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As obras de duplicação da avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso devem ser concluídas no segundo semestre deste ano. 
O serviço totaliza 4km de benfeitorias, do Distrito Empresarial Dutra até o primeiro posto de combustíveis da cidade, no Alto Cardoso. Após o 

serviço, a avenida terá duas pistas com 7 metros de largura cada, canteiro central, rotatórias de acesso e retorno, pista de 
aceleração e desaceleração, dentre outras.
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Duplicação da av. NS do Bom Sucesso 
deve ser concluída no segundo semestre

Unidade de 
Saúde do 
Cruz Grande é 
ampliada

A unidade de Saúde do bairro 
Cruz Grande está recebendo obras 
de ampliação e adequação e conta-
rá com novas salas de atendimento 
e trabalho, como farmácia, inalação, 
repouso, área para agentes comuni-
tários de saúde, dentre outros.

De acordo com a Secretaria de 
Obras, as benfeitorias devem ser 
concluídas no final de maio.

Pinda combate 
pedofi lia e 
exploração sexual

Em maio, Pindamonhangaba rea-
lizará a campanha contra pedofilia e 
exploração sexual de crianças e ado-
lescentes. O objetivo é conscientizar 
a população e incentivar as denúncias 
para reduzir os índices de violência.

Uma reunião promovida na terça-
-feira (16) pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba definiu as estratégias.

Alunos são 
premiados 
por trabalho 
ambiental

Os alunos vencedores do con-
curso cultural de frases, redações e 
desenhos na Semana da Água foram 
premiados. Representantes da Pre-
feitura de Pindamonhangaba e das 
empresas parceiras visitaram as 
escolas municipais e agradeceram a 
participação de todos.

Estudante 
ganha viagem 
para Disney

Polícia Militar 
captura mulher 
procurada pela 
justiça

Limpeza de 
ruas benefi cia 
bairros do Feital 
e Vista Alegre

Pindamonhangaba realiza, até 
esta sexta-feira (19), a Semana Mon-
teiro Lobato nas bibliotecas públicas 
municipais. A intenção da Secretaria 
de Educação e Cultura da Prefeitura é 
incentivar a leitura entre as crianças, 
além de apresentar a figura de Mon-
teiro Lobato, que era muito mais do 
que autor de livros infantis. 

Semana 
Monteiro Lobato 
incentiva a leitura
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Um aluno de Pindamonhangaba, 
Heitor Guedes, venceu um concurso 
cultural de frases em uma rede social 
e ganhou como prêmio uma viagem 
para os Estados Unidos.

O jovem representará o Brasil no 
encontro internacional de estudantes, 
que acontecerá em julho, na cidade 
de Orlando. 

Os moradores do Cidade 
Nova e do loteamento Azeredo 
estiveram reunidos com o pre-
feito de Pindamonhangaba e de-
finiram as principais obras para 
os bairros. No Cidade Nova a 
escolha foi por Unidade Básica 
de Saúde 24h, construção de 
creche e ampliação da escola; 
no Azeredo, também foi solicita-
da a construção de creche, além 
de uma praça.

Moradores do Cidade Nova e Azeredo 
defi nem prioridades para os bairros

Amador da 
2ª divisão 
começa no 
domingo

Será dado o pontapé inicial ao 
Campeonato Amador da 2ª Divisão, 
promovido pela Liga Pindamonhan-
gabense de Futebol, com o apoio da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Esportes. Até 
junho os moradores poderão presti-
giar os jogos.

Sábado é o Dia D contra a gripe
Quem ainda não se vacinou pode aproveitar este sábado (20), para se imunizar contra a gripe. A 

Prefeitura vai disponibilizar 37 equipes para atender a população em postos fixos e móveis. A praça 
Monsenhor Marcondes é um dos locais onde os idosos, gestantes, e outras pessoas do grupo prioritário 
poderão se vacinar.

Prefeitura 
recebe skatistas 
para reunião

Aproximadamente 70 skatistas da 
cidade compareceram ao auditório da 
Prefeitura de Pindamonhangaba para 
uma reunião. Eles fizeram diversas 
solicitações ao prefeito, como refor-
mas nas pistas já existentes e a cons-
trução de novos espaços. A Secreta-
ria de Esportes da Prefeitura também 
apresentou as propostas.

Duplicação da principal avenida vai facilitar o trânsito, evitar acidentes e contribuir com o desenvolvimento da cidade

Moradores do “Azeredo” escolhem obras mais importantes

Célia Lima

André Nascimento
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CIRCULA  ÀS  TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

Datas Comemorativas

Veja o que se comemora hoje, dia 19 
de abril, e nos dias seguintes:

19/4 – Dia Nacional do Índio, Dia do Exército.
20/4 – Dia do Diplomata, Dia do Disco.
21/4 – Dia de Tiradentes, Dia da Latinidade, Dia da Polícia Civil e 
Militar, Dia do Metalúrgico, Dia do Pedagogo, Dia Nacional da Paz 
do Trânsito.
22/4 – Descobrimento do Brasil , Dia da Comunidade Luso-Brasileira,  
Dia da Força Aérea, Dia do Livro, Dia Mundial do Planeta Terra.

Divulgação

Nova fonte pode 
ser a solução

A recente descoberta de novas jazidas de xisto 
pelos americanos, e sua utilização para a produção 
de gás ser mais barata do que combustíveis à base 
de petróleo e menos poluente do que a queima do 
carvão, pode levar várias partes do mundo a direcionar 
a confecção desta outra fonte energética.

Ainda não são concretos os estudos sobre os 
impactos ambientais que poderiam ser causados às 
reservas de xisto no centro de rochas, ou contaminação 
do ar, do solo e da água. Por hora sabe-se apenas que 
afeta menos o planeta do que o ‘ouro negro’, todavia 
alguns países europeus restringem seu uso; outros, 
como França e Bélgica, proíbem.

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) incluiu, no 
mês passado, o gás de xisto (também chamado de 
gás não convencional) na próxima rodada de leilões 
para campos de gás, que deve ocorrer em outubro 
deste ano. O objetivo é diminuir a dependência do 
petróleo, incentivar a produção e comercialização de 
gás natural, além aumentar a segurança energética 
do país.

O órgão informou que o Brasil possui grandes 
bacias de xisto que deverão ser licitadas em outubro, 
Perecis, Recôncavo e Acre estão entre elas. Outras 
que vão entrar no leilão deste ano, Parnaíba, São 
Francisco e Paraná, estão entre as mais cotadas para 
possuírem o gás de xisto.

