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TRIBUNA DO NORTE

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     17ºC 
TEMP. MÁXIMA    24ºC

TEMP. MÍNIMA    15ºC 
TEMP. MÁXIMA    23ºC

TEMP. MÍNIMA     17ºC 
TEMP. MÁXIMA    26ºC

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

TERÇA-FEIRA - 9/4

QUARTA-FEIRA - 10/4

QUINTA-FEIRA - 11/4

SEXTA-FEIRA - 12/4

Nublado e pancadas 
de chuva

Nublado com 
possibilidade de chuva

Pancadas de chuva

Parcialmente 
nublado

CPTEC INPE

Araretama é fi nalista da Copa Regional
A equipe do Araretama venceu o 

Vila São Geraldo por 3 a 2 e se clas-
sificou para a final da Copa Regional, 
que será disputada no domingo (14), 
às 10h30, no estádio do Fluminense. O 
time de Pinda vai enfrentar o Abaeté, 
que bateu o Floresta por 1 a 0 na outra 
semifinal. 

ESPORTE 12

Equipe do Abaeté suportou a pressão do Floresta e conquistou vaga para a fi nal da Copa Regional Amador ao vencer por 1 a 0

Pindamonhangaba recebe aproxi-
madamente 250 militares de todo o 
Brasil que estão em treinamento es-
pecial para a Missão de Paz no Haiti. 
Juntam-se a eles, outros 17 militares 
da cidade, que também fazem par-
te do contingente.  Os treinamentos 
acontecem até o dia 5 de maio, mi-
nistrados pelo Centro de Conjunto de 
Operações de Paz do Brasil, com aulas 
de língua inglesa e também do idioma 
oficial do Haiti o krèyol (crioulo), além 
de serem capacitados a enfrentar si-
tuações de risco e catástrofes.
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Creche do Alto Cardoso abrirá mais 40 vagas
A ampliação da creche municipal ‘João Fleury Filho’, localizada na rua Cara-

guatatuba, vai beneficiar as crianças da região do Alto Cardoso e abrir 40 novas 
vagas. No local, a Prefeitura está construindo mais duas salas, além de sanitários 

masculino e feminino. Atualmente, a creche atende a 77 crianças, de berçário à 
pré-escola, faixa etária de até, aproximadamente, 5 anos de idade.

SEGUNDO CADERNO

Moradores do Feital e Vista Alegre 
pedem ampliação da Unidade de Saúde

Os moradores do Feital 
e do Vista Alegre definiram 
como prioridade para os 
bairros, a ampliação da Uni-
dade de Saúde. A reunião foi 
realizada dia 4 de abril entre 
a população e o prefeito da 
cidade. Dentre as reivin-
dicações dos moradores, 
um novo acesso à Novelis 
também foi solicitado, para 
evitar tráfego no centro do 
Feital.

O 3º encontro de Aeromodelismo de Pindamonhangaba reuniu dezenas de colecionadores 
e pessoas que admiram este esporte no domingo (7), no Parque da Juventude. ESPORTE 12

Poltronas estofadas 
são instaladas no 
teatro-galpão

O Espaço teatro-galpão está ga-
nhando cadeiras estofadas, espaço 
para deficientes físicos, piso para 
camarins e ainda terá sinalização de 
segurança. As obras fazem parte da 
reforma do espaço para melhorar as 
condições de apresentações teatrais 
na cidade, além de conforto e segu-
rança dos artistas e público.

SEGUNDO CADERNO

Pedágio da Dutra 
em Moreira César               
é assaltado

POLÍCIA 5

Marcos Cuba

União dos 
Aposentados 
comemora 26 anos
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Aeromodelismo reúne ‘pilotos’ no Parque da Juventude

Célia Lima

Célia Lima

Militares fazem 
treinamento            
na cidade

Aeromodelismo reúne ‘pilotos’ no Parque da Juventude

Página 3Aproximadamente 300 pessoas dos dois bairros participaram do encontro promovido pela Prefeitura

Colorado decide 
o Cinquentão

ESPORTE 12
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CIRCULA  ÀS  TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

Veja as datas que se comemoram hoje (9/4) 
e nos próximos dias

Divulgação

Célia Lima

9/4 – Dia Nacional do Aço, Dia de Santo Acácio.
10/4 - Dia da Engenharia, Dia de São Miguel dos Santos.
11/4 - Posse de Castello Branco, Dia da Organização Internacio-

nal do Trabalho, Dia de São Estalisnau.

Sabesp 
prorroga 
prazo para 
inscrições 
para estágio

As inscrições para o concurso 
público de estágio na Sabesp foram 
prorrogadas até esta quarta-feira 
(10). Estudantes do ensino médio 
regular, técnico e superior podem se 
candidatar pela internet. Há várias 
vagas para o Vale do Paraíba.

A taxa de inscrição é de R$ 72 
para estudantes do Nível Superior 
e de R$ 50 para os matriculados no 
ensino médio regular e técnico. 

Para o nível médio regular, a 
bolsa-auxílio é de R$ 732,55. Há 
também vagas para diversas áreas 
do nível técnico, com bolsa no va-
lor de R$ 809,65. As oportunidades 
para estudantes universitários con-
tam com benefício de R$ 963,86. A 
carga de trabalho é de seis horas 
diárias.

O edital com todas as infor-
mações está disponível no site da 
Fundação Carlos Chagas.

Uma das mais requisitadas 
sobremesas do mercado, a torta 
holandesa, será o tema do próximo 
curso da rede Spani Atacadista em 
Pindamonhangaba. O curso será 
ministrado pela culinarista Valquíria 
Silva, especializada em doces. 

Apesar de oferecer um aumento 
na renda e variação no cardápio de 
estabelecimentos comerciais, o cur-
so também pode ser frequentado por 
aqueles que pretendem justamente 
aprender uma nova receita em casa.

O curso acontece no dia 24 de 
abril, a partir das 10 horas. Para 
participar basta inscrever-se no 

Spani Atacadista oferece curso que 
ensina a preparar sobremesa 

A Dow, empresa do segmento 
químico, abriu as inscrições para 
seu Programa de Estágio 2013. Al-
gumas vagas destinam-se a várias 
unidades da Dow em São Paulo, 
inclusive para Pindamonhangaba.

Os pré-requisitos para parti-
cipar do programa são formação 
entre dezembro de 2013 e junho 
de 2015 nos cursos de Agronomia, 
Engenharia Agrícola, Veterinária, 
Zootecnia, Biotecnologia, Admi-
nistração, Ciências Contábeis, 
Comércio Exterior, Comunicação, 
Direito, Economia, Engenharias 
(Ambiental, Agronômica, Elétrica, 
Materiais, Mecânica, Produção e 
Química), Marketing, Química, Re-
lações Internacionais, Sistemas de 
Informação ou cursos correlatos, 
além de conhecimentos avançados 
na língua inglesa.

Os selecionados começam a 
trabalhar em julho de 2013 e os 
interessados podem se inscrever 
até o dia 30 de abril pelo site www.
dowbrasil.com/carreiras.

Empresa da cidade abre inscrições para estágio 

Moradores de Pinda podem ser isentos 
de pedágio na praça de Moreira César

A Câmara dos Deputados apro-
vou, no fi nal de março, um projeto 
que isenta de cobrança os morado-
res ou trabalhadores de cidades em 
que estão instaladas praças de pe-
dágio em rodovias federais. Caso 
vire lei, na rodovia Presidente Dutra 
o projeto benefi ciará quem mora ou 
trabalhe em Pindamonhangaba.

O projeto tem como justifi cati-
va que uma rodovia não pode ser 
fi nanciada por moradores locais. A 
proposta será encaminhada para 
aprovação do Senado. 

Parte dos produtos desenvolvidos pela Dow em Pindamonhangaba

Balcão de Atendimento das lojas. 
O ingresso solidário é 1 kg de ali-
mento não perecível.

O Spani de Pindamonhanga-
ba fica na rua Uelson de Freitas 
Ramos.

Valquíria Silva vai ministrar o curso de doces

Encontro 
das Tradições

Nos dias 13 e 14, a Paróquia 
de São Cristóvão, no bairro Cida-
de Nova, em Pindamonhangaba 
estará realizando o  4º Encontro 
das Tradições. A programação 
marca para o sábado (13), às 18 
horas, a missa Country. No do-
mingo (14), a partir das 11h30, 
haverá barracas com comidas tí-
picas regionais e shows musicais, 
além do bingo benefi cente, a partir 
das 14 horas.

Divulgação

A União dos Aposentados e 
Pensionistas de Pindamonhanga-
ba (UAPP), completará, na quinta-
-feira (11), 26 anos de fundação.

Atuante na cidade, a institui-

ção é presidida por Vicente de 
Paula do Nascimento e oferece di-
versos benefícios aos seus asso-
ciados, como convênios médicos, 
odontológicos e laboratoriais, en-

tre outros. Além disso, a sua sede 
conta com médico e um advogado 
que presta serviços de orientação 
na área trabalhista e previdenciá-
ria aos associados. 

União dos Aposentados comemora 
26 anos de fundação

Garantias educacionais
O Brasil ainda está longe de ser um país fo-

cado na educação. No entanto, os esforços para 
o progresso no setor são muitos. Talvez porque 
hoje não haja uma restrição dos públicos, como 
havia em décadas anteriores, para pensar a 
educação apenas como alfabetização ou diplo-
ma – simbolizado muitas vezes por um simples 
quadro na parede.

Educação é mais que isso. É condição para 
toda uma vida. A começar com ensinamentos 
básicos da educação primária – o que é apren-
dido e visto dentro de casa tendo como base os 
pais de uma criança.

Após isso, há os confrontos destas ideias com 
os de outras crianças nas creches e escolas de 
Ensino Fundamental. Neste momento, a cabe-
ça da criança capta um novo universo – muitas 
vezes com valores e informações diferentes das 
quais convive desde seu nascimento.

Neste período é que os estudantes começam 
a pensar a vida como um novo mundo. Época de 
comparar e analisar comportamentos e informa-
ções para serem codifi cados como seus ideais.

É a hora que se tem um conceito do que é 
função dos pais e o que são doutrinas e ensina-
mentos escolares.

Um dos maiores educadores do Brasil, Paulo 
Freire, diz que “a educação tem caráter perma-
nente. Não há seres educados e não educados, 
estamos todos nos educando. Existem graus de 
educação, mas estes não são absolutos”.

A afi rmação nos remete a refl etir sobre o pro-
cesso educativo e pela busca na qualidade de 
formação.

Sobre o é que aprendido dentro de sala de 
aula, o país tem avançado bastante. Os investi-
mentos educacionais hoje são regras defi nidas 
por lei. Tais atos garantem a manutenção plena 
e constante deste amplo universo.

Em Pindamonhangaba, por exemplo, a edu-
cação é um dos pilares da administração muni-
cipal. Aumentar o número de vagas nas creches, 
capacitar professores e ampliar unidades edu-
cacionais estão entre as prioridades para melho-
rar a qualidade do ensino e garantir um futuro 
melhor para milhares de crianças.

Neste início de ano, foram realizadas reuni-
ões e encontros entre a diretoria da Secretaria 
Municipal de Educação e professores para defi -
nir metas, ações e o cronograma das atividades. 
Além disso, as diretrizes educacionais também 
se tornam um eixo em constante discussão – 
objetivando sempre melhorias no ensino.

A ampliação da creche no Alto Cardoso é ou-
tro exemplo, que serve para auxiliar o preceito. 
A abertura de mais vagas e as obras de infra-
estrutura possibilitam um ambiente adequado 
para as crianças instaladas e outras que estão 
por chegar.

O olhar atento dentro das salas de aula, aos 
alunos e professores, e também a todas as ques-
tões que envolvem a educação é que valorizam 
o segmento e faz com que o tema seja um dos 
maiores desafi os no mundo contemporâneo.

O atual presidente da AA 
Ferroviária é José Celso Puppio, 
que teve 216 votos e foi reeleito 
para a direção do clube. Robson 
da Luz conseguiu 132 votos e 
Dada Moreira 67.

