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TRIBUNA DO NORTE

Prefeitura constroi guia para delimitar rua que será asfaltada 

Célia Lima

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     12ºC 
TEMP. MÁXIMA    24ºC

TEMP. MÍNIMA    12ºC 
TEMP. MÁXIMA   23ºC

TEMP. MÍNIMA     13ºC 
TEMP. MÁXIMA    23ºC

TEMP. MÍNIMA     13ºC 
TEMP. MÁXIMA    24ºC

TERÇA-FEIRA - 16/4

QUARTA-FEIRA - 17/4

QUINTA-FEIRA - 18/4

SEXTA-FEIRA - 19/4

Parcialmente 
nublado

Parcialmente 
nublado

Parcialmente 
nublado

Variação de 
nebulosidade

CPTEC INPE

Segundo Caderno

Odirley Pereira

Moradora de 
Nova Gokula 
lança livro

A escritora Evalda Andrade, ou 
Sri Damodara, como é chamada na 
comunidade Hare Krishna vai lançar, 
em maio, o romance "Grãos de Areia", 
que conta a história de uma profes-
sora divorciada vivendo conflitos de 
sua vida.

Três ruas do bairro do Feital es-
tão ganhando obras de infraestrutu-
ra, como galerias de águas pluviais, 
guias e sarjetas e pavimentação as-
fáltica. A previsão da Subprefeitura 
de Moreira César, órgão responsável 
pelo serviço, é concluir os trabalhos 
até o fim de maio – dependendo das 
condições climáticas.

Ruas do Feital recebem asfalto 
e galerias de águas pluviais

Pinda terá 
espetáculo 
de dança

As equipes do Araretama e Colorado ficaram com o título de vice pelo Campeonato Amador no último domingo (14). As partidas ocorreram no Ramirão e contaram 
com o apoio da torcida. O Araretama perdeu para o Abaeté, que fez o gol da vitória num pênalti, placar final 3x2. Já o Colorado perdeu por 2x0 para o Vila São Geraldo.

Vacinação da gripe está disponível 
em postos fi xos e móveisDepósito de 

materiais de 
construção é 
incendiado

Um depósito de materiais de cons-
trução foi alvo de incêndio no último 
sábado (13). Na manhã de domingo 
(14) o local foi novamente vítima des-
te ato. O caso será investigado para 
apurar as possíveis causas. O local 
ficou destruído. 

Rede de 
águas impede 
enchente na 
Vila São Paulo

A Prefeitura de Pindamonhangaba 
está concluindo uma obra de galeria 
de águas pluviais de 370 metros de 
extensão na Vila São Paulo para cor-
rigir pontos de alagamentos de algu-
mas ruas, na parte baixa do bairro.

A Vila São Paulo também recebe 
12 novas bocas de lobo para conduzir 
o volume de águas até a nova galeria

Limpeza 
benefi cia 
escolas 
municipais

Diversas escolas municipais estão 
sendo beneficiadas com a limpeza. 
Até o final desta semana, os traba-
lhos são realizados na unidade edu-
cacional Félix Adib, no Lessa, onde 
está sendo feita a capina de mato e, 
se houver necessidade, haverá retira-
da de entulho.

Terceiro gol sofrido pelo Araretama foi convertido de pênalti, pelo capitão do Abaeté, Cebola, e defi niu o placar da Copa Regional Amador

Araretama e Colorado fi cam com o título de vice

A Prefeitura de Pindamonhanga-
ba conta com 37 equipes, sendo 24 
fixas e 13 volantes, somando 150 
funcionários  distribuídos em vários 
pontos da cidade, para oferecer a va-
cinação contra a gripe.

A meta é vacinar aproximadamen-
te 20 mil pessoas, que fazem parte 
dos grupos prioritários. As pessoas 
que têm parentes acamados devem 
procurar a sala de vacinação do CEM 
(Centro de Especialidades Médicas) 
para fazer o agendamento.
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Time de 
basquete 
vence pela 
Liga Paulista
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O espetáculo "As Canções que 
Você Dançou pra Mim" será apresen-
tado em Pindamonhangaba, dia 26 
de abril, na quadra dos Salesianos. A 
entrada é franca e faz parte do Cir-
cuito Cultural Paulista, desenvolvido 
por meio de uma parceria do Governo 
do Estado e a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

Esportes 10

Funcionária da Prefeitura preenche cartão de vacina
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Veja as datas que se comemoram hoje (16/4) 
e nos próximos dias

Arquivo TN
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Divulgação

16/4 – Dia da Dieta,  Dia Nacional da Voz.10/4 - Dia da Engenha-
ria, Dia de São Miguel dos Santos.

17/4 - Dia de São Roberto, Dia do Judô, Dia Nacional de Luta pela 
Reforma Agrária, Início da Semana Monteiro Lobato

18/4 -  Dia Mundial do Radioamador, Dia do Autor e do Editor, Dia 
do Livro Espírita, Dia Nacional do Livro Infantil.

Divulgação

Benefi ciados 
da Frente 
de Trabalho 
recebem 
certifi cado

O programa Frente de Traba-
lho formará 19 participantes de 
Pindamonhangaba no curso de 
Recepção e Atendimento. A forma-
tura será no auditório da prefeitura, 
quinta-feira (18), às 10 horas. O 
programa é destinado aos traba-
lhadores de todo o Estado São 
Paulo desempregados há no mí-
nimo um ano, maiores de 17 anos 
e residentes há pelo menos dois 
anos no Estado. Os benefi ciados 
prestam serviço quatro dias por se-
mana, sendo seis horas por dia, e 
fazem o curso no quinto dia.

Será realizado no domingo 
(21),bingo benefi cente em prol da 
Casa do Caminho. O evento acon-
tecerá no centro comunitário do 
bairro Vila Rica, na avenida Abel 
Corrêa Guimarães, ao lado de uma 
padaria. 

As rodadas terão início a partir 
das 14h30 e serão sorteados prê-
mios como: bicicleta, DVD, panela 
elétrica, liquidifi cador e torradeira. 
A cartela principal custa R$ 5, e 
poderá ser adquirida no local. Tam-
bém serão feitas rodadas extras 
e vendidos produtos alimentícios. 
Toda a população está convidada 
a participar e contribuir com o tra-
balho da entidade espírita de assis-
tência social Casa do Caminho.

Bingo 
benefi cente 

A CCR NovaDutra deu início, 
na semana passada, à sua Cam-
panha do Agasalho. Pelo segundo 
ano, a ação tem como objetivo 
envolver os usuários da rodovia, 
com 18 postos de coleta, sendo 11 
deles nas Bases Operacionais do 
SOS Usuário e sete em postos de 
serviço da Rede Graal. A campa-
nha acontece até o dia 26 de maio 
e conta com um posto de coleta em 
Pindamonhangaba. O posto é na 
Base Nova Dutra, no km 99, senti-
do São Paulo.

Outra estratégia para aumentar 
o número de peças coletadas é o 
envolvimento dos 1.400 colabora-
dores das 26 Unidades de Traba-
lho da CCR NovaDutra. O objetivo 
é que cada colaborador seja um 
agente multiplicador da Campanha 
entre amigos, vizinhos e parentes. 

Segundo Carla Fornasaro, res-

ponsável pela área de Relações 
Institucionais da CCR NovaDutra, 
a Campanha do Agasalho integra 
o rol de ações de Sustentabilidade 
mantidas pela Concessionária com 
o objetivo de contribuir com a qua-
lidade de vida das comunidades 

servidas pela rodovia. 
Em 2012 foram coletadas mais 

de 2.600 peças. Neste ano, tudo o 
que for coletado durante a campa-
nha será doado ao Fundo Social 
de Solidariedade do Estado de São 
Paulo (Fussesp). 

Aumento do crédito nacional
A facilidade para abertura do próprio negócio 

para pequenas empresas e o alto volume de ne-
gócios para os microempresários representam 
um importante segmento para a economia brasi-
leira. Além disso, o Brasil está em alta.

O país tem hoje a 8ª economia do mundo e 
pode fi car entre as quatro maiores em um cenário 
natural para os próximos 30 anos.

Nos últimos anos está acontecendo um grande 
desenvolvimento em diversos setores da econo-
mia e o principal, em várias regiões. A polarização 
de grandes empresas e negócios nas regiões Sul 
e Sudeste, sobretudo São Paulo, Rio de Janei-
ro e Belo Horizonte, é fator que não se vê com 
a mesma frequência e veemência de décadas 
anteriores. O desenvolvimento de outras regiões 
também traz esperanças a áreas antes menos 
exploradas e reforça a necessidade de obras de 
infraestrutura em portos, rodovias, ferrovias nas 
cinco regiões do Brasil, embora ainda esteja dis-
tante do ideal para o verdadeiro progresso nacio-
nal.

Deixando este aspecto de lado, há de consi-
derar que, apesar dos avanços não serem rea-
lizados com a velocidade que se espera e, mais 
ainda, que se necessita, é perfeitamente notório 
que existe crescimento no Brasil.

A chegada das Olimpíadas, no Rio de Janeiro 
em 2016, e a Copa do Mundo, em 2014, são os 
eventos que forçam a nação a fazer investimen-
tos de infraestrutura.

Tais incrementos possibilitam a chegada de 
novas indústrias e a ampliação das existentes 
em todos os setores. Estas companhias, junta-
mente com a aparição de novos negócios para 
pequenos e médios empresários faz com que o  
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) libere recursos para fi nancia-
mentos.

Dados do banco demonstram que no primeiro 
trimestre deste ano em relação ao mesmo perío-
do de 2012, houve extraordinário aumento no vo-
lume de seus empréstimos em 52%. O montante 
é, no período, o maior registrado historicamente 
pelo BNDES, R$ 37,2 bilhões.

Destes, R$ 15,1 bilhões foram para pequenas 
e médias empresas – um crescimento de 50% se 
comparado ao período semelhante de 2012.

Para o setor industrial, que amarga conse-
cutivas quedas nos últimos demonstrativos, os 
desembolsos cresceram ainda mais: 109%. Isso 
representou R$ 13,5 bilhões no 1º trimestre de 
2013.

Também como fator determinante, há a maior 
aprovação de fi nanciamentos pelo BNDES. Neste 
ramo, a facilidade de crédito e a estabilidade do 
Real foram preponderantes para o êxito.

Luciano Coutinho, presidente do Banco, clas-
sifi cou como ‘robustos’ os índices e também de-
fendeu a recuperação dos investimentos no país.

Ainda é cedo para afi rmar se a alta dos fi nan-
ciamentos poderá ter efeito direto na consolida-
ção macroeconômica do país, entretanto, elas 
são determinantes para a evolução dos créditos 
de fi nanciamentos e para a aparição de novos 
negócios.

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 sa-
lário mínimo e meio, R$ 1.017,00.

Embora a maioria das univer-
sidades federais já adotem um 
sistema de isenção parcial ou total 
de taxa do vestibular, esta prática 
não era garantida por lei. Com esta 
determinação acredita-se que as 
pessoas com menor poder aquisiti-
vo terão a oportunidade de acesso 
ao ensino superior. 

A professora Evalda Andrade, 
ou Sri Damodara, como é chama-
da na comunidade Hare Krishna de 
Nova Gokula, onde mora, vai lan-
çar, em maio, seu romance “Grãos 
de Areia”.

O livro conta a história de Maria 
da Glória, professora de escola pú-
blica da pequena cidade de Valen-
te, que leva uma vida cansativa e 
mecânica ao lado de Gustavo, seu 
fi lho. Divorciada, passa por pro-
blemas com seu ex-marido Assis, 
que sofre de alcoolismo. Conhece 
Paulo Antunes, colega de trabalho. 
Apaixonam-se. Mas não se envol-
vem. E nos instantes em que os 
problemas de sua rotina ameaçam 
sufocá-la, ela viaja para o litoral, à 
praia de Pedra Negra, almejando 
descanso e resoluções interiores 
para seus confl itos.