Em Pindamonhangaba, áreas do Araretama, 
Mombaça e Socorro também possuem componentes 
de xisto, entretanto insufi cientes para exploração 
comercial.

Se a utilização do gás de xisto se tornará mais 
frequente são sabemos. Assim como desconhecemos 
se haverá interesse imediato das grandes companhias 
de combustíveis mundiais. Fato é que se abre uma 
nova porta energética para o mundo e, para o Brasil.

Nos últimos três anos a Petrobras tem sofrido 
signifi cativas perdas.

A empresa caiu da terceira para a sétima posição 
no ranking dos produtores de combustíveis do mundo. 
Em relação ao valor dos Estados Unidos e da América 
Latina, a estatal perdeu 40% do seu valor de mercado 
em três anos e passou da segunda para a quarta 
posição. No início de 2010, era avaliada em U$ 199, 
bilhões; hoje U$ 118,6.

Mais do que isso, a Petrobras perdeu a 
autossufi ciência na produção de petróleo.

A decepção dos acionistas minoritários, 
desvalorização das ações, difi culdade para atingir as 
metas, alta interferência do governo, não repassar 
todos os custos ao consumidor e o aumento no 
consumo de derivados do Petróleo estão diretamente 
ligados aos prejuízos da companhia. A redução do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) também 
impulsionou a indústria automobilística do Brasil, sem 
que o refi no crescesse na mesma medida.

Se os leilões do gás não convencional tiverem 
êxito, pode ser que o Brasil e a Petrobras passem a 
explorar o material. Enquanto isso, fi caremos alguns 
anos ainda na dependência apenas do petróleo.

Certo mesmo é que, se vingar a ideia do gás não 
convencional, pode ser que as discussões em Brasília, 
sobre os royalties do petróleo, passem a ser sobre 
o xisto – aumentando o número de parlamentares e 
estados interessados no tema.

Secretaria da Fazenda abre concurso
A Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo está com 
inscrições abertas para concurso. 
As oportunidades são para analista 
em planejamento, orçamento e 
fi nanças. Os interessados poderão 
se inscrever até o dia 29 de maio 
pelo site www.vunesp.com.br, a 
taxa é R$ 80. As pessoas que 
pretendem solicitar isenção da taxa 
terão que fazer o pedido até o dia 
3 de maio. São oferecidas mais 
de 250 vagas e o salário é de R$ 
5.800.

A data prevista para realização 
das provas objetivas é 30 de junho, 
elas serão aplicadas nas seguintes 
cidades: Araçatuba, Araraquara, 
Bauru, Campinas, Jundiaí, Marilia, 
Presidente Prudente, Ribeirão 
Preto, Santos, São Jose do Rio 
Preto, São Paulo, Sorocaba e 
Taubaté.

Inscrições para concurso da Secretaria de Educação
A Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo prorrogou 
as inscrições até esta sexta-feira 
(19). Ao todo, são 375 vagas 
distribuídas nos seguintes cargos: 
analista sociocultura, analista 
administrativo e agente técnico de 

assistência à saúde. 
Para concorrer ao cargo de 

analista sociocultural é preciso 
ser graduado em biblioteconomia 
e possuir registro no Conselho 
Regional de Biblioteconomia; ao 
de analista administrativo basta 

ser graduado em qualquer curso; 
para agente técnico de assistência 
à saúde é necessário ser formado 
em nutrição. Para Pinda estão 
previstas quadro vagas, ao todo.

Os salários variam entre R$ 
1.269,02 e R$ 2.169. A taxa de 

inscrição é R$ 74. As provas 
objetivas e de redação, cargo 
de analista administrativo, estão 
previstas para o dia 12 de maio. 
Analista sociocultural e agente 
técnico de assistência à saúde, 
no dia 19 do mesmo mês.

A equipe do projeto de 
Educação Ambiental “Casa Verde”, 
da Prefeitura de Pindamonhangaba 
– Secretaria de Educação e Cultura, 
comemora neste sábado (20) o 

seu 4º aniversário. As festividades 
serão na praça Monsenhor 
Marcondes, das 9 às 13 horas. 
Toda a população está convidada a 
participar deste evento.

O “Casa Verde” está localizada 
na rua Guilherme Nicoletti, 965, 
Vila São Benedito. O atendimento 
é feito de segunda a sexta-feira, 
das 7 às 17h30.

“Casa Verde” comemora quatro anos

Heitor Guedes (foto), de 14 
anos, aluno do Colégio Coin, foi 
contemplado com uma viagem a 
Orlando, nos Estados Unidos, para 
um passeio em parque temático.

O jovem representará o Brasil 
no encontro internacional de estu-
dantes da Pearson. 

Heitor afi rmou estar realizando 
um grande sonho. “Sempre tive um 
desejo muito grande de conhecer 
a Disney e graças a este concurso 
poderei realizar meu sonho”. 

A concretização deste sonho 
foi proporcionada por meio de um 
concurso cultural de frases do Sis-
tema de Ensino COC, realizado 
por meio de uma rede social. Com 
a frase: “O COC nos proporciona 
buscar cada vez mais conhecimen-
tos para correr atrás dos nossos 
sonhos; existe um lugar onde estes 
sonhos se tornam realidade, o so-
nho é o mundo Disney, a realidade 
é o COC”, o jovem foi selecionado.

A viagem de Heitor será no 
mês de julho. 

Aluno vence 
concurso 
nacional

A Igreja Assembleia de Deus – 
Ministério Belém – do loteamento 
Azeredo, no Distrito de Moreira Cé-
sar, agradece  a todos que contri-
buíram com a realização do projeto 
cultural, que ocorreu nos dias 12, 
13 e 14 últimos. Dez famílias foram 
benefi ciadas com cestas básicas 
e a comunidade participou do pro-
grama saúde, da Fapi – Faculdade 
de Pindamonhangaba. 

A população pôde aferir a 
pressão arterial, fazer exames de 
glicemia (diabetes), colesterol, 
avaliação de postura, técnicas de 
escovação, participar de palestra 
sobre prevenção ao câncer bucal, 

Assembleia de Deus promove projeto cultural

receber orientação sobre obesi-
dade infantil e adulta, orientação 
sobre gravidez precoce e fazer 

as atividades recreativas. A igreja 
agradece à Prefeitura, Fapi e à Câ-
mara de Vereadores.