Para o Conselho Deliberativo 
venceu Chico Monteiro, com 182 
votos. A chapa da Academia teve 
135 votos, a chapa 2 - 69 votos e 
a chapa 4 - 47 votos.

Sócios da Ferroviária defi nem diretoria 
João Paulo Ouverney

Marcos Antonio e José Celso Púpio 
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MARCOS CUBA
Representantes da Pre-

feitura de Pindamonhangaba 
foram a São Paulo na última 
quarta-feira (3), solicitar in-
vestimentos para o município 
junto ao Ministério do Espor-
te. O encontro ocorreu no es-
critório da Representação do 
Ministério. Os pindenses fo-
ram recepcionados por Elder 
Vieira, chefe de Representa-
ção do órgão do Governo Fe-
deral no Estado de São Paulo.

O secretário de Relações 
Institucionais e o secretário 
de Esportes e Lazer conver-
saram com Vieira sobre di-
versos assuntos, entre eles, 
a renovação e ampliação do 
programa Segundo Tempo, 
desenvolvido no bairro Ci-

DANIELA GONÇALVES
 Há 15 anos em Pinda-

monhangaba, o Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT), tem por objeti-
vo a busca por alternativas 
para a inserção dos traba-
lhadores no mercado de tra-
balho, propiciando a eles in-
formações e orientações.

 No Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Pindamonhangaba estão 
concentrados todos os ser-
viços prestados pela Secre-
taria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho do Estado 
de São Paulo, sendo um 
centro de referência das po-
líticas públicas de geração 
de emprego e renda.

 No local são oferecidos 
serviços de: Intermediação 
de Mão de Obra, Habilita-
ção ao Seguro-Desempre-
go e Emissão de Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), Programa 
de Atendimento à Pessoa 
com Defi ciência (Padef) 
e o programa ‘Frente de 
Trabalho’, do Governo do 
Estado. 

Atualmente, o municí-
pio conta com dois locais 
para atendimentos do PAT: 
o central, localizado na 
avenida Albuquerque Lins, 
e também o posto avança-
do do PAT em Moreira Cé-
sar, situado no prédio da 
Subprefeitura.

CINTIA CAMARGO
Dando continuidade à 

agenda de reuniões nos bair-
ros de Pindamonhangaba, o 
prefeito esteve no dia 4 de 
abril em um novo encontro 
com os moradores dos bairros 
Feital e Vista Alegre, quando 
foram defi nidas como priori-
dades as obras de ampliação 
do Posto de Saúde e a cons-
trução de um novo acesso à 
região onde está localizada a 
empresa Novelis do Brasil. 
Esse acesso vai retirar o trânsi-
to pesado das proximidades da 
rua Francisca Julia de Paula, 
que recebe muitos caminhões.

Além das obras defi nidas 
por meio da votação dos mu-
nícipes presentes, a adminis-
tração municipal ainda fará 
a instalação de um semáforo 

Feital e Vista Alegre decidem por 
ampliação da unidade de saúde

na esquina das ruas Francisca 
Julia de Paula e estrada João 
Francisco da Silva, garan-
tindo a travessia das pessoas 
que circulam por estes locais.

A reunião teve a presença 
de 300 pessoas, que fi zeram 
outras reivindicações, todas 
encaminhadas aos diversos 
setores da Prefeitura.

PAT comemora 
15 anos

Prefeitura solicita investimento 
junto ao Ministério do Esporte

dade Nova e que atende mil 
alunos.

Os representantes tam-

bém fi zeram a solicitação da 
construção de um centro po-
liesportivo multiuso, um es-

tádio de futebol, um centro 
de iniciação esportiva, entre 
outras.

Célia LimaCélia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Divulgação

Os bairros da região cen-
tral da cidade recebem esta 
semana ações de bloqueio 
(vistorias dos imóveis) e ter-
monebulização (aplicação de 
inseticida com carro – antes 
conhecida como fumacê). 
As atividades acontecem no 

Bosque, Centro, Santa Luzia 
e Quadra Coberta.

De acordo com o Setor de 
Vigilância Epidemiológica, a 
aparição de novos casos da 
dengue faz com que a Prefei-
tura intensifi que o combate 
nestes locais.

Termonebulização chega às 
ruas do centro da cidade

O Distrito de Moreira Cé-
sar continuará recebendo o 
combate ao mosquito trans-
missor da dengue, o Aedes 
aegypti, em mutirões.

No sábado (13), os 
agentes de controle de 
vetores e agentes comu-
nitários de saúde vão per-
correr as ruas do Pasin e 
Vila São José, para fazer 

vistorias nas residências.
Esta semana também há 

termonebulização no Vale 
das Acácias, Karina e Laerte 
Assumpção.

A Vigilância Epidemioló-
gica informou que o ultimo 
mutirão, realizado no sábado 
(6), constou de visitas a 453 
residências do Ipê I, Ipê II e 
Vale das Acácias.

Mutirões e termonebulização 
em Moreira César

Pindamonhangaba conta com 317 casos 
autóctones de dengue (contraídos na 
cidade); 59 importados; 596 notifi cações; 
quatro aguardando resultados; 290 
descartados.

Números da dengue

Prefeito comentou sobre a realização das obras

Moradores apresentaram à Prefeitura as reivindicações em vários setores 

Ampliação do Programa Segundo Tempo foi um dos temas do encontro

Equipamentos no carro lançam inseticida nas ruas

Casa da região central é vistoriada por equipe de Saúde

Órgão ofi cial é local de cadastro para emprego

PAT atende pessoas que buscam emprego e estágio

Célia Lima

Célia Lima
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Aiandra Alves Mariano
Cerca de 250 militares de 

todo o Brasil estão em Pin-
damonhangaba desde a se-
gunda-feira (8), participando 
de um treinamento especial. 
Além deles, outros 17 milita-
res da cidade também fazem 
parte do programa que prepa-
ra o contingente para a Mis-
são de Paz no Haiti. 
Os treinamentos do 18º 

Contingente da Companhia 
de Engenharia de Força de 
Paz no Haiti acontecem no 
2º Batalhão de Engenharia 
de Combate “Borba Gato” 
até o dia 5 de maio. Após 
o período de treinamento, 
250 militares seguirão para 
o Haiti os demais ficarão 
na reserva e em condições 
de seguir para aquele país 
quando necessário.
O treinamento é ministra-

do pelo  Centro de Conjun-
to de Operações de Paz do 
Brasil (CCOPAB). Os mi-
litares terão aulas de língua 
inglesa e também do idio-
ma oficial do Haiti o krèyol 
(crioulo), além de serem 
capacitados a enfrentar situ-
ações de risco e catástrofes. 
Em Pindamonhangaba, se-
rão feitas simulações de todo 
trabalho de engenharia a ser 
desenvolvido em Porto Prín-
cipe, onde está a base de co-
mando da missão brasileira 
no Haiti. Entre as atividades 
que serão desenvolvidas no 
período de aprendizado ha-

Aiandra Alves Mariano
Terminam nesta terça-feira 

(9), as inscrições para isen-
ção total e redução de 50% 
na taxa de inscrição do ves-
tibular da Faculdade de Tec-
nologia (Fatec) de Pindamo-
nhangaba para o 2º semestre 
de 2013. 
Na unidade da Fatec em Pin-

da são oferecidas 200 vagas 
para os cursos de Tecnólogo 
em Soldagem (40 vagas no 
período matutino), Processos 
Metalúrgicos (80 vagas nos 
períodos vespertino e notur-
no), Manutenção Industrial 
(40 vagas no período noturno) 
e Projetos Mecânicos (40 va-
gas no período matutino). Os 
cursos de tecnologia da Fatec 
têm duração de três anos.
Os candidatos podem plei-

tear os dois benefícios, desde 
que atendam aos requisitos 
determinados para cada fina-
lidade. Neste caso, é preciso 

O município de Pindamo-
nhangaba tem 186 vagas 
abertas para o projeto Bolsa 
Universidade. No programa, 
é oferecida a oportunidade 
para universitários atuarem 
como educadores em escolas 
públicas. As inscrições se-
guem até o dia 12 de abril.
Os estudantes interessados 

em se candidatar devem estar 
regularmente matriculados 
em uma instituição de ensino 
superior conveniada ao pro-
grama, não receber outra bol-
sa, financiamento ou similar, 
proveniente de recursos públi-
cos e ter disponibilidade para 
atuar como educador univer-
sitário aos fins de semana.
Os candidatos selecionados 

iniciarão as atividades em 
maio. O estudante receberá 
bolsa integral de seu curso, 

Mais de 250 militares de todo o país 
participam de treinamento em Pinda

verá a capitação de poços, 
recapeamento e asfaltamen-
to de vias, dentre outros, 
que ocorrerão em diversas 
partes da cidade. Todos os 
exercícios serão controlados 
e supervisionados por uma 
equipe multidisciplinar do 
Exército, Marinha e Aero-
náutica, além dos órgãos de 
Segurança Pública da região. 
Todas as obras de engenharia 
realizadas na cidade durante 
o treinamento ficarão como 
benefício para os moradores. 

Fatec encerra inscrições para 
isenção da taxa do vestibular

efetuar duas inscrições.
Os interessados deverão 

preencher o formulário espe-
cífico que estará disponível 
no site www.vestibularfatec.
com.br. Após o preenchimen-
to do formulário, é preciso 
guardar o número do proto-
colo, que deverá constar do 
envelope que vai conter os 
documentos comprobató-
rios. A lista de documentos 
e procedimentos necessários 
pode ser acessada no site. A 
resposta à solicitação será 
divulgada no dia 30 de abril 
somente pela internet.
Requisitos para isenção
O candidato precisa ter con-

cluído integralmente o Ensi-
no Médio ou a Educação de 
Jovens e Adultos - EJA (su-
pletivo) em escolas da rede 
pública (municipal, estadual 
ou federal) ou em instituição 
particular com concessão de 
bolsa de estudo integral. Vale 

ressaltar que, para esta finali-
dade, apenas o certificado de 
conclusão do Ensino Médio 
decorrente do Exame Nacio-
nal de Ensino Médio (Enem) 
ou do Programa de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 
não pressupõe a frequência 
em escola pública.  O can-
didato precisa também ter 
renda familiar bruta men-
sal máxima de R$ 1.017,  
(por pessoa). Se for inde-
pendente, sua renda bruta 
máxima deverá ser nesse 
mesmo valor.
Vestibular
O período de inscrição para 

o processo seletivo da Fa-
tec vai de 30 de abril a 11 
de junho. A inscrição será, 
exclusivamente, pela inter-
net. O Manual do Candida-
to também estará disponível 
no site. O valor da taxa de 
inscrição para o vestibular é 
R$ 70.

O objetivo do CCOPAB é 
fazer com que o militar exe-
cute no treinamento o que ele 
vivenciará em missão, sem 
oferecer risco e transtorno à 
população.

Projeto Bolsa Universidade 
oferece 186 vagas em Pinda

desde que não ultrapasse o 
teto de R$ 310. Em contra-
partida, o universitário atuará 
como educador, aos sábados 
e domingos, em uma unida-
de participante do Escola da 

Família, auxiliando no de-
senvolvimento das atividades 
previstas pelo programa.
Outras informações podem 

ser obtidas pelo e-mail esco-
ladafamilia@fde.sp.gov.br. 

Os professores-coordena-
dores de Ciências e Bio-
logia de escolas estaduais 
participaram, na  segunda-
-feira (8) da videoconfe-
rência “Debates sobre Edu-
cação em Saúde – Tema I: 
Mobilização contra a Den-
gue”. A ação, que faz par-
te da Semana Estadual de 
Mobilização Social contra 

Dengue, é uma parceria 
entre a Secretaria da Edu-
cação do Estado de São 
Paulo e a Secretaria de Es-
tado da Saúde. O objetivo 
é que os participantes rea-
pliquem as orientações so-
bre práticas de prevenção e 
combate à doença na Rede 
Estadual de Ensino.  
O conteúdo da orienta-

ção está voltado à pre-
venção e ao controle da 
doença; limpeza e remo-
ção de recipientes que 
possam conter e armaze-
nar água parada; informa-
ções sobre transmissão; 
divulgação de sintomas e 
orientações quanto à pro-
cura para atendimento de 
saúde.