Ambientado na zona da mata 
canavieira, o livro poderia se fi liar a 
uma tradição regionalista. Entretan-
to, o romance se desprende desse 
espartilho, por levantar questões 
de ordem universal, dentro de uma 

A partir desta semana, 1.120 
alunos da Rede Estadual de Ensi-
no, escolas de Pindamonhangaba, 
participam de atividades culturais 
previstas no programa Cultura é 
Currículo, desenvolvido pela Secre-
taria da Educação do Estado de São 
Paulo por meio da Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação 
(FDE). O programa vai contemplar, 
em abril, estudantes das cidades do 
Vale do Paraíba e do Litoral Norte.

A programação inclui visitas 
a instituições culturais da região, 
como as unidades do Sesc em São 
José dos Campos e Taubaté e o 
Parque Estadual da Serra do Mar. 

O transporte e o lanche dos estu-
dantes são fornecidos pela Secre-
taria de Educação do Estado.  

Iniciado em 2008, o programa 
Cultura é Currículo é composto por 
três projetos: Lugares de Aprender – 
A Escola Sai da Escola, com visitas 
a espaços culturais como museus 
e parques; Escola em Cena, que 
leva alunos para apresentação de 
peças teatrais e espetáculos de 
dança; e O Cinema vai à Escola, 
voltado a exibições de filmes nas 
unidades que oferecem Ensino 
Médio. Somente no ano passado, 
foram atendidos cerca de 1 mi-
lhão de estudantes. 

Mais de 1.100 alunos da Rede Estadual 
participam de atividades culturais 

Moradora de Nova Gokula lança livro

maneira poética de narrar. O pró-
prio título invoca uma metáfora. Afi -
nal, não seríamos nós carregados 
pelas ondas do tempo, que ora nos 
aproximam, ora nos afastam uns 
dos outros, assim como as ondas do 
mar sacodem impetuosamente os 

minúsculos grãos de areia da praia?
O lançamento será no dia 10 

de maio, às 19 horas, na biblioteca 
da Faculdade Anhanguera de Pin-
damonhangaba. O evento contará 
com uma apresentação de sax, en-
tre outras ações.

Isenção de taxas em vestibulares federais 

De acordo com o documen-
to, as instituições federais de 
educação superior adotarão 
critérios para a isenção total e 

parcial do pagamento das taxas 
de inscrição levando em consi-
deração a situação socioeconô-
mica do candidato.

Divulgação

Nota Fiscal 
Paulista 

A Nota Fiscal Paulista liberou 
na segunda-feira (15), um valor 
recorde de R$ 930.402.079,95 em 
créditos aos consumidores. Esses 
créditos são referentes a compras 
realizadas no segundo semestre de 
2012. Essa é a maior quantia já de-
volvida desde o início do programa, 
em 2007, e supera a marca de R$ 
921,7 milhões liberados em abril do 
ano passado. 
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Novas bocas de lobo evitarão enchentes no Carangola

ODIRLEY PEREIRA
Após fazer ações de blo-

queio (vistoria nas residên-
cias) em grande parte da 
cidade, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba intensifi ca o 
combate ao mosquito trans-
missor da dengue, o Aedes 
aegypti, com a aplicação de 
inseticida nas residências, 
estabelecimentos e ruas do 
município.

A utilização de inseticida é 
feita de duas maneiras: nebuli-
zação, onde funcionários utili-
zam equipamentos de proteção 
individual (EPI) e pulverizam 
áreas internas para exterminar 
o mosquito e duas larvas; e ter-
monebulização, onde um veí-
culo, contendo equipamento 
que lança inseticida, percorre 
as ruas da cidade antes conhe-
cido como fumacê.

Região central
Esta semana a equipe de 

Controle de Vetores faz blo-
queio em bairros da região 
central como Tabaú, Santa 
Luzia e São Benedito. A ex-
pectativa é conseguir visto-
riar as residências, estabele-
cimentos comerciais e outros 
pontos, além de orientar a 
população para que ela faça 
sua parte.

Após a retirada dos cria-
douros, outro grupo entrará 

nos imóveis para fazer a ne-
bulização. Por fi m, o veículo 
da termonebulização passará 
pelas ruas – deixando o local 
livre dos riscos da dengue 
por alguns dias. Importante 
salientar que, mesmo com 
todas estas ações da Prefeitu-
ra, o ciclo de reprodução do 
mosquito da dengue é curto e 
em poucos dias ele pode vol-
tar a algum local se a popula-
ção não fi zer a parte dela.

Moreira César
O Distrito de Moreira 

César recebe esta semana 
um veículo para fazer a ter-
monebulização em diversos 
bairros. A ação começa pela 
região do Azeredo e vai se-
guir para o Laerte Assump-
ção, Karina, Ramos, centro 
de Moreira César, Padre Ro-
dolfo e Vale das Acácias. Nos 
próximos dias, deverá chegar 
a outros bairros do distrito.

Mais 525
imóveis vistoriados

No último fi nal de sema-
na, a equipe de Controle de 
Vetores vistoriou 525 imó-
veis no Pasin, Vila São João, 
e alguns pontos do Manti-
queira e Vila São Benedito.

Com o trabalho, pratica-
mente completa um ciclo de 
bloqueio ao mosquito trans-
missor da dengue.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Prefeitura está atenta 

aos locais que oferecem ris-
co de alagamento na cidade 
e a Secretaria de Obras está 
trabalhando de maneira pre-
ventiva.

Na última semana, foi fi -
nalizada a execução de onze 
novas bocas de lobo na entra-
da do Carangola, captando as 
águas que descem do bairro 
Santana, incluindo as que 
vêm dos novos prédios. Com 

isso, será evitada a inunda-
ção das ruas Vereador Vitorio 
Cassiano, Sebastião Vieira da 
Silva e Nassif Salomão Ko-
bbaz.

Também foi feito pon-
to de captação no fi nal da 

rua Vitório Cassiano, com a 
instalação de válvula de re-
tenção para evitar refl uxo de 
águas do Ribeirão do Curtu-
me em época de cheia.

Para complementar, a Se-
cretaria de Obras vai duplicar 
a galeria do bairro do Andra-
de, que hoje recebe as águas 
do Carangola, para tubulação 
com diâmetro de 0,80 m. 
Está sendo construída uma 
nova galeria, com cerca de 
350 metros de extensão, au-
mentando a fl uidez das águas 
pluviais.

Ainda de acordo com 
informações da Secretaria 
de Obras da Prefeitura, as-
sim que passar o período de 
chuvas, será programado 
o recapeamento do asfal-
to deste trecho que sofreu 
obras, retornando a via à 
normalidade.

Divulgação

Pinda utiliza ações sincronizadas 
para combater a dengue

Agentes de vetores vistoriam toda a cidade

Pinda utiliza ações sincronizadas 
para combater a dengue

MARCOS CUBA
Teve início nessa segun-

da-feira (15), a Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra a Gripe. As pessoas que 
forem imunizadas podem fa-
zer o exame contra o câncer 
bucal. A meta da Prefeitura 
de Pindamonhangaba é vaci-
nar aproximadamente 20 mil 
pessoas, que fazem parte dos 
grupos prioritários. As vaci-
nas estão disponíveis em to-
das as unidades de saúde do 
município.

Na região central, a vaci-
nação das crianças, a partir 
dos seis meses e menores 
de dois anos, deve ser feita 
no  Centro de Especialida-
des Médicas (CEM). Já os 
idosos, mulheres em perío-
do puerpério (45 dias após 
o parto) e gestantes devem 
procurar o antigo laborató-
rio, em frente à Santa Casa. 

No geral, a campanha conta-
rá com 37 equipes, sendo 24 
fi xas e 13 volantes, somando 
150 funcionários.

As pessoas que tiverem 
parentes acamados devem 
procurar a sala de vacina 
do CEM com o nome, en-
dereço, telefone e nome do 
responsável para agendar a 
vacinação, em domicilio, no 
sábado (20).

Contraindicações
A vacina infl uenza sazo-

nal não deve ser administra-
da em: pessoas com história 
de reação anafi lática prévia 
ou alergia grave relacionada 
a ovo de galinha e seus de-
rivados, assim como a qual-
quer componente da vacina; 
pessoas que apresentaram 
reações anafi láticas graves 
a doses anteriores também 
contraindicam doses subse-
quentes.

Vacinação contra a gripe será até dia 26

• Indivíduos com 60 anos 
ou mais;

• Crianças de 6 meses 
a menores de 2 anos de 
idade;

• Gestantes em qualquer 
período da gestação;

• Puérperas: mulheres no 
período até 45 dias após o 
parto. Para isso, deverão 
apresentar qualquer 
documento como cartão 
da gestante, documento 
do hospital, certidão de 
nascimento etc.;

• Trabalhadores da saúde;

• Pessoas com doenças 
crônicas (serão vacinadas 
mediante prescrição ou 
receita médica).

As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município

Grupos 
prioritários a 
serem vacinados

Célia Lima

Célia Lima

A Prefeitura construiu 11 bocas de lobo na entrada do Carangola

Pinda realiza notifi cação 
de doenças compulsórias

MARCOS CUBA
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde e As-
sistência Social – Depar-
tamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde 
– está promovendo o tra-
balho de busca ativa, que 
consiste na procura pela 
rede de assistência à saú-
de pública e particular do 
município a notifi cação de 
doenças, conhecidas como 
DNCs (Doenças de Noti-
fi cação Compulsória) que 
constam na lista da OMS 
(Organização Mundial de 
Saúde) e necessitam de 
monitoramento.

Na assistência à saúde, 
pública ou privada, médi-
cos de todo o município 
notifi cam a Vigilância 
Epidemiológica através 
de impressos específi cos 
para cada DNC. Na rede 
de apoio diagnóstico, la-
boratórios de análises 
clínicas e afi ns, efetuam 
a notifi cação por qual-
quer meio de comunica-

ção (telefone, mensagem 
eletrônica, impresso pró-
prio, pessoalmente, etc.). 
Um alerta à rede de apoio 
diagnóstico é quanto à 
notifi cação imediata dos 
resultados dos exames 
citopatológicos (Papani-
colau).

O objetivo deste ser-
viço é a intervenção ime-
diata no controle destas 
doenças, proporcionando 
ao paciente o atendimento 
adequado, agilizando os 
processos terapêuticos e 
diminuindo os agravos à 
população.

A Vigilância Epide-
miológica de Pindamo-
nhangaba vem aprimo-
rando suas atividades, 
buscando as DNCs não 
notifi cadas através da 
análise de prontuários 
médicos ambulatoriais/
hospitalares em unida-
des assistenciais e de 
urgência e emergência, 
também nos resultados 
de exames de apoio diag-
nóstico.

Botulismo 
Carbúnculo ou Antraz 
Cólera 
Coqueluche 
Dengue 
Difteria 
Doença de Creutzfeldt - Jacob 
Doenças de Chagas (casos agudos) 
Doença Meningocócica e outras Meningites 
Esquistossomose (em área não endêmica) 
Eventos Adversos Pós-Vacinação 
Febre Amarela 
Febre do Nilo Ocidental 
Febre Maculosa 
Febre Tifóide 
Hanseníase 
Hantavirose 
Hepatites Virais 
HIV 
Infl uenza humana por novo subtipo (pandêmico) 
Leishmaniose Tegumentar Americana 
Leishmaniose Visceral 
Leptospirose 
Malária 
Meningite por Haemophilus infl uenzae 
Peste 
Poliomielite 
Paralisia Flácida Aguda 
Raiva Humana 
Rubéola 
Síndrome da Rubéola Congênita 
Sarampo 
Sífi lis Congênita 
Sífi lis em gestante 
Síndrome da Imunodefi ciência Adquirida - AIDS 
Síndrome Febril Íctero-hemorrágica Aguda 
Síndrome Respiratória Aguda Grave 
Tétano 
Tularemia 
Tuberculose 
Varíola

Confi ra a lista das doenças:
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Mapa Cultural Paulista destaca artistas da cidade

Feira de livros 
permitirá 
troca de 
exemplares

Daniela Gonçalves 
Com objetivo de sensibi-

lizar os munícipes com o po-
tencial turístico da cidade, o 
Departamento de Turismo da 
Prefeitura realiza o projeto 
“Conheça Pindamonhanga-
ba”. A iniciativa visa levar o 
morador de Pinda a um “City 
Tour Histórico”, que conta a 
história da cidade por meio 
de prédios históricos. 

