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Pinda deve vacinar 20 mil
pessoas contra a gripe
Câncer bucal:
diagnóstico será
feito na Unidade
de Saúde

Pindamonhangaba pretende vacinar 20 mil pessoas contra a gripe até o dia 26 de abril.
A campanha começa nesta segunda-feira (15) e a meta é imunizar 80% da população alvo.
Em 2012, 20.700 pessoas do grupo prioritário receberam a vacina no município e a equipe
espera superar a meta estabelecida pelo Governo Federal.
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Após ser imunizada, contra a gripe, a pessoa também poderá procurar o dentista da unidade de saúde
para fazer o diagnóstico do câncer
bucal. Quanto antes detectado, maiores são as chances de cura.
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Segunda parcela
do IPTU deve ser
paga até dia 15

Os times do Araretama e Colorado irão enfrentar, respectivamente,
Abaeté e Vila São Geraldo, neste domingo (14). Os jogos serão realizados
no campo José Ramiro dos Santos
"Ramirão", o Fluminense, a partir das
8h30. No Cinquentão o árbitro será
Luiz Flávio de Oliveira e Wilson Luiz
Seneme no Amador.
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Ruas do Goiabal
recebem obras
de infraestrutura

Esportes 14

Segundo Caderno

Pessoas com mais de 60 anos estão no grupo prioritário da vacinação contra a gripe

Segundo Caderno

Assembleia de
Deus promove
atividades
culturais

Parque das Palmeiras e Vila
São Paulo terão novas obras
Os moradores do Parque das Palmeiras, durante reunião realizada pela Prefeitura de Pindamonhangaba no loteamento,
na terça-feira (9), solicitaram um novo asfalto. No encontro com a população do Vila São Paulo, a prioridade foi a construção
de uma escola e de uma unidade de saúde.
Célia Lima

Homicídio é
investigado pela
Polícia Civil
Polícia 5

SEXTA-FEIRA - 12/4
Moradores da Vila São Paulo (foto acima) durante escolha das prioridades para o bairro

18ºC
27ºC

SÁBADO - 13/4
Chuva,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
28ºC

DOMINGO - 14/4
Nublado com
possibilidade de
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
24ºC

SEGUNDA-FEIRA - 15/4
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
24ºC
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Aplicação de inseticida fortalece
combate à dengue na cidade
Os casos de dengue estão alarmando a população e é necessária
uma atitude eficaz. A Prefeitura tem
aplicado inseticidas e feito vistorias
nas residências para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti
e pede a contribuição dos moradores.
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Militares
comemoram
Dia da Arma de
Engenharia
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previsão
do tempo

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Célia Lima

Os militares de Pindamonhangaba
comemoraram o Dia da Arma de Engenharia na última quarta-feira (10).
Participaram da solenidade, integrantes do 2º Batalhão de Engenharia de
Combate - Batalhão Borba Gato, da
11ª e 12ª Companhia de Engenharia
de Combate Leve, entre outros.
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Variação de
nebulosidade

A rua Joaquim Ramos, na Vila São
João, no Distrito de Moreira César,
está recebendo um ramal de galeria
de águas pluviais e uma boca de lobo.
A obra deve ser concluída até o final
da próxima semana e vai evitar enchentes no local.
A rede de condução de águas está
ao lado do campo do Colorado .

Segundo Caderno

"Ramirão"
recebe ﬁnais da
Copa Regional
e Cinquentão

Sabesp
apresenta
plano de
melhorias

Serviço evita
enchentes na
Vila São João

Equipe de Controle de Vetores realiza
termonebulização nas ruas centrais

Cidade
participará
da Feira
Internacional
de Turismo
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Célia Lima

Tradicional
presépio é
restaurado

As figuras do tradicional presépio
que enfeita a cascata da praça Monsenhor Marcondes, na época natalina,
desde 1964, estão sendo restauradas
pelo artista que as esculpiu, Zé Santeiro, com a ajuda de sua esposa,
Dona Cida.
Cultura & lazer 8

2

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 12 de abril de 2013

Editorial

Segunda parcela do IPTU deve ser paga até dia 15

Atenção especial à Saúde
Pindamonhangaba participa, a partir da próxima
semana, de uma importante campanha nacional a
favor da saúde: a vacinação contra a gripe. Além
disso, o município está fazendo outra ação fundamental, que é o intenso combate ao mosquito transmissor da dengue. Ambas visam garantir a saúde a
todos os cidadãos.
No caso da dengue, o Ministério da Saúde divulgou, recentemente, dados que informam que
idosos apresentam 12 vezes mais risco de morrer
da doença do que as pessoas das outras faixas etárias, sendo que do total de óbitos dos três primeiros
meses deste ano, 42% foram de pessoas acima de
60 anos. Por isso, aos primeiros sintomas da doença, é necessário procurar a unidade de saúde mais
próxima.
Contudo, o melhor ainda é a atenção à prevenção. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se reproduz nos quintais
das residências, em água parada. Mesmo com a
aplicação de inseticida pela Prefeitura, os munícipes devem fazer a sua parte e eliminar os possíveis criadouros do mosquito, já que o inseticida não
mata as larvas.
Outra doença que ameaça crianças e idosos é
a gripe. A campanha de vacinação começa nesta
segunda-feira (15), em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 31,3 milhões de brasileiros e, para isso, serão distribuídas 43 milhões de
doses da vacina.
Em Pindamonhangaba, o objetivo é alcançar 20
mil pessoas, entre: idosos com 60 anos ou mais,
crianças de seis meses a dois anos, indígenas,
gestantes, mulheres no período de até 45 dias após
o parto (em puerpério), população carcerária e proﬁssionais de saúde. Também fazem parte do grupo
pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais –
essas deverão apresentar prescrição médica para
tomar a vacina.
A campanha segue até o dia 26 de abril, com o
tema “Quem lembra da vacina se protege da gripe”.
O dia “D” contra a gripe será 20 de abril, quando
toda a cidade deverá se mobilizar para atingir a
meta da vacinação.
Em todo o país, serão 65 mil postos de vacinação e haverá a participação de 240 mil proﬁssionais
da saúde, com a utilização de 27 mil veículos, entre
terrestres, marítimos e ﬂuviais. A ação é uma parceria entre as três esferas gestoras do Sistema Único
de Saúde – Ministério da Saúde com as secretarias
estaduais e municipais.
Para apoiar as ações de mobilização da população e de preparação das equipes de saúde da
família, o Ministério da Saúde está enviando aos
estados e municípios R$ 24,7 milhões, recursos
que serão repassados do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais.
Mais uma vez, a população deve fazer a sua
parte e comparecer aos locais de vacinação. As
pessoas que receberão a vacina gratuitamente são
integrantes do grupo de maior vulnerabilidade para
sofrer complicações graves da doença e até mesmo chegar a óbito.

Os munícipes que efetuarão
o pagamento da segunda parcela
da cota dupla, ou parcelamento
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), devem ﬁcar atentos
à data do vencimento.

12/4 – Dia do Obstetra, Dia da Carta Régia, Dia da Intendência do
Exército, Dia da Parteira, Dia do Cosmos.
13/4 – Dia do Hino Nacional, Dia do Beijo, Dia do Jovem.
14/4 – Dia Internacional do Café, Dia da América, Dia Pan-Americano.
15/4 – Dia do Desenhista, Dia da Conservação do Solo, Dia do
Desarmamento Infantil.

ção Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Para pagamento em duas
cotas, o munícipe terá desconto
de 5%. Já pagamento em até 10
parcelas, com desconto de 2%

até a data do vencimento de cada
parcela. As parcelas subsequentes terão o vencimento no dia 15
de cada mês.
Informações pelo www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Assembleia de Deus convida para atividades culturais
A Igreja Assembleia de Deus
– Ministério Belém – do loteamento Azeredo, no Distrito de Moreira
César, promove nos dias 12, 13 e
14 de abril diversas atividades do
projeto Cultural Missionário.
Nesta sexta-feira (12), haverá a
abertura do evento, na própria sede
da igreja, com o pastor Fernando,
do Vale do Jequitinhonha-MG, e
banda Verdadeiros Adoradores.
No sábado (13), na escola
Mário de Assis César, terá aferição de pressão arterial, exames

de glicemia (diabetes), colesterol,
avaliação de postura, técnicas de
escovação, palestra sobre prevenção ao câncer bucal, orientação
sobre obesidade infantil e adulta,
orientação sobre gravidez precoce
e atividades recreativas. As ações
começarão a partir das 8 horas,
ainda haverá diversas palestras.
O encerramento no domingo
(14) será na sede da igreja com início às 9 horas, onde terá ensino para
família, palestra, atividades infantis,
evangelismo e apresentação musical.

Divulgação

Aula para Promotoras Legais Populares

Divulgação

Céli Lima

As aulas do terceiro curso de
“Promotoras Legais Populares”
acontece toda quarta-feira, às 19
horas, no salão do júri do Fórum
Desembargador Campos Maia (antigo Fórum).
A aula inaugural contou com
cerca de 40 alunas da nova turma,
além das promotoras dos anos anteriores.

Vai faltar
água no
Comida alemã beneﬁcente e música ao vivo sábado
Palestra voltada ao
público feminino
sobre seus direitos na
sociedade moderna

Foto ilustrativa

A Casa de Apoio Sol Nascente
II promove neste ﬁnal de semana a
Biergarten – comida alemã beneﬁcente.
Serão servidos joelho de porco
cozido e defumado, cerveja, chope,
salada, chucrute e torta de maçã.
O evento será realizado na rua
General Júlio Salgado, 512, Alto
Tabaú. No sábado (13), começa às
19 horas; no domingo (14), a partir
das 12 horas e com música ao vivo.
Os ingressos podem ser adquiridos no colégio Bom Jesus – Externato. Informações com Christina
pelo telefone 9783-2515.

Audálio Dantas comenta sobre
livro que relata caso Herzog
Divulgação

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje, dia12
de abril, e nos dias seguintes:

Os pagamentos deverão ser
feitos até segunda-feira (15).
A atualização do valor do imposto para este ano é de 4,92%,
de acordo com o Índice de Preço
ao Consumidor (IPC) da Funda-

O Departamento de Comunicação da Universidade de Taubaté
recebe na terça-feira (16), às 19
horas, o jornalista Audálio Dantas,
que lançará no Vale do Paraíba seu
novo livro “As duas guerras de Vlado Herzog”. A publicação é sobre a
vida do jornalista Vladmir Herzog
assassinado em São Paulo, em
1975, durante a ditadura militar.

O caso Herzog se tornou famoso em todo o mundo e ganhou ainda mais notoriedade após diversas
discussões sobre sua morte, classiﬁcada pelos militares da época
como ‘suicídio’. Depois de longas
batalhas judiciais e mobilizações
por todo o país, bem como em outros locais, a Justiça de São Paulo ﬁnalmente concedeu um novo
atestado de óbito à família do
jornalista. No novo documento, o
juiz Márcio Martins Bonilha Filho,
da 2ª Vara de Registros Públicos
do TJ-SP, atendeu a um expediente de iniciativa da Comissão
Nacional da Verdade, criada para
esclarecer as violações de direitos
humanos no período da ditadura
militar.
No atestado de óbito, agora,
a causa da morte é classiﬁcada
como “maus tratos após interrogatório”.
Estas e outras informações
sobre Vladmir Herzog e sobre o
período de ditadura militar estão
no livro de Audálio Dantas, lançado
antes da decisão judicial.

A Sabesp informa que devido à
manutenção programada pela concessionária de energia elétrica para
sábado (13), o fornecimento de
água será interrompido no Distrito
Industrial e no bairro Vila Verde,
das 13 às 18 horas.
A Sabesp recomenda a utilização econômica da água nas caixas
d’água, evitando-se desperdícios.
Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 0800-055-0195,
com prioridade para hospitais,
escolas, creches, asilos e demais
instituições desta natureza.

Expo Fashion
Noivas no São Vito
A 2ª Expo Fashion Noivas
e Festas de Pindamonhangaba
será realizada no sábado (13)
e domingo (14), no Recinto São
Vito, em Moreira César, das 14
às 20 horas. O evento será uma
exposição de produtos e serviços
voltados para noivas e festas. Haverá o sorteio de uma lua de mel
para Penedo/RJ.

Aniversário de Chico Xavier

O último ﬁnal de semana foi
marcado por uma série de atividades em comemoração aos 103º
ano de nascimento do líder espírita
kardecista, Chico Xavier, na cida-

de de Pindamonhangaba. O palco
principal das atrações foi a praça
Monsenhor Marcondes, onde vários grupos espíritas cantaram músicas no sábado (7).
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População do Parque das Palmeiras
e Vila São Paulo define obras
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Frente de Trabalho
terá curso de
capacitação

Divulgação

Durante reunião realizada na terça-feira (9), moradores definiram melhorias para os bairros

Cintia Camargo
Com o objetivo de ouvir os questionamentos dos
munícipes e também definir
duas obras prioritárias em
cada um dos bairros de Pindamonhangaba, o prefeito
municipal realizou reuniões
no loteamento das Palmeiras

e também na Vila São Paulo.
Em ambas as reuniões a
participação da população foi
efetiva questionando a administração em relação a novas
obras em cada um dos bairros.
Obras definidas
No loteamento Parque das
Palmeiras, a população esta-

beleceu como obra um novo
asfalto, já que o existente no
local está com muitos problemas. A administração salientou que no prazo de 60 dias
serão iniciadas as obras das
galerias de águas pluviais,
para que posteriormente o asfalto seja realizado no bairro.

Já na Vila São Paulo, foram definidas como obras a
construção de uma nova escola e também a construção
de uma nova unidade de saúde. O prefeito ainda confirmou que o centro comunitário será entregue ao bairro até
o mês de julho.