Professores das escolas estaduais 
participam da Semana Estadual de 
Mobilização Contra a Dengue

Os treinamentos 
do 18º Contingente 

da Companhia de 
Engenharia de Força de 
Paz no Haiti acontecem 

no 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate 

“Borba Gato” 

Divulgação

Os cursos de tecnologia da Fatec têm duração de três anos

Candidatos selecionados iniciarão as atividades em maio

Tribuna do Norte4 Pindamonhangaba, terça-feira, 9 de abril de 2013



Exército comemora “Dia 
da Arma de Engenharia”
nesta quarta-feira

Dicas de segurança no carro

- Onde estiver, tenha cuidado com o seu carro. Não existem 
locais totalmente seguros.
- Nunca deixe documentos, talões de cheques, objetos de 
valor dentro do carro.
- Ao sair do carro mesmo que por alguns minutos, levante 
os vidros, tranque as portas e o porta-malas e se possível 
ligue o alarme.
- Nunca deixe as chaves sobressalentes dentro do carro.

- Procure estacionar em locais vigiados por pessoas de con-
fi ança e se possível em locais iluminados e visíveis.
- Em locais que você não conhece, procure não hostilizar os 
guardadores. Seu carro pode sair arranhado.
- Nunca dê carona a estranhos.
- Procure usar dispositivos de segurança como: sistema de 
alarme, corrente de direção, chave geral interruptora e tranca 
de direção.

- Ao perceber alguém lhe seguindo insistentemente dirija-
se a um posto ou cabine policial.
- Não entregue seu carro a manobristas ou lavadores.
- Procure não se aproximar do seu carro e nem entrar nele 
se perceber a presença de pessoas suspeitas nas proximi-
dades.
- Não jogue lixo pela janela do veículo.

5Pindamonhangaba, terça-feira, 9 de abril de 2013   
Tribuna do Norte

Polícia

A Polícia Militar registrou 
alguns casos de embriaguez ao 
volante no sábado (6). Por volta 
das 6 horas uma viatura abor-
dou o condutor L.H.D.S.R. na 
avenida Fortunato Moreira,  
trafegando em velocidade in-
compatível com a via e, segun-
do consta nos registros poli-
ciais, o indivíduo quase colidiu 
com a viatura da polícia.

O outro registro foi na 

avenida Dr. Jorge Tibiriçá. 
Em abordagem de rotina, a 
Polícia Militar constatou que 
A.M. aparentava embria-
guez. O averiguado informou 
ter consumido bebida alcoó-
lica e que não possuía habi-
litação para dirigir. O veículo 
foi apreendido e recolhido. 
Em ambos os casos os cida-
dãos se dispuseram a fazer o 
exame de sangue.

Polícia registra casos de 
embriaguez ao volante

Duas mulheres foram 
vítimas de um assalto na 
segunda-feira (8). Elas es-
tavam próximas ao jardim 
Jardim Morumbi, quando  
um homem, em uma mo-

Vítimas são assaltadas 
por motociclista

tocicleta, as abordou e or-
denou que passasem seus 
pertences. O assaltante 
levou documentos, cartões 
de banco, celular, chave e 
a quantia de R$ 125.

A Polícia Militar realizou 
neste fi nal de semana a captu-
ra de alguns procurados pela 
Justiça. Os policiais cumpri-
ram o mandato de busca e en-
contraram R.C.D.O. e E.P.L., 
o primeiro foi encontrado no 

Procurados  pela Justiça 
são presos em Pinda

bairro Maricá, na sexta-fei-
ra (5), por volta das 18h45. 
O segundo, no  bairro Santa 
Cecília, aproximadamente às 
20 horas. Ambos foram enca-
minhados à cadeia de Guara-
tinguetá.

Profi ssionais que tra-
balham na construção de 
uma casa, no bairro Par-
que das Nações, fi caram 
sem pagamento após o res-
ponsável ter sido vítima de 
um assalto. Em Boletim de 
Ocorrência, elaborado no 
1º DP, N.D.M. disse que 
estava se preparando para 

fazer o pagamento quando 
foi surpreendido por dois 
indivíduos, sendo que um 
deles estava armado com 
um revólver.

Os assaltantes estavam 
com o rosto coberto com 
o gorro da própria jaqueta 
e  levaram a quantia de R$ 
2.300, da vítima.

Funcionários fi cam sem 
pagamento após assalto

Dois moradores foram 
furtados neste fi nal de sema-
na. A vítima A.L.F. estacio-
nou sua moto, marca Honda, 
modelo XR 250 Tornado, 
vermelha, nas redondezas 
do mercado municipal e se 
ausentou por duas horas. Na 

Moradores registram 
furto de carro e moto

noite de domingo (7), a ví-
tima, R.A.D.C., estacionou 
seu veículo Astra, cor prata, 
em frente ao Velório Muni-
cipal, na rua Major José dos 
Santos Moreira. Quando 
retornou, após 30 minutos, 
constatou o furto.

Uma mulher foi surpreen-
dida quando caminhava pela 
rua Francisco Lessa Júnior. 
Ela relatou que um rapaz, de 
bicicleta, a abordou a em-
purrando contra a parede. O 
fato ocorreu às 19 horas de 

Ladrão de bicicleta 
surpreende vítima

domingo (7). O assaltante 
levou a bolsa da vítima com 
documentos, cartões, che-
ques e a quantia de R$ 150. 
De acordo com a vítima o 
assaltante simulou estar ar-
mado o tempo todo. 

Pedágio da Dutra é 
alvo de assaltantes

Três cabines do pedágio 
da CCR/Nova Dutra, locali-
zado na região do Distrito de 
Moreira César, foram alvo 
de assaltantes na noite de 
sexta-feira (5). Dois indiví-

duos chegaram ao local em 
uma moto, cor preta, pela 
pista Rio de Janeiro/São 
Paulo. De acordo com os 
funcionários do local, o ra-
paz da garupa desceu, arma-

do de revólver, e recolheu o 
dinheiro de três cabines.  Os 
assaltantes levaram mais de 
R$ 1.900. Ambos utilizavam 
touca ninja. 

Um dos colaboradores da 

CCR/Nova Dutra anotou a 
placa da moto. Consultada 
no registro do Prodesp foi 
constatado que a placa per-
tence a um veículo da marca 
Citroen, modelo Picasso.

As organizações milita-
res de Engenharia da Guar-
nição Federal de Pindamo-
nhangaba (2º Batalhão de 
Engenharia de Combate, 
11ª Cia de Engenharia de 
Combate Leve e 12ª Cia 
de Engenharia de Comba-
te Leve) realizam, nesta 
quarta-feira (10), evento 
alusivo ao “Dia da Arma de 
Engenharia”. A cerimônia 

cívico-militar será realiza-
da a partir das 10 horas, no 
2º Batalhão de Engenharia 
de Combate. Os civis de-
vem utilizar o traje esporte 
e os militares o 4º A1 com 
boina. 

O comandante do 2º BE 
Cmb e da Guarnição Fede-
ral de Pindamonhangaba é 
o tenente- coronel Maurí-
cio Máximo de Andrade.

Célia Lima

Três cabines foram assaltadas, na noite de sexta-feira (5), por indivíduos em uma moto 

CONVOCAÇÃO PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS – Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 4ª reunião Ordinária de 2013, a 
realizar - se:

Dia:  10/04/2013                     
Horário:  17h00 
Local:  CRAS Centro
PAUTA: 
• INFORMES 
• LEITURA DE ATA
• MOMENTO CRAS
• RESOLUÇÕES
• INSCRIÇÕES DE ENTIDADES
• CONFERÊNCIA MUNICIPAL 2013
• ELEIÇÃO DE DIRETORIA

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através dos emails: cmaspinda@gmail.com ou 
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA
 A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL”

Sonia Rejane de Campos
Presidente

CONVOCAÇÃO - 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data e 
local abaixo, para a realização da “6ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:

 Pauta:
—  Informes
—  Leitura e aprovação de ata
—  Abordagem Social – apresentação
—  Registro Templo dos Anjos
—  Processo eleitoral “Sociedade Civil” – posição atual

Dia:  09/04/2013 (terça-feira)

Horário:  17h (dezessete horas) 

Duração:  Até 2 horas.

Local:  CRAS - Centro
 Rua Euclides Figueiredo, 132 – Centro

Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) 
que comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através dos emails:

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

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991 
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Rua Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609/3643-1607
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

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 classifi cação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 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 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - CNH-Carteira Nacional de Habilitação profi ssional;
09 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
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 fi lhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

Dia  16/04/2013 às 14:00 horas

MOTORISTA ESPECIALIZADO

3º BRUNO DUARTE JOANA
RUA JOÃO DO AMARAL, 136 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-580

VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

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 classifi cação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 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 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência 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 fi lhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

Dia  16/04/2013 às 14:00 horas

PEDREIRO

4º ANTONIO JOSÉ RAMOS
RUA STHEPHANO EUGENIO, 315 - CASTOLIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-560

VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL



TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, terça-feira, 9 de abril de 20136

Diretoria De ComuniCação/CVP

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

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

Vereador Toninho da Farmácia

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

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

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

Martim Cesar pede 
melhorias para o bairro
Terra dos Ipês I

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador marTim cesar

O vereador Martim 
Cesar (DEM), solicitou 
ao Executivo, estudos e 
providências para que seja 
feito um passeio público 
ligando as ruas Rafael 
Popoaski, rua Estado do 
Pará e a rua Rio Tocan-
tins, no Terra dos Ipês 
I, melhorando o acesso 
dos moradores à escola 
e ao ponto de ônibus na 
Rodovia Vereador Abel 
Fabrício Dias.

Martim Cesar solicitou 
ainda que seja feito estu-
dos visando a implantação 
de iluminação pública nos 
trechos destas mesmas 
ruas.  A falta de iluminação 
na ligação das citadas vias, 
tem causado muitos trans-
tornos colocando em risco 
a segurança dos pedestres 
e moradores do local”.

Limpeza
O vereador Martim 

Cesar pediu ao Executivo, 
estudos e providências para 
que seja feita a limpeza da 
área que faz a ligação das 
ruas Rafael Popoaski, rua 
Estado do Pará e a rua Rio 
Tocantins, no Terra dos 
Ipês I.  “O local se encon-
tra com mato muito alto, 
prejudicando a visibilidade 
e colocando em risco a 
segurança dos moradores 
que circulam pelo local”.

Martim Cesar solicitou 
ainda, estudos e providên-
cias para que seja feita a ca-
pina e limpeza das margens 
do córrego que percorre a 
rua Professora Myrian Pen-
teado Rodrigues Alckimin, 
nas imediações dos bairros 
Campos Maia, Residencial 
Lessa e Jardim Resende.

Professor Osvaldo 
participa de reunião
no Feital

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) participou no últi-
mo dia 4, de uma reunião no 
Centro Comunitário do Feital 
juntamente com o Prefeito Vito 
Ardito, secretários da adminis-
tração municipal e moradores 
do bairro.

Os moradores relataram 
inúmeros problemas que 
enfrentam no bairro, como 
a constante falta de médicos 
no PSF - Programa Saúde 
da Família, a necessidade de 
ampliação do posto de saúde, 
além da falta de segurança.

Também o surgimento 
de caramujos africanos em 
determinadas áreas do bairro 
preocupa a população, pois 
os mesmos são vetores de 
doenças.

Outra reclamação refere-
se à falta da iluminação da 
avenida Júlio de Paula (antiga 
rua da Alcan), pois em deter-
minados trechos as lâmpadas 
estão queimadas ou quebradas, 
o mato alto, a presença de “es-
pinheiros” e entulhos também 
dificultam o trânsito.