Os participantes podem 
conhecer e valorizar o patri-
mônio Histórico Cultural da 
cidade. O passeio pela Prince-
sa do Norte é encerrado com 
uma visita ao Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina. No local 
é apresentado um vídeo com 
todos os atrativos turísticos de 
Pindamonhangaba.  

Este projeto é realizado 
para grupos organizados por: 
entidades, escolas, grupos da 
melhor idade, frentistas, ta-
xistas, ambulantes, artesãos, 
comerciantes, entre outros.

Visita pelo “Conheça 
Pindamonhangaba” 

O projeto “Conheça Pin-
damonhangaba” já obteve 
seu primeiro grupo partici-
pante, adolescentes do pro-
grama estadual “Ação Jo-
vem”, formado por jovens 
do bairro Araretama. Estes 
jovens são atendidos pelo 
Centro de Referência da As-
sistência Social (Cras).

A participação dos mesmos 
vem ao encontro do objetivo 
do Departamento de Turismo, 
que é atingir os jovens,futuros 
agentes multiplicadores.

Maria FernanDa Munhoz
Pindamonhangaba recebe 

o espetáculo “As Canções 
que Você Dançou pra Mim”, 
com a Focus Cia. de Dança, 
no dia 26 de abril, na Quadra 
dos Salesianos. O evento faz 
parte do Circuito Cultural 
Paulista, realizado na cidade 
graças a uma parceria entre a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura / De-
partamento de Cultura, e o 
Circuito CulturalPaulista, do 
Governo do Estado.

A Focus Cia de Dança ob-
tém grande sucesso de críti-
ca e público com o seu mais 
recente espetáculo “As Can-
ções que Você Dançou pra 
Mim”, dirigido e coreogra-

fado por Alex Neoral. Qua-
tro casais são embalados por 
um grande pot-pourri com 72 
canções interpretadas pelo 
grande cantor e compositor 
Roberto Carlos. Músicas que 
marcaram época e que já se 
tornaram clássicos da MPB 
aparecem agora como mote 
principal para mais uma pro-
dução da Focus.

Com classificação livre, 
o espetáculo tem 55 minutos 
de duração. Além da direção 
e coreografia, a concepção, 
criação e edição musical são 
de Alex Neoral. Em cena: 
Alex Neoral, Carol Pires, 
Clarice Silva, Cosme Gre-
gory, Lucas Nunes, Marcio 
Jahú, Marisa Travassos e 
Mônica Burity.

Circuito Cultural traz espetáculo 
de Dança para Pinda dia 26

O espetáculo será gratuito, apresentado na Quadra dos Salesianos, no dia 26

A Secretaria de Educação e 
Cultura promoverá sábado (20) 
e domingo (21), a Feira da Bar-
ganha de Livros na Biblioteca 
Municipal Vereador Rômulo 
Campos D’Arace, com o ob-
jetivo de motivar as pessoas na 
troca de livros que serão dispo-
nibilizados no local e até mes-
mo entre aqueles que estiverem 
participando. Além disso, have-
rá contação de histórias para os 
participantes da feira.

Colaboradores estarão 
ajudando na participação 
dos leitores e na troca de li-
vros, que vai intermediar a 
interação entre as pessoas, a 
divulgação da biblioteca e in-
centivar os munícipes a fre-
quentarem o espaço. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3645-1701.

Cantoria no Cemitério Municipal 
homenageia amácio Mazzaropi

Maria FernanDa Munhoz
Durante o mês de abril, 

Pindamonhangaba está home-
nageando o cineasta Amácio 
Mazzaropi que, neste ano, 
completaria 101 anos de vida. 
Domingão Sertanejo especial, 
duas exposições e cantoria no 
cemitério marcam o evento 
“Mazzaropi em Cena”, que 
está sendo organizado pelo 
Departamento de Cultura da 
Prefeitura, e tem parceria com 
o Museu Mazzaropi e o Ins-
tituto Mazzaropi, proprietário 
dos direitos autorais do cine-
asta e que cedeu todo o mate-
rial para as exposições.

No domingo (14), foi rea-
lizada a tradicional cantoria 
no túmulo de Amácio Mazza-
ropi, no Cemitério Municipal 
de Pindamonhangaba, onde 
também estão sepultados os 
pais do cineasta. 

O evento foi organizado 
por Luiz Carlos Cardoso, o 
Cardosão, pela primeira vez, 
e contou com o apoio de Val-
domiro Rangel – que havia or-
ganizado o evento por 19 anos 
seguidos. A equipe do Depar-
tamento de Cultura, realizado-
ra do evento, esteve presente 

Ary, Rangel e Mazzaropinho durante cantoria no 
túmulo de Mazzaropi. Evento teve músicas ‘caipiras’

com todo o apoio de estrutura. 
A cantoria é a reunião 

de artistas e admiradores de 
Mazzaropi, em torno do tú-

mulo do homenageado, en-
toando canções dos filmes e 
violeiros com o mais tradi-
cional sertanejo de raiz. Parti-

ciparam, o Grupo Musical Ma-
zzaropi, formado por Rangel e 
seu filho Ary, Mazzaropinho, 
Zé Cupido no acordeão, Tony 
Sampaio, e a dupla Tiãozinho 
e Terezinha. Os artistas são de 
Pinda, Taubaté, Tremembé e 
Natividade da Serra. 

O evento foi realizado 
com muito respeito, iniciado 
com a prece “Pai Nosso”, e 
em seguida os artistas to-
caram suas modas de viola, 
acompanhados pelo acordão 
de Zé Cupido. Houve decla-
mação de poesia e homena-
gem às pessoas que trabalha-
ram com Mazzaropi em seus 
filmes,  presentes na ocasião, 
e também aos saudosos pin-
damonhangabenses que fize-
ram parte da obra do cineas-
ta, como Augustinho Ribeiro, 
que interpretava o Chico Frô. 

Mais de 70 pessoas com-
pareceram à cantoria e acom-
panharam a homenagem com 
aplausos e cantando, junto, 
as músicas dos filmes mais 
famosos. 

Diferentemente do que di-
zia a previsão do tempo, não 
choveu. Os organizadores lem-
braram que Mazzaropi era de-
voto de São Pedro e, por esse 
motivo, em mais de 20 anos de 
cantoria, nunca choveu duran-
te o evento. E, curiosamente, 
após o término das canções e 
encerramento oficial do even-
to, as primeiras gotas de chuva 
começaram a cair no local. 

Programação continua
As exposições em home-

nagem a Mazzaropi continu-
am até o final deste mês, no 
saguão da Prefeitura e no Mu-
seu Histórico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17 ho-
ras, com entrada gratuita. 

Maria FernanDa Munhoz
O Mapa Cultura Paulista está com as ins-

crições abertas para sua fase municipal, na 
qual os artistas de Pindamonhangaba serão es-
colhidos para representar a cidade e concorrer 
a melhor do Estado de São Paulo em sua arte. 

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 
de maio, no Departamento de Cultura da Pre-

feitura. Para a edição 2013/2014 serão consi-
deradas sete expressões artísticas: artes visuais 
(artes plásticas, desenho de humor e fotografia), 
vídeo, canto coral, música instrumental, litera-
tura (conto, poema e crônica), dança e teatro. 
Lembrando que essas expressões serão desen-
volvidas na fase municipal somente se houver 
procura e inscrição por parte dos artistas locais. 

O Mapa Cultural Paulista é uma iniciativa 
da Secretaria de Estado da Cultura, realizado 
pela Abaçaí Cultura e Arte – Organização So-
cial de Cultura, que objetiva identificar, valo-
rizar e promover o intercâmbio da produção 
cultural no Estado de São Paulo, e ao mesmo 
tempo estimular a participação de seus muni-
cípios em atividades culturais.

A meta do programa é mapear a produção 
artística em todo Estado de São Paulo, caben-
do a cada município incentivar seus artistas 
locais a participarem deste programa.

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

Mais de 70 pessoas estiveram presentes na cantoria homenageando o cineasta

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

“Conheça Pindamonhangaba” 
é iniciado na cidade

O circuito termina com palestra no Museu Histórico

Divulgação

Divulgação
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ODIRLEY PEREIRA
A construção de galerias de 

águas pluviais, guias, sarjetas e as-
falto está benefi ciando moradores 
de três ruas do bairro do Feital.

Os serviços de infraestrutura vão 
acabar com enchentes, barro, poeira 
e facilitar a vida da população.

Na travessa 11 foi construída 
uma galeria de 200 metros para cap-
tar a água das chuvas e conduzi-la à 
principal rede de águas da região. No 
mesmo local, a Prefeitura iniciou a 
construção de guias e sarjetas. A pró-
xima etapa, que deve ser iniciada em 
maio, é a pavimentação do local.

Para a rua projetada está haven-
do o preparado para o recebimento 
de guias e sarjetas – última etapa 
antes da pavimentação asfáltica.

Na rua Benedito Rodrigues, 
a Subprefeitura afi rmou que será 
construída rede de esgoto, galerias 
de águas e asfalto, além de uma li-

gação com o Vista Alegre.
Os moradores das ruas benefi cia-

das no Feital elogiaram os trabalhos. 
Para Nadia Mara Vieira dos Santos, 
a chegada do asfalto e galeria impe-
dem sujeira dentro da casa. “Vai aca-
bar com barro em épocas de chuva e 
também não terá poeira nos moveis e 

roupas – o que vai deixar a nossa casa 
e nossas coisas muito mais limpas”.

Para Gilmar Benedito Moreira o 
maior benefício será o acesso. “Está 
fi cando mais fácil para entrar e sair 
de casa. Não teremos mais proble-
mas e poderemos viver bem melhor 
aqui”, concluiu.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está reali-
zando uma programação 
de limpeza nas escolas 
municipais. Nesta sema-
na, a equipe da Secretaria 
de Obras – Departamento 
de Serviços Municipais 
está na escola municipal 
Félix Adib, no Lessa. 

Até o fi nal desta se-
mana, serão realizados 
os serviços de capina do 
mato e, se houver necessi-
dade, retirada de entulho. 

Outras escolas mu-
nicipais também estão 
recebendo o serviço que 
depende das condições 
climáticas. Com as chu-
vas, o mato cresce mais 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
Atendendo aos pedidos 

da população, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba está en-
cerrando uma extensa obra 
de galeria de águas pluviais 
na Vila São Paulo. O objeti-
vo é corrigir pontos de alaga-
mentos de algumas ruas, na 
parte baixa do bairro, e que 
geravam muito incômodo 
para os moradores da região. 

A equipe da Secretaria 
de Obras e Serviços cons-
truiu mais de 370 metros de 
galerias, prolongamentos e 
ramais da rede de tubos, oito 
postos de visitas (PVs) e 12 
bocas de lobo. Na rua José de 
Macedo, foram executados 
148 metros de extensão, com 
tubos de 0,6 metro de galeria 
em toda a sua extensão, até a 
rua Nastly Rodrigues Tolen-
tino, no Castolira. Neste local 
foi feita uma nova galeria. 

