho
da Cruz CPF: 057.414.968-65 RESP. TÉCNICO: CPF: CBO: CONS. PROF.: N º INSCR.: UF:SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, DEFERE em 04/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013

(joelho de porco cozido e
defumado) – R$ 25; Salsichas (Cervela, Weisswurt
e Frankfurter, este último
acompanhado de salada de
batata e chucrute); e Apfestrudel (torta de maçã com
chantilly, chop, refrigerante
e suco) – R$ 20. Crianças
de seis a 10 anos não pagarão. Haverá também a op-

Bailarinas na festa de Páscoa

Prof. Amauri acompanhou
os primeiros passos de
João do Pulo
João Paulo Ouverney
O professor Amauri Cavalcante de Menezes foi o
primeiro professor de educação física do ex-recordista
mundial de Salto Triplo João
do Pulo. Ele acompanhou os
primeiros passos do então
garoto João Carlos de Oliveira, na trajetória que o levaria a galgar o mais alto degrau no atletismo mundial.
Amauri diz que infelizmente
os heróis brasileiros são esquecidos facilmente e “João
do Pulo” também faz parte
desta estatística.
Amauri diz que conheceu
o jovem João Carlos no ginásio Industrial (antigo Núcleo de Ensino Ferroviária),
onde teve o primeiro contato
com o João Carlos de Oliveira “João do Pulo”, que foi
seu aluno durante os quatro
anos do curso ginasial.
Amauri afirma: “O João
era eclético: jogava basquete, voleibol, futebol de salão e no atletismo foi onde
teve projeção mundial. Na
época não havia salto triplo
no interior e ele se destacava no salto em altura, salto
em extensão, corria 100 me-

tros rasos, 200 metros rasos
e devido às suas condições
físicas, ganhava tudo nos
campeonatos colegiais em
que participava.”
Amauri conta também
que João do Pulo começou a se destacar nos Jogos
Regionais de Cruzeiro em
1972, conquistando 39 pontos nas várias modalidades
em que participou, o que
deixou Pindamonhangaba
vice-campeão dos Jogos,
atrás somente de Santos. Lá
estava um professor da faculdade que viu as qualidades do João para praticar a
modalidade de salto triplo.
Esse foi o início de sua gloriosa carreira de Pindamonhangaba para o mundo.
“Após os Jogos Regionais de Cruzeiro ele voltou
para
Pindamonhangaba,
depois foi para o Clube Pinheiros, em São Paulo, lá
encontrou um professor de
atletismo chamado Pedrão,
que fez com que o João
evoluísse no salto triplo,
sendo seu técnico inclusive na conquista do recorde
mundial”, conta o professor
Amauri.
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O jovem “João
do Pulo” e
o professor
Amauri

João Paulo Ouverney

ção marmitex.
O local será a Condessa
Decor: rua General Júlio Salgado, 512, Alto Tabaú, Pindamonhangaba. Os ingressos
individuais estão à venda até
sábado (6) no Bom Jesus –
Externato: praça Barão do Rio
Branco, 59, centro. Informações com Cristina Lahmann
pelo telefone (12) 9783-2515.

Eleições na Ferroviária
acontecem no dia 7

Divulgação
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As eleições que serão realizada na Associação Atlética
Ferroviária, no dia 7 de abril,
já estão agitando os sócios e
principalmente os participantes das chapas. Nesta data, no
horário das 10 às 15 horas,
todos os sócios titulares com
suas obrigações em dia, poderão votar para presidente e
vice-presidente da diretoria,
14 membros efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo, cinco membros e suplentes do Conselho Fiscal, e
igual número de integrantes
da Comissão de Sindicância.
A comissão eleitoral aceitou inscrições de chapas até

terça-feira (2). “Existem no
clube painéis onde os candidatos podem divulgar suas
chapas e propostas, com o
objetivo de ser criado um
clima bastante democrático”,
disse o administrador Alexandre Pereira Costa.
Haverá as
seguintes chapas:
Chapa 1 “Superação” tem como candidato a presidente à reeleição José Celso
Púpio, cujo vice Marcos Antonio dos Santos.
Outra é a chapa “De
mãos dadas com o sócio” encabeçada por Odair Moreira
“Dadá” tendo Paulo Hilário
como vice.
A terceira chapa terá
Robinson Martins da Luz
“Abissínio” como candidato
a presidente e Ubirajara Jaccino candidato a vice.
Existe ainda a chapa “Inove”, formada por frequentadores
da academia, que não apoiam
nenhum candidato a presidente.
Vale News

Chapa vencedora da última eleição

Apae divulga
calendário de eventos
A Apae (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais) de Pindamonhangaba
divulgou, nesta semana, o
calendário com os principais
eventos da entidade para o
ano de 2013.
A primeira grande ação
do ano será a Feijoada Beneficente, no dia 5 de maio. Em
julho acontece a tradicional
Festa Julina nos dias 5, 6 e 7,
na Praça do Quartel. No mes-

mo mês, no dia 27, ocorrerá
o jantar dançante no Restaurante Colmeia.
A Festa da Fraternidade
2013 será realizada nos dias
9, 10, 11, 16, 17 e 18 de agosto, no Parque da Cidade.
Para encerrar as atividades do ano, nos dias 4 a 8 de
novembro acontece a Semana de Prevenção às Deficiências, na praça Monsenhor
Marcondes.