André Nascimento

Divulgação

Divulgação
O Santuário Nacional de 

Nossa Senhora Aparecida fi naliza 
os últimos preparativos para o 
Hallel Aparecida Internacional - 5ª 
Romaria da Juventude, que inicia 
nesta sexta-feira (19), e se estende 
até domingo (21). Já é possível 
observar as barracas montadas 
na área de camping, estruturação 
dos módulos nas áreas externas da 
Basílica e muita movimentação dos 
colaboradores.

Entre as atrações que estarão 
nos palcos do Hallel Aparecida 
estão duas bandas internacionais: 
a americana Saint Anthonys e 
a caribenha Martin Valverde. Já 
estão confi rmadas as presenças de 
The Flanders, Expresso HG, Anjos 
de Resgate e Rosa de Saron.

“Nós da igreja estamos 
convocando os jovens do mundo 
inteiro para tomar consciência da 
sua vocação e sua missão, como 
é o tema do Hallel Aparecida ‘Ai 
de mim se eu não evangelizar’. O 
jovem tem essa missão bonita de 
proclamar as bênçãos de Deus por 
onde estiver”, explica o prefeito 
de Igreja, irmão João Batista de 
Viveiros, fazendo uma alusão ao 

Santuário de Aparecida traz bandas 
internacionais no fi nal de semana

tema do evento. 
O evento é dividido em módulos 

de assuntos que interessam aos 
jovens. São temas: ‘Bote Fé’, 
‘Missionariedade’, ‘Sim à Vida’, 
‘Maria’, ‘PHN’, além de Adoração 
Perpétua e Vigília Noturna.

Para acolher os jovens que 
moram mais distantes de Aparecida, 
o Santuário Nacional estruturou uma 
área de camping localizado nos 
jardins da Basílica, com sanitários, 
chuveiro quente e água potável, à 
disposição dos jovens.

Formato
 O Hallel, evento que nasceu 

em Franca (SP), chega à Casa 
da Mãe Aparecida como uma 
preparação para a Jornada Mundial 
da Juventude, que acontecerá 

em julho, no Rio de Janeiro. Vai 
reunir música, debates com temas 
específi cos, oração e evangelização 
e acontecerá em diferentes espaços 
do Santuário Nacional: Centro de 
Eventos Padre Vitor Coelho de 
Almeida, Auditório Padre Noé Sotillo, 
Tribuna Papa Bento XVI, entre 
outros. O acontecimento é inédito 
na história do Santuário e será o 
último do calendário da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), antes da Jornada Mundial 
da Juventude. Por isso, também a 
Cruz da Jornada e o Ícone de Maria, 
que percorrem o mundo nas JMJs, 
estarão no Hallel.

Todas as informações do 
evento estão disponíveis no 
endereço Jovens de Maria www.
a12.com/jovensdemaria. 

Senad abre 
concursos 
culturais

A Secretaria Nacional de Po-
líticas sobre Drogas – Senad, do 
Ministério da Justiça, está com 
inscrições abertas, até 10 de maio, 
para cinco concursos nacionais: 
Monografi a, com o tema “Drogas e 
Direitos Humanos”, Fotografi a, Ví-
deo, Jingle e Cartazes, com o tema 
“Educação na prevenção do uso de 
drogas”. Para mais informações, 
acesse:www.obid.senad.gov.br.
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Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba está 

recebendo uma extensa obra, 
acompanhando o desenvolvi-
mento da cidade. Trata-se da 
duplicação da avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
principal via de acesso ao 
município pela Dutra. 

As obras estão sendo rea-
lizadas pelo DER – Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem – por meio do Governo 
do Estado, e tiveram início 
em setembro do ano passado. 
A previsão do DER para a 
conclusão da obra é o 2º se-
mestre de 2013.

Devido às chuvas ocorri-
das na cidade no início deste 
ano, houve uma alteração no 
cronograma inicial das obras.

A obra tem um total de 
4 km de extensão, inician-
do na área onde termina a 
responsabilidade da Nova 
Dutra (Distrito Empresarial 
Dutra) e seguindo até próxi-
mo a um posto de combus-
tíveis. Estão sendo cons-
truídas duas pistas com 7 
metros de largura cada uma, 
além de canteiro central e 
passeio ao longo de toda a 
extensão da via. Haverá, 
ainda, rotatórias de acesso e 
retorno, pista de aceleração 
e desaceleração, drenagem 
profunda e galerias. 

Atualmente, os funcio-
nários estão realizando a 
drenagem seguida de pavi-
mentação, por trecho drena-
do. A obra é toda realizada 
por trechos, assim, várias 
ações são simultâneas. A 
Bandeirante Energia já está 
recuando os postes e o asfal-

Transplante 
salva 
palmeiras
A Prefeitura de 
Pindamonhangaba 
está sempre atenta às 
questões ambientais. 
Com a realização da 
obra de duplicação 
da avenida Nossa 
Senhora do Bom 
Sucesso, as atenções 
com a preservação do 
meio ambiente estão 
redobradas. Dessa 
forma, foi realizado, 
nesta semana, pela 
Secretaria de Governo/ 
Departamento de Meio 
Ambiente, o transplante 
de cinco palmeiras que 
estavam às margens da 
avenida e que, com a 
duplicação, teriam que 
ser retiradas. 
O transplante foi 
realizado na altura de 
uma revendedora de 
automóveis existente 
na avenida, para recuo 
das árvores em alguns 
metros, salvando assim, 
essas espécies. 
A intenção da Prefeitura 
é realizar o transplante 
das árvores ao longo da 
avenida, sempre que 
for necessário e que 
as condições de saúde 
da planta permitam. 
O objetivo é evitar 
que as árvores sejam 
derrubadas. 
Além da preservação 
das espécies devido à 
preocupação ambiental, 
a Prefeitura também 
garante, com essa ação, 
o embelezamento da 
avenida principal de 
entrada da cidade. 

Marcos cuba
Pindamonhangaba tam-

bém estará na luta contra 
a pedofilia e exploração 
sexual de crianças e ado-
lescentes. Na tarde de 
terça-feira (16), a equipe 
do Creas - Centro de Re-
ferência Especializado em 
Assistência Social e a co-
ordenadoria de Programas 
Sociais da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social 
da Prefeitura se reuniram 
para discutir as estratégias 

do trabalho que será desen-
volvido.

A campanha terá início 
dia 7 de maio com abertu-
ra no auditório da Câmara 
de Vereadores, às 19 horas 
e segue até o dia 25, nes-
te período haverá fóruns, 
concurso de rap com os 
alunos de escolas estadu-
ais, distribuição de panfle-
tos e passeio ciclístico. A 
programação completa será 
divulgada em breve.