Aplicação de inseticida e vistoria
nas residências combatem a dengue
Odirley Pereira
O Setor de Vigilância
Epidemiológica da Prefeitura de Pindamonhangaba
está ampliando as ações
de combate ao mosquito
transmissor da dengue, o
Aedes aegypti, conforme
o aumento dos números de
caso e avanço da doença.
Desde as últimas semanas, além do bloqueio
(vistorias dos imóveis) e
nebulização (aplicação de
inseticida), a Prefeitura
também está utilizando a
termonebulização (uso de
inseticida com carro – antes conhecida como fumacê) em diversos bairros da
cidade.
O objetivo é aumentar
a eficiência dos trabalhos
para eliminar o mosquito
da dengue.
Esta semana, a termonebulização está sendo
feita em ruas do Bosque,
Centro, Santa Luzia e Quadra Coberta, e há a possibilidade de inclusão de novas
áreas, se houver aparição
de novos casos da dengue.

Célia Lima

Parte dos membros da Frente de Trabalho de Pinda

Daniela Gonçalves
O programa Frente de
Trabalho formará 19 participantes de Pindamonhangaba
no curso de Recepção e Atendimento. A Formatura será
no auditório da Prefeitura, na
quinta-feira (18), às 10 horas.
O Programa Emergencial
de Auxílio-Desemprego, que
foi criado em 1999 e também
é conhecido como Frente de
Trabalho, proporciona qualificação profissional e renda para cidadãos que estão
desempregados e em situação de alta vulnerabilidade
social. Isso é feito por meio
de atividades como limpeza,
conservação e manutenção

de órgãos públicos estaduais
e municipais.
O programa é destinado a
trabalhadores de todo o Estado São Paulo desempregados
há no mínimo um ano, maiores
de 17 anos e residentes há pelo
menos dois anos no Estado.
Os participantes da Frente
de Trabalho recebem bolsa-auxílio de R$ 210, crédito
para a compra de alimentos no
valor de R$ 86, seguro de acidentes pessoais e auxílio-deslocamento (se a pessoa residir
acima de 2 km), R$ 86. Curso
de qualificação é obrigatório.
Presta serviço quatro dias por
semana (seis horas por dia) e
o curso no quinto dia.

Obra facilita trânsito na
esquina da Martim Cabral
Divulgação

Após serviços, local terá nova sinalização

Agente de saúde vistoria quintal para eliminar focos criadouros do mosquito
Célia Lima

Atenção especial em Moreira César
A Prefeitura de Pindamonhangaba também está
dando atenção especial ao
Distrito de Moreira César.
No local, além de bloqueio,
nebulização e termonebulização, ainda existem os
mutirões de combate. Neste sábado (13), a partir das
8h30, os agentes de controle
de vetores e agentes comunitários de saúde vão percorrer

as ruas do Pasin e Vila São
José para fazer vistorias nas
residências. Segundo dados
da Vigilância Epidemiológica, cada mutirão vistoria, em
média, 450 casas.
Sobre a termonebulização e a nebulização, o órgão
informou que a aplicação de
inseticida acontece no Vale
das Acácias, Karina e Laerte
Assumpção.

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando
obras para a melhoria do raio
de curvatura da ligação da
rua Dr. João Romeiro com
a Martim Cabral, no centro da cidade, para facilitar a circulação de veículos na região.
A obra está sendo realizada em apoio ao Departamento de Trânsito, que sinalizou

o local, evitando acidentes
e proporcionando fluidez do
tráfego no local.
Agora, a Secretaria de
Obras verificou a necessidade de relocar duas bocas de
lobo e suas respectivas caixas coletoras.
Com o término das obras,
o Departamento de Trânsito
irá sinalizar o asfalto e colocar
tachões, disciplinando a circulação de veículos no local.
Divulgação

Números da dengue
Pindamonhangaba conta com 372 casos
autóctones de dengue (contraídos na cidade);
71 importados; 890 notificações;
4 aguardando resultados; 302 descartados.
Aplicação de inseticida fortalece ações de combate

Com a alteração, trânsito será facilitado no local
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Exército comemora Dia da Arma de Engenharia
Célia Lima

O comandante destacou a importância desta data

Cidade sedia treinamento
especial militar

A data foi marcada por diversas atividades na manhã de quarta-feira

Os militares do Exército Brasileiro que compõem
a Guarnição Federal de Pindamonhangaba, comemoraram na quarta-feira (10), o
Dia da Arma de Engenharia.
A solenidade militar
aconteceu no 2º Batalhão
de Engenharia de Combate
Batalhão Borba Gato e contou com a presença, além de
militares batalhão local, de

representantes da 11ª e 12ª
Companhia de Engenharia de Combate Leve, também de Pinda; militares do
18º Contingente de Missão
de Paz no Haiti e da banda
da Aviação do Exército, de
Taubaté.
O comandante do Batalhão, tenente-coronel Maurício Máximo de Andrade,
recebeu convidados e desArquivo TN

A Anhanguera desenvolve diversas ações

Anhanguera
promove ciclo de
palestras gratuitas
A Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba está realizando um ciclo de palestras para abordar assuntos
como
empreendedorismo,
tecnologia digital e terceiro
setor.
As palestras, gratuitas e
abertas ao público, começaram nesta semana e seguem nos dias 18, 24 e 26
de abril, a partir das 19h30.
“As atividades têm o objetivo de colaborar com o incremento do currículo dos
participantes, para que fiquem mais atrativos para o
mercado de trabalho”, comenta a diretora da Facul-

Célia Lima

dade, professora Letícia
Cottini.
No dia 18 o tema será
“Terceiro Setor”; no dia 24,
“Pequenas empresas podem
fazer grandes negócios”, e no
dia 26 haverá uma mesa redonda sobre Empreendedorismo.
Para participar basta que
os interessados compareçam
à unidade no dia da palestra
de seu interesse. A Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba fica localizada na
av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 3344, Campo Alegre. Mais informações pelo
telefone (12) 3648-2661.

tacou o importante papel da
Engenharia dentro do Exército Brasileiro. “A participação dos Batalhões de Engenharia de construção nos
programas de obras públicas, por ocasião das secas
cíclicas que assolam o nordeste, tem propiciado assistência às populações flageladas. Paralelamente a
esse trabalho, os batalhões

constroem novas estradas e
mantêm nas melhores condições as já existentes”,
ressaltou. Ele também relembrou fatos marcantes do
patrono da Engenharia, tenente-coronel João Carlos
de Villagran Cabrita.
Um desfile militar encerrou as comemorações e,
logo após, foi servido um
coquetel aos convidados.

Pindamonhangaba é palco, desde a segunda-feira
(8), de um treinamento especial militar. Cerca de 250
militares de todo o Brasil, que fazem parte do programa
que prepara o contingente para a Missão de Paz no Haiti
estão na cidade participando de uma série de exercícios.
Serão feitas simulações de todo trabalho de engenharia
a ser desenvolvido em Porto Príncipe, onde está a base
de comando da missão brasileira no Haiti.
Os militares têm aulas de língua inglesa e também
do idioma oficial do Haiti o krèyol (crioulo), além de
serem capacitados a enfrentar situações de risco e catástrofes.
Os treinamentos do 18º Contingente da Companhia
de Engenharia de Força de Paz no Haiti acontecem até
o dia 5 de maio e são ministrados pelo Centro de Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB).

Lei garante isenção de taxas
em vestibulares federais
Foi publicada quinta-feira
(11), uma lei para garantir
a isenção de pagamento da
taxa de inscrição nos vestibulares de universidades e institutos federais de ensino, para
estudantes de escola pública
ou bolsistas (bolsa integral),
da rede privada, que tenham
renda familiar per capita
igual ou inferior a um salário
mínimo e meio, R$ 1.017,00.
Embora a maioria das universidades federais já adotem
um sistema de isenção parcial
ou total de taxa do vestibular,
esta prática não era garantida
por lei. Com esta determina-

Divulgação

ção acredita-se que as pessoas com menor poder aquisitivo terão a oportunidade de
acesso ao ensino superior.
De acordo com o documento, as instituições federais de educação superior
adotarão critérios para a isenção total e parcial do pagamento das taxas de inscrição
levando em consideração a
situação socioeconômica do
candidato
Para conseguir o
benefício é necessário
atender os
requisitos da lei

Casa Transitória convida
população para Noite da Pizza
Os responsáveis pela
Casa Transitória Fabiano de Cristo convidam a
população para participar
de mais uma edição da

Noite da Pizza. O evento será realizado neste
sábado (13), a partir das
20 horas, na sede da entidade. Serão oferecidas

pizzas de diversos sabores e, na ocasião, serão
vendidos outros produtos.
Toda a renda arrecadada
será destinada aos projetos

e ações desenvolvidas em
prol das famílias assistidas pela casa. Mais informações pelo telefone (12)
3642-6277.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 12 de abril de 2013

Polícia
Relógio, jaquetas e calça Homem é agredido
jeans são furtadas de loja após discussão em bar
Representante de um comércio da região central de
Pindamonhangaba registrou
um boletim de ocorrência
por furto. O fato ocorreu por
volta das 17h40 nas proximidades da praça Monsenhor
Marcondes. O segurança
da empresa notou quando
C.S.E.D.N. colocava alguns
objetos em uma sacola. A
pessoa indiciada foi aborda-

da pelo segurança na região
do Mercado Municipal, o
profissional chamou a Polícia
Militar.
Ao revistar o indivíduo
a PM encontrou cortina, relógio, porta-retrato, pente,
calça jeans, jaquetas, entre
outros, que foram reconhecidos pelo segurança. A pessoa
foi detida e após pagar fiança
foi liberada.

Ladrão furta cartão de
crédito e faz compras
na internet
Um indivíduo foi vítima
de um furto, no último domingo (7). S.R.L. registrou
um boletim de ocorrência
narrando que estava em um
campo de futebol, para participar de um jogo, e deixou
sua carteira no vestiário.

No dia seguinte, ele notou
que a mesma havia sido furtada e consultou a fatura do cartão de crédito, onde constatou
que o ladrão havia feito diversas compras pela internet.
Ele suspeita de uma pessoa e
a polícia irá investigar o caso.

Cartão clonado deixa
vítima em prejuízo
Um cidadão foi vítima de
um furto qualificado no dia
24 de março, por volta das 18
horas. J.C.F.D.S. registrou o
caso nessa quarta-feira (10),
no 1º Distrito Policial. A ví-

tima relata que recebeu uma
mensagem em seu celular
informando uma compra no
valor de R$ 1.764,01, parcelado em seis vezes e acredita
que o cartão foi clonado.

Objetos são furtados do
interior de carro
Duas vítimas registraram um boletim no último
domingo por terem seus
objetos furtados do interior
de um veículo. S.A.M.D.B.
conta que estacionou seu
veículo em frente ao ProntoSocorro e levou um familiar
para atendimento médico.

Ao retornar observou que
a porta do automóvel estava aberta. Foram furtados
cartões de crédito e débito,
carteira de plano de saúde,
RG, CNH, folhas de cheques preenchidas, câmera
fotográfica e a quantia de
R$ 326.

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 19/04/2013 às 15:00 horas
36º SHEILA FERREIRA CAMPOS
RUA GUAICURUS, 42 - PEDREGULHO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12515-125
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Um homem foi agredido
após uma discussão em um
bar na Estrada Jesus Antonio de Miranda, no Ribeirão Grande. De acordo com
informações do boletim de
ocorrência, J.E.M. estava
neste local e um indivíduo
desconhecido passou a lhe
agredir. A vítima disse não

lembrar-se do motivo da discussão.
O agressor agiu juntamente com outras duas pessoas e
lesionou o rosto, fraturou a
costela da vítima. J.E.M. foi
levado ao Pronto-Socorro e
além das fraturas foi verificado que o mesmo sofreu hemorragia na região do peito.

Polícia solicita
reconhecimento de corpo
A Polícia Civil conta com
o apoio da população para
identificar o corpo de uma
mulher, encontrada em via
pública no dia 26 de fevereiro, por volta das 22 horas.
Policiais militares receberam
um telefonema anônimo com
informações de que uma mulher encontrava-se caída na
avenida Pau Brasil, bairro
Goiabal. Eles foram ao local
indicado e se depararam com
a vítima, que apresentava ferimentos na cabeça. Ela foi
encaminhada ao Pronto-Socorro, porém, não resistiu aos
ferimentos.

A vítima aparenta ter entre 30 e 35 anos, parda, possui tatuagens em formato de
estrelas, na cor vermelha,
em ambos os ombros e um
piercing na altura da orelha
direita.
A Polícia acredita que,
provavelmente, essa mulher
tenha sido vítima de morte
violenta por espancamento.
Quaisquer informações que
possam identificá-la e o possível autor do delito podem
ser encaminhadas ao Setor de
Investigações, telefones (12)
3642-2288, 3642-2277, 197
ou 181.