Na rua Jacirema de Cas-
tro Giulianetti Almeida, fo-
ram feitos 64 metros com 
tubulação de 0,6 metro e um 

Asfalto e galerias benefi ciam 
moradores do Feital

Os serviços de infraestrutura vão acabar com enchentes, barro, poeira e facilitar a vida de todos os moradores de três ruas do Feital

Prefeitura realiza limpeza 
nas escolas municipais

Treinamento capacita atendimento 
de agentes municipais de trânsito

DANIELA GONÇALVES 
Com o objetivo de atender 

melhor os munícipes, agen-
tes, fi scais de Trânsito e fun-
cionários do Departamento 
de Trânsito da Prefeitura de 
Pindamonhangaba (Deptran) 
estiveram em treinamento na 
última semana.

O curso, de 30 horas, en-
focou a integração da equipe 
e o atendimento ao próximo, 
por meio de uma dinâmica 
motivacional. Os participan-
tes receberam novas orien-
tações sobre Legislação de 
Trânsito. 

O curso visa melhoria no 
desenvolvimento dos tra-
balhos do Departamento de 
Trânsito na cidade, para ofe-
recer um serviço de qualida-
de à população. Curso enfocou a integração da equipe 

Nova tubulação de água impede 
enchente na Vila São Paulo

A nova galeria vai corrigir pontos de alagamentos na parte baixa do bairro

Capina na ‘Félix Adib’ será fi nalizada nesta semana

rapidamente e o trabalho 
tem que ser refeito em espa-
ço mais curto de tempo. Na 
escola Felix Adib, por exem-
plo, é a segunda vez que a 
equipe realiza a capina neste 
ano. 

Além das escolas, nesta 

semana a equipe do DSM 
está realizando a capina 
e retirada de entulho no 
Centro de Especialidades 
Municipais e no prédio 
do antigo Laboratório 
Municipal, ao lado da 
Santa Casa. 

Célia Lima

André Nascimento

prolongamento de galeria de 
156 metros de tubos de 0,6 
metro na rua Roberto Mor-
gado Pereira. 

Contudo, a principal via 
benefi ciada com as obras foi 
a avenida Miriam Maria Fer-
raz, que sofria com os mais 
sérios problemas de inun-
dação. Neste local foi feita 
a substituição de uma parte 
da galeria, que era antiga e 
insufi ciente para suportar 
a vazão da água de chuvas 
vinda das ruas secundárias 
do bairro. A tubulação de 0,6 
metro foi trocada para 0,8 
metro em mais de 50 metros 
de extensão. 

Para encerrar a obra, a 
Prefeitura colocará ainda 
mais uma boca de lobo na 
avenida Miriam Maria Fer-
raz. Porém, os esforços da 
equipe de obras já foram 
recompensados pois, com 
as últimas fortes chuvas, a 
região não sofreu mais com 
enchentes. 

A previsão da Secretaria 
de Obras é que essa nova 
boca de lobo leve, no má-
ximo, uma semana para ser 
concluída. 

Após o término da obra e 
encerrando o período de chu-
vas, a intenção da Secretaria 
é asfaltar o local.

No total são 370 metros de rede de águas pluviais

Divulgação

Divulgação

Célia Lima

MARIA FERNANDA 
MUNHOZ
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RodeRley Miotto e equipe de cooRdenação da confedeRação BRasileiRa de Judô

Diretoria De ComuniCação/CVP

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

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

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

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

Facebook: Roderley Miotto
Twitter: @roderleymiotto

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

VeReadoR dR. MaRcos auRélio VillaRdi

Diretoria De ComuniCação/CVP

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

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

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 diver-
são. “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.

Dr. Marcos Aurélio reitera 
pedido de AMI e playground 
para a Quadra Coberta

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

Roderley Miotto recepciona 
atletas da Confederação 
Brasileira de Judô

Durante a última ses-
são, o Presidente da Câ-
mara, vereador Ricardo 
Piorino (PDT), apresentou 
dezenas de requerimen-
tos, merecendo destaque 
a solicitação para que a 
Administração finalize as 
obras que se encontram 
inacabadas na feira livre, 
do lado externo do Mer-
cado Municipal (Praça da 
Liberdade).

“É necessário um cari-
nho especial no local, que 
foi abandonado pela Ad-
ministração anterior, sem 
o término das obras”. “Os 
feirantes e toda população 

VeReadoR pRofessoR osValdo

Ricardo Piorino 
solicita conclusão das 
obras no mercado

“Os feirantes necessitam de um cuidadO
especial da administraçãO”

Diretoria De ComuniCação/CVP

VeReadoR RicaRdo pioRino

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

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

Cal solicita recapeamento 
da Rodovia Engenheiro 
Luiz Dumont Villares

O vereador José Car-
los Gomes – Cal (PTB) 
solicitou o recapeamento 
da Rodovia Engenheiro 
Luiz Dumont Villares 
no Distrito de Moreira 
César, que está previsto 
para começar em breve. A 
obra irá beneficiar princi-
palmente os funcionários 
das empresas Gerdau, 
Confab Equipamentos e 
Martifer.

Cidade Nova
O vereador juntamente 

com o prefeito Vito Ardi-
to Lerário e seus secretá-
rios estiveram presentes 
no Cidade Nova no último 
dia 11 para ouvir os pro-
blemas relatados pelos 

moradores da região.
A principal obra so-

licitada pelas pessoas 
presentes na reunião foi 
a de um P.A 24h. Também 
foi pedido a ampliação da 
creche do bairro.

Cal disse que a piscina 
do Complexo Esportivo 
do Cidade Nova foi muito 
discutida, e que o Prefeito 
e o Secretário de Espor-
tes Prof. Leandro enfa-
tizaram que, em breve 
estará funcionando para 
atender os munícipes, eles 
também afirmaram que 
já está sendo renovado o 
contrato para o projeto 2º 
tempo, que é muito im-
portante para os jovens.

Diretoria De ComuniCação/CVP

VeReadoR cal

Vereador Martim 
Cesar pede mais 
segurança no trânsito

O vereador Martim Cesar 
(DEM) encaminhou indica-
ção ao Executivo, solicitando 
providências para que sejam 
feitos estudos visando uma 
fiscalização mais eficaz ou 
até mesmo que seja proibido o 
acesso de entrada de veículos 
na rua Major Jorge Guaycuru 
de Oliveira, no bairro Santana, 
deixando a via somente para 
saída de veículos para a rua São 
João Bosco, com propósito de 
evitar acidentes de trânsito e 
até mesmo morte de pedestres 
e ciclistas que fazem uso da 
referida via.

O vereador justifica este 
pedido, pois muitos cami-
nhões que fazem entregas de 
mercadorias no depósito do 

Supermercado Semar, localiza-
do na rua Irmã Maria Dyonisia 
Seidl, vem ignorando a placa 
de trânsito que proíbe a entrada 
dos mesmos na rua Major Jorge 
Guaycuru de Oliveira, colocan-
do a segurança dos moradores 
e transeuntes em risco.

Iluminação pública
O vereador Martim Cesar, 

encaminhou Indicação ao prefeito 
Vito Ardito, solicitando provi-
dências para que seja realizado 
estudos visando a instalação de 
Iluminação Pública na Estrada 
Municipal José Marcondes Viei-
ra, na altura do nº 2100, no bairro 
Pinhão do Borba. “Com a falta de 
iluminação na região, a segurança 
dos moradores fica prejudicada”, 
comenta Martim Cesar.

VeReadoR MaRtiM cesaR pede MelhoRias no tRânsito no BaiRRo santana

Professor Osvaldo em 
reunião no Cidade Nova 
anota reivindicações

O vereador Professor Osval-
do Macedo Negrão (PMDB), 
juntamente com o Prefeito 
Vito Ardito e vereadores, es-
tiveram no último dia 11 em 
uma reunião no bairro Cidade 
Nova, onde puderam ouvir as 
reivindicações dos moradores.  
Dentre os principais pedidos, a 
população pede a construção de 
um PA - Pronto Atendimento, 
fundamental para atender aos 
moradores do bairro e adja-
cências; a cobertura do pátio 
da escola municipal “Artur de 
Andrade”, que beneficiará os 
alunos, principalmente nos dias 
de chuva; limpeza geral e poda 
no mato, que já se encontra 
alto em todo o bairro. Também 
foi solicitado a instalação de 
lombadas em diversas ruas, 
visando a segurança dos mo-
radores e pedestres, devido 

ao intenso fluxo de veículos. 
Outro problema relatado é a 
presença de inúmeros cães 
soltos nas ruas, o que traz sé-
rios riscos aos moradores em 
relação a ataques, transmissão 
de doenças e acidentes com 
carros e motos. Os moradores 
também reivindicam a constru-
ção de uma pista de skate como 
mais uma opção de lazer aos 
jovens, bem como um curso 
de “silk screen”. “Acredito 
que as reivindicações feitas 
são importantes para melhorar 
cada vez mais a qualidade de 
vida dos moradores do Cidade 
Nova, principalmente os jovens 
que terão meios saudáveis e 
educativos de ocupar seu tempo 
e por isso vou lutar para que 
sejam atendidas estas reivin-
dicações”, disse o vereador 
Professor Osvaldo.

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) participou, 
neste domingo (14), da 
recepção dos atletas de 
judô, categoria sub 21. Os 
esportistas da Confederação 
Brasileira de Judô, que che-
garam em Pindamonhanga-
ba a fim de se concentrar, 
viajarão para Itália e Rússia 
em campeonatos.

A equipe fez os ajustes 
técnicos, orientações gerais 
e participou de palestras 
sobre dopping. “Nós esta-
mos com bons resultados e 
nossa expectativa é a me-
lhor possível. Vamos tentar 

continuar nesse patamar”, 
conta o chefe da delegação, 
Marcelo Theotônio.

“Foi maravilhoso estar 
com os atletas, é uma equipe 
preparada e cheia de vitó-
rias. Eles foram escolhidos 
para participar e nós acredi-
tamos neles. Eles vão trazer 
muitas alegrias para nós”, 
finaliza o vereador.

A outra equipe de judô, 
da categoria sub 18, também 
estará em Pindamonhan-
gaba, no próximo domin-
go, para concentração e 
posteriormente viajar para 
Romênia e Alemanha.

continuam expostos à uma 
série de problemas, sem a 
devida e necessária prote-
ção, ocasionando diversos 
prejuízos, inclusive o pe-
recimento dos alimentos, 
sem falar do mau aspecto 
que o local vem apresen-
tando”, explicou Piorino.

Ciclovias
O vereador solicitou 

junto ao departamento 
competente a reforma e 
manutenção das principais 
ciclovias da cidade, enfati-
zando àquela existente na 
Rodovia Manoel César Ri-
beiro, a qual apresenta um 
grande fluxo de ciclistas.
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Departamento De ComuniCação

Diretora De ComuniCação:
natália lugli Sper

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

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

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

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

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

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

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

facebook : Professor Eric

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba em busca de 
aprimorar a comunicação com os munícipes criou o e-mail: 
ouvidoria@camarapinda.sp.gov.br, no qual a população 
poderá entrar em contato direto com os servidores da Casa. O 
intuito do novo canal é criar mais um espaço para estreitar a 
relação com a população, pois a participação dos munícipes 
nas ações do Legislativo é fundamental para melhorar, cada 
vez mais, os serviços em prol da comunidade.
O novo endereço eletrônico foi criado pela Divisão de 

Tecnologia da Informação e para o Coordenador de Infor-
mática, que atualmente ocupa o cargo de Chefe de Divisão, 
Marcelo Heleodoro, o espaço foi pensado como uma for-
ma de melhorar a relação com a população, beneficiando 
os próprios munícipes e o Legislativo local. “A Câmara 
ainda não possuía esse mecanismo de comunicação, e com 
certeza é um ganho para todos, tanto para a Casa como 
para a população, pois assim teremos ciência dos pontos 
de vista dos moradores em relação ao Poder Legislativo e 
poderemos atuar diretamente na esfera que for relacionada 
pelos mesmos”, destacou.
A Câmara de Pindamonhangaba vem desenvolvendo uma 

série de atividades visando o bom funcionamento da Casa, 
aprimorando assim, a relação com nossos munícipes. Mais 
uma vez o Poder Legislativo está cumprindo seu papel 
funcional, democrático e fiscalizador.