Esta é a 5ª Campanha 

que será promovida na ci-
dade e o intuito é cons-
cientizar a população sobre 
os direitos das crianças e 
adolescentes com foco na 
redução dos índices de vio-
lência contra estas, incenti-
var as denúncias, promover 
a interação de todos os ato-
res do Sistema de Garantia 
de Direitos – SGD, e con-
tribuir com o cumprimento 
das diretrizes estabelecidas 
no Eca - Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente.

Duplicação da avenida NS Bom Sucesso 
acompanha desenvolvimento de Pinda

to já está marcado, na altura 
do Ouro Verde, para que os 
serviços sejam iniciados no 
local. Importante destacar 
que todos os trabalhos estão 
sendo realizados visando 
causar o menor transtorno 
possível aos munícipes.

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Obras 
da Prefeitura, a região e a 
cidade se desenvolveram 
muito rapidamente nos úl-
timos anos, conforme ates-
ta o número de veículos do 
município, estimado hoje 
em 73 mil. Nos últimos dez 
anos, houve um aumento 

acima da média de veícu-
los na cidade. A duplicação 
atenderá, assim, a neces-
sidade de vasão para esse 
novo fluxo de veículos que 
circula pela cidade. 

Além dos veículos, a 
entrada de Pinda ganhou 
novos investimentos com 
o decorrer dos anos, como 
o anel viário, hipermerca-
dos e condomínios, entre 
outros, que estão sendo im-
plantados. 

A obra faz parte de um 
investimento de R$ 15,3 
milhões anunciado pelo Go-
verno do Estado em 2012.

Cidade terá campanha 
contra pedofilia e 
exploração sexual 

Prefeito é empossado 
presidente da Junta 
de Serviço Militar

daniela Gonçalves 
Prefeitos de 12 cidades do 

Vale do Paraíba receberam 
na última semana o título de 
presidente da Junta Militar 
de seus municípios. A soleni-
dade, que ocorreu na Câmara 
Municipal de Taubaté, con-
tou com a presença de auto-
ridades, membros das juntas 
militares e munícipes.

No juramento à bandei-
ra, os prefeitos declararam 
“contribuir com o exercício 

da cidadania e o engrandeci-
mento da pátria”. Eles serão  
os responsáveis por manter e 
auxiliar o funcionamento das 
juntas em suas cidades. 

Após ser empossado, o 
prefeito de Pindamonhanga-
ba se mostrou feliz em re-
ceber o título e confirmou 
o compromisso da adminis-
tração municipal em cola-
borar com a fomentação do 
exercício da cidadania no 
município.

Divulgação

Célia Lima

Divulgação

Marcos Cuba

A programação completa será divulgada em breve para que a população participe

Obra de 4km de extensão, começa pelo Distrito Empresarial Dutra e segue até posto de combustiveis na avenida

Palmeiras são preservadas com replantio 

Prefeito recebe documentos da presidência da Junta

Prefeitura 
sedia 
capacitação 
do Bolsa 
Família

Nesta sexta-feira 
(19), das 8 às 12 horas, 
a Gestão Municipal do 
Cadastro Único realiza, 
no auditório da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, uma capacitação do 
Sistema de Condicionali-
dades do Programa Bol-
sa Família às assistentes 
sociais e psicólogos do 
Cras - Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial e Creas - Centro de 
Referência Especializa-
do de Assistência Social 
do município. 

O Programa Bolsa 
Família é um programa 
de transferência direta 
de renda com condicio-
nalidades, que benefi-
cia famílias em situação 
de pobreza (com renda 
mensal por pessoa de 
R$ 70 a R$ 140) e extre-
ma pobreza (com renda 
mensal por pessoa de até 
R$ 70), de acordo com a 
lei 10.836, de 09 de ja-
neiro de 2004 e o decreto 
nº 5.209, de 17 de setem-
bro de 2004.
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Marcos Cuba
Idosos, crianças de 6 me-

ses a menores de dois anos, 
pessoas com doenças crô-
nicas, gestantes e mulheres 
puérpuras (no período até 45 
dias após o parto), que ainda 
não se vacinaram, poderão se 
imunizar neste sábado (20). 
Esta data será o Dia D contra 
a gripe. Ao todo, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba dispo-
nibiliza 37 equipes para vaci-
nar a população, sendo 24 em 
postos fixos e 13 móveis. 

As pessoas que tiverem 
parentes acamados, devem 
ir até a sala de vacina do 
CEM - Centro de Especiali-
dades Médicas com o nome 
endereço, telefone e nome 
do responsável para agendar 
a vacinação em domicílio, 
também neste sábado.

Até o dia 26, as crianças 
serão vacinadas na sala do 
CEM, já os demais deverão 
procurar o antigo laboratório, 
em frente à Santa Casa. Os 
moradores de outras regiões 
devem procurar a unidade de 
saúde mais próxima de suas 
casas, apresentando um do-
cumento com foto. 

Estão no grupo prioritário 
as pessoas com doenças res-
piratórias, tais como: asma 
moderada ou grave, doença 
pulmonar obstrutiva crôni-

Sábado é o Dia D contra a gripe

ca, entre outras, doença do 
fígado, hepatite crônica, cir-
rose, doenças cardíacas, re-
nal, neurológica; diabéticos, 
pacientes com imunodefici-

ências ou imunossupressão 
(baixa imunidade congênita 
ou adquirida por doenças ou 
medicamentos); obesidade 
mórbida grau 3 e pacientes 

transplantados de medula ós-
sea e de órgãos sólidos. As 
pessoas com doenças crôni-
cas devem apresentar reco-
mendação médica.

Cintia Camargo

Cintia Camargo
Com o objetivo de atu-

ar na prevenção do uso de 
drogas lícitas ou  ilícitas em 
Pindamonhangaba, o Grupo 
Coalizão esteve reunido com 
representantes da Prefeitura 
para estabelecer uma relação 
mais próxima com as secre-
tarias e várias ações de apoio 
do grupo.

Integrar as ações do poder 
público e comunidade foi a 
questão mais abordada du-
rante a reunião, que contou 
com a presença de represen-
tantes das secretarias de Go-
verno e Integração, Relações 

Institucionais, Saúde e Assis-
tência Social, Subprefeitura 
de Moreira César e Adminis-
tração.

O grupo Coalizão, atra-
vés de sua presidente Eliane 
Prado Marcondes, sugeriu a 
possibilidade de capacitar 
os agentes do PSF –Progra-
ma de Saúde da Família, na 
abordagem das famílias no 
que diz respeito ao uso de 
drogas, no esclarecimento 
de dúvidas e encaminha-
mento dos possíveis casos.