O vereador Professor Os-
valdo anotou as reivindicações 
e se prontificou a analisar 
os casos relatados, para que 
as devidas providências se-
jam tomadas. “É importante 
participar dessas reuniões e 
tomarmos conhecimento dos 
problemas que atingem a 
nossa população, para que nós 
vereadores, possamos buscar 
soluções para os mesmos”, 
disse o vereador Professor 
Osvaldo.

Roderley Miotto 
parabeniza prefeito pelas 
reuniões em bairros

O vereador Roderley    
Miotto (PSDB) felicita o 
prefeito Vito Ardito pelas 
reuniões que estão sendo 
realizadas nos bairros de Pin-
damonhangaba. Na última 
quinta-feira (4) foi à vez do 
bairro Feital receber a visita 
do prefeito e sua equipe.

“A ação de reunir a popu-
lação e ver as necessidades 
está sendo muito proveitosa. 
Nós estamos acompanhando 
e auxiliando os trabalhos re-
alizados nos bairros”, conta 
o vereador.

O Feital foi contemplado 
com duas obras: ampliação 
do posto de saúde e a rea-
lização de uma rodovia de 
desvio dos caminhões das 
empresas da região para a 

Dutra.
Bairro São Benedito
O vereador Roderley   

Miotto solicitou a limpeza 
e poda de mato no bairro 
São Benedito, através de 
uma solicitação de um 
munícipe, próximo à rua 
Eynaldo Ramos, com acesso 
à via Expressa. A prefeitura, 
prontamente, atendeu ao 
requerimento e já realizou 
limpeza no local.

“Eu e os moradores 
da região agradecemos a 
prefeitura pelos serviços 
realizados. Os moradores 
estavam sofrendo com falta 
de segurança devido ao mato 
alto, agora poderão ficar 
mais tranquilos”, enfatiza o 
vereador.

Vereadir roderley mioTTo

Diretoria De ComuniCação/CVP

Toninho da Farmácia 
pede sala de triagem no 
Pronto Socorro Municipal

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) encami-
nhou ao vice-prefeito e 
Secretário de Saúde, Dr. 
Isael Domingues, uma 
solicitação pedindo a im-
plantação de uma sala de 
triagem no Pronto Socorro 
Municipal, com objetivo 
de agilizar o atendimento 
dos pacientes e com isso 
evitar um tempo muito 
grande na sala de espera 
pelos pacientes que pro-
curam o atendimento no 
PS Municipal.

Em sua justificativa, o 
vereador alega que este 
tipo de procedimento já 
se aplica em outros postos 
médicos, e também em 
hospitais e pronto socor-
ros de outras cidades.

“Nosso pedido é sim-
ples, que nesta sala de 
triagem tenha um auxiliar 
de enfermagem e uma 
enfermeira, que farão o 
primeiro atendimento, 

uma triagem propria-
mente dita, com 3 fases, 
e, de acordo com este 
primeiro atendimento, 
sejam encaminhados aos 
médicos para os exames 
mais técnicos. Sabemos 
que muitos procuram o 
PS para atendimentos 
que muitas vezes não são 
urgentes, estes podem 
aguardar um pouco, en-
quanto os pacientes que 
tem um quadro de maior 
complicação tenham um 
atendimento mais rápi-
do e diferenciado e os 
urgentes, já são encami-
nhados diretamente para 
o atendimento médico 
de urgência. Creio que 
com isso, teremos uma 
melhora considerável na 
fila de espera e princi-
palmente a redução do 
tempo de atendimento de 
cada paciente”, enfatiza 
o vereador Toninho da 
Farmácia.

Vereador Magrão 
participa de solenidade 
na APAE da cidade

EvEnto rEalizado na EntidadE promovEu 
a EntrEga dE cartõEs dE gratuidadE no 

transportE da rm valE

magrão, 
edilene e 
Filha na 
sede da 
aPae
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Na última quinta-feira, dia 
04, o vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PPS) par-
ticipou do evento de entrega de 
cartões de gratuidade no trans-
porte que aconteceu na sede da 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais – APAE de 
Pindamonhangaba.

Na ocasião, Magrão recebeu 
diversos agradecimentos de mães 
e pais devido sua intervenção 
que ocorreu no dia do cadastro 
para recebimento destas cartei-
ras. O fato aconteceu no dia 4 
de março, após uma denúncia 
recebida pelo vereador. Magrão 
compareceu à Secretaria de Saúde 
do município e se deparou com 
uma grande quantidade de alunos 
da escola APAE, principalmente 
crianças, idosos e portadores de 
deficiência e ficou indignado ao 
ver estas pessoas aglomeradas 
em um corredor, sob forte calor 
e luz do dia. Emocionado, o ve-
reador mostrou sua indignação 
e revolta contra a falta de pla-
nejamento. Na ocasião, Magrão 
cobrou providências urgentes e 
afirmou: “sempre trabalhei no 
atendimento ao público e prio-
rizei o atendimento respeitável. 
Fico indignado com esta situação 
pela falta de humanização com 
estas pessoas”.

Feliz com um evento planeja-
do, Magrão disse estar feliz com 

a realização da solenidade de en-
trega das carteiras de gratuidade. 
Entre as 39 cidades da Região 
Metropolitana (RM) do Vale do 
Paraíba, Pindamonhangaba foi 
a primeira a receber as CIPES 
- Carteiras de Identificação de 
Passageiro Especial - que garan-
tem a gratuidade no transporte 
coletivo da nossa região. 

Reunião no
Bairro do Feital
Também na quinta-feira, dia 

04, o vereador Magrão esteve 
presente à reunião realizada pelo 
Prefeito Vito Ardito e moradores 
do Feital e adjacências. O evento 
ocorreu no Centro Comunitá-
rio do bairro. Magrão teve a 
oportunidade de conversar com 
moradores do bairro, colocan-
do-se à disposição de todos para 
reivindicações e solicitações que 
se fizerem necessárias. 

Após muitos debates, duas 
obras ganharam prioridade para 
serem realizadas: a ampliação do 
Posto de Saúde e a construção 
de uma avenida para desviar os 
caminhões que passam no bairro. 
Também foi firmado o compro-
metimento de colocar um semáfo-
ro em frente a escola “EMI João 
Cesário”. Magrão considera que 
essas reuniões são fundamentais 
para que a comunidade possa se 
expressar junto à Administração 
Municipal. “Ninguém melhor 
do que o morador para apontar 
as necessidades do bairro onde 
reside”, disse Magrão.

magrão é abraçado Pela moradora shelma 
em reunião no FeiTal

Ricardo Piorino 
solicita nova unidade
do Conselho Tutelar

Diretoria De ComuniCação/CVP

“a dEmanda é muito grandE E o distrito dE 
morEira césar sEria um local idEal”

O Presidente 
da Câmara, vere-
ador Ricardo Pio-
rino (PDT), após 
diversos contatos 
e reuniões com a 
Presidente do Con-
selho Tutelar, Sra. 
Luciana e diretoria, 
onde ficou destaca-
do a necessidade de 
criação de uma nova 
unidade do Con-
selho Tutelar, tem 
insistido na criação 
de uma unidade no 
distrito de Moreira César.

Segundo o vereador, a 
demanda é muito grande, 
necessitando de um aumento 
de funcionários, melhorias 
na infraestrutura, compra de 
veículos, etc...mas princi-
palmente, a criação de uma 
nova unidade para controlar 
melhor a situação.

“Muitas crianças e ado-
lescentes estão deixando de 
ter um atendimento mais 
qualitativo e eficiente em 
razão da atual situação, o 
que tem gerado grande pre-
ocupação nos conselheiros”. 
“As pessoas precisam ser 
tratadas com mais atenção, 
sobretudo, nesta fase em que 
estão definindo sua persona-
lidade”, observa o vereador. 

“Desta forma, estamos 
empenhados para viabilizar 
junto ao Poder Executivo, a 
criação de uma nova unidade, 
sugerindo desde já, como 
um local mais adequado, o 
distrito de Moreira César”, 
finalizou Piorino.

Casa da Mulher
Piorino tem insistido 

também junto ao Poder 
Executivo, a realização de 
estudos urgentes visando a 

criação da Casa da Mulher. 
De acordo com o parlamen-
tar, a medida visa coibir 
o aumento de ocorrências 
abusivas em detrimento da 
integridade física e moral 
contra as mulheres. “As 
ocorrências são assustadoras 
e têm aumentado muito nos 
últimos anos”. “A criação 
da Casa da Mulher é uma 
ação protetiva, além de agir 
de forma preventiva, dando 
todo o suporte para a classe, 
tendo em vista que contarão 
com profissionais especiali-
zados”, afirmou Piorino.

Coveiros
As condições de trabalho 

dos coveiros têm preocupado 
o vereador, que vem solici-
tando diversas reivindica-
ções em prol desses servido-
res, dentre elas, a solicitação 
de informações se há data 
prevista para a compra de 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs). Segundo 
Piorino, “os coveiros neces-
sitam dos equipamentos para 
efetuarem os trabalhos com 
segurança, principalmente 
por manipularem constan-
temente agentes nocivos à 
saúde”.

Vereador ricardo Piorino
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Foram adiados os dois Projetos de Lei que compu-
nham a ordem do dia da 10ª Sessão Ordinária da 
Câmara de Pindamonhangaba, realizada na manhã 
desta sexta-feira, dia 05 de abril, devido ao feriado 
de São Benedito comemorado segunda-feira, dia 01. 
O Projeto de Lei n° 06/2013, de autoria do vereador 
Ricardo Piorino (PDT), que “Dispõe sobre exigên-
cias urbanísticas para projetos de loteamentos” foi 
adiado por 30 dias a pedido do autor que alegou ser 
necessário um prazo para estudos e análises, após o 
recebimento de um documento externo.
Já o Projeto de Lei n° 25/2013, do vereador Felipe 
César (PMDB), que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de apresentação de caderneta de vacinação para ma-
trícula anual na rede municipal pública e privada de 
ensino do Município de Pindamonhangaba” também 
foi adiado, a pedido do autor, por 60 dias.

Palácio legislativo Dr. geralDo José roDrigues alckmin

rua alciDes ramos nogueira, 860 - loteamento real ville - mombaça 
ceP 12400-900 - PinDamonhangaba/sP - telefone (12) 3644-2250

acesse: www.camaraPinDa.sP.gov.br

Departamento De ComuniCação

Diretora De ComuniCação:
natália lugli Sper

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

robSon luíS monteiro (mtb 18.021)
telefoneS: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

VereaDor Dr. marCos aurélio VillarDi

Diretoria De ComuniCação/CVP

Diretoria De ComuniCação/CVP

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

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

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Tels. (12) 3644-2257 ou 3644-2258

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

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

O vereador Dr. Marcos Auré-
lio Villardi (PR), visando a saúde 
e o bem estar dos cidadãos de 
Pindamonhangaba, apresentou, 
durante a 9ª Sessão Ordinária 
da Câmara, realizada no dia 25 
de março, o requerimento de nº 
729/2013, que solicita ao Prefei-
to, em conjunto com a Secretaria 
de Saúde, de forma regimental, 
estudos e providências para a 
realização de cirurgias ortopé-
dicas que necessitam de prótese 
na Santa Casa de Misericórdia 
de Pindamonhangaba. 

Atualmente os pacientes da 
cidade que necessitam deste 
tipo de cirurgia ortopédica são 
encaminhados para o Hospital 
Regional de Taubaté, entretanto, 
existe uma fila de espera de, apro-
ximadamente, 3 anos, o que influi 
diretamente na qualidade de vida 
destes cidadãos. Deste modo, 
Dr. Marcos Aurélio solicita que 
a Prefeitura de Pinda negocie 

Dr. Marcos Aurélio 
solicita realização de 
cirurgias ortopédicas

com o Diretoria Regional de 
Saúde para que estas cirurgias 
sejam realizadas na Santa Casa 
de Pinda, que tem profissionais 
qualificados e capacitados e que 
conta também, com instalações 
seguras e apropriadas para este 
tipo de atendimento. 