Diretoria De ComuniCação/CVP

VereaDor 
Felipe César - FC

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

VereaDor toninho Da FarmáCia

Diretoria De ComuniCação/CVP

Atendendo a indicação 
do Departamento Jurídico da 
Câmara, o vereador Toninho 
da Farmácia (PDT), retirou 
de pauta da Ordem do Dia, 
da 11ª Sessão Ordinária, o 
projeto que previa a redução 
de idade de 65 anos para 60 
anos para isenção da tarifa 
do transporte público de 
Pindamonhangaba.

No parecer assinado pelo 
Diretor Jurídico Dr. Rodol-
fo Brockhof e a Assistente 
Jurídico Dra. Aline Soares 
Carvalho Vieira, a iniciativa 
se mostra inconstitucional 
ficando a cargo do Executivo 
a iniciativa da proposta .

O vereador Toninho da 
Farmácia, disse que para 
não criar pendências jurí-
dicas entre o Legislativo e 
o Executivo, a proposta foi 
encaminhada ao Prefeito 
em forma de Indicação de 
Projeto de Lei.

“Espero o apoio do pre-
feito Vito Ardito para que 

Toninho da Farmácia encaminha 
proposta que beneficia pessoas 
acima de 60 anos ao Prefeito

acolha nossa proposta, já 
que essa matéria foi obje-
to de aprovação em 2009, 
porém na época foi vetado 
pelo então prefeito. Diversos 
municípios da nossa região 
já adotaram esta medida, 
beneficiando uma grande 
parcela da população que ne-
cessita se deslocar e muitas 
vezes não possui recursos 
para arcar com os custos da 
passagem”, destaca Toninho 
da Farmácia.

O vereador encaminhou 
também ao prefeito um re-
querimento solicitando que 
no próximo processo licita-
tório para a concessão das 
linhas urbanas do município, 
também conste a gratuidade 
para pessoas acima de 60 
anos. “Contamos com a sen-
sibilidade do prefeito Vito 
Ardito, no sentido de atender 
esta nossa solicitação tão 
importante para a população 
de Pindamonhangaba”, disse 
Toninho da Farmácia.

Felipe César – FC apresenta 
lei que proíbe venda casada de 
produtos e serviços bancários

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) está apresentan-
do o Projeto de Lei 49/2013, 
em que dispõe sobre a divul-
gação nos estabelecimentos 
bancários situados no muni-
cípio de Pindamonhangaba da 
proibição de venda casada de 
produtos ou serviços.

De acordo com a Lei apre-
sentada, os estabelecimentos 
bancários, instituições finan-
ceiras ou de créditos, e simi-
lares, situadas no município 
de Pindamonhangaba, são 
obrigados a divulgar em seus 
estabelecimentos a proibição 
de venda casada de qualquer 
produto ou serviço.  A divul-
gação deverá ser feita por 
meio de placas ou cartazes 
afixados em locais de fácil 
visualização e leitura, con-
tendo no mínimo os seguintes 
termos: “É proibido exigir a 
abertura de contas, conces-
são de créditos, realização 
de empréstimos ou qualquer 
outro serviço à aquisição de 
outro produto ou serviço desta 

instituição”.
Em sua justificativa, o 

vereador Felipe César – FC 
diz que este projeto de lei visa 
evitar que os bancos e institui-
ções financeiras pratiquem a 
venda casada de produtos ou 
serviços em detrimento da 
população carente que muitas 
vezes desconhece seus direi-
tos. “É cada vez mais comum 
as pessoas que se socorrem 
dos bancos para a obtenção 
de empréstimos ou financia-
mentos, serem obrigadas a re-
alizar outras operações com o 
mesmo banco por indução dos 
atendentes. Este nosso projeto 
visa proibir esta prática, e ao 
mesmo tempo informar ao 
cliente de que pode realizar 
os serviços de forma inde-
pendente, e que, poderá optar 
pelas melhores condições e 
taxas, sem a falsa noção que 
se tem hoje que a concessão 
de um serviço só ocorrerá 
se contratar o segundo, na 
mesma instituição”, enfatiza 
o vereador Felipe César - FC.
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Vereador Magrão 
visita obras da PEC no 
Loteamento Liberdade
O parlamentar dO ppS fOi cOnferir O iníciO 
daS ObraS da praça dOS eSpOrteS e cultura 

e diSSe que vai acOmpanhar OS trabalhOS 
até a inauguraçãO da benfeitOria

Diretoria De ComuniCação/CVPNo início desta se-
mana, o vereador Carlos 
Eduardo de Moura – 
Magrão (PPS) visitou 
as obras da PEC – Praça 
dos Esportes e Cultura 
que está sendo cons-
truída no Loteamento 
Liberdade, no Distrito 
de Moreira César.

A PEC é fruto do 
PAC-II - Programa de 
Aceleração do Cresci-
mento - do Governo Federal, 
inserida no eixo “Comunida-
de Cidadã”. A obra é resul-
tado de verbas do Ministério 
da Cultura e terá cerca de 
três mil metros quadrados 
de área construída. A PEC 
tem características multiuso 
e contará com aparelhos 
infantis, AMI - Academia 
da Melhor Idade, Quadra 
coberta, Salas multiuso, Bi-
blioteca, Telecentro, Pista de 
Skate, Cineteatro, Pista para 
caminhada e ainda programas 
e ações setoriais com o obje-
tivo de promover a ampliação 
de acesso aos serviços públi-
cos. “A transformação desta 
PEC em realidade, já em fase 
bastante avançada será, sem 
sombra de dúvidas, um marco 
importantíssimo para os mu-
nícipes. Para este vereador, 
que tem suas raízes fincadas 
em Moreira César, é mais um 
trabalho dignificante que vai 

engrandecer a Administração 
no plano Federal como no 
Municipal, pois é, antes de 
tudo, um caminho seguro 
para as nossas famílias”, 
enfatiza o vereador Magrão.

Logo no inicio de seu 
mandato, Magrão já demons-
trava preocupação e, sabendo 
da importância desta obra 
para o município, protocolou 
o Requerimento nº 36/2013, 
de 28/01/2013, onde  pleiteou 
informações do estágio em 
que se encontrava o projeto 
e quando seria o início das 
obras. “Fiquei muito feliz 
em conhecer o canteiro de 
obras e estar em contato com 
os trabalhadores da empresa 
que realiza a construção da 
PEC. Trata-se de uma obra 
que trará inúmeros benefí-
cios aos moradores de todo 
Distrito de Moreira César”, 
observa, satisfeito, o verea-
dor Magrão.

VereaDor magrão Visitou o Canteiro De obras e 
ConheCeu os Detalhes Da noVa peC Do loteamento 
liberDaDe

Vereador Professor Eric 
fala à TV Band Vale sobre 
Empresa TER-TERRA

O vereador Professor Eric 
(PR) concedeu entrevista à TV 
Band Vale e denunciou supostos 
golpes que vêm sendo aplicados 
pela Empresa TER-TERRA Ter-
raplanagem e Pavimentação S/C 
Ltda na venda de lotes, terrenos 
e lavratura de escrituras, do 
bairro Shangri-lá. Na tarde da 
última quinta-feira, o vereador, 
que também foi lesado pela 
empresa, e muitos moradores 
do bairro se reuniram na comu-
nidade, onde conversaram com 
o repórter Márcio Corrêa. Na 
entrevista, o vereador afirmou 
que muitas famílias foram pro-
curadas por representantes da 
empresa, solicitando documen-
tos para lavratura das escrituras, 
mais foram surpreendidos pela 
venda de lotes e terrenos a outras 
pessoas. “O mesmo aconteceu 
comigo, mais agiram de muita 
má-fé com essas famílias, que 
estão sendo muito prejudica-
das. Agora, vamos mover ação 
coletiva na Justiça”, explicou 
o vereador, que em plenário 
elaborou requerimentos verbais 
ao Ministério Público e às au-
toridades policiais, solicitando 
apuração de supostas irregulari-
dades cometidas pela empresa. 

Sanção
O prefeito Vito Ardito Lerario 

sancionou a Lei nº 5.524, de 03 de 
abril de 2013, conforme documento 
publicado no Jornal Tribuna do 
Norte da última terça-feira, dia 09 
de abril. 

O Projeto de Lei nº 31/2013, de 
autoria do vereador Professor Eric, 
que altera a Lei nº 4.074, de 13 de 
outubro de 2003 - que proíbe a 
utilização de copos e embalagens de 
vidro em reuniões e aglomerações 
abertas ao público - foi aprovado, 
por unanimidade, pelos vereadores 
na 7ª Sessão Ordinária, ocorrida no 
dia 11 de março. O projeto visa di-

minuir os transtornos causados pela 
transformação de embalagens de 
vidro em armas, como objetos con-
tundentes empregados em brigas e 
agressões corporais ou até mesmo 
pelo possível corte por pedaços de 
vidro no chão. “A Lei será aplicada 
aos munícipes que levam garrafas, 
copos ou similares de vidro, às 
reuniões e aglomerações abertas 
ao público, como por exemplo, car-
naval e outros eventos”, explicou 
o vereador, que ainda parabenizou 
o prefeito a sanção da Lei. “Mais 
uma vez, parabenizo o prefeito Vito 
Ardito Lerario por sancionar a lei 
que, sem dúvida, será muito impor-
tante para segurança dos cidadãos 
de Pindamonhangaba”, finalizou.

VereaDor proFessor eriC, autor Da lei 
sanCionaDa pelo preFeito Vito arDito no 
iníCio De abril

VereaDor proFessor eriC Durante 
entreVista ConCeDiDa à tV banD Vale

Janio agradece por obras de 
duplicação da avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) manifestou 
sua satisfação com o anda-
mento das obras de duplicação 
da avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, principal acesso 
a Pindamonhangaba pela Via 
Dutra. De acordo com o vere-
ador, em 10 de agosto de 2009 
ele apresentou a Indicação n° 
44/2009, em que solicitava a 
referida obra. Janio justificou 
o pedido fazendo referência ao 
crescimento que a cidade tem 
realizado ao longo dos últimos 
anos, inclusive com as obras 
de instalação de um shopping 
na cidade. “Muitas cidades do 
Vale do Paraíba já possuem 
grandes e largas avenidas de 
acesso. Pindamonhangaba é 
uma cidade que cresce a cada 
dia e já é merecedora desta 
importante obra, que além de 
organizar o trânsito com maior 

fluidez, vai pro-
porcionar mais 
segurança aos 
motoristas que 
por ali trafegam. 
Além do que a 
cidade também 
já possui um 
belo anel viário, 
composto por 
duas pistas, o 
que vai facilitar 
todo o trânsito 
pelo municí-
pio”, destaca o 
parlamentar.

Janio Lera-
rio faz questão 
de lembrar que 
desde o ano de 

2009 - portanto, há três anos 
- vem solicitando e cobrando 
insistentemente o Governo 
de São Paulo que também é 
do PSDB, através do DER 
– Departamento de Estradas 
de Rodagem, a duplicação e 
modernização da avenida Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso 
que na realidade é um trecho 
estadual (SPA 099-060), con-
siderada a entrada principal de 
Pindamonhangaba.