A entidade ainda soli-
citou uma reunião com os 
organizadores de festas na 

cidade, para que os mesmos 
se comprometam a obede-
cer a lei que proíbe a venda 
de bebidas alcoólicas para 
menores de 18 anos. “Além 
disso, é importante que a 
Prefeitura mantenha a fisca-
lização de pontos ilegais de 
venda de bebidas na cidade, 
principalmente os locais 
mais próximos à escolas, 
coibindo o uso por crianças 
e adolescentes”, afirmou a 
presidente. 

O Coalizão estará reali-
zando, no dia 17 de junho, 
o II Fórum sobre Drogas 
em Pindamonhangaba, no 

auditório da Universidade 
Anhanguera. No fórum es-
tarão presentes os palestran-
tes: Albertina Duarte (Saú-
de do Adolescente); Fábio 
Rodrigues Francisco Lima 
da Comarca Terapêutica de 
São José dos Campos; Mara 
Reis, que vai abordar o tema 
“Intervenção Breve”; e tam-
bém Dunga, da TV Canção 
Nova.

No fórum serão defini-
das as propostas do grupo 
para serem apresentadas à 
Conferência Municipal de 
Saúde, que acontecerá no 
mês de julho.

Grupo Coalizão e Prefeitura 
estabelecem parceria para a 
prevenção do uso de drogas

Confira os locais e horários 
para vacinação no Dia D

Maria Fernanda Munhoz
A atual situação de legali-

zação das escrituras do bairro 
Shangri-lá foi tema de reu-
nião entre o prefeito e o vere-
ador Prof. Éric, realizada na 
terça-feira (16), no gabinete 
do Executivo. 

Durante a reunião, o ve-
reador agradeceu à Prefeitura 
pela iniciativa de se reunir 
com os moradores do bairro. 
Ele afirmou que este é um 
caso que deve ser levado ao 
Ministério Público, devido à 
gravidade da situação. 

Na Prefeitura, foi  re-
alizada, no início deste 

mês, uma reunião com 80 
moradores do loteamento 
Shangri-lá, quando foi feito 
o cadastro de todos os lotes 
para a verificação dos pro-
prietários legais de cada um 
dos terrenos. O atendimento 
foi realizado após inúmeras 
reclamações dos muníci-
pes em relação à venda em 
duplicidade dos lotes do 
Shangri-lá, através de uma 
empresa. Se forem compro-
vadas as vendas em duplici-
dade, ficará configurado o 
crime de estelionato. O caso 
será encaminhado ao Minis-
tério Público.

Situação no 
bairro Shangri-lá 
é tema de reunião

Maria Fernanda Munhoz

CEM 8 às 17 h

USF JADIM IMPERIAL 8 às 17h

USF JARDIM BELA VISTA 8 às 17h

USF CIDADE NOVA 8 às 17h

UBS CRISPIM 8 às 17h

USF FEITAL 8 às 17h

UBS VILA SÃO BENEDITO 8 às 17h

CISAS (MOREIRA CESAR) 8 às 17h

PÇA. MONS. MARCONDES 7 às 13h

USF CIDADE JARDIM 8 às 17h

SUPERMERCADO PÃO DE AÇUCAR 8 às 12h

SUPERMERCADO SEMAR (Santana) 13 às 17h

USF CRUZ GRANDE (VOLANTE) 8 às 17h

USF GOIABAL 8 às 16h

USF CASTOLIRA 8 às 17h

USF  NOVA ESPERANÇA  (ARARETAMA) 8 às 17h

USF ARARETAMA II 8 às 17h

USF JARDIM REGINA 8 às 17h

USF MARICÁ 8 às 17h

USF SANTA CECILIA 8 às 17h

USF TRIÂNGULO 8 às 17h

LAR DE VELHOS IRMÃ TEREZINHA 8 às 11h

LAR DE VELHOS S. VICENTE DE PAULO 12 às 16h

USF JARDIM ELOYNA 8 às 17h

USF CAMPINAS 8 às 17h

O grupo conta com voluntários para realizar o trabalho

Para se imunizar basta apresentar um documento com foto

A Prefeitura busca solucionar todas as reivindicações
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE ADITAMENTO

PREGÃO Nº 284/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 030/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente 
automatizado para realização de exames de análises bioquímicas, com fornecimento de 
todos os reagentes necessários para os exames do laboratório municipal de Pindamo-
nhangaba.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Biogenetix Importação e Exportação Ltda.
Data de assinatura: 25/01/13.
Vigência: aditado em 08 meses.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerario.
Assina pela contratada: José Valentim Alvarez.
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2013.

PREGÃO Nº 034/2012

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 072/2012
Objeto: Contratação de empresa para realização de manutenção em equipamentos 
odontológicos e de inaloterapia da municipalidade, pelo período de 12 (doze meses).
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Junque Peças e Serviços Odonto-Médico Hospitalares Ltda.
Data de assinatura: 21/03/13.
Vigência: aditado em 12 meses.
Assina pela contratante: Ana Emília Gaspar
Assina pela contratada: Roberto Carlos Manaliscki Junque.
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2013.

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2012

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 172/2012
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de engenharia para fi scaliza-
ção e controle tecnológico na Secretaria de Obras.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Pentágono Serviços de Engenharia Civil e Consultoria Ltda.
Data de assinatura: 11/02/13.
Valor aditado: R$ 30.770,31.
Assina pela contratante: Kennedy Flores Campos.
Assina pela contratada: Isabel Cristina Rezende Vieira.
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2013.

PORTARIA INTERNA Nº 9.282, DE 15 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, e com fundamento na alínea “a”, §4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de 
novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho da servi-
dora municipal, concursada, Sra. Ana Paula Ramos Curti, enfermeira PSF, pelo prazo de 
2 (dois) anos, a contar de 15 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 15 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa 
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo  Externo nº 5203/2013
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 PORTARIA INTERNA Nº 9.281, DE 15 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, e com fundamento na alínea “a”, §4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 
de novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho da 
servidora municipal, concursada, Sra. Taciana Aparecida de Carvalho, professora de 
educação física, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 26 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 15 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo Interno nº 7498/2013
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 PORTARIA INTERNA Nº 9.279, DE 10 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, e com fundamento na alínea “c”, §4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de 
novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho do ser-
vidor municipal, concursado, Sr. DAVI DOMINGOS LEAL, professor de educação física, 
pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 14 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo Interno nº 5874/2013
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PORTARIA GERAL Nº 4.020, DE 12 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições, Resolve EXONERAR, a Sra. Vera Lucia Nogueira do emprego de provimento 
em comissão de Coordenador de Projetos Sociais, a partir desta data.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 12 de abril de 
2013. 