Polícia Civil investiga
homicídio
A Polícia Civil está investigando o homicídio que
ocorreu no dia 29 de março, por volta das 2 horas.
A.R.C., 23 anos, estava conversando na avenida Manoel
César Ribeiro, bairro Cidade
Nova, quando uma motocicleta vermelha aproximouse e uma pessoa efetuou
três disparos, atingindo-lhe
o braço direito e o tórax. A
vítima faleceu a caminho do
Pronto-Socorro.
De acordo com as informações policiais, a família da

vítima disse que ela era homossexual e costumava fazer
programas nas proximidades
da rodovia Presidente Dutra,
no bairro Cidade Nova.
A Polícia Civil conta com
o apoio da população para
identificar o autor dos disparos. Qualquer informação sobre o caso deve ser direcionada ao Setor de Investigações
pelos seguintes telefones
(12) 3642-2288, 3642-2277,
197 ou 181. A Polícia Civil
informa que não é necessário
se identificar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso na área;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 19/04/2013 às 14:00 horas
ELETRICISTA
4º BRUNO DA SILVA CONCEIÇÃO
RUA GERALDO DE FREITAS ANDRADE, 41 – JARDIM REGINA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12442-390
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 19/04/2013 às 15:00 horas
37º LUCIMARA DE JESUS SANTOS RIOS
RUA DAS AÇUCENAS, 40 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-490
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 083/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. ANA CLAUDIA DE TOLEDO, responsável
pelo imóvel situado a Rua Jossei Toda, Quadra 21, Lote 690,
Mantiqueira, inscrito no município sob a sigla NE35.16.12.014.000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 084/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIA DA GRAÇAS M. ANDRADE,
responsável pelo imóvel situado a Rua Jossei Toda, Quadra 21, Lote 689,
Mantiqueira, inscrito no município sob a sigla NE35.16.12.013.000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 085/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. EDUARDO LUIZ DE MELLO, responsável pelo
imóvel situado a Rua João Monteiro do Amaral, Quadra 19, Lote 636, Mombaça, inscrito no município sob
a sigla SO11.05.09.011.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 086/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a AGRO PASTORIL E C MOMBAÇA S/A,
responsável pelo imóvel situado a Rua Gilberto Moraes Cesar, Quadra 20, Lote 687, Mombaça,
inscrito no município sob a sigla SO11.09.01.018.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 087/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. BENEDITA CONCEIÇÃO R. TEIXEIRA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Gilberto Moraes Cesar, Quadra 20, Lote P-686, Mombaça,
inscrito no município sob a sigla SO11.09.01.045.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 088/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. LUCIANO MARIO MOREIRA, responsável
pelo imóvel situado a Rua Joel de Oliveira Machado, Quadra 18, Lote 07, Jardim Mariana, inscrito no
município sob a sigla SO11.09.12.011.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 089/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. ADRIANA DE JESUS ALMEIDA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Maria Beatriz A. M. Botiglieri, Quadra 07, Lote 123, Vista
Alegre, inscrito no município sob a sigla SE24.02.04.023.000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 090/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INCORADORA PINUS S/C LTDA, responsável
pelo imóvel situado a Rua Isaura Vieira da Fonseca, Quadra 11, Lote 21, Parque das Palmeiras,
inscrito no município sob a sigla NE12.16.01.034.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 091/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INCORADORA PINUS S/C LTDA, responsável
pelo imóvel situado a Rua Isaura Vieira da Fonseca, Quadra 11, Lote 25, Parque das Palmeiras,
inscrito no município sob a sigla NE12.16.01.030.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 092/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIA DO ROSÁRIO PIEDADE
SALGADO, responsável pelo imóvel situado a Rua Alcide José Arese, Quadra 09, Lote 27, Parque
das Palmeiras, inscrito no município sob a sigla NE12.12.06.028.000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 093/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INCORPORADORA PINUS S/C LTDA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Alcide José Arese, Quadra 09, Lote 21, Parque das Palmeiras,
inscrito no município sob a sigla NE12.12.06.034.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 094/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INCORPORADORA PINUS S/C LTDA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Isaura Vieira da Fonseca, Quadra 13, Lote 12, Parque
das Palmeiras, inscrito no município sob a sigla NE12.15.03.012.000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 095/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INCORPORADORA PINUS S/C LTDA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Isaura Vieira da Fonseca, Quadra 14, Lote 09, Parque
das Palmeiras, inscrito no município sob a sigla NE12.16.02.009.000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 096/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INCORPORADORA PINUS S/C LTDA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Nadir de Souza Rezende, Quadra 17, Lote 09, Parque
das Palmeiras, inscrito no município sob a sigla NE12.16.03.009.000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 097/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INCORPORADORA PINUS S/C LTDA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Antonio Cassiano, Quadra 20, Lote 00007, Parque das
Palmeiras, inscrito no município sob a sigla NE12.16.04.007.000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 098/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INCORPORADORA PINUS S/C LTDA,
responsável pelo imóvel situado a Rua José Alfredo Coli Correa Junior, Quadra 20, Lote 19, Parque
das Palmeiras, inscrito no município sob a sigla NE12.16.04.007.000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 099/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. WELEY LEITE, responsável pelo imóvel
situado a Rua Antonio Cassiano, Quadra 21, Lote P-09E1, Parque das Palmeiras, inscrito no município
sob a sigla NE12.16.10.010.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0100/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
responsável pelo imóvel situado a Rua José Alfredo Coli Correa Junior, Quadra 22, Lote 00008,
Parque das Palmeiras, inscrito no município sob a sigla NE12.15.06.008.000, para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
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TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira, 12 de abril de 2013

Professor Osvaldo
visita instalações
do PSF do Crispim

Dr. Marcos Aurélio reitera o Martim Cesar pede
pedido de AMI e playground construção de creche
no Jardim Regina
para a Quadra Coberta
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR), reiterou, junto
a Prefeitura e a seus órgãos competentes, o pedido de estudos
e providências para a implantação de uma AMI - Academia
da Melhor Idade e de um playground na Praça Marechal
Humberto de Alencar Castelo Branco, localizada no bairro
da Quadra Coberta.
A prática de esportes e uma vida ativa, previnem e evitam
problemas de saúde ocasionados pelo sedentarismo, que
hoje é uma das maiores causas de sérios problemas como a
obesidade, a hipertensão arterial e o diabetes. O combate ao
sedentarismo pode ser feito com o apoio à pratica de esportes,
ao lazer e à realização de atividades físicas, que melhoram
a qualidade de vida dos cidadãos e proporcionam uma vida
saudável e ativa.
A AMI será um local onde as pessoas com a melhor idade
poderão realizar estas atividades físicas e, paralelamente, o
playground proporcionará as crianças da região lazer e diversão. “O grupo da Melhor Idade, que será beneficiado com
esta iniciativa, vem se destacando, cada vez mais, na área
esportiva e dá exemplos de saúde e cidadania para todos nós”,
ressalta o vereador Dr. Marcos Aurélio.
Com a implantação de uma academia e de um playground
na Quadra Coberta serão proporcionados mais qualidade de
vida, saúde, esporte, lazer e entretenimento aos moradores
daquela região.

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

Roderley Miotto
pleiteia melhorias
para Pindamonhangaba
O vereador Roderley
Miotto (PSDB) solicitou
melhorias para a praça
do bairro do Lessa, que
atualmente se encontra
abandonada. Segundo a
Associação de Moradores
do residencial Lessa, a
obra começou há dois anos,
e ainda não foi concluída.
“Solicitamos à prefeitura que a obra seja finalizada para que os moradores
do bairro possam ter mais
tranquilidade e segurança”, enfatiza o vereador.
Vale do Sol
O parlamentar pleiteou
ao prefeito Vito Ardito, à
Sabesp e Cetesb, uma vistoria no esgoto doméstico
do bairro Vale do Sol, em
Moreira César, para que o
problema seja resolvido.
“Os moradores do local

reclamam, com frequência,
do mau cheiro e perigos à
saúde. Nós estamos preocupados com o bem estar
da população. Precisamos
de uma solução urgente no
local”, explica Roderley
Miotto.
Bonsucesso
Na última sessão, que
aconteceu dia 8, o vereador Roderley Miotto encaminhou um documento
à prefeitura pedindo informações sobre a possibilidade de pavimentação
asfáltica na extensão da
estrada municipal Kanegae, que fica localizada
no bairro Bonsucesso.
“ Va m o s a g u a r d a r u m a
resposta da prefeitura
e continuar pleiteando
melhorias para a região”,
finaliza o vereador.
Diretoria de Comunicação/CVP

V ereador R oderley M iotto

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

O vereador Martim Cesar
(DEM) pediu ao Executivo,
estudos e providências visando
a desapropriação de uma área
nas proximidades da Escola
Estadual Professora Escolástica Antunes Salgado, localizada no Loteamento Residencial
e Comercial Jardim Regina,
no bairro do Atanásio, para
à construção de uma Creche
Municipal, afim de atender as
necessidades dos moradores
do local.
Em sua justificativa, o vereador alega que este é um bairro
que necessita desta creche
para que as mães tenham um
local onde deixar seus filhos
para que possam trabalhar
tranquilas.
Arquibancada
no campo do
Jardim Regina
Martim Cesar solicitou
ainda estudos e providências
para que seja feita a construção

de uma arquibancada para o
Campo de Futebol Luiz Ferreira Gonçalves - “Luiz Braz”,
localizado na rua Professor
Vicente de Paula Salgado,
no Loteamento Residencial
Jardim Regina.
Limpeza e
poda de árvores
O vereador Martim Cesar
pediu ao Executivo, providências para que seja feita a poda
das árvores localizadas no
corredor que faz divisa entre
a sede do Grupo Escoteiro
Itapeva e o Centro de Zoonose,
que está comprometendo a
segurança do local.
Martim Cesar solicitou
ainda que seja retirada uma
árvore que está comprometida
no tronco, localizada no Grupo Escoteiro Itapeva, pois a
mesma ameaça cair em cima
do telhado da sede, comprometendo a segurança do local
e dos próprios escoteiros.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Martim César

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

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
visitou no último dia 09, o PSF
- Programa Saúde da Família do
Crispim, para verificar em quais
condições ele se encontra, para
realizar de maneira eficiente e
humanitária os atendimentos e
consultas à população.
O vereador ficou surpreso ao
constatar que o PSF apesar de
não possuir condições
adequadas para atender a população ainda
continua em funcionamento. Foram inúmeras as irregularidades
apresentadas dentre
os quais destaca-se
o fato de que a área
onde o PSF funciona
atualmente era de um
antigo supermercado,
com isso imprópria
para abrigar um posto
de saúde; os atendimentos de
diversas especialidades como
ginecologia, clínica médica,
pediatria, psicologia e dentista são realizados em baias
improvisadas, contribuindo
para a falta de privacidade
para os médicos realizarem os
atendimentos; falta de pediatra,
pois após pedido de demissão
dos médicos anteriores, outros
não foram colocados no lugar;
a cozinha encontra-se em péssimas condições de higiene e
houve relatos da presença de
ratos, baratas e escorpiões;
também há dificuldades para
abrir a única porta com rampa
de acessibilidade; as venezianas

não fecham e as dependências
do PSF sofrem em dias de
chuvas; os funcionários não
possuem material de escritório
adequado, os armários estão em
péssimas condições e alguns
arquivos estão em caixas de
papelão; as instalações elétricas
estão em péssimas condições
proporcionando alto risco de
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Osvaldo

acidentes; quantidade elevada
de infiltrações nas paredes
de todas as dependências do
PSF, e para finalizar há falta
de funcionários para garantir
um atendimento de qualidade.
“Os problemas são inúmeros em
um setor onde deveríamos ser
exemplo de qualidade e minha
luta será para que a saúde melhore cada vez mais em nossa
cidade. Estaremos esta semana
em reunião com o Secretário
de Saúde, Dr. Isael, para levar
nossas reivindicações e solicitar
as melhorias na área da saúde de
nossa cidade”, disse o vereador
Professor Osvaldo.

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

Ricardo Piorino solicita colocação Toninho da Farmácia solicita
de semáforo em um dos principais construção do centro de atividades
cruzamentos da cidade
esportiva no bairro Crispim
Diretoria de Comunicação/CVP

“O movimento é intenso, colocando em
risco a vida de quem trefega pelo local”
Preocupado com a segurança no trânsito dos motoristas
e pedestres que utilizam o cruzamento entre as avenidas
Albuquerque Lins e Dr. Pinheiro Júnior, no bairro Campo
Alegre, o vereador Ricardo Piorino (PDT), fazendo uso de
suas atribuições, encaminhou um requerimento a Administração Municipal, no qual solicita informações se há estudos
para a colocação de um semáforo entre as referidas avenidas.
De acordo com o vereador, a situação no local é preocupante.
“Trata-se de uma das principais avenidas da cidade e o fluxo
de veículos está cada vez mais intenso”. “É preciso fazer
um estudo para viabilizar a colocação de um semáforo, pois
a situação está colocando em risco a vida da comunidade
que trafega pelo local”, pontuou.
D
C
/CVP
Ciclovia
O parlamentar
também enviou requerimento ao Poder
Executivo, junto ao
Departamento competente, solicitando
informações se há
possibilidade de realizar um trabalho
de conscientização e
fiscalização nos horários de pico para que
os ciclistas utilizem
a ciclovia da Avenida
Alcides Ramos Nogueira. “A situação no
local também é muito
preocupante, pois é
V ereador R icardo P iorino
elevado o número de
pessoas que utilizam a avenida, e só vem crescendo nos
últimos anos”, afirmou.
Skatistas
Preocupado com os praticantes da modalidade, que não
possuem um espaço decente para desenvolverem as atividades, colocando em risco suas próprias vidas ao transitarem
pelas ruas da cidade, Piorino encaminhou requerimento a
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SEJELP), solicitando informações se há estudos para a construção de
um espaço próprio, amplo e adequado, com pista de skate.
“Temos que incentivar todas as práticas esportivas, e o
local ideal para a construção da referida pista, é no bairro
Vila Verde, nas adjacências do “Campo do Fluminense”, o
que trará maior segurança para os adeptos da modalidade”,
finalizou Piorino.
iretoria de
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Vereador Toninho

da

Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) vem solicitando desde o ano de 2005 a
construção de um centro de
atividades esportivas no bairro do Cripism. Este espaço
será voltado para a realização
de praticas esportivas, lazer,
jogos, palestras, bem como a
reserva de um local para ser
utilizado pela população da
terceira idade.
Desde 2009, foi declarado
uma área de utilidade pública
através do decreto 4.541 de17
de junho de 2009, com o objetivo da construção do centro.
“Este espaço é um grande
anseio de toda a pululação
do Crispim e comunidades
circunvizinhas; tenho certeza
que o Prefeito Vito Ardito,
dará inicio a construção desta
obra”, finalizou o vereador.
Sala de triagem
no Pronto Socorro
O vereador Toninho da
Farmácia encaminhou ao
vice-prefeito e Secretário de
Saúde, Dr. Isael Domingues,
uma solicitação pedindo a

implantação 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 procuram o atendimento
no PS Municipal.
“Este tipo de procedimento já se aplica em
outros postos médicos, e
também em hospitais e
pronto socorros de outras
cidades. Pedimos que nesta
sala de triagem tenha um
auxiliar de enfermagem e
uma enfermeira, que farão
o primeiro atendimento,
uma triagem propriamente
dita, e, de acordo com este
atendimento, sejam encaminhados aos médicos para os
exames mais técnicos. Creio
que com isso, teremos uma
melhora consideravelmente
na fila de espera e principalmente a redução do tempo
de atendimento de cada paciente”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.

TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira, 12 de abril de 2013
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Vereador Magrão quer Em plenário, vereador
Felipe César quer
urgência no conserto do Professor Eric denuncia hospital municipal no
Empresa TER-TERRA
Distrito de Moreira César
aparelho de Raio X
Equipamento do Pronto Atendimento de
Moreira César está com problemas e vereador
quer solução imediata para a questão

visitou o

PA

de

Moreira Cesar e
Raio X

constatou o problema no aparelho de

Em recente visita ao Pronto
Atendimento de Moreira César,
o vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS) verificou
que o equipamento de Raio X não
está funcionando. Após tomar conhecimento do fato, o parlamentar
constatou que o problema é a falta
de uma “solução reveladora de
raio x”.
Mostrando toda a sua indignação na última sessão ordinária, o
vereador Magrão cobrou providências imediatas do Poder Executivo
para que, de forma urgente, resolva
os problemas do aparelho de
raio-X. O vereador destacou
que “as dificuldades são muitas,
porém é preciso buscar soluções
urgentes para a situação da saúde
no município”.
Segundo o vereador Magrão,
a população de Moreira César
está insatisfeita com a saúde,
pois, até mesmo exames simples
como raio-X não estão podendo
ser realizados por falta do aparelho. “São problemas simples para

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Eric fala das supostas
irregularidades da Empresa TER-TERRA
durante a 11ª Sessão Ordinária

Fotos: Assessoria do Vereador Magrão/CVP

Vereador
Professor Eric
conversa com
moradores do
bairro

de Moreira César.
De acordo com o vereador,
é importante ressaltar que o
Distrito conta hoje com uma
população superior a muitas
cidades da nossa região,
e essa necessidade é uma
carência de várias anos, causando transtorno e sofrimento
para muitas famílias num
momento de profunda dor.
“Há mais de 15 anos venho
pedindo a construção de um
cemitério em Moreira César.
Pindamonhangaba necessita
de um novo local, o cemitério
municipal se encontra lotado
e sem condições de novos
túmulos. Como Moreira César
não possui um local adequado,
vimos aí a importância de um
novo cemitério”, destaca o
vereador.
Felipe César pede ainda
que seja estudada a melhor
área possível para a implantação desse benefício e
que o atual governo inicie com a
maior brevidade,
visando “aliviar”
o movimento no
Cemitério Municipal e trazer maior
tranquilidade aos
moradores do Distrito.

Shangri-

lá durante
reunião na

Prefeitura

famílias lesadas pela empresa e dos
advogados Antonio Aziz Boulos,
Juliano Modesto e Vicente de Paula
Pinto, que estarão impetrando ações
judiciais indenizatórias em prol das
famílias prejudicadas. “Vou acionar a
Justiça, pois também fui lesado pela

Magrão quer providências urgentes
do Prefeito para a colocação das
“Placas Indicativas” nas estruturas
instaladas na cidade em 2012

foi feito. “É um verdadeiro absurdo.
Essas supostas irregularidades precisam ser apuradas com urgência, pois
a empresa também atua em cidades
como Jacareí, Roseira, Potim e Guaratinguetá e, certamente, mais famílias
serão lesadas”.

Fale com o vereador Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:

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

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 Cal agradece ao Prefeito
consegue recapeamento Vito pela reunião no
de rua no Campos Maia Parque das Palmeiras
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 Franco, no
bairro Campos Maia.
A via fica próxima
ao farol e é um local de
bastante movimento, pois
dá acesso ao “Túnel do
Mombaça”.
Diante da urgência
do pedido, o Executivo
prontamente atendeu a
solicitação do vereador e
o Departamento de Obras
já está tomando as devidas
providências para solucionar o problema.
Janio Lerario diz que

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) encaminhou
ao prefeito Vito Ardito um
pedido para a realização de
estudos e providências para a
implantação de um Hospital
Municipal, para atender a
região do Distrito de Moreira
César.
De acordo com o vereador,
é importante ressaltar que o
Distrito conta hoje com uma
população superior a 50 mil
habitantes e o atendimento
na área da saúde necessita de
melhorias, conforme relatado
pela própria população desta
importante região do município.
Cemitério de
Moreira César
Outro pedido do vereador
Felipe César – FC para o
distrito de Moreira César é a
implantação de um Cemitério
Municipal para atender os moradores da região do Distrito

empresa, que agiu de má-fé comigo
e com todas essas famílias, pois
funcionários solicitaram todos os
documentos necessários para lavratura das escrituras e depois venderam
lotes e terrenos. Agora, assim como
eu, todas essas famílias estão sendo
prejudicadas. A Empresa TER-TERRA cometeu um verdadeiro crime,
uma covardia com esses moradores”,
explanou o vereador, que no decorrer
da Sessão Ordinária, elaborou sete
requerimentos verbais ao Ministério Público local e às autoridades
policiais, solicitando apuração de
supostas irregularidades cometidas
pela empresa, localizada na cidade
de Itaquaquecetuba (SP).
Na sessão, o parlamentar afirmou
que há uma semana denunciou o fato
ao prefeito Vito Ardito Lerario, que
prontamente convocou as famílias
do bairro Shangrilá para a reunião.
“Parabenizo o senhor prefeito pela
postura e que agora está empenhado
para resolver a situação dessas famílias”. De acordo com o vereador, as
supostas irregularidades da Empresa
TER-TERRA foram denunciadas na
Administração anterior, mas nada
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Magrão

a Administração. Mas que geram grandes transtornos para
a população”, disse Magrão,
se colocando à disposição da
Administração para colaborar
na solução dos problemas.
Placas Indicativas
na cidade
Também na última sessão
ordinária, no dia 8, o vereador
Magrão cobrou providências
do Prefeito para que realize,
com urgência, a instalação das
“Placas Indicativas” nas estruturas
que foram colocadas na cidade
em 2012.
De acordo com o vereador
Magrão, foram instaladas diversas
estruturas metálicas no centro de
Pindamonhangaba, no Anel Viário
e no Distrito de Moreira César. Magrão afirmou que “a finalidade em
receber placas de indicação e placas
de atrativo turístico tem o sentido
de orientar, advertir e disciplinar a
circulação dos elementos do trânsito ao longo das vias públicas do
município”.

Durante a 11ª Sessão Ordinária, o
vereador Professor Eric (PR), usando
a Tribuna Livre, denunciou irregularidades que estão sendo cometidas pela
Empresa TER-TERRA na lavratura
de escrituras de lotes e terrenos de
famílias moradoras do Bairro Shangri-lá. Na tarde da última segundafeira, o parlamentar participou de
reunião no Auditório da Prefeitura
Municipal, com a presença de várias

existem 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 trabalhos entre Prefeitura e o Legislativo”.
Ele salientou ainda que
“o Prefeito Municipal tem
procurado atender todos
os pedidos de vereadores,
independente de partido
político e isso é importante, pois quem ganha com
esta parceria é a população
de Pindamonhangaba”.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Janio Ardito Lerario

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

O vereador José Carlos
Gomes - Cal (PTB) agradece
ao prefeito Vito Ardito e aos
secretários que estiveram
reunidos no último dia 9
com os moradores do Parque
das Palmeiras para discutir
os problemas pertinentes
daquele bairro, principalmente, o asfaltamento e,
também, sobre
outras obras.
O vereador
está contente e agradece
o anúncio do
Prefeito de que
a realização do
asfaltamento
de ruas e avenidas do Parque das Palmeiras já se
encontra sob
o registro nº
535/2013, que estabeleceu
a contratação de empresa
especializada em fornecimento de materiais e mãode-obra para serviço de
asfalto e execução no bairro.
A Concorrência Pública nº
01, com abertura no dia 14
de maio, às 9h30, tem o valor estimado da obra em R$
3.108.204,29 (três milhões
cento e oito mil, duzentos e
quatro reais e vinte e nove
centavos). É importante afirmar que nenhum munícipe
deste bairro irá pagar mais
nada por esta benfeitoria.
Cal ficou muito feliz ao

constatar que os moradores
do Parque das Palmeiras
foram contemplados com
a 1ª Concorrência Pública
do Governo Vitão na atual
gestão.
De acordo com o veDiretoria de Comunicação/CVP

Vereador
Felipe César - FC

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
12ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no
próximo dia 15 de abril de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 05/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina
Travessa no Bairro Cruz Pequena de MARIA JOSÉ CARDOSO DA SILVA”.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos
Senhores Vereadores no livro próprio.
TRIBUNA LIVRE: Sr. Matheus Theotonio da Silva.
Projetos de Lei em Fase de Tramitação: ANO 2013.

Vereador José Carlos Gomes - Cal

reador Cal, o Prefeito vai
construir a galeria nas ruas
que ainda não possuem e,
em seguida, realizar o asfaltamento.
Segundo Cal, outro problema importante deste
bairro e adjacências é o
recebimento de correspondência e no dia seguinte
desta reunião, o Prefeito
já agendou um encontro
com a participação de representantes da Empresa
Brasileira de Correios e
Telégrafos na Prefeitura
para solucionar o problema.

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

1. Projeto de Lei n° 01/2013, do Vereador Martim Cesar, que “Denomina uma via pública do Município, no Loteamento
Vitória Vale III, de BENEDICTO CLAUDIANO”. (Adiado por 60 dias – 17/05/2013).
2. Projeto de Lei n° 02/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina o Parque da Juventude de LIGIA MARIA
FERREIRA DA FONSECA”.
3. Projeto de Lei n° 03/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Rua Particular de LUIZ GREGÓRIO”.
4. Projeto de Lei n° 04/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina uma rotatória do Município, localizada
na Rodovia Caio Gomes Figueiredo, de MARIANA AUGUSTA FERNANDES DE QUEIROZ”. (Adiada – aguardando documentação).
5. Projeto de Lei n° 06/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Dispõe sobre exigências urbanísticas par aprojetos
de loteamentos”.
6. Projeto de Lei n° 07/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche do Loteamento de
Interesse Social Liberdade, no Distrito de Moreira César, de ESMERALDA SILVA RAMOS”. (Adiado – aguardando
complementação de documentos)
7. Projeto de Lei n° 08/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Escola Municipal do Residencial
Morumbi, de Professora ODETE CORRÊA MADUREIRA”.
8. Projeto de Lei n° 10/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina o Centro Comunitário do Loteamento
Mombaça de MARIA SACRAMENTO DA SILVA”.
9. Projeto de Lei n° 11/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Denomina o Centro Comunitário do Loteamento Residencial Vila São Paulo de CENTRO COMUNITÁRIO PROFESSORA FRANCISCA PIRES VIEIRA
(Dona Chiquinha)”.
10. Projeto de Lei n° 12/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche localizada na Rua
Major José dos Santos Moreira, em terreno desapropriado do Sindicato Rural de Pindamonhangaba de TEREZINHA
MACEDO PEDRO DE ANDRADE”.
11. Projeto de Lei n° 13/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Avenida 02 do Loteamento
Industrial e Comercial Jathay de ODAIR PESSOTTI”.
12. Projeto de Lei n° 17/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão, que “Denomina a UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, localizada na Alameda das Grevíleas II, no Bairro Terra dos Ipês II, neste município, de
BENEDITO MARCELINO DA SILVA”.
13. Projeto de Lei n° 25/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta
de vacinação para matrícula anual na rede municipal pública e privada de ensino do Município de Pindamonhangaba”.
14. Projeto de Lei n° 30/2013, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, que “Autoriza o Município de Pindamonhangaba a firmar convênio com Escolas Particulares de Educação Infantil, objetivando o aumento de ofertas de vagas
com a concessão de “Bolsas Creches” às crianças que não obtenham vagas na rede municipal e dá outras providências”.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse:

www.camarapinda.sp.gov.br

Departamento

de

Comunicação

D i r e to r a d e C o m u n i c a ç ã o :
Natália Lugli Sper
A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
L u i z C a r l o s P i n t o (MT b 32.783)
R o b s o n L u í s M o n t e i r o (MT b 18.021)
T e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Domingo é dia de cantoria
no túmulo de Mazzaropi
Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba tem
uma maneira peculiar e já
tradicional de homenagear o
cineasta Amácio Mazzaropi,
que está enterrado no cemitério municipal. Durante o mês
de abril, quando se comemora o nascimento do artista, a
cidade realiza uma cantoria
no túmulo de Mazzaropi,
com a declamação de poesias
e apresentação de violeiros.
A cantoria faz parte da
programação do “Mazzaropi
em Cena”, que conta ainda
com duas exposições simultâneas, sendo uma no Museu
Histórico e outra no saguão
da Prefeitura.
As exposições de cartazes de filmes, no Museu, e de
fotos de cenas de filmes, no
saguão da Prefeitura, seguem
até o dia 30 de abril, com visitação gratuita, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Os eventos comemorativos foram abertos no último
domingo (7), com a edição
especial do Domingão Sertanejo, na Praça da Liberdade,
trazendo cantores, duplas e
trios de Pinda e Taubaté com
músicas caipiras alusivas aos
filmes de Mazzaropi.
Evento principal
A cantoria no túmulo de
Mazzaropi é considerada o

principal evento comemorativo deste que é o mês de
homenagens ao cineasta. Realizada há mais de 30 anos,
neste ano a cantoria será
organizada por Luiz Carlos
Cardoso – o “Cardosão”, que
contará com a presença de artistas de Tremembé e Taubaté
apresentando canções dos filmes de Mazzaropi.