Para finalizar, o vereador 
Janio disse que “estão sendo 
investido R$ 15,2 milhões no 
local, que passa por serviços de 
duplicação em uma extensão 
de quatro quilômetros. Estas 
obras estão sendo realizadas 
pelo Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) e a 
previsão é de que os trabalhos 
sejam concluídos em maio de 
2013”.

VereaDor Janio arDito lerario

Câmara cria canal para 
estreitar a comunicação 
com os munícipes

Diretoria De ComuniCação/CVP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classifi cação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do processo seletivo;
09 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe – CREF-SP;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).
Dia  23/04/2013 às 14:00 horas
COORDENADOR DE NÚCLEO
34º REGIS FERNANDO GOMES DE TOLEDO
RUA CACILDA FERNANDES LOPES RIBEIRO, 156 – JD. GARCEZ
TAUBATÉ – SP
CEP 12061-280

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classifi cação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do processo seletivo;
09 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe – CREF-SP;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).
Dia  23/04/2013 às 14:00 horas
COORDENADOR DE NÚCLEO
35º GUSTAVO ANTONIO CARNEIRO LIMA
RUA JOÃO LIVRAMENTO, 1012 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-470

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

FILOSOFIA E TEMPO
A primeira questão que surge para homem ao enfrentar 

os demais, e com os demais é o tempo. Este é um proble-
ma de capital importância pois, dizer vida é dizer devir, ou 
seja: mudança e, por consequência, o tempo. Entretanto, 
o tempo nada representa fora de nós e, só adquire real-
mente signifi cação quando compreendido como um proble-
ma interno, relacionado com o mundo exterior em nossa 
atuação. Tudo isso porque, só no presente e a partir do 
presente pode o homem ter uma efi caz atuação. Esse en-
tendimento é de suma valia, uma vez que o método para 
captarmos o mundo é observação do que acontece, do 
que um instante nos proporciona e que irá ser valioso na 
nossa vida mental. E, torna-se necessário que vivamos em 
contínua observação, mesmo porque, a nossa vida é uma 
sucessão de instantes. Vislumbramos assim, a eternidade 
na presença do tempo que fl ui do que “era” ao que “será” 
fazendo-se eterno o instante.      
Certamente, uma das características do pensamento fi lo-
sófi co de nossos dias é o tratamento especial concedido ao 
problema da temporalidade. Assim, pensadores célebres 
têm se dedicado ao esclarecimento dessa dimensão que 
é o tempo, no sentido humano e não físico. Se olharmos 
a Filosofi a Clássica, quando o que importava era o ser, o 
tempo era colocado entre parênteses. Precisou chegar o 
Romantismo, segundo pesquisadores de crédito, para con-
fi rmar a ideia de devir (tempo) em contraposição à ideia 
do Ser. Isso, de modo especial, apreciamos nas fi losofi as 
de Bergson, Dilthey e Heiddeger.     
Na obra de Bergson (fi lósofo francês, Paris 1859 – 1941), 
a temporalidade toma uma feição especial, porque a sua 
noção da duração real como pura qualidade, a quem dar 
quantifi cação, objeto da intuição e não do pensamento, 
conduziu-o a uma metafísica do tempo, na qual se distin-
gue um tempo verdadeiro de um tempo falsifi cado, o tempo 
da física que mede e mecaniza, que falseia a realidade, 
mas que permite utilizá-la. Esse primário da temporalidade 
vivencial ou subjetiva também é afi rmado por Dilthey (fi ló-
sofo alemão, Berlim – 1833-1911) que a converte em obje-
to das ciências do espírito que, diversamente das ciências 
naturais, conseguem captar uma realidade em toda a sua 
integralidade e possível verdade. 

Por fi m, apreciamos o triunfo do tempo, no existencialis-
ta Heidegger (fi lósofo alemão, Augsburg 1889 – 1976), que 
por meio da análise de fenômenos do futuro, passado e 
presente chega a uma concepção da temporalidade como 
sentido da preocupação em que consiste a existência. Por-
tanto, é o tempo vivido com seus signifi cados expressos na 
fala do ser humano. 

* O autor é médico, professor universitário, mestre dou-
tor pela USP. Pertence a várias instituições culturais e cien-
tífi cas do Brasil e do Exterior.

* O autor é médico, professor universitário, mestre dou-
tor pela USP. Pertence a várias instituições culturais e cien-
tífi cas do Brasil e do Exterior.

Concurso Nac./internac. de 
Trovas de Pindamonhagaba 

         

Anualmente a seção de Pindamonhangaba da UBT 
– União Brasileira de Trovadores, presidia pelo Dr. José 
Valdez de Castro Moura, com o devido apoio da  Secreta-
ria Municipal da Educação e Cultura - Biblioteca Municipal 
Vereador Rômulo Campos D’Arace -  realiza o Concurso 
Nacional/Internacional de Trovas de Pindamonhangaba e 
o Juventrova – concurso da modalidade destinado aos es-
tudantes (a partir da 5ª série do Ensino Fundamental) de 
escolas públicas e particulares.

O concurso nacional está entre os mais concorridos 
certames da modalidade no Brasil, daí a qualidade dos tra-
balhos participantes. Em sua realização é dividido em dois 
níveis. O Regional, aberto a trovadores de Pinda, cidades 
da região do Vale, serra da Mantiqueira e Litoral Norte; e 
o Nacional/Internacional, para trovadores das demais ci-
dades do Estado de São Paulo, de outros estados e de 
países de Língua Portuguesa. Para este ano, o tema para 
os concorrentes na Nível Regional é a palavra “Reticên-
cia”; Nível Nacional/Internacional, “Frase”. O prazo para a 
remessa  das trovas à biblioteca Rômulo Campos D”Arace 
termina no próximo dia 30.

Juventrova – Concurso Estudantil  

Paralelo ao concurso nacional a UBT-Pinda realiza o 
Juventrova, que este ano, já em sua 19º edição, tem como 
tema a palavra “Celular”. Lembramos que este concurso é 
destinado aos adolescentes estudantes, portanto é neces-
sário que representem uma determinada escola, série e 
com um professor responsável, não são aceitos trabalhos 
individuais. Ano passado, foram 23 escolas participantes, 
todas tiveram alunos entre os autores das trovas classifi -
cadas, criteriosamente selecionadas de um total de 2.283 
trabalhos enviados. A comissão julgadora foi composta por 
Altair Fernandes Carvalho, José Valdez de Castro Moura 
e Maurício Cavalheiro. Coube a cada um destes trovado-
res da UBT – Pindamonhangaba avaliar os trabalhos de 
um determinado número de escolas. O prazo para remes-
sa dos trabalhos ao jornal Tribuna do Norte vai até 31 de 
maio. O regulamento foi enviado às escolas graças ao 
apoio da Secretaria da Educação e Cultura por intermédio 
da Biblioteca Municipal Rômulo Campos D’Arace, a UBT-
-Pinda agradece. 

AGRADECIMENTOS
Segundo o presidente da UBT-Pinda:  “Esse grande 

acontecimento que honra a Cultura da Princesa do Norte 
Paulista não seria possível se não fora o esforço de tantos 
que propugnam por uma boa causa: os trovadores, as co-
missões julgadoras, os organizadores e os que tanto nos 
apoiam: a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de 
Educação e do trabalho digno de louvores  da Biblioteca 
Pública Municipal   Rômulo Campos D’Arace.” 

Segundo  Valdez, “ a UBT sente-se esperançosa com a 
semente do Juventrova, que representa uma medalha de 
incentivo à nossa juventude. O Juventrova signifi ca inclu-
são social e prática literária das mais saudáveis. E ele não 
seria exequível sem a participação dos estudantes estimu-
lados por seus Mestres de Língua Portuguesa.”

Como coordenador do Juventrova, renovamos nosso 
sentimento de gratidão aos professores – redes pública e 
particular – que desde 1995, quando iniciamos o projeto A 
Trova na Escola, vêm contribuindo na divulgação e prática 
do trovismo entre os seus alunos.  

Comunicado do presidente 
da UBT-Pinda

“Meus Irmãos na Trova, minha saudação fraterna !
Precisamos nos reunir para falarmos de poesia, de ami-

zade e, evidente, sobre Trovas. Nesse sentido, rogo que 
me respondam se pretendem continuar as nossa reuniões 
mensais, qual o melhor dia da semana, a fi m de que impul-
sionemos o Movimento Trovadoresco que é de todos: de 
Pindamonhangaba, de São Paulo e do Brasil. Dessa ma-
neira, muito cordialmente, dentro dos princípios da fraterni-
dade que devem reger as nossas relações, solicito encare-
cidamente manifestação de todos para que possamos dar 
continuidade ao trabalho de todos nós em prol da Trova e 
da União Brasileira de Trovadores. Pindamonhangaba tem 
uma bela História no Trovismo Brasileiro! Que, com a sua 
importante ajuda, compreensão e participação, tenhamos 
a oportunidade de manter esse sonho.”  José Valdez de 
Castro Moura <josevaldezcastromoura@yahoo.com.br> 

Giulianomilan.wordpress.com 

Extrato de Convênio nº 045 / 13
Processo Administrativo: 34994/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Educação e 
Cultura / Associação Corporação Musical EUTERPE
Objeto: Subvenção- recurso Municipal - desenvolver programa sócio educativo de resgate musical e 
desenvolvimento pessoal de transformação social em crianças, adolescente e jovem com apresen-
tações artísticas e cívicas.
Prazo: 31/12/2013
Valor: R$ 179.031,84
Data de Assinatura: 026/03/2013

Extrato de Convênio nº 046 / 13
Processo Administrativo: 602/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Educação e Cultura – As-
sociação Cooperadores de Pindamonhangaba 
Objeto: Subvenção – Recurso Municipal- desenvolvimento projeto PROVIM, destinados as crianças 
de 06 de 12 anos, contribuindo para que aprendam coma pratica da leitura, hora do conto, a constru-
ção e experimentação de brinquedos e jogos.
Prazo: 31 de dezembro de 2013.
Valor: R$ 96.000,00
Data de Assinatura: 27/03/2013

Extrato de Convênio nº 138/07 – aditamento 1 / 13
Processo Administrativo: 1203/2007
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social 
– Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Objeto: Recurso Municipal – aditamento de prazo do convenio n.º 138/07, por mais 120 dias, encer-
rando em 29/07/2013
Prazo: 29 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classifi cação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).
Dia  24/04/2013 às 8 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
23º EDNEIA DE CASSIA SILVA
RUA GINO AMADEI, 112 – JARDIM MORUMBI
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-780
24º JAQUELINE MUNIZ
RUA BENEDITO DE CASTRO, 68 – PARQUE SÃO LUÍS
TAUBATÉ – SP
CEP 12061-423
25º JOSILENE CORREA SILVA
RUA DOS ANTURIOS, 204 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-470
26º ARLINDO DA SILVA
RUA JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA, 271 – VILA PROSPERIDADE
TAUBATÉ – SP
CEP 12053-070
27º JOSÉ GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
RUA JOÃO LIVRAMENTO, 2040 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-470
28º IVO MARTINS BARRETO NETO
RUA DR. GUSTAVO DE GODOY, 440 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-040
29º MARIA ELISANGELA DA SILVA CARDOSO
RUA SETE, 212 – LIBERDADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-693
30º ABRAAO YNOUE
RUA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, 29 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-550
31º ROSINA OLIVEIRA DA SILVA
RUA OSWALDO WASQUES, 373 – CASTOLIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-530
32º MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA
RUA JOSÉ DONATILIO FILHO, 45 – CÍCERO PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-500