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PORTARIA GERAL Nº 4.019, DE 12 DE ABRIL DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições, Resolve RETIFICAR a Portaria Geral nº 4.012, de 03 de abril de 2013, onde se 
lê “Lucas Ouverney” leia-se “Reginaldo Lucas Ouverney”.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 12 de abril de 
2013. 

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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DECRETO Nº 4.957, DE 12 DE MARÇO DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais e nos termos da Lei nº. 5.525, de 09 de abril de 2013.

D E C R E T A:
Art. 1º.  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional 
suplementar e especial no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), 
no Fundo Municipal de Assistência Social, referente repasses às Entidades Sociais. A 
classifi cação orçamentária será:

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.31  Fundo Municipal do Idosos / Gestão
1025   Equipamentos em Geral
08.241.0027.3            4.4.50.42 - Auxílios (936)                                                R$   338.000,00
2045                     Operação e Manutenção da Assist. Social
08.241.0027.3            3.3.50.43 - Subvenções Sociais                                        R$   142.000,00

Art. 2º.       O crédito suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO 
de parte da seguinte dotação:

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20  Departamento de Finanças
2999    Reserva de Contingência
99.999.9999.1            9.9.99.99 – Reserva de Contingência (252)                   R$   480.000,00

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 12 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Dois veículos se colidiram 
por volta das 17h15, na segun-
da-feira (15), na avenida Ma-
noel César Ribeiro, altura do 
bairro Cidade Nova. O acidente 
deixou duas vítimas, que foram 
levadas ao Pronto Socorro e fi -
caram em observação.

Acidente de trânsito faz 
duas vítimas em avenida

De acordo com as infor-
mações do Boletim de Ocor-
rência, P.S.S.S., dirigia o veí-
culo Pálio quando E.A.S.F., 
que conduzia o automóvel 
Chevette sentido centro x 
Dutra adentrou à esquerda e 
confrontou com o Pálio.

A Polícia Militar apreen-
deu um menor na noite de 
terça-feira (16), no bairro 
Araretama. Os policiais es-
tavam em patrulhamento de 
rotina e, ao abordar R.I.D., 
16 anos, constataram que 

havia um mandado de inter-
nação expedido pela Vara 
da Infância e Juventude. O 
jovem foi recolhido e enca-
minhado ao 4º DP de Tauba-
té, onde fi cará à disposição 
da Justiça.

PM apreende menor em 
patrulhamento de rotina

Um cão causou a queda 
de um motociclista na tarde 
de terça-feira (16). De acor-
do com o declarante A.R.F., 
as vítimas A.D.F.F. e K.M. 
estavam no veículo sentido 
centro/bairro na rua Sagra-

Cachorro causa acidente
dos Corações quando um 
cachorro atravessou a pista 
na frente da motocicleta. O 
cão foi atropelado e a moto 
caiu.   Os ocupantes foram 
levados ao Pronto-Socorro 
e passam bem.

Munícipe registra bo-
letim por violação de pro-
priedade. Um morador do 
bairro Mandu registrou um 
boletim de ocorrência por 
violação de propriedade na 
noite de terça-feira (16). De 
acordo com A.L.D.A.D.R., 
E.E.F. observou que um 
indivíduo caminhava pela 

Morador registra boletim 
de ocorrência por 
violação de propriedade 

beira do lago por volta das 
23h30, quando saiu do local 
e entrou nas terras do vizi-
nho. Nenhum obstáculo foi 
violado e não houve sub-
tração de nada, no entanto, 
o registro foi feito por des-
conhecer o indivíduo e os 
motivos do mesmo estar na 
propriedade.

P.D.J.S., 37 anos, com-
pareceu ao Plantão Policial 
na noite de terça-feira (16), 
para registrar um caso de 
estelionato. A vítima relata 
que no início de dezembro 
de 2012, foi a uma agên-
cia de veículos na aveni-
da Nossa Senhora do Bom 
Sucesso com a intenção de 
adquirir um veículo. Na 
ocasião, foi elaborado o 
contrato de financiamento 
em aproximadamente R$ 
15 mil, mas, no dia seguin-
te ela voltou ao estabeleci-
mento e solicitou o cance-

Pindense registra boletim de 
ocorrência por estelionato

A Polícia Militar deteve, na 
noite de terça-feira (16), M.T.
D.S.P., 47 anos, no bairro Ma-
ria Aúrea.  O indivíduo estava 

Polícia Militar faz 
captura de procurado

com um mandado expedido 
em seu desfavor e foi recolhi-
do e encaminhado ao Centro de 
Triagem de Pindamonhangaba.

Munícipe registra perda 
de documentos na rua

S.L.R., 34 anos, compa-
receu ao Plantão Policial na 
tarde de segunda-feira (15), 
para registrar a perda de seus 
documentos. A vítima deu 

por falta de seu RG. CPF e 
cartão de vale transporte nes-
sa data e acredita ter perdido 
na rua, no entanto, não sabe 
precisar onde.

Aconteceu às 19h30 de 
segunda-feira (15), o registro 
de agressão em um estabele-
cimento comercial na aveni-
da Nossa Senhora do Bom 
Sucesso. As vítimas T.T.B., 
26 anos, C.A.T., 24 anos, e 
J.S.D.C., 28 anos, funcio-

Registro de agressão em 
estabelecimento comercial

nárias de um supermercado, 
foram agredidas por um dos 
seguranças do local. A PM 
foi solicitada para atender 
a ocorrência e o relato dos 
fatos consta no Termo Cir-
cunstanciado, o qual não foi 
possível o acesso.

lamento do mesmo. P.D.J.S   
alega que A.M. informou 
que faria o cancelamento, 
não teria problema algum, 
mas não cumpriu e ela pas-
sou a receber cobranças.

A vítima ainda afi rma que 
A.M. encaminhou o contrato 
à fi nanceira e recebeu o va-
lor. Ela retornou à agência e 
o responsável disse que qui-
taria a dívida e transferiria ao 
seu nome, no entanto, mais 
uma vez, não cumpriu o que 
dissera e seu nome foi enca-
minhado ao Serviço de Prote-
ção ao Crédito.