De acordo com Cardosão, que conheceu Mazzaropi pessoalmente, o
cineasta era uma pessoa
muito popular em Pinda.
Inclusive, diversos pindamonhangabenses participaram de filmes de Mazzaropi, como o saudoso
Augusto César Ribeiro, o
“Chico Frô”, entre outras

personalidades locais. Prédios e locais de nossa cidade também serviram de
cenário para as aventuras
do artista.
As homenagens a Amácio Mazzaropi estão sendo
realizadas pela Prefeitura
de Pindamonhangaba, por
meio do Departamento de
Arquivo TN
Cultura.

Momento da cantoria realizada em anos anteriores no Cemitério Municipal

Biblioteca Municipal realiza Semana Monteiro Lobato
A Biblioteca Municipal Vereador
Rômulo Campos D’Arace (Bosque da
Princesa), irá realizar, entre os dias
15 e 19 de abril, a Semana Monteiro
Lobato.
O encontro será destinado ao
público infantil, mas podem participar
todos aqueles que queiram conhecer
um pouco mais sobre o autor e as

suas obras.
Durante a Semana Monteiro
Lobato haverá a divulgação, em
painéis, de informações sobre o
escritor e suas obras. Nos dias 15 e
17 de abril será realizada a “Hora do
conto”, com a contação da história “A
Reforma da Natureza”.
O objetivo deste encontro é

incentivar e valorizar o hábito da
leitura entre as crianças e mostrar
sobre a vida e obra deste grande
escritor da nossa região. Além disso,
prestar uma homenagem a Monteiro
Lobato, por conta de seu aniversário
que é comemorado no dia 18 de abril
e também pelo Dia Internacional do
Livro Infantil, dia 2 de abril.

Pindamonhangaba participará
de Feira de Turismo internacional
Daniela Gonçalves
A cidade de Pindamonhangaba vem se destacando
no setor turístico e prova disto é a sua participação na primeira feira internacional de
turismo, que acontecerá em
São Paulo de 23 a 25 de abril.
A WTM, World Travel
Market Latin America, é a
principal feira do setor de
Viagens e Turismo da América Latina, é um evento que
promove a América Latina
para o mundo e o mundo para
América Latina. A WTM Latin America será realizada
anualmente em São Paulo,
polo econômico do continente, e contribuirá com o volume de negócios realizados
para setor de Viagens e Turismo, bem como para o posicionamento do continente
latino americano como uma
das regiões mais importantes
do mundo.
O Departamento de Turismo da Prefeitura de Pindamonhangaba integrará o
stand da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo,
divulgando o Circuito Turístico da Mantiqueira, que
abrange sete cidades turísticas da Serra da Mantiqueira;

criado há cinco anos, o projeto contempla dentre as suas
funcionalidades o desenvol-

vimento social e desenvolvimento turístico.
Aproximadamente sete

mil visitantes devem passar pela primeira edição da
WTM.
Daniela Gonçalves

Zé Santeiro e Dona Cida estão trabalhando
na restauração das peças do presépio

Zé Santeiro e Dona Cida
restauram o tradicional
presépio da cascata
Maria Fernanda Munhoz
O tradicional presépio que
embeleza a cascata da praça
Monsenhor Marcondes durante
a época natalina, desde 1964,
está sendo reformado. Esculpido por José Soares Ferreira, o
“Zé Santeiro”, o presépio agora
passa por restauro, e o artista,
que hoje tem 83 anos, está contando com a ajuda de sua esposa, Maria Aparecida Ferreira,
a “dona Cida” e filhos, para a
realização do trabalho.
O presépio foi esculpido
em gesso, originalmente com
20 peças. Com a passagem
dos anos, uma das peças acabou sendo perdida – um dos
carneiros – mas as outras estão passando por restauração
completa: conserto de partes
quebradas, troca de madeira
da base das peças e pintura
de todas as figuras.
O trabalho foi encomendado pelo Departamento de
Cultura da Prefeitura e será realizado com calma devido à delicadeza do serviço. Dona Cida
estima cerca de três meses para
a entrega do presépio restaurado de volta à Prefeitura.
“Quando terminarmos o
serviço, vamos embalar peça
por peça e colocar em um
local seguro para que sejam
preservadas”, contou dona
Cida. Seu marido, Zé Santeiro, se ofereceu para ajudar no
que for necessário, inclusive
a carregar e descarregar as
peças no veículo de transporte e, se necessário, realizar
novos reparos no futuro.
Artista tradicional
Muito conversador e lembrando de passagens inusitadas da Pindamonhangaba de
antigamente, Zé Santeiro e
Dona Cida, que moram no
bairro do Crispim, receberam gentilmente a equipe da
reportagem da Tribuna do
Norte e o diretor de Cultura
para apresentar o andamento
do trabalho.
A Prefeitura, por meio do
Departamento de Cultura,
entende que Zé Santeiro é um
artista tradicional da cidade,
importantíssimo para a preservação da arte popular no
município.

Seus trabalhos estão espalhados, há muitos anos, por diversos locais de Pinda. Ele é o
responsável pela criação de imagens de santos em praças públicas, como a Santa Luzia (no
bairro de mesmo nome), São
Pedro (Sapucaia), Nossa Senhora das Montanhas (Estrada de
Ferro Campos do Jordão), Santo Antonio do Pinhal (estação
Eugênio Lefévre), Santa Terezinha (Campo Alegre), Nossa Senhora de Fátima e o São
Francisco que está no Bosque
da Princesa, entre outros.
Trabalho especial
O presépio da Cascata, segundo Zé Santeiro, foi feito
especialmente para a Prefeitura, atendendo um pedido da
professora Julieta Reale e de
outras senhoras, que deram a
ideia de aproveitar a cascata
como o local ideal para um
presépio. Naquela época, ele
ainda trabalhava no Bar do
Gonçalo, que o indicou para o
serviço e, assim, ele foi contratado pela Prefeitura. O prefeito
da época, lembra Zé Santeiro,
era Francisco Romano.
Outras obras
Ele também foi um dos autores das peças que representam os personagens de Monteiro Lobato e que ainda hoje
estão no Parque Reino das
Águas Claras. Além disso, fez
a parte interna da cascata da
praça Monsenhor Marcondes,
com a fonte e o painel em cimento retratando a antiga Vila
de Pindamonhangaba.
Zé Santeiro é autor, ainda,
do busto de Manoel César
Ribeiro, existente na escola
municipal de mesmo nome,
no bairro Santana. Ele apenas se entristece das peças
que fez e que foram destruídas pelo vandalismo, como
a imagem de São Paulo e o
busto de Tancredo Neves, em
uma praça no Campo Alegre.
Retorno do presépio
Em dezembro, a população da cidade e região poderá
conferir o resultado do trabalho do casal Zé Santeiro e
dona Cida, com um presépio
novinho em folha para continuar embelezando o Natal de
Pindamonhangaba.
Maria Fernanda Munhoz

A reunião foi realizada em São Paulo e teve representantes de Pindamonhangaba

Feiras de Turismo
Nos últimos anos, as feiras de exposição
com roteiros turísticos estão se tornando
mais constantes em todo país e com isso,
Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Turismo da Prefeitura, vem
ganhando destaque, por suas participações
nestas feiras.
Em reunião em São Paulo, na última
terça-feira (9), representantes do departamento receberam orientações o planejamento da Secretaria de Turismo do Estado

de São Paulo para este ano, também a programação das feiras de turismo de 2013.
O diretor de Marketing da Secretaria
de Turismo do Estado, Orlando de Souza,
afirmou que as feiras divulgam os roteiros
turísticos dos municípios. “As feiras é uma
espécie de vitrine para que mais turistas
tenham a curiosidade e o desejo de estar
naquela cidade, naquele município, fomentando cada vez mais o turismo do Estado
de São Paulo”, exclamou.

Presépio estará pronto para o Natal deste ano
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Célia Lima

Cadastro do Shangri-lá veriﬁca
documentação de imóveis
CINTIA CAMARGO
Após uma reunião com
80 moradores do loteamento
Shangri-lá na Prefeitura de
Pindamonhangaba , foi realizado um cadastro de todos os
lotes para a veriﬁcação dos
proprietários legais de cada
um dos terrenos.
Segundo informações da
Secretaria de Assuntos Jurídicos, o atendimento foi
realizado após inúmeras reclamações dos munícipes em
relação à venda em duplicidade dos lotes do Shangri-lá, através de uma empresa.
Caso sejam comprovadas as
vendas em duplicidade, ﬁcará conﬁgurado o crime de
estelionato.
Além desses casos, que
serão encaminhados ao Ministério Público, outros proprietários estiveram na Prefeitura para esclarecer casos

Daniela Gonçalves

DANIELA GONÇALVES
A Prefeitura de Pindamonhangaba por meio
de uma parceria com a
Sabesp, Companhia de
Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, desenvolverá um Plano de
Melhoria para o município.
Foi realizado pela
Companhia, um estudo que visa desenvolver
ações de: “Melhorias dos
serviços de reposição de
pavimento” e “Implantação do programa de
orientação sobre as con-

Moradores do Shangri-lá compareceram à reunião na Prefeitura

de inventários e usucapião,
entre outros.
Todo o cadastro das reclamações dos moradores do

loteamento Shangri-lá será
realizado até esta sexta-feira
(12) e em seguida os documentos serão analisados

Sabesp apresenta
Plano de Melhoria
para Pinda

para o envio à Procuradoria
de Assistência Judiciária e
também ao Ministério Público.

Divulgação

sequências do lançamento de águas pluviais nas
redes de esgoto”.
O objetivo destas
metas é implantar melhoria nos serviços de
reposição de asfalto em
relação a prazo e qualidade, além de implantar
um programa para identiﬁcar e regularizar as
ligações de esgoto com
lançamento de águas
pluviais as redes de esgoto. Estes projetos deverão ser implantados no
município no segundo
semestre deste ano.

Avaliação do Trabalho
Com a ﬁnalidade de identiﬁcar as necessidades
especíﬁcas de Pindamonhangaba, a Sabesp realizou,
uma pesquisa de satisfação com os seguintes resultados:
• Satisfação com a água da Sabesp
(ótima + boa) – 92%.
• Satisfação com o serviço de esgoto
(ótimo + bom) – 92%.
• Satisfação com o atendimento
(ótimo + bom) – 92%.
• Satisfação geral com a Sabesp
(muito satisfeito + satisfeito) – 96%.
• 98% dos pesquisados aﬁrmaram
que a água nunca falta ou de vez em
quando falta água.
• 78% dos pesquisados concordam
que a conta da Sabesp é mais barata
ou igual à conta de energia elétrica.
• 95% dos pesquisados
recomendariam a Sabesp para
amigos.

Marcas na parede da bica indicam que a água da enchente chegou a 1,30m de altura

Obra garante qualidade da água da Bica da Galega
MARIA FERNANDA MUNHOZ

Devido às chuvas intensas ocorridas
na cidade desde o início do ano, a Bica
da Galega estava sofrendo com inúmeras
enchentes. Com a água chegando a até
1,30 metro de altura, havia o risco de contaminar a mina d´água e prejudicar a sua
utilização por parte da população.
Dessa forma, a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Obras
realizou uma obra de galeria, desviando

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Encuesta Pesquisas de
Mercado e Opinião Pública Ltda.

Divulgação

águas das ruas Martim Cabral, da Galega,
bacia da região do INSS, valas de escoamento de águas pluviais da Estrada de
Ferro Campos do Jordão. Além dessa galeria, foram executadas 11 bocas de lobo no
Campo Belo, na rua Benedito Cruz César,
captando águas pluviais diretamente para o
córrego da Galega.
Com a obra, a população pode voltar a
pegar água na Bica da Galega, com a tranquilidade de obter uma água de qualidade.

Prefeitura evita erosão no Goiabal
Divulgação

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Secretaria de Obras
da Prefeitura está realizando um serviço de melhoria
em toda a travessia de águas
pluviais no Goiabal. A intenção é evitar erosão no local,
como a encontrada recentemente - e já consertada, na
rua Pau Brasil, onde está
sendo programada execução
de galeria.
Ainda de acordo com informações da Secretaria de
Obras, no momento está sendo feito o levantamento topográﬁco da região, para a execução da galeria assim que a
Sabesp encerrar as obras de
esgoto no bairro.
Prefeitura realiza
obras para
prevenir erosão

As obras devem ser concluídas nos próximos dias

Galeria impede enchentes na Vila São João
ODIRLEY PEREIRA
A construção de um
novo ramal de galeria de
águas pluviais e de boca de
lobo vai evitar o acúmulo
de água, e consequentemente de enchentes, na rua

Joaquim Ramos, na Vila
São João.
A Subprefeitura de
Moreira César informou
que se trata de um ramal
relativamente curto, mas
fundamental para a rua. A

obra se concentra ao lado
do campo do Colorado e
vai captar água daquela região despejando o volume
na galeria do bairro. A obra
deve ser concluída nos próximos dias.
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Última chamada!