Casa da Amizade
reinicia atividades
A Casa da Amizade de Pindamonhangaba comunica que
retorna com suas atividades na quarta-feira (3), a partir
das 14 horas, reiniciando os cursos de artesanato.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (12)
3642-3342. A Casa da Amizade fica localizada na rua Itália,
320 - Parque das Nações.
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Pindamonhangaba, quarta-feira, 3 de abril de 2013

Escolinhas de esportes garantem
o futuro dos pindenses

MARCOS CUBA
As escolinhas de esportes de Pindamonhangaba estão com as vagas abertas em
todos os ginásios e centros
esportivos. Crianças a partir
dos 6 anos podem participar.
Muitos atletas de Pindamonhangaba, atualmente destaques em suas modalidades,
iniciaram a carreira esportiva
nas escolinhas. Os interessados podem procurar os ginásios ou centros esportivos
mais próximos de suas casas,
para obter informações.
A administração municipal tem como objetivo atender o máximo de munícipes.
No ginásio do Araretama, as
crianças podem se inscrever
para as aulas de handebol,
vôlei e basquete; no Alto
Tabaú, handebol e futsal; no
“Juca Moreira”, vôlei e futsal; no “Pai João”, handebol,
basquete e vôlei.
Existem vagas para os
que quiserem treinar handebol, basquete, vôlei e atletismo no Centro Esportivo José

Marcos Cuba

Ely Miranda “Zito”; capoeira
e basquete no Calói, e judô
no Raquelzão (ao lado do
Calói).
Para fazer a inscrição nos
centros esportivos “Zito” e
“João do Pulo”, basta procurar a secretaria destes locais
de segunda a sexta-feira, das
8 às 20 horas. Lembrando que
a secretaria não fecha para almoço. Para matricular-se nas
aulas de judô é preciso ir ao
Centro de Treinamento Luiz
Calói.
Os interessados em integrar as escolinhas de esportes
da Prefeitura devem comparecer a um dos locais onde é
oferecida a modalidade que
pretende participar, levando
uma cópia do RG ou certidão
de nascimento e duas fotos
3x4.
Pindamonhangaba tem se
destacado no cenário esportivo por revelar talentos, sendo
que o último deles, ‘pinçado’
para integrar a Seleção Brasileira de Natação, foi o atleta
Matheus Henrique da Silva.

Atletas de Corrida de
Aventura visitam Pinda
Marcos Cuba

Marcos Cuba
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Futebol, ginástica e natação estão entre as modalidades mais procuradas nas escolinhas da Prefeitura

Judocas participam de
seletiva neste sábado
MARCOS CUBA
Os atletas de judô de Pindamonhangaba poderão integrar a
equipe de judô da cidade. Neste
sábado (6), será realizada uma
seletiva para atletas nascidos
entre os anos de 1994 e 1998. O
foco deste evento são os Jogos
Abertos da Juventude, que terão
início na segunda quinzena deste
mês.
Os interessados deverão ir
ao ginásio “Raquelzão”, ao lado
do Centro de Treinamento Luiz
Calói. É preciso levar RG, CPF,
comprovante de residência e uma

foto 3x4 recente. A pesagem terá
início às 7h30 e será realizada até
as 8h30. A partir das 9 horas os
judocas estarão nos tatames.
De acordo com a Secretaria
de Esportes e Lazer, não será
permitida a participação de
atletas que possuam nível de
faixa cor branca, e só poderão
pleitear uma vaga na seleção
da cidade os atletas que residam em Pindamonhangaba. Os
menores de idade deverão estar
acompanhados dos pais ou responsáveis ou apresentar uma autorização assinada.

Caminhada melhora o
condicionamento físico
Marcos Cuba

Pinda sediou primeira etapa do circuito de aventura

MARCOS CUBA
Pindamonhangaba serviu
de palco para a 1ª etapa do Circuito Ultra ADV Corrida de
Aventura. O evento teve início
dia 29 de março, no hotel fazenda Pé da Serra - na rodovia
Caio Gomes Figueiredo, km
157. Na ocasião, teve o curso
de orientação, e contou com a
participação de 20 pessoas. De
acordo com os organizadores,
para alguns foi o primeiro contato com navegação por mapa
e bússola; para outros, que já
conheciam, foi a oportunidade
de tirar dúvidas sobre interpretação de mapas e pegar algumas dicas com o atleta Marcos
Rodrigo, “Nescau”.
No domingo (31), foi dada a
largada com 15 equipes entre as
categorias Pró e Light. Os atletas passaram por lugares como
o Parque Municipal Trabiju e
bairro das Oliveiras. Eles cumpriram a corrida e foram para a
modalidade vertical “cachoeirismo”, caminhada dentro do
rio, seguido da atividade rapel
em cachoeira de 8 metros.
A primeira equipe da categoria Light a cruzar a linha de
chegada foi a Black e Withe,