Os moradores da cidade 
serão beneficiados com a como-
didade de serem atendidos aqui 
mesmo, não necessitando mais 
se locomover até Taubaté e as  
cirurgias serão realizadas mais 
rapidamente, não precisando o 
cidadão esperar numa fila de 
3 anos.

“A realização destas cirurgias 
ortopédicas em Pinda será um 
grande passo para que melhore 
a qualidade de vida de todos os 
cidadãos que precisam delas. 
Quando o assunto é saúde, 
sempre temos que agir com 
prioridade”, enfatizou o Dr. 
Marcos Aurélio.

VereaDor Janio arDito lerario

VereaDor Felipe César - FC

Diretoria De ComuniCação/CVP

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 Janio Lerario 
consegue recapeamento 
de rua no Campos Maia

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) conseguiu 
a aprovação da Indicação nº 
321/2013 ao Executivo em que 
solicitava o recapeamento da 
Rua Djalma de Oliveira Fran-
co, no bairro Campos Maia.

A via fica próxima ao fa-
rol e é um local de bastante 
movimento, pois dá acesso ao 
“Túnel do Mombaça”.

Diante da urgência do pe-
dido, o Executivo prontamente 
atendeu a solicitação do verea-
dor e o Departamento de Obras 
já está tomando as devidas 
providências para solucionar 
o problema. 

Janio Lerario diz que exis-

tem vários trechos precisando 
de recapeamento asfáltico e, 
com certeza, serão atendidos 
pela Prefeitura, pois essas 
melhorias geram benefícios à 
toda população do município. 

O vereador Janio enfatizou 
que “está bastante satisfeito 
com o andamento dos traba-
lhos entre Prefeitura e o Le-
gislativo”. Ele salientou ainda 
que “o Prefeito Municipal tem 
procurado atender todos os 
pedidos de vereadores, inde-
pendente de partido político e 
isso é importante, pois quem 
ganha com esta parceria é a 
população de Pindamonhan-
gaba”.

Felipe César – FC quer 
construção de casas 
populares na Zona Rural

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) reitera ao Exe-
cutivo a realizão de estudos 
visando a construção de casas 
populares na zona rural de Pin-
damonhangaba.

O vereador pede a cons-
trução de casas populares 
nos bairros: Ribeirão Grande, 
Colméia, Cruz Pequena, Cruz 
Grande, Bom Sucesso, Mandú, 
entre outros.

De acordo com o vereador 
Felipe César - FC, nas ad-
ministrações passadas foram 
realizadas diversas desapro-
priações que podem atender a 
este projeto. “Precisamos fixar 
o homem no campo, dando con-
dições dignas para sua moradia. 
Até hoje, o que temos visto é a 
construção de casas populares 
na cidade. Precisamos também 
nos preocupar com o trabalha-
dor rural”, destaca o vereador.

Rotatória na Estrada do
Ribeirão Grande
O vereador Felipe César – 

FC, reitera ao prefeito estudos 
e providências para implantação 
de uma rotatória na bifurca-

ção da Estrada 
Jesus Antônio 
Miranda com 
a Estrada dos 
Mirandas, no 
bairro do Ribei-
rão Grande.

Segundo o 
vereador, consi-
derando o gran-
de movimento 
e tráfego que a 
Estrada do Ri-
beirão Grande 
recebe diaria-
mente, princi-
palmente aos 
finais de sema-
na, e os diver-
sos acidentes já 
registrados no 
local e os ris-
cos existentes, 
a construção de 

uma rotatória vai dar mais segu-
rança a todos os usuários desta 
estrada que atende a zona rural 
do Ribeirão Grande. “Temos 
que fazer, e urgente, alguma 
coisa visando a segurança dos 
usuários da estrada do Ribeirão 
Grande e estrada dos Mirandas. 
A construção desta rotatória vai 
possibilitar maior conforto e 
segurança a todos que se diri-
gem a esta região da zona rural, 
muito procurada pelos turistas, 
principalmente nos finais de 
semana”, enfatiza o vereador 
Felipe César.

Quadra no Cruz Pequena
O vereador Felipe César 

– FC pede a administração 
municipal estudos visando 
a construção de uma quadra 
poliesportiva iluminada no 
bairro da Cruz Pequena. Em 
sua justificativa, o vereador 
alega que este é um bairro rural 
muito populoso e carente de la-
zer, principalmente esportivo. 
“A construção desta quadra vai 
proporcionar mais lazer para a 
população do Cruz Pequena e 
bairros vizinhos”.

Professor Eric 
participa de reunião 
com moradores do Pasin

VereaDor proFessor eriC (pr), ao laDo Do 
preFeito Vito arDito (psDB), ConVersa Com 
moraDores Do Bairro Das Campinas

VereaDor proFessor eriC e o presiDente Da 
assoCiação De moraDores Do Bairro pasin, 
Jorge luiz santos gonçalVes, Durante 
reunião no Centro Comunitário

O vereador Professor Eric (PR) 
participou de reunião com mora-
dores do bairro Pasin, em Moreira 
César. O encontrou aconteceu no 
Centro Educacional Municipal 
“Antero Vieira dos Santos” e reuniu 
também integrantes da Associação 
de Moradores. No encontro, o presi-
dente Jorge Luiz Santos Gonçalves 
apresentou várias reivindicações, 
entre elas, construção da Praça Es-
paço Pasin. “Há 33 anos esperamos 
pela praça, com área social, que 
possa oferecer atividades culturais 
e de lazer para os moradores, seme-
lhante a PEC (Praça de Esporte e 
Cultura) que está sendo construída 
no Residencial Liberdade”, expli-
cou Gonçalves. A praça deverá 
ser construída entre a quadra de 
futsal e a Igreja Católica São José. 
A comunidade reivindica também 
construção de uma unidade do PSF 
(Programa de Saúde da Família) 
para atender moradores dos bairros 
Pasin, Mantiqueira, Taipas e Vila 
São José. Outra reivindicação é a 
transformação da quadra de futsal 
em quadra poliesportiva, com co-
berturas e arquibancadas. “Todas 
essas reivindicações serão encami-
nhadas ao Executivo e agradeço o 
convite da diretoria da Associação 
de Moradores do bairro Pasin para 
a reunião e coloco meu gabinete 

sempre à disposição”, ressaltou o 
vereador Professor Eric.

Bairro das Campinas
O vereador Professor Eric, o 

prefeito Vito Ardito Lerario (PSDB) 
e os secretários da cidade  partici-
param de uma reunião no bairro 
das Campinas, com cerca de 300 
moradores na Remefi Alexandre 
Machado Salgado. O vereador 
Professor Eric teve a oportunida-
de de conversar com a população 
sobre várias reivindicações, como 
contratação de mais médicos para 
atendimento no Posto de Saúde, po-
liciamento ostensivo no bairro das 
Campinas, construção de Posto Po-
licial no Cidade Nova, manutenção 
frequente da quadra poliesportiva e 
no alambrado da escola. Durante a 
reunião, o prefeito Vito Ardito Lera-
rio destacou três importantes obras 
a serem executadas: alça do viaduto, 
ampliação da creche e também a 
construção de uma praça. O vere-
ador Professor Eric destacou que a 
reunião foi de extrema importância 
e parabenizou toda a comunidade 
e aos moradores que apresentaram 
as reivindicações. “Parabenizo 
todos vocês que compareceram ao 
encontro e solicitaram importantes 
melhorias à comunidade. Parabeni-
zo também as autoridades presentes 
e coloco-me sempre à disposição 
para trabalhar em prol do bairro”, 
afirmou o vereador.

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador Cal se reúne 
com moradores do 
Feital e Vista Alegre

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) cumpri-
menta o Prefeito Vito Ardito, 
as secretarias, funcionários e, 
principalmente, os morado-
res do Feital e Vista Alegre 
pela participação na reunião 
realizada no último dia 4. Na 
reunião os participantes fize-
ram várias reivindicações e 
as principais escolhidas pelos 
moradores através de votos, 
foram: abertura de uma nova 
via pública para tirar o trânsito 
de caminhões da avenida João 
Francisco da Silva; ampliação 
do Posto de Saúde; implantação 
de um semáforo na saída da 
REMEFI “João Cesario” que 
se encontra na avenida João 
Francisco da Silva.

Os moradores também so-
licitaram pedidos importantes, 
tais como um campo para o 

Vista Alegre e esgoto e asfalto 
na rua Zé Cantoneiro.

Ainda nesta reunião, o 
Prefeito Vito Ardito informou à 
família do Sr. “Zé Gordo” para 
comprar uma casa, pois assim a 
Prefeitura poderá desapropriar 
a atual residência em que a fa-
mília vive e realizar a abertura 
da rua José Elídio Paula Claro, 
no bairro Feital, promovendo 
a ligação desta rua à avenida 
Edarge Vieira Marcondes, no 
bairro Vista Alegre.

Convite
O vereador Cal reforça o 

convite da Prefeitura aos mo-
radores do bairro Parque das 
Palmeiras para a reunião que 
acontecerá nesta terça-feira, 
09 de abril às 19h30, na rua 
Antônio Cassiano nº 352, para 
ouvir as reivindicações e as 
necessidades dos moradores.

VereaDor José Carlos gomes - Cal

Diretoria De ComuniCação/CVP

10ª Sessão Ordinária tem 
adiados dois Projetos de Lei

Diretoria De ComuniCação/CVP
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Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba está ho-

menageando o cineasta Amá-
cio Mazzaropi durante este 
mês, com o evento “Mazzaro-
pi em Cena”. A abertura ofi-
cial da programação foi rea-
lizada no domingo (7), com a 
edição especial do Domingão 
Sertanejo.

O evento trouxe para a 
cidade a apresentação de 
cantores e duplas de músi-
ca caipira, intercalando com 
curiosidades a respeito da 
vida e obra de Mazzaropi. O 
Domingão Sertanejo foi rea-
lizado no espaço Luiz Carlos 
Cardoso “Cardosão”, na Pra-
ça da Liberdade.

Organizado por Luiz Car-
los Cardoso, o Domingão 
Sertanejo Especial teve a pre-
sença de duplas de Pindamo-
nhangaba e Taubaté, como 
Ademar e Geraldo Gama, 
Aguinaldo, Tião e seu acor-
deon, Duo Esperança, Adélio 
e Guaraí, Rosário, Rodrigues 
e Gouvêa, Som, Elimar San-
tos, Xerife e Silvanito, entre 
outros.

Na segunda-feira (8), ti-
veram início duas exposições 
sobre Mazzaropi, com entra-
da gratuita, seguindo até o 
dia 30. A visitação de ambas 

 Maria Fernanda Munhoz
 As inscrições para a fase 

municipal do Mapa Cultu-
ral Paulista estão abertas no 
Departamento de Cultura da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, até o dia 20 de abril. Os 
vencedores do Mapa em sua  
fase municipal serão repre-
sentantes de Pinda na fase es-
tadual do evento, que definirá 
os melhores trabalhos artísti-
cos do Estado de São Paulo.

O Mapa Cultural Paulista 
é uma iniciativa da Secretaria 
de Estado da Cultura, realiza-
do pela Abaçaí Cultura e Arte 
– Organização Social de Cul-
tura, que objetiva identificar, 
valorizar e promover o inter-
câmbio da produção cultural 
no Estado de São Paulo, e 
ao mesmo tempo estimular a 
participação de seus municí-
pios em atividades culturais.

A meta do programa é 
mapear a produção artística 
em todo Estado de São Pau-
lo, cabendo a cada município 
incentivar seus artistas locais 
a participarem deste progra-
ma.

Para a edição 2013/2014 
serão consideradas sete ex-
pressões artísticas: artes vi-
suais (artes plásticas, dese-
nho de humor e fotografia), 

vídeo, canto coral, música 
instrumental, literatura (con-
to, poema e crônica), dança 
e teatro. Lembrando que es-
sas expressões serão desen-
volvidas na fase municipal 
somente se houver procura e 
inscrição por parte dos artis-
tas locais.