...para participar do concurso de trovas de Pinda. O prazo final é 30 de abril e você pode enviar sua/s trova/s para:

XXIII CONCURSO DE
TROVAS DE PINDAMONHANGABA
Biblioteca Pública Municipal “Vereador Rômulo Campos D’Arace”
Ladeira Barão de Pindamonhangaba, S/N – Bosque da
Princesa
Cep 12.401-320 – Pindamonhangaba/SP
Se você é do Vale do Paraíba, Litoral Norte e adjacências, o tema é “Reticência/s”. Para os demais lugares
onde se fala a língua portuguesa o tema é “Frase/s”. Não
é obrigatória a aposição da palavra/tema. Basta que o
tema seja o núcleo da trova.
Digite-a em um envelope pequeno, branco (mais ou
menos 8x15cm), citando o tema acima da trova. Dentro,
ponha seus dados pessoais e endereço. Lacre-o e coloque-o dentro de um envelope maior, no qual você colocará o
destinatário.
Como remetente, coloque o nome-padrão: “Luiz Otávio”, e repita o endereço do destinatário. Simples, não?
Então, boa sorte. Espero por você na noite do evento.
Outro concurso que vence no final do mês é o de Ribeirão Preto. Anote aí:

JOGOS FLORAIS DE RIBEIRÃO PRETO

ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL:
Caixa Postal 448, Cep 14001-970 - Ribeirão Preto - SP
TEMAS:
Lirismo: Muralha
Humor: Cerca
O sistema de remessa é o mesmo, podendo enviar até
três trovas por tema, cada qual em um envelope pequeno,
podendo utilizar um único envelope grande para colocar
todos.
E ainda temos Cantagalo, no Rio de Janeiro:
VIII JOGOS FLORAIS DE CANTAGALO - 2013
Rua Dr Nagib Jorge Farah, 204
Cantagalo/RJ - CEP 28.500-000
Temas (valendo palavras cognatas):
PERDÃO - Estado do Rio de Janeiro
OFENSA - para os demais Estados
Máximo: duas trovas Líricas ou Filosóficas
PRAZO MÁXIMO: 1º de MAIO DE 2013
A coluna envia um grande abraço ao jovem trovador,
Prof. Pedro Mello, Magnífico Trovador, que completa três
dúzias de primaveras. “Ah, que saudades que eu tenho da
aurora da minha vida...”
Pedro Mello: 1977–nascido em Santo André(mora em
São Paulo)
Na rua do devaneio,
teu desamor, eu suponho,
foi a carreta sem freio
que atropelou o meu sonho...
Seguindo o alerta do ilustre poeta, cuidado, minha
gente, ao passarem por esta... Rua do Devaneio, porque
tal carreta não respeita ninguém, rs! Abraço. Fui!

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

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

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA GERDAU S.A. –
UNIDADE PINDAMONHGANGABA
Rodovia Luiz Dumont Villares, s/nº, Km 02, Pindamonhangaba/SP, CEP: 12.442-260
CNPJ: 60.219.045/0001-83
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Gerdau
S.A. – Unidade Pindamonhangaba, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca
os associados, que nesta data são em número de 1.548 (um mil, quinhentos e quarenta e oito) em
condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a realizarse na sala de treinamento da Fundição de Ferro (FEP) à Rodovia Luiz Dumont Villares, S/Nº, km
02, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, CEP: 12.442-260, por absoluta falta
de espaço em sua sede social, no dia 22 de abril de 2013, obedecendo os seguintes horários e
“quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social:
01) Em primeira convocação: às 14:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total
de associados; 02) Em segunda convocação: às 15:00 horas com a presença de metade e mais um
do número total de associados; 03) Em terceira e última convocação: às 16:00 horas com a presença
mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA
EXTRAORDINÁRIA:
1. Reforma parcial do Estatuto Social destacando:
a) Inclusão do Parágrafo único no Art. 32;
b) Alteração do caput do Art.69.
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
ORDINÁRIA:
1. Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2012, compreendendo o Relatório da
Gestão, o Demonstrativo da Conta de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria
Externa;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
Pindamonhangaba/SP, 09 de abril de 2013.
Carminho Antonio Marpica
Diretor Presidente
Nota: Conforme determina a Resolução 3.859/10 em seu art. 30, as Demonstrações Contábeis
do Exercício de 2012 acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes estão à
disposição dos associados na sede da Cooperativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 017/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 17/13, que cuida de “Aquisição de dieta enteral, suplementos
e fórmulas infantis, para atendimento de pacientes atendidos no município e mandados de segurança
(ações judiciais)”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor das empresas (itens/preços R$): Cirúrgica São José Ltda. (08 – 13,31);
Empório Hospitalar, Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda. (01 – 67,24; 03 – 36,13;
04 – 21,82; 05 – 44,73; 06 – 197,00; 07 – 26,32; 09 – 30,79; 10 – 90,00); Nutrimed Industrial Ltda.
(02 – 15,50; 11 – 6,51) .
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2013.
PREGÃO Nº. 024/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 24/13, que cuida de “Aquisição de termonebulizador para
controle de mosquitos prejudiciais à saúde”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (item/lote): Sol Comércio
Distribuição e Representação Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 04 de abril de 2013.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 280/2012
Objeto: Aquisição de estante de aço, bibliotecanto com aparador de livros, armário e cadeira.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Damaris Comércio de Móveis e Eletro-Eletrônicos Ltda. ME
Autorização de Fornecimento nº 257/2013 – Valor: R$ 1.245,00 – Data: 26/03/13
Contratada: Fenix Mad’Aço Indústria de Móveis e Madeira e Aço Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº 258/2013 – Valor: R$ 36.290,00 – Data: 26/03/13
Contratada: AP Oliveira Comércio de Móveis para Escritório ME.
Autorização de Fornecimento nº 259/2013 – Valor: R$ 8.000,00 – Data: 26/03/13
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2013.
INEXIGIBILIDADE Nº 009/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em tratamento médico fisioterápico de plagiocefalia
posicional com fornecimento de órtese craniana.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Damaris Comércio de Móveis e Eletro-Eletrônicos Ltda. ME
Autorização de Fornecimento nº 281/2013 – Valor: R$ 13.900,00 – Data: 08/04/13
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2013.
LICENÇA DA CETESB

ROLEMA - SERVIÇOS DE USINAGEM E MANUTENÇÃO LTDA. - ME torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia e de Instalação N° 3000610 e requereu a Licença de Operação para Usinagem
(torno, fresa, etc.), cita à AV TENENTE CORONEL MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, 361, CIDADE
JARDIM, PINDAMONHANGABA - SP.

“VOCÊ ME PEDE NA CARTA que eu desapareça, que
eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça...”
– Paula Fernandes
INGRESSOS SERÃO DEVOLVIDOS
Os produtores do show de Paula Fernandes
(Jeito de Mato e CRT) informam que o
evento, que seria realizado na Ferroviária, foi
CANCELADO, e que haverá devolução do
ingresso no dia 15 de abril, na sede do clube,
por um funcionário da empresa CRT
ATENÇÃO – Publique sua agenda
gratuitamente, enviando para joão.ouverney@
terra.com.br
ADC FORD Taubaté – 27/4 (sábado) – Noite da Fantasia. Dj
Devanir. Djs, telão, sorteio de DVD. Traje fantasia
ALOHA MUSIC HALL Taubaté – 20/4 (sábado) – Fundo
de Quintal. Tel (12) 9145-1212 e 8825-8911. Estrada Nova
Tremembé/Taubaté
ARENA 101 Pinda – 13/4 (sábado) – Bandas Geração
Sertaneja e 8 Segundos. Estrada Municipal Antonio Marçon,
4.900, www.arena101.com.br. Tel (12) 3424-7676. Lista vip
Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará – QUINTAFEIRA –11/4 – Pedro Romano. 25/4 – Alpha Valle. Domingo
- 13/4 – Jorginho e Trio. Ingressos: R$ 15,00 (único). Tel (12)
3122-3812
BAR DO SANTISTA Pinda –Som ao vivo todo domingo e
véspera de feriados, 18h. Rua Benedito Ribeiro da Cunha,
35 (antigo Mistura Brasil). Funciona de terça e domingo a partir
das 17h
CASA AMARELA Taubaté – 12/4 (sexta) – Sexta sexy. Mc
Belinho, Bonde da PlayBoy, Dj Théo e Mc Mimi. Elas vip até
0h30. Tel (12) 9159-3545
CASARÃO ROSEIRA – 11/4 (quinta) – Quinta Universitária.
Estrada Roseira-Aparecida
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 13/4 (sábado) – Banda
8 Segundos. Elas free até 2h levando 1 kg de alimento.
CHICKEN BEER Tremembé – 11/4 (quinta) – Banda Arena e
2º ambiente música eletrônica. 14/4 (Domingo 18h) – Grupo
Escolha Certa. Tel (12) 9181-5704, 9235-8078 e 9213-2034
CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO de Pinda - volta a realizar
outro baile no Recinto São Vito (de Moreira César) no dia 21/4
(domingo 20h), animado pela Banda Gold. Ingressos R$ 7
homem, R$ 6 mulher e R$ 13 o casal
CLUBE DO LAZER Taubaté - Quarta – Feira - – Pedro
Romano. 17/4 –– Anjinho do Vale. Domingo - 14/4 –American
Sound Machine. Traje esporte fino. Tel. 3633-5389/3011-0400
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira – Baile forró e funk todo
sábado 23h. Homem R$ 15,00 e mulher R$ 8,00. Estrada
Roseira-Aparecida
CONEXÃO SHOW Aparecida – 14/4 (domingo 22h) – Bailão
funk. Av. Itaguassu, 4.285. Tel (12) 8825-2162. Ingressos:
Pinda (NetoJeans)
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé - ABRIL – 13/4 – Banda
Gold. Terá baile também dia QUINTA-FEIRA - 11/4 – Anjinho
do Vale. Homem R$ 8 e mulher R$ 5. Mesas livres. A direção
do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) sextafeira, 22h, com canja gratuita
CROZARIOL Tremembé – 12/4 (sexta 23h) – Banda Rodeio.
Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava – 12/4 (sexta)
– Banda Geração Sertaneja, Shot de Tequila, Bruno César.
13/4 (sábado) – Danny & Allan, Emérson & Christian. www.
estancianativasertaneja.com.br
FERROVIÁRIA Pinda – 20/04 (sábado) – Baile de aniversário
de 83 anos do clube. Multi Band Show
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró
da região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté – 12/4 (sexta) – Banda Volúpia. Double
tequila até 2h. 13/4 (sábado) – Banda Banda Áries. Tel (12)
3632-5540, 9184-4785 e 8134-9694. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda – 11/4 (quinta) – Telão (entrada
franca). 12/4 (sexta) – Fishead (Metal). 13/4 (sábado) – Banda
1. Wolts (A Festa). www.cervejariaobvio.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba – Sexta – 12/4 – Banda
Arena. Sábado – 13/4– Electro Funk. Homem R$ 15 e mulher
R$ 10. 14/4(domingo 21h) - GrupoTKT. 30/4 (terça, véspera
de feriado) – Black & White. Dj David Kawakami. R$ 15,00
homem e R$ 10,00 mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12) 78144029 e (12) 9749-8126
RANCHO SANTA FÉ Aparecida - 12/4 (sexta) – Jorge Dimas
& João. 26/4 (sexta) – Velório do boi. Banda 8 Segundos e
Grupo Batuque Geral. Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. www.
ranchostafe.com.br
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – QUINTA
(21h) – 11/4 – Niltinho. 18/4 – Washington. SÁBADO (21h)
13/4 - Anjinho do Vale. 20/4 – Wilson e Washington. Tel. (12)
3648-4036 e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Música ao vivo durante
os almoços de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos.
Tel. 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
VIA VALLE SHOW Pinda – Baile funk sexta e sábado (23h).
Mulheres vip até 1h. Av. N. Sra. do Bom Sucesso, em frente à
Faculdade Anhanguera
VILLA DI PHOENIX Taubaté – 12/4 (sexta) – Desfile Marcela
Leite. Grupo Tudo Nosso, Garotos do Valle, Samba Diferente
e Marcelo Boto. 19/4 (sexta) – Grupos Algo Mais, Divã e
BandAbala
VILLA SERTANEJA São José – SEXTA-FEIRA – 12/4 – (sexta)
– Mineiro & Marcelo, Banda Sacode a Poeira. I Encontro das
Faculdades. Apresentando carteirinha é vip. SÁBADO – 13/4 –
Mc G7, e Jabá do Funkycia. Elas free até 0h. Fazenda Brumado.
Estrada Municipal Jardim de Allah, 360. Tel (12) 3911-6992
VINIL CLUBE Pinda – 13/4 (sábado) – Sympho nix, Ray Rosen
Feld, Demarzo, Victor Ruiz e Any Melo, e mais 7 atrações.
http://www.vinilclub.com

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica JOSÉ MAURICIO BIBIANO DA
SILVA, responsável pelo imóvel localizado na Rua Antônio Nóbrega de Oliveira Júnior,
Lote 28, Quadra 17, Loteamento Parque Shangri-lá para que tome ciência dos Termos
de Embargo nº 004/2013 e do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 453, lavrado
em função de construção e/ou reforma sem prévia licença da Prefeitura Municipal, tendo
como prazo para recurso 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação, em
atendimento e conformidade com o artigo 209º da Lei Complementar nº 9 de 16/12/2008.
SANDRA NOGUEIRA MATHIAS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 048/2013
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Nomear LEONARDO MARCEL BATISTA 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 09 de abril de 2013, nos termos
contratuais.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente 		
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário 		

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP

Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.525, DE 09 DE ABRIL DE 2013.
Autoriza o Executivo Municipal a celebrar subvenção e auxílio às entidades que especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção e auxílio às entidades
sociais, sem fins lucrativos, elencadas abaixo, oriundas de verbas do Fundo Municipal
do Idoso - FMI.