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 classifi cação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).
Dia  24/04/2013 às 14 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
33º KATIA CRISTIANE ALVES
RUA ALCEU CARVALHO DE FARIA, 49 – NOVA ESPERANÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-310
34º CLEIDE APARECIDA DE MORAIS
RUA ROBERTO MORGADO PEREIRA, 109 – VILA SÃO PAULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-592
35º SUELI ALVES DE CASTRO SANTOS
RUA PROFESSORA IDALINA CÉSAR, 835 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-460
36º DANIELE CRISTINE SANTOS DA SILVA
RUA LUIS VENDRAMINI, 58 – CÍCERO PRADO CDHU
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-450
37º LUIZA HELENA DE FREITAS
RUA FRANCISCO GLICÉRIO, 315 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-060
38º VIRGINIA MARIA TEODORO DA SILVA
RUA GUILHERME JOSÉ GAMA PESTANA, 26 – JARDIM ROSELY
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-650
39º FATIMA APARECIDA DA SILVA TORQUATO
ESTRADA JESUS ANTONIO DE MIRANDA, 11280 – CRUZ GRANDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-140
40º ADALBERTO DE ALVARENGA PEDROSO
RUA SENADOR DINO BUENO, 237 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-410
41º LUIZ CLAUDIO PEREIRA SANTOS
RUA FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO, 313 - MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-130
42º JANAINA LUZINETE MONTEIRO
RUA BENEDITO GALVÃO DE CASTRO, 590 – BLOCO F APTO 31 – MARIETA AZEREDO – MO-
REIRA CÉSAR
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-470

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

No Juventrova o tema é Celular

Temas 
deste ano

PORTARIA GERAL Nº 4.018, DE 10 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, Concede AFASTAMENTO, a pedido, ao Engº Nelson Nassif de Mesquita, Secretário de Obras 
e Serviços, pelo período de 09 a 16 de abril de 2013, e designa o Engº Kennedy Flores Campos, 
Secretário de Habitação, para responder pela Secretaria de Obras e Serviços durante o período de 
afastamento.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 09 de abril de 2013
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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Unidos do Jardim Rezende Futebol Clube, no uso de suas atribuições legais, con-
voca os associados a inscreverem suas candidaturas para eleição da Diretoria Executiva, que se 
realizará no dia 26/04/2013, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classifi cação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição - Obs: os candidatos que justifi caram a ausência nas 
eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
05 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
06 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do Processo Seletivo – declaração 
emitida pelo Estabelecimento de Ensino, que está regularmente matriculado e freqüente em um dos 
dois últimos anos do curso superior em Educação Física;
07 - Atestado de Antecedentes Criminais;
08 - Comprovante de residência;
09 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
Dia  23/04/2013 às 14:00 horas

ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

36º LETICIA LIMA CONSOLINO
RUA EDUARDO DA SILVA NETO, 153 - MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-300

37º CATHIANE MARIA VOIGT
RUA PROFESSOR DEMETRIO BOUERI, 415 – CHÁCARA GALEGA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-140

38º GABRIELA DOS SANTOS MOREIRA
RUA JOAQUIM BELLO AMORIM, 307 – JARDIM CRISTINA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-090

39º BRENO RIBEIRO ANTUNES
RUA ALCEU CARVALHO DE FARIA, 297 – RES. NOVA ESPERANÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-310

40º NIVIO LUCIANO PEREIRA LIMA
RUA FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 60 – CAMPINAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12415-000

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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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).
Dia  26/04/2013 às 8 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
43º MARIA CARLEUSA DE SÁ SILVA
RUA CUNHA, 181 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-160
44º ROSANGELA DA SILVA FONSECA
AVENIDA OSVALDO BARBOSA GUISARD, 580 – GURILÂNDIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-350
45º ELAINE PEREIRA DOS SANTOS
RUA GERALDO LUIS DOS SANTOS, 108 – LAERTE ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-640
46º DHULIANE ASSARISSE DOS SANTOS
RUA DR. ELZO SOARES NOGUEIRA, 248 – FUNDOS – OURO VERDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-360
47º VALÉRIA FRIAS DOS SANTOS
RUA OSMIR JOSÉ DE JESUS, 165 – KARINA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-120
48º TATIANE BEATRICE ISIDORO DIAS
RUA OLIMPIO CORREA PENINA, 95 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-145
49º DJANIRA MARCELINO DOS SANTOS PRADO
RUA TENENTE HERMÍNIO COIMBRA, 158 - CENTRO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
50º ANGELO DE PAULA ARAÚJO
RUA SUIÇA, 2631 – ÁGUA PRETA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-610
51º GERSON QUEIROZ DE MORAES
RUA ENGENHEIRO ORLANDO DRUMOND MURGEL, 136 – SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-310
52º VALÉRIA APARECIDA DE ANDRADE RODRIGUES DOS SANTOS
RUA TENENTE JOSÉ LOPES DE MEDEIROS, 8 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-480

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).
Dia  26/04/2013 às 14 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
53º APARECIDA MARLENE DA COSTA TEODORO
AVENIDA JOÃO FRANCISCO DA SILVA, 1945 – FEITAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-240
54º CRISTIANE FERREIRA DE PAIVA
RUA JOÃO EUGÊNIO DE MACEDO, 242 – LOT. PAULINO DE JESUS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-110
55º JULIANA APARECIDA ALVES CABRAL
RUA JACYRIO MARQUES MARTINHO, 35 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-040
56º ADRIANA MAGALHÃES SOARES
RUA JOÃO GANDARA MARTINS, 152 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-460
57º LUCAS DA SILVA COSTA
RUA ACESSO OITO, 120 – LAGO AZUL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-000
58º ANA PAULA MONTEIRO DOS SANTOS
AVENIDA PARANÁ, 725 – APTO 2 – MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-440
59º ALICE DE LIMA E SILVA LEAL
RUA LUIZ GUIMARÃES DE ALMEIDA, 10 – VILA MOLLICA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12512-150
60º ROSANA APARECIDA MOREIRA
AVENIDA CINDERELA, 1404 – GURILÂNDIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-500
61º ELLIKA LUCIENE DE SOUZA
RUA JENNY MENDES RIBEIRO, 175 - ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-650
62º ANGELA SALETE BUENO SANTOS
ALAMEDA DAS GREVÍLEAS, 880 – TERRA DOS IPÊS I
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12443-620

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CMC - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 
DEPINDAMONHANGABA/SP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL PARA VAGAS REMANESCENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 

DE PINDAMONHANGABA

Pelo presente edital, o Conselho Municipal de Cultura - CMC, criado pela Lei Municipal nº 4966/2009, 
alterado pela Lei nº 5118/2010, no uso de suas atribuições, considerando a deliberação da plenária 
do CMC, reunida em 11/04/2013
RESOLVE:

1º - CRIAR a comissão eleitoral abaixo identificada que terá por finalidade organizar o processo 
eleitoral para as vagas remanescentes dos conselheiros representantes da Sociedade Civil para o 
mandato 2013, nos segmentos: Artesanato, Música,  Literatura e Cultura Popular

I – São membros da comissão os seguintes conselheiros:
a) Ademir Carlos Pereira 
b) Francisco Antonio  Leite de Freitas Filho
c)  Marília Lemos Maia
d) Mércia Molinari
II – À Comissão compete as seguintes tarefas:
a) Elaboração e publicação do Edital do Processo Eleitoral;
b) Homologação do credenciamento dos candidatos de acordo com as normas do Edital;
c) ABRIR e encerrar a votação;
D) LAVRAR atas de abertura e encerramento da eleição.

2º - CONVOCAR a Sociedade Civil representada por entidades e instituições ligadas aos segmen-
tos de Artesanato (Titular e Suplente), Música (Titular e Suplente), Cultura Popular (Suplente) e  
Literatura (Suplente), que estejam em regular funcionamento para indicarem seus representantes 
como candidatos a vagas remanescentes de conselheiros para a Gestão 2013 junto ao Conselho 
Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, em Assembléia Geral, convocada especialmente para 
a eleição, que ocorrerá no dia 15/05/2013, às 19h no Auditório da Prefeitura Municipal em primeira 
chamada e em segunda, 30 minutos após. 

3º - As inscrições deverão ser realizadas mediante requerimento por escrito, em formulário padrão, 
disponibilizado pelo Conselho Municipal de Cultura – CMC. 

4º - Para as inscrições deverão ser apresentados:
a) Comprovante de que preenche os requisitos do artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 5.118/10;
b) Resumo devidamente comprovado das atividades do segmento cultural dos 02 (dois) últimos 
anos.

5º - Período das inscrições 17/04/2013 a 7/05/2013, no horário das 8h às 17h durante o horário de 
funcionamento do Departamento de Cultura, situado na Rua Dr. Campos Salles, 530, São Benedito, 
devendo ser observados os dispostos no artigo 3º do Regimento Interno do CMC. Cópias da Lei N. 
5118/10 e do Regimento Interno estarão à disposição no Departamento de Cultura.

Francisco Antonio  Leite de Freitas Filho
Presidente CMC

DATAS:
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 16/04/2013
PERÍODO DE INSCRIÇÕES – 17/04/2013 a 7/05/2013
PUBLICAÇÃO DOS HABILITADOS – 10/05/2013
ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO – 15/05/2013
PUBLICAÇÃO DOS REPRESENTANTES ELEITOS – 17/05/2013

A Polícia Militar registrou 
duas explosões de caixas ele-
trônicos na última quinta-feira 
(11). Um dos crimes ocorreu 
aproximadamente às 3 ho-
ras da manhã no bairro Praia 
Grande, em Ubatuba. Algu-
mas cédulas ficaram espa-
lhadas pelo chão, todas man-

chadas. Ninguém foi preso. 
O outro caso, na mesma ma-
drugada,  aconteceu em São 
Sebastião, no bairro do Arras-
tão, dentro de um shopping. 
Três indivíduos que estavam 
próximos ao local do assalto 
foram encaminhados à dele-
gacia.

A Polícia Militar deteve 
na manhã de quinta-feira 
(11), um homem acusado de 
ter estuprado a própria filha 
no ano passado, em Caragua-
tatuba. E.C., 40 anos, foi en-
contrado na zona sul de São 

José dos Campos. Segundo 
a PM, moradores do bairro 
Parque Industrial reconhe-
ceram o homem e acionaram 
a polícia, que constatou que 
ele era procurado pela Justi-
ça. O acusado foi preso e en-

caminhado à Cadeia Pública 
de Caçapava.

Segundo informações da 
polícia, o caso teria ocor-
rido na madrugada do dia 
30 de agosto do ano passa-
do, no bairro Canta Galo. 

A PM foi chamada ao local 
depois que a mãe observou 
que a filha estava com uma 
lesão nos órgãos genitais. A 
criança foi levada ao hos-
pital e precisou passar por 
uma cirurgia. 

Vítima de acidente 
fica inconsciente 

Roubo na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso

Representantes da em-
presa Nova Dutra regis-
traram uma ocorrência de 
assalto na noite de sábado 
(13). Os ladrões levaram 
o dinheiro de oito cabines, 
somando mais de R$ 5.170. 
Na semana anterior, o local 
já havia sido vítima de ação 

criminosa.
Os assaltantes entraram 

na pista pelo “sem parar” e 
o garupa desceu armado e 
anunciou o assalto. Colabo-
radores da Nova Dutra in-
formaram que ambos esta-
vam trajando capa de chuva 
e saíram sentido São Paulo.

Polícia registra caso de embriaguez ao volante
A Polícia Rodoviária Es-

tadual registrou um caso de 
embriaguez ao volante na 
noite de domingo (14). O 

fato ocorreu por volta das 
21 horas na rodovia Luiz 
Drumont Vilares, em Mo-
reira César. O indiciado 

J.S., 63 anos, colidiu com a 
lateral de um caminhão, que 
não parou.

J.S. informou à polícia que 

estava voltando de uma festa 
e ingeriu cerveja. Ele pagou 
fiança no valor de R$ 1.000, 
e foi liberado.