Divulgação

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
DE PINDAMONHANGABA – VAGA DE CONSELHEIRA

Ana Maria Braz Cavalcante, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - 
CMDM, criado pela Lei Municipal nº, 4.985, de 10 de novembro de 2009, alterada pela 
Lei Municipal n. 5224, de 13 de julho de 2011, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com a terceira reunião ordinária, de oito de abril de dois mil e treze, 

COMUNICA:

Encontra-se disponível uma vaga de conselheira titular e uma vaga de conselheira su-
plente para o segmento da sociedade civil. Os interessados em concorrer a esta vaga 
deverão encaminhar um ofício até o dia trinta de abril de dois mil e treze, endereçado à 
Presidente do Conselho, sito a Rua Euclides Figueiredo, 94 – Cardoso, contendo nome 
completo do candidato, endereço, telefone, número do RG e CPF. Também deverá cons-
tar a relação de atividades de atuação na garantia dos direitos da mulher. Esta composi-
ção refere-se a gestão 2012/2013. 

Pindamonhangaba, 10 de abril de 2013.

Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente do CMDM

CONVOCAÇÃO - 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
 Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, 
na data e local abaixo, para a realização da “7ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem 
a seguir:
 Pauta:
— Informes
— Leitura e aprovação de ata
— CT – apresentação da planilha de ocorrências
— Processo eleitoral “Sociedade Civil” – posição final
Dia:   23/04/2013 (terça-feira)
Horário:  17h (dezessete horas) 
Duração:  Até 2 horas.
Local:  CRAS - Centro
  Rua Euclides Figueiredo, 132 – Centro

Eliana Maria Galvão Wolff - Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

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

As pessoas também podem utilizar a Delegacia Eletrônica para registrar furto ou roubo de RG: www.ssp.sp.gov.br 
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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

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

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

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

Vereador Janio ardito lerario

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

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

O vereador Martim Cesar 
(DEM) pediu ao Executivo, 
que seja feito estudos e forma-
lize projeto para revitalização 
da Praça Antônio Rodrigues da 
Silva (Dr. Catioca), confron-
tando com as vias públicas, 
avenida Antônio Cozzi, rua Dr. 
José Augusto César Salgado e 
rua Alcides de Mello Ramalho, 
no Loteamento Residencial 
e Comercial Dr. Lessa. “É 
necessário que seja concluída 
a arborização e jardinagem, 
pois o local esta com o mato 
muito alto, servindo como 
ponto de “bota fora” devido 
às obras inacabadas”, explica 
o vereador Martim Cesar.

O vereador Roderley Miot-
to (PSDB), preocupado com a 
necessidade de segurança do 
município, criou uma lei na 
Câmara de Vereadores para 
a obrigatoriedade da divul-
gação do Disque Denúncia 
– 181. A Casa Legislativa 
aprovou a concessão por 
unanimidade.

O Disque Denúncia – 
181 é um número de telefo-
ne gratuito que já atende o 
Estado de São Paulo 24 ho-
ras por dia. Disponibilizado 
à população para qualquer 
informação de interesse da 
segurança pública, como 
crimes, abusos ou até desvio 
e omissão de servidores, em 
todas as ligações são mantidas 
o sigilo e anonimato, onde o 
informante recebe uma senha 
secreta para complementar, 
acompanhar e cobrar a qual-
quer tempo a tramitação da 
denúncia junto aos órgãos 
responsáveis.

“A divulgação do Disque 
Denúncia no município é 
fundamental para que a popu-
lação se informe sobre o canal 
e auxilie as atividades 
policiais. Estamos preo-
cupados com a segurança 
do nosso município, e 
esse é um meio para 
denunciar os crimes e 
violências que acontecem 
em Pindamonhangaba”, 
enfatiza o vereador.

O Projeto de Lei nº 
52/2013 prevê especi-
ficamente a divulgação 

Roderley Miotto cria 
lei de divulgação para 
Disque Denúncia

do 181 na cidade, por meio 
de cartazes e adesivos a 

Martim Cesar 
pede revitalização
de Praça no Lessa

Limpeza Urbana
O vereador Martim Cesar 

solicitou ao Executivo, estu-
dos e providências, para que 
seja feito uma limpeza num 
terreno baldio localizado na 
esquina da rua Professora 
Ísis de Castro Mello César, 
com a avenida Capitão João 
Monteiro do Amaral, na al-
tura do número 64, no bairro 
Mombaça, que se encontra 
com muito mato e lixo, sendo 
que já apresenta animais peço-
nhentos, caramujos africanos, 
latas velhas acumulando água 
colocando em risco a saúde e 
a segurança dos moradores 
da região.

nas fotos, 
registro do 
abandono da 
Praça do lessa, 
coM Mato alto, 
inVadindo a 
calçada, aléM do 
lixo e entulho

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) está agradecen-
do ao prefeito Vito Ardito Lerario em nome da população de 
todo o Distrito de Moreira César pela iluminação da ciclovia 
da Avenida Adhemar César 
Ribeiro, no trecho que liga 
a Rodovia vereador Abel 
Fabrício Dias ao Recinto 
São Vito.

A solicitação da po-
pulação foi cumprida e 
realizada, possibilitando 
que as pessoas utilizem a 
ciclovia e a calçada para caminhada com muito mais segurança.

Moreira César - Taubaté
Cal está contente com o anúncio feito pelo Prefeito, de que 

já começou a surtir efeito a transformação da Região do Vale 
do Paraíba em Região Metropolitana, que possibilita os muni-
cipes de Moreira César ter um Terminal Rodoviário, que terá 
os trajetos de Moreira César para Taubaté e vice-versa.

O vereador disse que já está sendo aberto a concorrência 
para ver qual empresa de ônibus irá atender esse trajeto e tam-
bém sugeriu que fosse criada uma linha de Moreira César para 
Guaratinguetá e vice-versa, que também é pedido dos moradores 
da região. Agradeço desde já ao Vito Ardito, Rafael Goffi, Di-
retor da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, Eng. 
Joaquim Lopes da Silva Júnior e também ao Deputado Federal 
Arnaldo Faria de Sá (PTB) por atender todos os nossos pedidos.

Padre Zezinho
Cal intermediou a reunião entre os herdeiros da família Sa-

turnino Ramos e as representantes da Prefeitura, Secretaria da 
Educação, Bete Cursino e a Professora Cidinha Pedroso com a 
participação do vereador Prof. Eric, cujo assunto foi a desapro-
priação da área para que seja possível iniciar a construção de 
ampliação da escola municipal “Padre Zezinho”, na Vila São 
Benedito, que há dois anos vem se desenrolando e agora se chegou 
a um entendimento entre a família e a Prefeitura. Este pedido é dos 

pais dos alunos 
que foram re-
manejados para 
a antiga escola 
do SESI na Vila 
São José até que 
se conclua a obra 
de ampliação da 
escola.