Entidade
Lar da São Vicente de Paulo
Lar Irmã Terezinha

Projeto
Acolhimento
Institucional
Acolhimento
Institucional

Valor
R$200.000,00
R$330.000,00

Verba
FMI
FMI

Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à entidade.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal
de Contas e Lei Federal 8.666/93.
Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou re-ratificação, que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos
projetos.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de verbas consignadas
no orçamento vigente, suplementadas se necessário, ficando autorizada a abertura de
crédito adicional e/ou especial, se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 09 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
SAJ/app
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.017, DE 10 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONERAR, o Sr. Benedito José Miranda da Silva do emprego
de provimento em comissão de Coordenador de Praças Esportivas, a partir desta data.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.279, DE 10 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na alínea “c”, §4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10
de novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho da
servidora municipal, concursada, Sra. DAVI DOMINGOS LEAL, professora de ensino
física, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 14 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 5874/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.280 , DE 10 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento na alínea “b”, §4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de
10 de novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho
da servidora municipal, concursada, Sra. LEDUÍNA LIDIANE DE LIMA, pelo prazo de 2
(dois) anos, a contar de 12 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 6712/2013

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR

DEINTER 1 – “DR. WALDY SIMONETTI”
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ
DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
1º DISTRITO POLICIAL DE PINDAMONHANGABA - SP

EDITAL Nº 001 / I / 2013
O Sr. Dr. VICENTE LOURENÇO L JUNIOR,
Delegado de Polícia Titular do 1° Distrito
Policial de Pindamonhangaba, no uso e gozo
de suas atribuições legais etc...
FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que lhe
conferem o Art. 27, Inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de
21/12/70, o Ilmo. Sr. Dr. IVAHIR FREITAS GARCIA FILHO, Digníssimo Delegado Seccional de Policia de Taubaté – SP, realizará no próximo dia 23 de Abril as 10:00 hs,
nesta na sede do 1° Distrito Policial de Pindamonhangaba, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E
PERIÓDICA, referente ao primeiro semestre do corrente ano. Ficam, pois, convidados
todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações, sugestões, atinentes ao serviço
policial e/ou administrativos prestados por esta Repartição Policial. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente
Edital que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba aos 03 de Abril de 2013. Eu, Zélia Maria dos Santos,
Escrivã de Polícia que o digitei.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Dr. VICENTE L L JUNIOR - Delegado de Polícia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Unidos Futebol Clube, no uso de suas atribuições legais, convoca os associados
a inscreverem suas candidaturas para eleição da Diretoria Executiva, que realizar-se-á no dia
21/04/2013, das 10 às 18 horas, para o triênio 2013 a 2016, na Avenida Abel Corrêa Guimarães, s/
nº “Estádio João Cândido”, Jardim Rezende. Será dada a posse à Diretoria Eleita, no mesmo local
e data ao término da eleição.
Edson Carlos da Silva - Presidente

História 11
Pindamonhangaba, sexta-feira, 12 de abril de 2013

Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Balthazar - 17 - Ainda a Política)
Arquivo

Lembranças de Balthazar de Godoy Moreira (1898/1969), conforme série de crônicas
escritas por ele em 1963
neste jornal.
Continuando o assunto
política, sendo a relacionada
a Pindamonhangaba e aos
eleitores
pindamonhangabenses, Balthazar de Godoy
Moreira conta que “desde
que as eleições não dependeram mais do velho e de algum modo sábio PRP, que em
péssimos pleitos esquecíamos ótimos candidatos e cujo
lema era ‘candidato indicado, candidato eleito’, nossa
terra não conseguiu eleger
mais um só pindense para o
Congresso. Vive a reboque de
Taubaté e Guará, sem voz na
Assembleia, mendigando migalhas enquanto as irmãs do
Vale se banqueteiam à mesa
do poder.”
Apreciemos a sequência da crônica de Balthazar
até um determinado trecho,
quando então faremos as
considerações
necessárias
com o intuito de situar o leitor naquilo que acreditamos
haja conveniência.
“Dispondo de um colégio
eleitoral reduzido, só a união
nos poderia salvar. Mas unir-se como, quem carrega 150
anos de desunião? Pinda
continuará assim, como era
no meu tempo de criança, dividindo-se na hora de somar,
e hoje, que não existe mais o
PRP, que aproveitava os seus

Óleo sobre tela de Hélio Hatanaka retratando o Palacete Tiradentes (Praça Barão do Rio Branco) Este prédio histórico, tombado pelo
Condephaat, foi palco de grandes decisões políticas relacionadas à história do município

homens, com mais prejuízos
para todos.
Conheci um chefe político
de uma cidade do Vale que
dizia: ‘A roupa suja nós lavamos aqui. Brigamos como
cachorros. Mas quando se
trata de eleger um conterrâneo na Assembleia porque
lá ele é da cidade, não deste
ou aquele partido, favorece
a todos’. Nunca me esqueci
dessa sábia doutrina.
As lutas políticas desen-

					

freadas fizeram com que muitas famílias se arredassem de
Pinda desde o século passado. Sem ter quem por ela em
São Paulo, a não ser os prefeitos, recorrendo as mais das
vezes às amizades pessoais.
Pinda só vem acompanhando
o progresso do Vale porque
tem sete fôlegos e iniciativa
própria. Abre seu difícil
caminho, independentemente
do amparo do Estado.
Cada vez que leio no jor-

nal a criação aqui, acolá de
um estabelecimento de ensino superior, meu coração
de pindense encolhe-se de
amargura. Pinda já teve e
manteve uma escola superior, no tempo em que eram
raras e de dificílima obtenção, não logra hoje nem uma
escola de agronomia tendo
aqui uma infinidade de próprios rurais do Estado podia
ser instalada com menos despesas e num tempo em que a

Lembranças
Literárias:

Suneto crássico

Ilustração Kootation.com

- Sette anno di pastore, giacó servia Labó,
padre de Rafaella, serena bela,
ma non servia o pai, che illo non era troxa nó!
Servia a Rafaella pra si gaza co’ella.
I os dias, na esperanza di um dia só,
apassava, spiano na gianella;
ma o pai, fugindo da gombinaçó,
deu a Lia inveiz da Rafaella.
Quando Giacó adiscobri o ingano,
e que tigna gaido na sparrela,
ficó c’um brutto d’um caró di arara.
I incominció di servi otros sete anno
dizendo: - Si o Labó non fossi o pai dela,
Io pigava elli e li quebrava a gara.

Um Anúncio do Passado

Alexandre Marcondes Machado,
o Juó Bananéri,
Jornal 7 Dias, 9 de novembro de 1952

Publicava-se no jornal local a CIDADE em 1945

lavoura tem fome de agrônomos. Não consegue estabelecer a Escola de Farmácia e
Odontologia, não obtém nem
mesmo uma faculdade de
Filosofia das que a três por
dois o governo vive criando
por aí. Nada. Nada de nada.
De vez em quando aparece
um projeto na Assembleia. Já
não engana ninguém. ‘Fica
criada uma Escola de Farmácia e Odontologia em Pindamonhangaba...’ A escola
sai para Tremembé, Quiririm
ou Santa Cruz do Cafundó.”
Sobre o desabafo do
sábio professor
É oportuna a lembrança que em 1962, Pindamonhangaba teve eleito, porém
como suplente, um deputado
estadual, o Dr. José Roberto Paim (1929/2003). Sobre
este acontecimento, no livro
Biografias (Mystic Editora, Campinas-SP, 2001), de
Francisco Piorino Filho, encontramos que Paim “...levado por um grupo de amigos,
tendo à frente o inesquecível
pindamonhangabense
Dr.
João Campos Maia, candidatou-se ao cargo de deputado
estadual, tendo obtido grande votação, considerando-se que nunca pertencera a
nenhum partido político e
candidatou-se por um partido
pequeno (PRP), quando as
forças da cidade eram o PSP
e a UDN, que reuniam as
maiores expressões da cidade. Na Legislatura 1962/66,
na suplência do partido, foi
convocado para assumir a
cadeira por algumas vezes,
podendo por isso, colocar no
seu currículo o cargo de deputado estadual.”
Cabe aqui uma referência à sigla partidária PRP.
A mencionada por Balthazar era o Partido Republicano Paulista, fundado em
1873 na convenção de Itu,
e extinto em 1937. Segundo
Rodrigo Sipriano, em artigo
publicado no site Movimento
República de São Paulo, foi
o partido de mais longa duração desde a Proclamação da
República e o terceiro com

maior duração de toda a história do Brasil. Era composto
por diversos grupos sociais,
políticos, e intelectuais, com
a Faculdade de Direito do
Largo São Francisco, parte
dos fazendeiros, sanitaristas
e outras classes minoritárias
da época. Não confundir
com o PRP, Partido Republicano Progressista, pelo qual
o Dr. Paim foi eleito suplente em 1962. Este, criado por
Ademar de Barros em 1945,
fundiu-se ao PPS de Miguel
Reale e ao PAN de Àlvaro
Rolim Telles para formar o
Partido Social Progressista em 1946, que durou até a
extinção dos partidos pelo AI
2, em 1965. Este PRP teria
inspirado a criação do novo
Partido Republicano Progressista, que disputa todas
as eleições brasileiras desde
1990, obteve registro definitivo em 1991, e foi organizado para reunir o legado
de Ademar de Barros (Wikipédia – A enciclopédia livre
- internet).
Lembre-se o leitor que o
desabafo do professor Balthazar em crônica publicada
na Tribuna do Norte se passa em 1963. Infelizmente,
permanece atual a desunião
eleitoral com pretensões eleitorais tendo como propósito
a eleição de algum pindamonhangabense para a Assembleia Estadual, Federal
e Senado. Depois daquele
deputado estadual suplente,
somente em 1983, Pindamonhangaba teria um representante na Assembleia Legislativa Estadual, o Dr. Geraldo
Alckmin pelo PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro. O mesmo
ilustre filho da Princesa seria
eleito, agora pelo PSDB-Partido da Social Democracia,
deputado federal em 1987;
governador interino do Estado de São Paulo, em 2001, e
empossado definitivamente
no cargo de Mário Covas.
Em 2002, reelegeu-se, e novamente em 2011 (gestão
atual).
Este tema continua.
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Célia Lima

Aniversário Centopéia

AA Associação
Associação Centopéia
Centopéia de
de Proteção
Proteção aos
aos Animais
Animais realizou
realizou
evento
evento de
de aniversário
aniversário no
no domingo
domingo (7).
(7).

Marcos Cuba

Encontro de Aeromodelismo
Aeromodelistas de Pinda e região se encontraram no
Parque da Juventude, no último domingo (7).
Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima

Exemplo de vida
Amigos, familiares, professores e alunos de hidroginástica do “Zito” parabenizam
Brasília Salgado Gonçalves que assoprou as velinhas dos 90 anos no último dia
9 de abril. Os amigos da hidroginástica prepararam uma festa surpresa para
este exemplo de vida no último dia 10. Felicidades e tudo de ótimo.
Arquivo pessoal

Parabéns para Luiz
Henrique Marcondes,
aniversariante do dia
13 de abril.

Arquivo pessoal

Parabéns a nossa
amiga jornalista
Aline Bernardes,
aniversariante do dia 8
de abril.
Arquivo pessoal

A equipe de judô, professor Marcos Monteiro,
Baldino e Décio, parabeniza seus judocas: Luis
Gustavo, campeão do sub 11 (Médio), Guilherme
Machado, vice-campeão do sub 18 (Leve) e Ivani
Ribeiro, terceiro colocado Sênior (Meio Leve), no
Campeonato Regional de Judô, realizado no último
final de semana em Jacareí.

Homenagem a Chico Xavier

Vida de Arte

O 4º Encontro Chico Xavier foi realizado na praça
Monsenhor Marcondes, no sábado (6). O evento foi
uma homenagem das entidades espíritas de Pinda.

Felicidade a nossa
amiga jornalista
Fernanda Munhoz,
aniversariante do dia
1º de abril.
Arquivo pessoal

Parabéns em dobro para Artur Nicoletti
Gomes, aniversariante do dia 2 de
abril, e sua amada Luma Abud,
aniversariante do dia 3 de abril.
Arquivo pessoal

Felicidade para
Rogério Azevedo, o
“Socó Batera”, que
comemorou aniversário
no dia 8 de abril.

O artesão Zé Santeiro e sua esposa Dona Cida
abriram sua casa para a reportagem da Tribuna do
Norte. No jardim, a bela fonte e imagens, criadas
pelo artista.
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns para os primos Pedro Inaoka e Vitória
Gomes, que completaram 12 anos nesta semana,
ele no dia 8, ela dia 10 de abril. Receberam
abraços carinhosos de seus familiares, parentes e
amigos. Felicidades.

Fernanda Munhoz

Célia Lima

Felicidade à Djanira
Salles, que comemora
aniversário no dia 13
de abril.

Arquivo pessoal

Muita felicidade para o casal
Silvia e Renato Munhoz, que
comemoraram 36 anos de casados
- Bodas de Cedro – no dia 2 de
abril.
Arquivo pessoal

Felicidade para nossa
amiga jornalista Bruna
Pires, que comemora
aniversário no dia 15
de abril.

Arquivo pessoal

Parabéns para Diego
Thomaz, aniversariante
do dia 1º de abril.