A Polícia Militar também 
registrou um caso de embria-
guez ao volante na estrada do 
Atanázio, em Moreira César, 

na tarde de sábado (13), com 
L.A.F., 23 anos. Ele perdeu o 
controle de seu veículo e teve 
algumas escoriações.  

Acidente na “Manoel César 
Ribeiro” deixa vítima fatal

Um acidente entre uma 
motocicleta e um cami-
nhão deixou uma vítima 
fatal na avenida Profº Ma-
noel César Ribeiro na tar-
de de sábado (13). V.F., 25 

anos, morreu no local do 
acidente. 

De acordo com o Bo-
letim de Ocorrência, 
B.S.D.S. informou que di-
rigia o caminhão, sinalizou 

à entrada no bairro e, ao 
ver que dava para entrar, 
iniciou a conversão. Entre-
tanto, a motocicleta vinha 
em alta velocidade e bateu 
na traseira do veículo.

Uma das testemu-
nhas alegou que a vítima 
freou, mas não conseguiu 
evitar a colisão. O caso 
está sendo investigado 
pela Polícia. 

Pedágio da Dutra é 
assaltado novamente

R.C.D.S., 27 anos, ficou 
inconsciente após sofrer um 
acidente na estrada do Ata-
názio, em Moreira César. 
E.E. e J.H.D.S. estavam em 
um caminhão e o indivíduo 
em uma motocicleta. 

De acordo com as in-

formações do condutor do 
automóvel, eles trafegavam 
na pista quando em uma 
curva o condutor da moto-
cicleta entrou em sua fren-
te. Ele teria tentado frear, 
mas não conseguiu evitar a 
colisão.

A vítima M.R.D.N., 35 
anos, registrou um boletim 
de ocorrência sexta-feira 
(12), narrando que estava nas 
proximidades da rotatória 
“João do Pulo” quando foi 

abordada por um indivíduo 
armado e com capuz.  O la-
drão levou a carteira, mochi-
la, cartão bancário, cartão de 
crédito, documentos, celular 
e casaco.

Dois caixas eletrônicos 
são explodidos no litoral

Uma loja de materiais de construção foi incendiada na noite de sábado (13) e  manhã de domingo (14), 
no bairro Beta.  O incêndio destruiu o ponto comercial. Na ocasião, o cadeado do portão lateral, que 
dá acesso ao espaço, foi arrombado. A Polícia está investigando o caso para saber as causas e se o 

incêndio foi criminoso.

Loja de materiais de construção é incendiada

Acusado de estupro é preso em São José

Divulgação
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A equipe do Abaeté, de 
Taubaté, conquistou o títu-
lo da Copa Regional “José 
Maria da Silva” após bater 
o Araretama, de virada, na 
fi nal disputada na manhã do 
domingo (14), no Estádio do 
Fluminense, o “Ramirão”.

O duelo regional, que ter-
minou com o placar 3x2, lotou 
as arquibancadas e foi apitado 
pelo árbitro Wilson Luiz Se-

neme, credenciado à Fifa e 
que provavelmente represen-
tará o Brasil na arbitragem da 
Copa do Mundo de 2014.

Debaixo de uma chuva 
fi na, o Araretama começou 
o jogo pressionando o Abaeté 
e logo aos oito minutos de par-
tida, o atacante Gá cabeceou e 
abriu o placar para o Araretama.

Após sofrer o gol, o Aba-
eté “acordou” e aos 12 minu-
tos, Marcelo Toledo deixou 
tudo igual no placar. 

Ainda no primeiro tempo, 
o atacante Djalma, do Arare-
tama, recebeu um belo passe 
de Gá e fez mais um para a 
equipe de Pinda.

No segundo tempo, o 
Abaeté dominou o jogo, mas 
os gols demoraram a sair. O 
empate aconteceu após os 
vinte minutos de bola rolando, 
com um gol de Wellington.

Mas o lance mais polêmi-
co do jogo aconteceu aos 28 
minutos. O goleiro do Ara-

retama derrubou o atacante 
Salgado na área e Seneme 
marcou pênalti e expulsou o 
goleiro da equipe de Pinda.

O goleiro reserva não 
conseguiu defender o chute 
do capitão do Abaeté, Cebo-
la, que colocou seu time na 
frente do placar.

Nos últimos minutos, 
apesar de  todo o esforço dos 
jogadores, o Araretama não 
conseguiu reverter o resulta-
do e o ouro foi para o Abaeté.
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Esportes

Marcos Cuba

O time de malha da AE 
Água Preta venceu no último 
domingo (14), uma partida 
na casa do adversário, Bos-
que da Princesa, e acirrou a 
disputa pelo título. Jogando 
com os atletas Odair, Cebo-
la, Ramires e Márcio, o Água 
Preta quebrou uma longa in-
vencibilidade do Bosque da 
Princesa, que não perdia em 
casa jogando pelo municipal 
há quatro anos, vencendo 
pelo placar de 100 x 78.

Com essa vitória, o cam-
peonato será decidido apenas 
no terceiro turno, raia neutra, 

que começa a ser disputa-
do no próximo dia 28 com 
o clássico entre Ferroviária, 
líder da competição com 15 
pontos, e Água Preta, segun-
do lugar, brigando pelo bi-
campeonato, com 12 pontos. 

O jogo será na raia do 
Bosque da Princesa, ao lado 
da Quadra Coberta, às 9 ho-
ras.No caso de vitória da AA 
Ferroviária nas duas partidas, 
o clube voltará a erguer a taça 
de Campeão do Municipal, 
pois não poderá ser mais al-
cançado   na tabela de clas-
sifi cação. 

MARCOS CUBA
A equipe de basquete 

masculino Sub 17 de Pinda-
monhangaba venceu o time 
de Poá no último domingo 
(14), pela Liga Paulista. A 
partida ocorreu no ginásio 
do Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira “João 
do Pulo” e contou com a 
presença de uma torcida 
pequena, talvez porque na-
quela manhã de domingo 
estava sendo realizada a 
final de um campeonato de 
futebol na cidade. 

No primeiro quarto a 
equipe de Poá estava gos-
tando do jogo, mas os pin-
denses imprimiram um 
forte ritmo e não deram 
chances aos adversários, 
que viram Pinda fechar a 
partida em 43 a 26. O pró-
ximo jogo desta categoria, 
pela Liga Paulista, será dia 
28 contra Itaquaquecetuba, 
na casa do adversário.

Os jogos de basquete 
têm atraído muitos torce-
dores, que fazem questão 
de prestigiar e apoiar os 

MARCOS CUBA
Os interessados em parti-

cipar da II Copa Princesa do 
Norte de Xadrez por Equipes 
devem se apressar. As ins-
crições deverão ser feitas até 
sábado (20). A competição 
acontece no domingo (21), no 
Lions Clube, na avenida São 
João Bosco, próximo à Vila 
Militar, a partir das 10 horas. 

É preciso encaminhar um 
e-mail para clube.xadrez.pin-
da@gmail.com com os se-
guintes dados: nome da equi-
pe e dos integrantes, data de 
nascimento e o RG de cada 
componente. As inscrições 

serão aceitas apenas até as 18 
horas deste sábado.

Os organizadores infor-
mam que o regulamento está 
disponível no seguinte ende-
reço: http://www.avpx.com.
br/CopaPrincesa/regulamen-
to_princesa.pdf. Serão pre-
miados três classifi cados de 
cada categoria. Haverá troféu 
para a equipe e medalha aos 
participantes.

O evento conta com o 
apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes, Asso-
ciação Valeparaibana de Xa-
drez e Lions Clube.

Inscrições para o 
Sênior 50 estão abertas

A Liga Pindamonhangabense de Futebol comunica que estão abertas 
as inscrições para o Sênior 50. Os clubes interessados em participar 
devem comparecer à sede da liga para retirar o regulamento, fi chas 
de inscrições e carteirinhas. Haverá reunião no dia 23 de abril para 
esclarecimentos gerais, o horário será defi nido e divulgado em breve. Os 
clubes podem inscrever-se até o dia 21 de maio e cada time deverá ter 
pelo menos 15 atletas.

MARCOS CUBA
Pindamonhangaba reuniu 

atletas de Guararema, Caça-
pava, Taubaté e Tremembé 
no último sábado (13), para 
o Torneio Juventude Atle-
tismo, realizada pela Liga 
Coneleste de Atletismo, com 
o apoio da Prefeitura lo-
cal, por meio da Secretaria 
de Esportes. A competição 
ocorreu na pista do Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira “João do Pulo”. A 
“Princesa do Norte” contou 
com aproximadamente 30 
representantes.

Foram realizadas provas 
de 100 metros, 200 metros, 

4x100 metros, 110 sobre bar-
reiras, salto em altura, peso 
extensão, salto triplo, 800 
metros rasos, 5.000 metros, 
entre outras. Participaram 
competidores com até 19 
anos, pois, trata-se de uma 
prova preparatória para fase 
regional dos Jogos Abertos 
da Juventude, que acontecem 
em maio, na cidade de São 
José dos Campos.

De acordo com o presi-
dente da Liga Coneleste de 
Atletismo, professor Luis 
Antonio Silveira, esta prova 
também serve para somar 
pontos para o Troféu João 
Carlos de Oliveira.

Inscrições para Copa 
de Xadrez devem ser 
feitas até dia 20

Água Preta vence 
fora de casa pelo 
Municipal de Malha

Praticantes de atletismo 
disputam competição 
preparatória na cidade Basquete sub 17 de Pinda vence Poá

Abaeté conquista Copa 
Regional; Araretama é vice

AIANDRA ALVES MARIANO
O Colorado, de Pindamo-

nhangaba, foi o vice-campeão 
da categoria “Cinquentão” 
da Copa Regional “José Ma-
ria da Silva”. O time perdeu, 
por 2 a 0, a fi nal para o Vila 
São Geraldo, de Taubaté, no 
domingo (14), em partida no 
estádio “Ramirão”.

A equipe de Pinda não con-
seguiu vencer o time da cidade 
vizinha, que foi campeão em 
2012 e era apontado como fa-
vorito para levar o torneio.

Logo aos três minutos de 
partida, a equipe taubateana 
marcou o primeiro gol, com o 
atacante Carlinho. 

O Colorado tentou reagir 
e teve o domínio da posse 
de bola durante todo o pri-
meiro tempo, mas não con-

representantes da casa. 
A dona de casa Maria do 
Amaral Santos conta que 
sempre que pode gosta de 
ver os jogos. “É muito gos-
toso ver a garra desses jo-
vens, na outra semana eu 
torci o tempo todo, eles lu-
taram bastante e a gente vê 
a alegria deles em defender 
a camisa”, comenta.

Colorado é vice-campeão

seguiu empatar o jogo.
No segundo tempo, o jo-

gador Zezinho, da Vila São 
Geraldo marcou mais um gol 
e fechou o resultado que deu 
o ouro aos taubateanos.

 O jogo foi apitado pelo 
árbitro da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF), Luiz 
Flávio de Oliveira. Natural de 
Cruzeiro (SP), Oliveira está 
no quadro de árbitros da FPF 

desde 1999. Nesta semana, 
irá apitar o jogo Atlético Pa-
ranaense e Brasil de Pelotas, 
na quarta-feira (17), pelo jogo 
de volta na primeira fase da 
Copa do Brasil.

Cinquentão

Divulgação
Marcos Cuba

Aiandra Alves Mariano

Água Preta quebrou a invencibilidade do Bosque

O time do Araretama levou centenas de torcedores ao estádio e proporcionou uma grande partida na fi nal

Equipe do Colorado é formada por jogadores de vários bairros de Pindamonhangaba

Próximo desafi o do basquete sub 17 será em Itaquaquecetuba no dia 28

A competição serviu para que os técnicos selecionem 
os atletas para os Jogos Abertos da Juventude

Odirley Pereira
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