As exposições de artes 
visuais, vídeo e literatura já 
estão agendadas para o pe-
ríodo de 27 de maio a 22 de 
junho, no Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, para apre-
ciação do público e do júri. 
De acordo com determinação 
do Governo do Estado, cada 
modalidade terá três jurados 
dentro de sua área de especi-
ficação, sendo dois deles de 
Pindamonhangaba.

As modalidades de canto 
coral, dança, teatro e música 
instrumental serão apresen-
tadas no Espaço Teatro-Gal-
pão, no mês de junho, em 
data a ser definida de acordo 
com o número de inscritos.

O regulamento completo 
pode ser retirado no 
Departamento de Cultura, 
que fica na rua Dr. Campos 
Salles, 530, São Benedito. 
Telefones 3642-1080 e 
3643-2690. 

Maria Fernanda Munhoz 
Os artistas de Pindamonhan-

gaba representarão a cidade 
no XII Revelando São Paulo 
– Vale do Paraíba, festival da 
cultura paulista tradicional, que 
será realizado em São José dos 
Campos entre os dias 6 e 14 de 
julho. A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do Departa-
mento de Cultura, já realizou a 
inscrição da cidade no evento e 
apresentará artesanato e culiná-
ria tradicionais, além de grupos 
folclóricos de Moçambique e 
Congada.

De acordo com o regulamen-
to do festival, são as prefeituras 
que fazem a inscrição confir-
mando a participação da cidade 
e não os artistas individualmen-
te. Além disso, o Departamento 
de Cultura será responsável por 
identificar entre os artistas ca-
dastrados no município, aque-
les que possuem trabalhos que 

atendam as exigências do Reve-
lando.

Para o programa Revelando 
São Paulo, a culinária tradicio-
nal é o conjunto das especiali-
dades e iguarias da cozinha pau-
lista (caipira, tropeira, caiçara, 
piracuara) cujas características 
e peculiaridades identifiquem 
seu município ou região. São 
aquelas resultantes de interação 
social, aprendidas dentro das fa-
mílias, entre amigos ou por ou-
tros integrantes da comunidade, 
assim como no artesanato, em 
que o Revelando entende como 
tradicionais as peças cujas ca-
racterísticas e peculiaridades 
identifiquem o município e ou a 
região e as técnicas tenham sido 
transmitidas, alimentando a ca-
deia do ensina-aprende-ensina.

Além dessas característi-
cas gerais, existe uma série de 
regras para a participação das 
peças artesanais e dos produtos 

culinários, por isso a impor-
tância do papel da Prefeitura 
em identificar seus artistas de 
acordo com o regulamento do 
evento.

Cultura tradicional
A proposta do Revelando 

São Paulo é difundir a diversi-
dade da cultura tradicional do 
Estado. Realizado há 16 anos 
e envolvendo 200 municípios, 
o evento estimula paulistas do 
interior e da capital a conhecer 
a própria história, contada por 
meio de suas tradições.

O Revelando São Paulo 
- Vale do Paraíba é um desdo-
bramento do evento na capital 
paulista. Também é realizado, 
há dez anos, o Revelando Vale 
do Ribeira, em Iguape.

O evento é uma realização 
do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de 
Estado da Cultura e produzido 
pela Abaçaí Cultura e Arte.

O Conselho Mu-
nicipal de Cultura 
(CMC) realiza reu-
nião ordinária nesta 
terça-feira (9), às 18 
horas, na Faculdade 
Santa Cecília (Fasc). 
Os membros e pes-
soas interessadas 
estão convidados a 

participar. Na pauta, 
estão:  a reorganiza-
ção dos representan-
tes da sociedade civil 
e do governo no CMC; 
a documentação do 
CMC – estatutos e ou-
tros; a documentação 
do Fundo; e o Plano 
Municipal de Cultura.

‘Mazzaropi em Cena’ 
terá exposições e cantoria

Duplas e cantores se apresentaram no Domingão Sertanejo especial

Célia Lima

Inscrições para Mapa 
Cultural Paulista 
municipal estão abertas
Artistas locais podem se inscrever 
para representar o município 
no Estado de São Paulo

Conselho Municipal 
de Cultura se reúne 
na terça-feira

Pinda participa do Revelando Vale do Paraíba

será de segunda a sexta-feira, 
das 8  às 17 horas.

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina sedia a ex-
posição de cartazes de filmes 
“Filme em Cartaz – Amácio 
Mazzaropi”.

No saguão da sede da Pre-
feitura será realizada a expo-
sição “Viva Mazzaropi – um 
artista brasileiríssimo”, que 
trará fotos de cenas de filmes 
do cineasta.

A tradicional cantoria no 
túmulo do Mazzaropi será re-
alizada no dia 14 de abril, das 
9 às 12 horas, no Cemitério 
Municipal de Pindamonhan-
gaba. O evento é aberto ao 
público com participação de 
duplas e cantores caipiras de 
Pinda, Taubaté e região de-
clamando versos e cantando 
em homenagem ao cineasta, 
sepultado no Cemitério Mu-
nicipal.

O “Mazzaropi em Cena” 
está sendo organizado pelo 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura, e tem parceria 
com o Museu Mazzaropi e 
o Instituto Mazzaropi, pro-
prietário dos direitos auto-
rais do cineasta e que cedeu 
todo o material para as expo-
sições.

Exposição no Museu Histórico mostra cartazes de filmes

No saguão da Prefeitura, fotos de cenas de filmes

A congada será uma das manifestações participantes do Revelando

Maurino Júnior

Maria Fernanda Munhoz

Arquivo TN



Pindamonhangaba, terça-feira, 9 de abril de 2013

Tribuna do Norte Segundo Caderno

Maria Fernanda Munhoz
As crianças da região do Alto Cardoso se-

rão beneficiadas com as obras de ampliação 
da creche municipal “João Fleury Filho”, lo-
calizada na rua Caraguatatuba. Serão constru-
ídas mais duas salas, além de sanitários mas-
culino e feminino.

Atualmente, a creche atende a 77 crian-
ças de berçário até pré-escola, faixa etária de, 
aproximadamente, 5 anos de idade. Com a 
construção das duas novas salas, até 40 crian-
ças a mais poderão ser atendidas, totalizando 
a capacidade da creche para 117 alunos.

A equipe da Secretaria de Obras da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, responsável pela 

realização do serviço, informou que contará 
com a participação do Exército Brasileiro na 
execução do trabalho, por meio dos oficiais 
que estarão na cidade neste mês. Esse tipo de 
ação faz parte do treinamento para Missão no 
Haiti, pois no país da América Central serão 
feitas atividades similares.

Além das obras de ampliação, serão reali-
zadas a parte hidráulica e elétrica, construção 
do forro de madeira, reforma do parquinho, 
pintura interna e externa, adequação da parte 
de jardim e gramado.

Com a obra, as crianças terão mais espaço 
para a realização de suas atividades, segurança 
e conforto pela readequação do espaço físico.

Serviço terá a colaboração do Exército Brasileiro, 
em treinamento para Missão no Haiti

Creche do Alto Cardoso 
recebe obras de ampliação

Com a construção das duas novas salas, a creche terá vagas para mais 40 crianças. Atualmente, 77 alunos, de berçário à pré-escola, são atendidos no local

A creche fica na rua Caraguatatuba e atende alunos da região do Alto do Cardoso

Mudas de árvores são 
doadas no Viveiro Municipal

Maria Fernanda Munhoz
Mensalmente, a Prefeitura 

de Pindamonhangaba realiza 
a doação de mudas de árvo-
res para a população. Um to-
tal de 60 mudas é repassado 
às pessoas interessadas em 
plantar árvores em calçadas 
e na área rural do município.

Além de embelezar a cida-
de, atrair pássaros e permitir 
o desenvolvimento da fauna, 
as árvores proporcionam con-
forto ambiental, absorvendo 
e refletindo os raios solares, 

A população pode retirar mudas de árvores 
mensalmente no Viveiro Municipal

Agentes de trânsito passam por treinamento para melhor atender os munícipes
daniela GonçalVes

 Os agentes de trânsito de Pin-
damonhangaba estão passando por 
um curso de requalificação para a 
melhoria do desenvolvimento dos 

trabalhos na cidade.
A capacitação de 30 horas con-

ta com a colaboração do Corpo 
de Bombeiros da cidade e abran-
ge Noções de Primeiros Socorros, 

Relações Interpessoais, Controle 
de Fluxo de Pedestres e Veículos, 
Educação no Trânsito, Sinalização, 
Patrulhamento a Pé e Motorizado, 
dentre outros importantes pontos a 

serem trabalhados pelos agentes.
Aproximadamente 25 agentes 

de trânsito participam do curso de 
requalificação com aulas teóricas 
e práticas, ministradas pelo Corpo 

Técnico do Deptran – Departamen-
to de Trânsito de Pindamonhangaba.

O curso visa qualificar melhor 
os agentes para oferecer um servi-
ço de qualidade a população. 

refrescando o ambiente atra-
vés da absorção de água do 
subsolo para a atmosfera, e 
contribuem para a retenção 
de materiais poluentes para a 
realização de sua fotossíntese.

Em abril, a doação de mu-
das será realizada nos dias 23 
(apropriadas para calçadas) e 
25 (nativas e frutíferas). Para 
participar da doação, os mu-
nícipes devem ir ao Viveiro 
Municipal, nos dias indi-
cados, e retirar uma senha. 
Serão distribuídas 30 senhas 

por dia e as mudas serão dis-
tribuídas em seguida.

Para o dia 23, serão entre-
gues mudas apropriadas para 
calçadas, das 8 às 10h30, 
sendo que cada pessoa pode 
retirar até duas mudas. As 
espécies são: murta, rezedá, 
chorão, merindiva, dedaleiro, 
ipê de jardim, escova de gar-
rafa e flamboyant de jardim.

Para o dia 25, as mudas 
de árvores nativas e frutíferas 
nativas serão entregues tam-
bém das 8 às 10h30. Cada 
pessoa poderá retirar até 14 
mudas, sendo 12 de nativas e 
duas de frutíferas. A entrega 
será somente para moradores 
da área rural, chácaras e sí-
tios. É necessário apresentar 
comprovante de residência.

Cada pessoa poderá vol-
tar a retirar uma muda após 
60 dias.

O Viveiro Municipal fica 
no Departamento de Meio 
Ambiente, na avenida 
Manoel César Ribeiro, s/
nº, após a entrada para 
o bairro Maricá. Em caso 
de dúvidas, o telefone de 
contato é o 3645-1494.

Espaço teatro-galpão 
recebe poltronas estofadas

Maria Fernanda Munhoz
 As obras de reforma do 

Espaço teatro-galpão conti-
nuam em ritmo acelerado, 
com o início da instalação 
das poltronas estofadas, na 
segunda-feira (8). A pintura 
da parte interna do prédio foi 
realizada, assim como a troca 
do piso, a reforma dos sanitá-
rios e a adequação das insta-
lações.

Outras obras ainda estão 
sendo realizadas para a ade-
quação do prédio. Ainda nesta 
semana, após a colocação das 
poltronas, o Setor de Elétri-
ca da Prefeitura dará início à 
instalação da parte técnica do 
local. Ainda estão previstas as 
sinalizações internas, garan-
tindo a segurança da plateia. 

Além das poltronas, há 
uma área especialmente de-
limitada para cadeirantes, 
assim como também foram 
reformados os sanitários, 
garantindo espaço adaptado 
para deficientes. 

A intenção é oferecer 
mais conforto e comodidade 
para artistas e público que 
frequentam o local, hoje úni-

Diretor de Cultura acompanha a instalação das 
poltronas estofadas na plateia do teatro-galpão

Célia Lima

co espaço teatral da cidade.
De acordo com informa-

ções da Secretaria de Obras 
da Prefeitura, a parte exter-
na do prédio está recebendo 

pintura. A empresa contrata-
da colocará o novo piso nos 
camarins e o próximo passo 
da obra será a execução do 
projeto de fachada.

Maria Fernanda Munhoz 

Célia Lima

Célia Lima



APL agradece apoio da Tribuna
Pelo apoio que tem dado à entidade na cobertura 

de suas sessões solenes e demais atividades por ela 
realizadas, em  17 de dezembro de 2012, o jornal 
Tribuna do Norte foi homenageado na solenidade 
comemorativa aos 50 anos da Academia Pindamo-
nhangabense de Letras. 