Tribuna do Norte
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Vacinação contra a gripe começa dia 15

Marcos Cuba
A vacinação contra a gripe
é de extrema importância e a
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Saúde, em parceria com
o Ministério da Saúde, vai
iniciar a 15ª Campanha na
segunda-feira (15). A vacinação será realizada em postos
fixos e volantes, entre às 8 e
17 horas. No dia 20 será feito
o “Dia D”.
A previsão para o término deste trabalho é dia 26 de
abril. Todas as UBS e os PSFs
irão oferecer a imunização.
As pessoas deverão procurar
o local mais próximo de casa,
basta levar carteira de vacina
ou documento com foto.
Durante a campanha, a
equipe da Vigilância Epidemiológica também fará o
atendimento no antigo laboratório, em frente à Santa
Casa, na rua Frederico Machado. Neste local serão imunizados os idosos, gestantes e
mulheres no período puerpério (até 45 dias após o parto).
Já as crianças receberão a vacina no Centro de Especialidades Médicas.
Devem ser vacinados: pessoas com idade a partir de 60
anos ou que façam parte dos
grupos prioritários, que são
crianças a partir de seis meses e menores de dois anos de
idade; gestantes, mulheres no
período puerpério; trabalhadores da saúde expostos à gripe
influenza, e pessoas com do-

enças crônicas não transmissíveis e outras condições que
possam favorecer o surgimento de casos graves de gripe.
Grupo prioritário
Também estão no grupo
prioritário as pessoas com as
seguintes doenças ou condições: doenças respiratórias,
tais como: asma moderada
ou grave, doença pulmonar
obstrutiva crônica, entre ou-

tras, doença do fígado, por
exemplo, hepatite crônica,
cirrose, doenças cardíacas,
renal, neurológica, diabéticos, pacientes com imunodeficiências ou imunossupressão (baixa imunidade
congênita ou adquirida por
doenças ou medicamentos);
obesidade mórbida grau 3 e
pacientes transplantados de
medula óssea e de órgãos sólidos. As pessoas com doen-

ças crônicas devem apresentar solicitação médica
Este ano, a vacina tem
como alvo os três tipos de vírus que mais circularam no inverno, Influenza H1N1, H3N2
e Influenza B. A meta do Governo Federal é atingir 31,30
milhões de pessoas em todo o
Brasil, com o objetivo de evitar a propagação do vírus da
influenza, principalmente entre os grupos prioritários.

Dia D contra a gripe
No dia 20 de abril será realizado o dia “D” de vacinação contra a gripe e avaliação
do câncer bucal. As pessoas
que tiverem parentes acamados, devem ir até a sala de vacina do CEM, com o nome,
endereço, telefone e nome do
responsável para agendar a
vacinação em domicílio para
o dia 20 de abril.
Arquivo TN

A equipe de vacinação
pretende atender a população
na praça Monsenhor Marcondes, apartir das 7 horas
neste dia.
Contraindicações

A vacina influenza sazonal não deve ser administrada em: pessoas com história
de reação anafilática prévia
ou alergia grave relacionada
a ovo de galinha e seus derivados, assim como a qualquer componente da vacina;
pessoas que apresentaram
reações anafiláticas graves a
doses anteriores.
Precauções

Em doenças agudas febris
moderadas ou graves, recomenda-se adiar a vacinação
até a resolução do quadro;
Para pessoas com história pregressa de Síndrome de
Guillain Barré (SGB) recomenda-se avaliação médica
criteriosa, observando-se o
risco-benefício da vacina.
A equipe de
vacinação estará na
praça Monsenhor
Marcondes a partir
das 7 horas para
imunizar o maior
número possível
da população que
faz parte do grupo
prioritário. Basta
procurar a unidade
de saúde mais
próxima de casa e
apresentar a carteira
de vacinação ou
documento com foto

Diagnóstico sobre câncer bucal será
feito com a campanha contra a gripe
Divulgação

O câncer bucal apresenta
quase na totalidade dos casos
um início silencioso, que sorrateiramente se instala no indivíduo sem produzir sintomas,
incluindo a dor. As pessoas
acometidas por ele apresentam
frequentemente uma úlcera
ou ferida de bordas elevadas,
menor que dois centímetros
de tamanho que não cicatriza.
Manchas brancas ou avermelhadas podem estar junto às

margens desta ferida.
Como não há queixas de
dor, a maioria das pessoas vítimas da doença não procura
ajuda médica ou odontológica na fase inicial, quando as
chances de cura são as melhores possíveis, com altas taxas
de sobrevida e as sequelas são
menores.
Nas fases mais avançadas o
doente pode apresentar dificuldades para a mastigação e fala.

Na fase adiantada é comum
haver o espalhamento da doença ou a produção de metástases para o pescoço, perceptíveis em caroços ou nódulos
(linfonodos) indolores, duros
e fixos à palpação. Mesmo
nestes casos não iniciais, há
tratamento médico especializado, seja através da cirurgia,
radioterapia, ou ambas, com
chances reais de cura.
Colaboração Flávio Peres

Principais causas
Divulgação

Consumo do tabaco (cigarro, cachimbo e outros),
uso regular de bebida alcoólica, infecção bucal pelo vírus HPV de alto risco (HPV16, HPV-18) e, na parte dos
lábios, a exposição solar de
longa duração e frequente,
comum a todos os trabalhadores cujas atividades são
realizadas ao ar livre (construtores, pescadores, agricultores e outros) ou que praticam atividades de esportes
sem proteção do filtro solar
labial.
Pessoas vacinadas, a partir dos 60 anos de idade, poderão fazer exame bucal

Marcos Cuba
As pessoas da melhor
idade de Pindamonhangaba poderão fazer o exame
de câncer bucal durante a
15ª Campanha Nacional
de Vacinação, entre os dias
15 e 26 de abril, em todos
os postos de saúde, após

Uma doença silenciosa

serem vacinados poderão
procurar o dentista.
Em todo o Estado de São
Paulo, durante esta campanha, haverá, simultaneamente, a oferta do exame
bucal às pessoas vacinadas, com 60 anos de idade
ou mais, com o objetivo

da detecção do câncer e de
outras doenças da boca. O
exame é simples, rápido,
indolor e muito importante
na detecção de alterações
bucais, incluindo o câncer.
Após ser vacinada, a pessoa pode procurar o dentista na unidade.

Registros sobre o câncer bucal
O Instituto Nacional do
Câncer do Brasil, órgão ligado ao Ministério da Saúde,
estimou para os anos de 2012
e 2013 o número de 14.170
novos casos anuais de câncer
bucal, sendo 9.990 homens e
4.180 mulheres.

Em 2010, morreram
4.891 pessoas pela doença, sendo 3.882 homens e
1.009 mulheres, números
que implicam numa média
diária de 13 mortes, por dia,
pelo câncer bucal. No país
é a quinta neoplasia malig-

na mais frequente na população masculina. Embora
a doença possa acometer
pessoas jovens, inclusive
crianças (casos raros), ela
começa aparecer mais frequentemente na população a
partir dos 40 anos.
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Araretama e Colorado lutam por
título neste domingo no “Ramirão”
MARCOS CUBA
A equipe do Araretama vai
enfrentar o time do Abaeté no
domingo (14), pela ﬁnal da
Copa Regional Amador, já
o Colorado encara a equipe
da Vila São Geraldo pelo
Cinquentão. As competições são organizadas pelo
esportista Wlamir Lucas
“Macarrão”, com o apoio da
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes.
Os jogos serão realizados
no campo José Ramiro dos
Santos “Ramirão”. A primeira partida será pelo Cinquentão, às 8h30; às 10h30,
começa a ﬁnal do Amador.
Esta é a terceira vez que

Divulgação

O Araretama conquistou a vaga após vencer o Vila São Geraldo por 3 a 2, no domingo (7), na Aﬁzp

Atletas de Pinda
entram em ação
MARCOS CUBA
A agenda esportiva de
Pindamonhangaba está com
diversas competições. Os
torcedores poderão comparecer aos ginásios e campos de
futebol para vibrar e apoiar
as ‘pratas da casa’.
Neste sábado (13) haverá
jogo de futebol no campo do
Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira “João do Pulo”,
às 9h30, pelos Jogos Abertos

da Juventude. No mesmo local, na manhã de domingo, às
10 horas, Pinda encara o time
de basquete de Poá, jogo válido pela Liga Paulista.
O CE “João do Pulo”
também será palco das competições da Liga Coneleste
de Atletismo, que iniciam
às 8 horas. O Projeto Social
Grêmio União vai enfrentar
o CTC Vila Ema, no ginásio
Alto Tabaú, às 9 horas.

300 atletas participam
do Torneio de Atletismo
MARCOS CUBA
Praticantes de atletismo
de todo o Vale do Paraíba e
Litoral Norte estarão em Pindamonhangaba neste sábado
(13), para participar do
Torneio Juventude. A prova é uma seletiva para os
Jogos Abertos da Juventude, onde cada cidade pôde
inscrever três atletas em
cada prova. A competição
será realizada no Centro
Esportivo João Carlos de
Oliveira “João do Pulo”, a
partir das 8 horas.

O evento é promovido
pela Liga Coneleste de Atletismo em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de Esportes.
De acordo com a Liga
Coneleste de Atletismo,
Pindamonhangaba vai receber aproximadamente 300
atletas para este torneio.
Eles farão inúmeras provas
como: 100 metros, saltos
em distância e altura, lançamento de disco, martelo,
entre outras.

Ferroviária vence e assume
liderança do Campeonato
Municipal de Malha
O time de malha da AA
Ferroviária venceu as duas
partidas jogando em casa no
último dia 7, contra o time
do Bosque da Princesa, e assumiu a liderança isolada do
Campeonato Municipal. No
primeiro jogo o time alviverde
venceu pelo placar de 178x2,
em uma partida em que os
atletas da escolinha mostraram a força da categoria de
base da modalidade no município. Participaram do jogo os
atletas: Emerson, Alex, Fusca
e Adriano, todos da escolinha
de Pindamonhangaba.
A segunda partida também foi vencida com tranquilidade pelo time da Ferroviária pelo placar de 182 x 56,
com os atletas Ico, Sérgio,

Rodrigo, Eduardo e Marquinho, outro atleta juvenil que
fez sua estreia pelo time principal.
Com essa vitória, a Ferroviária lidera o campeonato
com 15 pontos, seguida pela
Água Preta com 9 e, em terceiro, o Bosque da Princesa,
com 5 pontos. Na próxima
rodada o time do Bosque da
Princesa recebe a Água Preta, na raia da Quadra Coberta, domingo (14), às 9 horas.
A Liga de Malha de Pindamonhangaba em parceria
com a AA Ferroviária conta
com o apoio da Prefeitura, patrocínio da Comevap e o apoio
das empresas O Lanchão (Raﬁnha), Bar e Restaurante ao
Ponto e Rei das Bebidas.

o Araretama participa do
campeonato. Na primeira vez
saiu nas oitavas de ﬁnal, na
segunda despediu-se na semiﬁnal e agora conquistou a
vaga para disputar o título.
Adonias Aquino Queiroz “Dó”, vice-presidente do
time do Araretama, diz que
este é um time de guerreiros,
brigam pela bola o tempo
todo.
O vice-presidente convoca toda a torcida para que
assistam o jogo em paz, e frisa que a guerra seja somente dentro de campo, e que a
torcida faça sua parte de maneira respeitosa, porque há
necessidade de pregar a paz
no futebol.

Futsal feminino estreia segunda-feira
nos Jogos Abertos da Juventude
MARCOS CUBA
As atletas do futsal da
equipe da Prefeitura de Pindamonhangaba farão a sua
estreia nesta segunda-feira
(15), nos Jogos Abertos da
Juventude. A partida acontece no ginásio do bairro Alto
Tabaú, às 19h30, contra a
equipe de Taubaté.
A competição é promovida pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado de
São Paulo e é dividida em fases: as sub-regionais, regional e
estadual. Na fase sub-regional,
Pindamonhangaba vai enfrentar as equipes de Taubaté e
Campos do Jordão. O segundo
jogo acontecerá na casa das adversárias, quarta-feira (17), em
Campos do Jordão.
Irão vestir a camisa pindense as jogadoras Bianca, Débora, Mayara Maia,
Mayara Aparecida, Karen,

Marcos Cuba

As atletas treinam duas horas por dia para representar a cidade nas competições

Luana Salgado, Luana Leite, Talita, Gabriela, Natália,
Adriele e Ana Carolina. Estas também contam com a
parceria de Edilaine e Michele Cristine, que não par-

ticiparão desta competição.
Futsal masculino também
entra em quadra
Os representantes do futsal masculino também entra-

rão em quadra na próxima
semana. O primeiro jogo será
na terça-feira (16), no ginásio da Ametra, em Taubaté. A
partida será contra Caçapava,
às 19 horas.

Jogadores de handebol encaram grandes
equipes pela Liga do Estado de São Paulo
MARCOS CUBA
A equipe de handebol
masculino de Pindamonhangaba está enfrentando times de alto nível, de
acordo com a comissão
técnica da Secretaria de
Esportes da Prefeitura
de Pindamonhangaba. O
primeiro desaﬁo ocorreu
no último dia 7, contra
Piracicaba, na casa do
adversário, pela categoria
Juvenil (até 18 anos). A
cidade está participando
deste campeonato com as
equipes Infantil masculina (até 14 anos), Cadete
masculina e feminina (até
16 anos), e Juvenil masculina até (18 anos).
A comissão técnica
pindense aﬁrma que foi
um jogo disputado. O primeiro tempo fechou o placar em 11 a 7. No segundo,
a equipe voltou dispersa e
por conta de alguns erros
de ataques possibilitou que

Divulgação

A equipe de handebol conta com atletas formados nas escolinhas de esportes

o time de Piracicaba passasse
à frente no placar. O jogo foi
acirrado, mas Piracicaba fechou em 21 a 19.
O próximo jogo pela Liga
Paulista será em Itatiba, com

as categorias Cadete masculino, contra Cerquilho, e Cadete feminino, que enfrentará
os donos da casa.
Participam deste campeonato, aproximadamente 30

equipes do estado de São
Paulo. A comissão técnica
pindense considera que o
resultado foi bom, porque
se trata de uma partida de
estreia da equipe.