do Rio de Janeiro, seguida pela
“Os Rafa’s”, de Pindamonhangaba, que chegou dois minutos
depois. Na subcategoria Quarteto, da categoria Light, quem
se deu bem foi a equipe Brisa,
de Taubaté.
Na categoria Pró a equipe
de Campinas, Tomba & Rala,
cruzou a linha de chegada com
12 horas de prova, seguida da
dupla Nengai Pilates.
A organização garante que a
prova teve 100% de êxito, conseguindo proporcionar aos atletas uma competição divertida
para categoria Light e exigente
nos quesitos técnicos e resistência para a categoria Pró.
“Agradecemos ao hotel
fazenda Pé da Serra, que nos
abriu as portas para servir
de base para o nosso evento. Também ao sítio A2, estacionamento Splash, em
nome do Alfredo, à Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Coordenadoria
de Eventos, Departamento
de Meio Ambiente, de Comunicação e Secretaria de
Esportes e Lazer”, ﬁnaliza o
organizador da prova, Marcos
Rodrigo, “Nescau”.

Conﬁra a
programação:
As categorias da seletiva serão divididas de
acordo com a seguinte especiﬁcação:
Masculino (nascidos em 1994, 1995, 1996,
1997 e 1998): -55kg, -60kg, -66kg,
-73kg, -81kg, -90kg, -100kg, e + 100kg:
Feminino (nascidos em 1994, 1995, 1996,
1997 e 1998): -44kg, - 48kg, -52kg,
-57kg, -63kg, -70kg, -78kg, e +78kg.
Mais informações poderão ser obtidas pelos
telefones 3648-2248 e 3643-2170.

Semiﬁnais da Copa
Regional Amador
acontecem domingo

Serão realizadas domingo (7), as semiﬁnais da Copa Regional de Futebol Amador Troféu “José Maria da Silva”, em
locais ainda a serem deﬁnidos pela comissão organizadora. O
evento é organizado por Vlamir Lucas “Macarrão” com apoio
da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes.

Jogos das semiﬁnais
Abaeté x Floresta
Vila São Geraldo x Araretama
Categoria Cinquentão

Professores orientam sobre prática de atividade física

MARCOS CUBA
Pindamonhangaba oferece aulas de caminhada em
centros esportivos e no bairro
Araretama. Na noite da última quinta-feira (28), os moradores do Araretama participaram de uma avaliação para
praticar a atividade física.
De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer, a caminhada no Araretama é um
projeto piloto e a intenção é
implantá-la em outros bairros, pois é um exercício que
pode ser feito por pessoas de
todas as idades e possui inúmeros benefícios.
Os interessados em praticar a caminhada no bairro
Araretama podem compare-

cer ao ginásio do bairro às
quintas-feiras, das 21 às 22
horas, horário em que será
realizada a atividade.
Zilda Assis Sampaio, comerciante, diz que caminhar
ao lado de mais pessoas é
melhor, porque é estimulante
e dá mais vontade de praticar
o exercício. Ela garante que
gosta de caminhar e aﬁrma
que melhora o condicionamento físico e a respiração,
garantindo maior disposição.
A dona de casa Maria
Benedita Venâncio Moreira
concorda com Zilda e comenta que iniciou a caminhada com o objetivo de perder
peso. “Parabenizo a prefeitura por oferecer a orientação”.

Foram deﬁnidos também os ﬁnalistas da categoria
Cinquentão da Copa Regional de Futebol. A ﬁnal será
entre Vila São Geraldo e Colorado, prometendo ser
um grande jogo.

Continuam campeonatos
de futsal Sub 11 e Adulto
A Liga Pindamonhangabense de Futebol de Salão
está realizando o campeonato nas categorias Sub 11 e

Categoria
Adulto
3/4 – Quarta-feira – CE Zito
20 horas – EC Mantiqueira x Ipê II
21 horas – Arsenal x Os Canalhas
4/4 – Quinta-feira – GE Alto do
Tabaú
20 horas - Sejelp x Unidos do
Araretama
21horas – Arsenal x Bar do Zé
do Café A

Principal Livre, com apoio
da Prefeitura, por meio do
Departamento de Esportes.
Conﬁra as próximas rodadas:

Categoria
Sub 11
4/4 – Quinta-feira – GE
Ferroviária
20 horas – Nova Esperança x
EC Agenor
20h40 – Projeto Viva x Família
Futsal Lorena
21h20 – Grêmio União x AA
Ferroviária
22 horas – Alviverde x PS
Grêmio União