10 Pindamonhangaba, terça-feira, 9 de abril de 2013  
Tribuna do Norte

P O R T A R I A   Nº  047/2013    
 Nomeia  Assessor  Parlamentar II
 A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE:

Art 1º - Nomear LUÍS EDUARDO AMBRÓSIO para o emprego de  ASSESSOR  PARLAMENTAR 
NÍVEL II do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos 
termos das Leis nºs 5.183/2011 e 5.510/2013, com salário de R$2.576,37  (dois mil quinhentos e se-
tenta e seis reais e trinta e sete centavos), a partir do dia 02 de abril de 2013, nos termos contratuais.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
      Presidente

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

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

 Publicada no D R H .  
        Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - 
    Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

 P O R T A R I A   Nº  044 / 2013.                
 
Dispõe sobre a alteração de  emprego de Assessor  Parlamentar  Nível  II  para Nível III.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE que:
Art 1º – O Senhor MARCELO CIPRIANO ALVES Assessor Parlamentar NÍVEL II, passa           para 
o emprego de Assessor Parlamentar NÍVEL III,  do quadro de pessoal de provimento   em comissão 
desta Casa, nos termos da Lei nº 5.183/2011, com salário de R$3.210,00  (três mil duzentos e dez 
reais), a partir do dia 02 de abril de 2013, nos termos contratuais.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
  Presidente

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

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

 Publicada no D R H .
 

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

  P O R T A R I A   Nº  046/2013    
Nomeia  Assessor  Parlamentar I
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Nomear LUIS CARLOS DA COSTA para o emprego de  ASSESSOR  PARLAMENTAR NÍVEL 
I do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos termos 
das Leis nºs 5.183/2011 e 5.510/2013, com salário de R$1.545,83  (um mil quinhentos e quarenta 
e cinco reais e oitenta e três centavos), a partir do dia 02 de abril de 2013, nos termos contratuais.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Pindamonhangaba, 02 de abril  de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
      Presidente

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

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

Publicada no D R H .              
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - 

Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

P O R T A R I A   Nº 045/ 2013.
Dispõe sobre a alteração de  emprego de Assessor  Parlamentar  Nível  I  para Nível II.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE que:
Art 1º - A servidora JULIANA MARIA GOMES  Assessora Parlamentar NÍVEL I  passa a ocupar 
a vaga do emprego de Assessor Parlamentar NÍVEL II,  do quadro de pessoal de provimento em 
comissão da Casa, nos termos da Lei nº 5.183/2011, com salário de R$2.576,37 (dois mil, quinhen-
tos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos),  a partir do dia 02 de abril de 2013, nos termos 
contratuais.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
      Presidente

 Vereador MARTIM CESAR  Vereador RODERLEY MIOTTO
      1 º Vice-Presidente           2º  Vice-Presidente
         Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                 Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
           1° Secretário                       2° Secretário
Publicada no D R H

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

APL – entidade de 
utilidade pública

A APL- Academia Pindamonhangabense de Le-
tras é criação de uma Lei Municipal, a de nº 664 
de 18 de dezembro de 1962. Esta lei originou-se 
de projeto do, na época vereador, Dr. Paulo Emílio 
D’Alessandro, propositura subscrita pelo também 
vereador , jornalista Aníbal Leite de Abreu. A lei foi 
sancionada pelo prefeito Manoel  Ribeiro.

Foi declarada de utilidade pública de acordo com 
a lei nº 3.845, de 19 de outubro de 2001, assinada 
pelo prefeito Vito Ardito Lerario no cumprimento de 
seu terceiro mandato à frente do Executivo Muni-
cipal de Pindamonhangaba.  Na ocasião, também 
assinaram a lei de utilidade pública, o secretário de 
Finanças Dr. Humberto Bassanello  e,  tendo sido 
publicada e registrada na Procuradoria Jurídica da 
Prefeitura,  a assessora jurídica Dra. Synthea Telles 
de Castro Schmidt. 

A atual diretoria da APL  é assim constituída: 
presidente – Alberto Marcondes Santiago; vice
-presidente – Luiz Carlos Loberto; 1º secretário – 
Benedito Aércio Bondiolli Muassab; 2º secretário 
– Altair Fernandes Carvalho; 1º tesoureiro – Fer-
nando Prado Rezende; 2º tesoureiro – José Valdez 
de Castro Moura. 

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 16/04/2013 às 14:30 horas

ESCRITURÁRIO

13º PEDRO CUNHA DO AMARAL SILVA
RUA ALFREDO MACRUZ, 74 – SANTA CECÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-280 

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 16/04/2013 às 15:00 horas

34º ELOIZA DA SILVA SALES
RUA OLGA MARCELINO DA SILVA MOREIRA, 79 – MONTE BELO
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-505

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 16/04/2013 às 15:00 horas

35º VANIA APARECIDA JOFRE
RUA OSWALDO ARANHA, 919 – APTO. 1 – VILA ZELIA
LORENA – SP
CEP 12606-000

VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 177/2012
Contrato nº 306/2012

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipa-
mentos semafóricos completos em cruzamentos do Município.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: BBC Sinalização Indústria e Comércio Ltda.
Data de assinatura: 30/11/12.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 38.758,00.
Assina pela contratada: Marcos Valério Borges.
Assinam pela contratante: José Ricardo Manckel Amadei.
Gestor do contrato: José Ricardo Manckel Amadei.

PREGÃO Nº 177/2012
Contrato nº 307/2012

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipa-
mentos semafóricos completos em cruzamentos do Município.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Farol Sinalização Viária Ltda.
Data de assinatura: 30/11/12.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 23.650,00.
Assina pela contratada: Frederico Eduardo Nogueira.
Assinam pela contratante: José Ricardo Manckel Amadei.
Gestor do contrato: José Ricardo Manckel Amadei.

PREGÃO Nº 177/2012
Contrato nº 308/2012

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipa-
mentos semafóricos completos em cruzamentos do Município.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Fokus Brasil Sinalização Viária Ltda.
Data de assinatura: 30/11/12.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 26.900,00.
Assina pela contratada: Luciana Majima de Almeida.
Assinam pela contratante: José Ricardo Manckel Amadei.
Gestor do contrato: José Ricardo Manckel Amadei.
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

Trovadores Brasileiros
Do extinto jornal 7 Dias, edição de 14/1/1962, 

duas trovas sobre o tema ‘amores’, de autoria 
de trovadores brasileiros que eram  os premia-
dos da época:

Levando a felicidade
de meus passados amores,
levo o esquife da saudade,
todo enfeitado de flores.
   Bittencourt de Sá

Felizes os trovadores,
romancistas de quadrinha,
que fazem de seus amores
romance de quatro linhas.
   Durval Mendonça

E para encerrar a coluna, uma trova democrá-
tica  do trovador colombiano Belén Manrique 
Castañ:  

  Para salir adelante
es necessária la unidad
hablando el mismo idioma
el triunfo pudes lograr

LEI Nº 5.524, DE 03 DE ABRIL DE 2013
Altera a Lei nº 4.074, de 13.10.2003, que “Proíbe a utilização de copos e embalagens de vidro em 
reuniões e aglomerações abertas ao público.
(Projeto de Lei nº31/2013, de autoria do Vereador Professor Eric de Oliveira)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica acrescido  o Parágrafo Único ao Art. 1º da Lei nº 4.074, de 13.10.2003, com a seguinte 
redação:
“Art. 1º (...)
Parágrafo Único.  Fica também proibida a utilização de garrafas e copos de vidro ou similares, nas 
reuniões ou aglomerações abertas ao público, ainda que não adquiridos no local”.
Art. 2º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal  

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.994, DE 11 DE MARÇO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, NOMEIA 
os senhores abaixo para constituírem a Comissão de Medicamentos e Assistência Farmacêutica - 
COMAF:

-  Clarissa Abud Dantas de Oliveira
- Flavia Regina Dias Guedelha
- Lídia Maria B. Giroldo dos Santos
- Veraniza do Prado
- Dra Carmen Lucia Rodrigues Conti
- Dra Dulce Abirached Abud Dantas de Oliveira
- Dra Elizabeth Bassi Puebla da Nóbrega
- Dr. Erik Oliveira Lang
- Dr. Francisco Duarte Souza Aguiar
- Dra Maria de Fátima Skinner
- Dra Marilia Rios Freire
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 11 de março de 2011.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Memo nº028/2013-SES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

                      PORTARIA GERAL  N.º 4.005, DE 25 DE MARÇO DE 2013. 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do §1º do art. 7º da Lei nº 2.939, de 22 de novembro de 1993, Resolve NOMEAR os 
senhores abaixo relacionados para constituírem Comissão Técnica do IPTU:

-  José Francisco Fernandes   - Diretor do Departamento de Ações Fundiárias
 
-   Ciniro Fernandes  - Chefe de Serviço 

-   Germano Miguel de Assis                    - Engenheiro Civil

-  Otávio Vieira da Silva                  - Oficial Administrativo

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
especialmente a Portaria Geral nº 3.908, de 31 de agosto de 2012.
Pindamonhangaba, 25 de março de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de março de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

 SAJ/app/ Memo nº149/2013-SEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA GERAL Nº 4.013, DE 05 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, Concede AFASTAMENTO, a pedido,  a Sra Maria Conceição Bispo, Diretora do Departamento 
de Assistência Social, pelo período de  02 a 11 de abril de 2013, e designa a Sra. Ranta  Bertoloto 
Serra de Carvalho Pimentel, Coordenadora de Programa Social para responder pelo Departamento 
de Assistência Social durante o período de afastamento.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 02 de abril de 2013
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de abril de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.014, DE 05 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, NO-
MEIA o Sr. Edson Macedo de Gouvêa, para o emprego de provimento em comissão de Secretário de 
Administração, a partir de 08 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de abril de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.015, DE 05 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 
20.12.05, Resolve DESIGNAR o Sr. Marco Antonio Amaral de Souza, escriturário, para 
substituir o Sr. Pedro Paulo Dias, Chefe do Procon, durante o período em que o mesmo 
encontrar-se em gozo de férias, de 02 de abril a 1º de maio de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de abril de 
2013. 

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
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Esportes

Marcos cuba
Judocas de diversas cate-

gorias e classes participaram 
de uma seletiva da modalida-
de no último sábado (6), no 
ginásio “Raquelzão” (ao lado 
do Centro de Treinamen-
to Luiz Calói),  organizada 
pela Secretaria de Esportes 
da Prefeitura. O objetivo é 
‘pinçar’ os atletas que de-
fenderão a cidade nos Jogos 
Abertos da Juventude.

Na modalidade judô, os 
Jogos Abertos da Juventude 
estarão contando com a parti-
cipação de representantes do 
Vale do Paraíba, Litoral Nor-
te e Serra da Mantiqueira. 
Ainda não foram definidos 
os locais, horários e datas das 
lutas, que deverão ocorrer 
em maio. Neste esporte não 
existe a fase sub-regional, só 
a regional, onde o campeão 
tem presença confirmada 
para a fase estadual.

Guilherme Machado Cé-
sar, morador da região cen-
tral de Pindamonhangaba, 

O jogador brasileiro, pin-
dense, Luiz Gustavo, sagrou-
-se campeão pelo Bayern 
de Munique na Bundesliga, 
Campeonato Alemão, no úl-
timo sábado (6). A equipe de 
Munique conquistou o título 
por ter 20 pontos de vanta-
gem sobre o segundo colo-
cado, o Borussia Dortmund. 
O gol da vitória foi marcado 
pelo meia Schweinsteiger, 
placar final 1 x 0.

O Bayern de Munique 
junta, assim, a Bundesliga à 
Supertaça alemã já conquis-

tada no início da temporada.
Pela Champions League, 

o time da Baviera bateu a 
Juventus, da Italia, por 2-0, 
na partida de ida. O duelo da 
volta será dia 14 de abril, em 
Turim.

Luiz Gustavo tem se 
destacado pela atuação e re-
centemente foi convocado 
por Felipão para defender a 
camisa brasileira. Há possi-
bilidades de o atleta ser con-
vocado para a Copa das Con-
federações e também para a 
Copa de 2014.

Marcos cuba
As equipes Sub 15 e Sub 

17 de basquete de Pinda-
monhangaba venceram as 
primeiras partidas pela Liga 
Paulista. Os jogadores en-
frentaram Ubatuba e con-
quistaram a vitória. O placar 
foi apertado do início ao fim, 
a união superou os obstácu-
los. O Sub 15 venceu por 32 
x 31, já o Sub 17 fechou em 
43 x 17.

Na categoria Adulto, os 
representantes da casa perde-
ram para o time de Jandira, 
mas lutaram até o último se-
gundo, com o placar final de 
55 x 52. O próximo desafio 
acontece em maio.

Pinda vai enfrentar equi-
pes de alto nível e, para isto, 
está treinando duas horas diá-
rias, de segunda a sexta-feira.

O atleta Givanildo Justo, 
veterano da equipe adulta, 
conta que o time iniciou os 

treinamentos há duas sema-
nas e vai intensificar os co-
letivos para alcançar bons 
resultados.

Os times Sub 15 e Sub 17 
são formados pelos atletas 
que iniciaram nas equipes de 
base. Os jogos não são fáceis, 
de acordo com o técnico, já 
que nestas categorias o índi-
ce das equipes é alto.

Nicolas do Amaral Pinto, 
15 anos, é atleta da categoria 
Sub 15 e garante que repre-
sentar a cidade é muito bom, 
porque o basquete é um es-
porte que ele gosta bastante.

Alisson Carlos da Sil-
va, 16 anos, treina bas-
quete há cinco anos e 
afirma que representar a 
cidade é uma sensação 
incrível. “Esse jogo foi 
muito especial e estou 
muito feliz em vestir a 
camisa de Pindamonhan-
gaba”, disse Silva.

Maria Fernanda 
Munhoz

A 3ª Jeep Romaria Na-
cional, organizada pelo Jipe 
Clube de Taubaté e equipe 
Osmarvado, passou por Pin-
damonhangaba neste do-
mingo (7), seguindo para a 
Basílica de Aparecida. Mais 
de 150 jipeiros almoçaram 
na cidade, antes de pegarem 
a estrada para Aparecida, 
onde foram assistir à missa 
das 16 horas, exclusiva para 
os amantes do jipe, com o 
intuito de agradecer a Nossa 
Senhora pelas bênçãos rece-
bidas durante o ano.

De acordo com o ideali-
zador da romaria e um dos 

organizadores do evento, 
Carlos Lobo, além dos in-
tegrantes de Taubaté, parti-
ciparam também jipeiros de 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Santa Isabel, Itu, Osasco, 
Campos dos Goytacazes-RJ 
e Vila Velha-ES, entre ou-
tros.  A saída foi de Taubaté 
e o percurso foi realizado em 
100 km até Aparecida, sendo 
80% em estrada de chão.

O almoço foi feito no Res-
taurante Alecrim, integrante 
do programa de desenvolvi-
mento de turismo rural reali-
zado pelo Departamento de 
Turismo da Prefeitura de Pin-
damonhangaba. A chef do es-
tabelecimento, Ellen Claudia, 

participou de todos os cursos 
oferecidos pela Prefeitura 
em parceria com instituições 
renomadas como o Sebrae 
e o Senar. Ela destaca a im-
portância desse apoio em sua 
formação para a realização de 
seu sonho, o restaurante que 
atende a turistas e moradores 
de Pindamonhangaba aos fi-
nais de semana e feriados.

Um dos organizadores do 
encontro de jipes, Marcelo 
Manfredini, frisou que o res-
taurante foi escolhido como 
parada da romaria por sua 
localização estratégica, es-
tacionamento amplo, espaço 
físico e também pela acolhi-
da dos proprietários.

Pinda vence duas partidas pela 
Liga Paulista de Basquete

Judocas participam de seletiva 
para representar a cidade

conta que representar a cida-
de é uma sensação muito boa.

Tamires Brandão, mora-
dora do bairro Liberdade, 
diz que representar Pinda é 

uma honra, porque é mora-
dora da cidade e treina aqui  
há mais de dez anos. “Pude 
observar que os judocas da-
qui são de alto nível. Estou 

com uma expectativa posi-
tiva para os Jogos Abertos 
da Juventude e acredito que 
traremos bons resultados”, 
disse a judoca.

Jeep Romaria Nacional passa por Pinda

Luiz Gustavo sagra-se 
campeão alemão

Os atletas de Pinda, orgulhosos em representar a cidade, estão se preparando para os próximos jogos

Os judocas estão se preparando para conquistar bons resultados nos Jogos Abertos

Célia Lima

Marcos Cuba

Divulgação

Acima parte dos jipes 
que fazem parte da 
Romaria Nacional. 
Ao lado, Jeep com 
imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, que 
é o primeiro dos 150 
veículos que participam 
do ato de fé e aventura

O atleta foi revelado nos campos de futebol de Pinda

André Nascimento
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Esportes

Marcos Cuba

Odirley Pereira

Maria Fernanda Munhoz
O 3º Encontro de Aeromo-

delismo de Pindamonhanga-
ba foi realizado no domingo 
(7), no Parque da Juventu-
de, pelo Clube de Aeromo-
delismo de Pinda (Capi). O 
evento contou com o apoio 
da Prefeitura que, além de 
ceder a área, adequou a pista 
de aeromodelismo e garantiu 
infraestrutura para a realiza-
ção do encontro.

Durante todo o dia, os pi-
lotos puderam participar le-
vando seus aeromodelos para 
exibição e o público pôde 
conhecer um pouco mais so-
bre esse hobby que, segundo 
os aeromodelistas, é muito 
sério, pois os aeromodelos 
são utilizados inclusive para 
auxílio em resgates em locais 
de difícil acesso.

De acordo com um dos or-
ganizadores, Marcos Blanes, 
participaram aeromodelis-
tas de Pinda e cidades como 
Guaratinguetá, São José dos 
Campos, Taubaté, São Pau-
lo e Guarulhos, entre outros 
locais. Para participar, cada 
piloto colaborou com R$20, 
que serão transformados em 
kits para idosos do Lar de Ve-
lhos São Vicente de Paulo.

Entre as atrações do dia, 
exibição do evento em ví-
deo aéreo em tempo real, 
voo panorâmico, praça de 
alimentação, exposição e 
pista livre para os modelos 
durante todo o evento. O 
encontro foi finalizado com 
a “caça a raposa”, quando 

Marcos cuba
Cerca de 40 jogadores de 

futebol de Pindamonhan-
gaba, da categoria Sub 19, 
participaram de um ‘penei-
rão’ da modalidade, realiza-
do na tarde de quarta-feira 
(3), no campo do Centro Es-
portivo João Carlos de Oli-
veira “João do Pulo”, para 

participar dos Jogos Aber-
tos da Juventude.

A Secretaria de Esportes 
e Lazer agradece a todos 
os atletas que participaram 
da seletiva e informa que o 
primeiro jogo ocorrerá sá-
bado (13), contra Taubaté, 
em hora e local ainda a se-
rem confirmados. 

Jogadores de futebol 
de Pinda apresentam 
habilidades para 
conquistar vaga

Parque da Juventude recebe 3º Encontro 
do Aeromodelismo de Pinda

todos os aeromodelos esti-
veram no ar, em busca da 
“raposa”, ou seja, um outro 
aeromodelo marcado com 

uma fita e que deveria ser 
perseguido.

O presidente do Capi, 
Maurício Donegatti, agra-

deceu à Prefeitura de Pinda-
monhangaba pelo apoio na 
realização do evento e às em-
presas patrocinadoras. 

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Aeromodelistas de Pinda e região levaram seus aviões para exposição e vôo na 
pista do Parque da Juventude. A Prefeitura disponibilizou estrutura para o evento

O Campeonato Salonão 
2013 tem movimentado os 
ginásios esportivos de Pinda-
monhangaba. Neste primeiro 
semestre, estão disputando os 
atletas das categorias Sub 11 
e o Adulto (principal). 

Todas as quintas-feiras 

ocorrem as partidas do 
Sub 11, no ginásio da As-
sociação Atlética Ferrovi-
ária, porém, nesta semana 
haverá jogo na terça-feira 
(9), às 19 horas. O time 
AA Ferroviária enfrenta o 
Alviverde.

População pode conferir 
os jogos de futsal

Confira a programação para 
acompanhar os jogos

Quarta-feira (10) – CE Zito 
20 horas (Adulto) - Ipê II x Estrela FC
Bar Zé do Café B x 100 Nome Futsal
Quinta-feira (11) – ginásio Alto Tabaú 
20 horas (Adulto) - Araretama x Bar do Zé do Café B
Bar do Zé do Café A x Selp
Quinta-feira (11) – ginásio Tobias Salgado (Ferroviária)
19 horas  (Sub 11) - PS Grêmio União x Nova Esperança
Projeto Viva x Grêmio União
Família Fut. Lorena x EC Agenor
Sexta-feira (12) – ginásio Jardim Eloyna 
20 horas – (Adulto) - 100 Nome Futsal x Ipê II
Unidos Araretama x Arsenal

Araretama e Abaeté decidem 
Copa Regional de Futebol

ArAretAmA
O Araretama conseguiu 

a vaga após bater o Vila São 
Geraldo por 3 a 2, no domin-
go (7), no campo da Afizp. 
André e Gá fizeram dois a 
zero para o Araretama no 
primeiro tempo. Na segun-
da etapa, o Vila São Geraldo 
pressionou bastante, mas o 
goleiro do Araretama, ‘São 
Paulino’, sempre afastava o 
perigo.

Em um contra-ataque, 
Castor ampliou para o time de 
Pinda. Com 3 a 0 no placar, o 
Araretama tentou administrar 
a partida, mas dois jogadores 
foram expulsos, Guga e Cas-
tor. Só não ficou pior porque 

Araretama e Abaeté se enfrentam no  domingo (14), às 10h30, 
no estádio do Fluminense, pela final da Copa Regional Amador, 
organizada pela Liga de Futebol e com apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba

Juninho, do Vila, também le-
vou cartão vermelho.

O Vila São Geraldo des-
contou com gols de Maicon 
e Lucas Eduardo. Mas já era 
tarde. Araretama classificado 
para a Final

AbAeté
O Abaeté carimbou o pas-

saporte para a final do Ama-
dor após vencer o Floresta 
por 1 x 0. O jogo ocorreu no 
campo do Fluminense, na 
Vista Verde. O gol da vitó-
ria foi marcado pelo volante 
Marcelo.

Com um a zero no placar, 
os atletas do Abaeté passa-
ram a fazer a famosa cera. 

Mesmo com a pressão do 
Floresta, a equipe não con-
seguiu superar a defesa do 
Abaeté.

Entre o primeiro tempo e 
a etapa complementar, a par-
tida ficou interrompida por 
várias vezes devido às recla-
mações dos jogadores. 

Ao fim, a equipe come-
morou a vaga e o técnico 
Jaílson Paulino, do Abaeté, 
afirmou que a força e garra 
dos jogadores fizeram di-
ferença. “Esta é a primeira 
vez que eles participam do 
campeonato. Neutralizamos 
o time deles e tivemos esta 
vitória sofrida”.

Fato curioso é que na fase 
de classificação, o Floresta 
havia goleado o Abaeté por 
7 x 0.

FinAl do Cinquentão 
Também no domingo (14), 

o Colorado e Vila São Geral-
do vão disputar o título do 
Cinquentão às 8h30, a parti-
da será realizada no mesmo 
campo. Os organizadores da 
Copa Regional agradecem o 
apoio da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da Se-
cretaria de Esportes. Goleiro do Araretama, “São Paulino”, foi um dos responsáveis pela classificação

“Peneira” selecionou jovens futebolistas da cidade
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