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 

belo anel viário, composto por 
duas pistas, o que vai facilitar 
todo o trânsito pelo município”, 
destaca o parlamentar.

Janio Lerario faz questão de 
lembrar que desde o ano de 2009 
- portanto, há três anos - vem 
solicitando e cobrando insis-
tentemente o Governo de São 
Paulo que também é do PSDB, 
através do DER – Departamen-
to de Estradas de Rodagem, a 
duplicação e modernização da 
avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso que na realidade é um 
trecho estadual (SPA 099-060), 
considerada a entrada principal 

Vereador roderley Miotto

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 proporcionar mais 
segurança aos motoristas que 
por ali trafegam. Além do que 
a cidade também já possui um 

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 Estradas de 
Rodagem (DER) e a previsão 
é de que os trabalhos sejam 
concluídos em maio de 2013”.

Cal agradece ao Prefeito 
pela iluminação da 
ciclovia de Moreira César
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Foto: assessoria Do VereaDor roDerley miotto/CVP

serem afixados em ônibus, 
vans, táxis, integrantes do 
Sistema de Transporte Co-
letivo e também em escolas, 
postos de saúde, rodoviá-
rias e pontos comerciais.

“Em breve vamos reali-
zar uma mobilização para 
a divulgação da Lei. E é 
muito importante que toda 
a população colabore na luta 
contra o crime e a violên-
cia”, frisa Roderley Miotto.

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) esteve no último dia 
17 visitando a Escola Esta-
dual Dirce Aparecida Pereira 
Marcondes, para conhecer o 
projeto Escola de Excelência 
Esportiva. O vereador foi 
recebido pela Diretora Maria 
Lúcia Bertolino e o vice-di-
retor Antônio Henrique da 
Silva, onde pôde conhecer 
as dependências da escola e 
as salas de aulas.

O Projeto Escola de Exce-

lência Esportiva tem contri-
buído para o desenvolvimen-
to dos alunos, não só esporti-
vo mas também educacional, 
o que tem feito toda uma 
diferença no aprendizado. O 
vice-diretor Antônio Henri-
que  e a Diretora Maria Lúcia 
ressaltaram a importância da 
visita do Vereador à escola. 
“É importante termos uma 
pessoa pública observando a 
evolução de nossa escola que 
muito tem se empenhado em 
aliar Educação e Esporte na 
formação de nossos alunos”.

Apesar da rápida visita o 
vereador Professor Osvaldo 
pôde constatar que a escola 

Professor Osvaldo 
visita escola para conhecer 
projeto Excelência Esportiva

tem sido um exemplo de 
evolução no ensino, pois de 
acordo com os resultados do 
IDESP - Índice de Desen-
volvimento da Educação do 
Estado de São Paulo, que é 
um indicador de qualidade 
das séries iniciais da 1ª à 4ª 
séries, e finais da 5ª à 8ª séries, 
do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio. Na avaliação 
de qualidade das escolas feita 
pelo IDESP consideram-se 
dois critérios complemen-
tares: o desempenho dos 

alunos nos exames 
do SARESP - Sistema 
de Avaliação do Ren-
dimento Escolar do 
Estado de São Paulo 
e o fluxo escolar. O 
IDESP tem o papel de 
dialogar com a escola, 
fornecendo um diag-
nóstico de sua qua-
lidade, apontando os 
pontos em que precisa 

melhorar e sinalizando sua 
evolução ano a ano e a Escola 
Dirce obteve um resultado 
acima da meta estipulada. 
“Os  resu l tados  surgem 
naturalmente quando há 
dedicação por parte de toda 
a escola, sejam funcioná-
rios, alunos e professores e 
a escola Dirce é um exem-
plo claro disso. A Escola 
de Excelência Esportiva 
já se mostrou eficiente e 
precisamos lutar para que 
ela se mantenha, pois este 
é um ótimo projeto com 
ótimos resultados”,  des-
taca o vereador Professor 
Osvaldo.

Vereador Professor osValdo

Após ter conseguido, no 
ano passado, a extensão do 
horário de atendimento do 
Pronto Atendimento – PA do 
Araretama, que funcionava 
até as 17 horas e passou a 
atender a população até  às 
22 horas, o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi 
(PR) solicitou, através de 
requerimento apresentado 
na última sessão ordinária, 
ocorrida no dia 15 de abril, 
para que a atual adminis-
tração realize estudos e 
providências para estender 
o horário do atendimento 
odontológico também até 
às 22 horas.

O vereador destaca que, 
com esta extensão, haverá 
uma maior comodidade para 
os moradores da região, 
principalmente para os que 
trabalham, que poderão ser 
atendidos fora de seu horá-
rio de serviço. Vale ressaltar 

Dr. Marcos Aurélio solicita 
extensão do horário de atendimento 
odontológico no Araretama

que com a prevenção e um 
bom tratamento odontoló-
gico, podem ser evitadas 
muitas doenças como ha-
litose (mau hálito), cáries, 
abscessos, gengivite, perio-
dontite, úlcera e até o câncer 
bucal. A boca também pode 
ser a porta de entrada de 
infecções e pode levá-las 
a outras partes do corpo, 
pois infecções crônicas da 
gengiva, por exemplo, po-
dem infeccionar e danificar 
fígado, rins e até o coração. 

Preocupado com o bem 
estar dos munícipes, o Dr. 
Marcos Aurélio enfatiza que 
por meio da extensão do 
horário de funcionamento, 
haverá grandes benefícios 
para os moradores do Ara-
retama e bairros adjacen-
tes, pois terão a ampliação 
do serviço odontológico 
nas proximidades de suas 
residências, e isso, com 
certeza, melhorará a saúde 

bucal da popula-
ção. “Quando o 
assunto é saúde, 
sempre  t emos 
que  ag i r  com 
prioridade”, des-
taca.
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rua alciDes ramos nogueira, 860 - loteamento real ville - mombaça 
ceP 12400-900 - PinDamonhangaba/sP - telefone (12) 3644-2250

acesse: www.camaraPinDa.sP.gov.br

Departamento De ComuniCação

Diretora De ComuniCação:
natália lugli Sper

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

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Diretoria De ComuniCação/CVP

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

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

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

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

facebook : Professor Eric

VereaDor 
Felipe César - FC
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Durante a última sessão, 
o Presidente da Câmara, 
vereador Ricardo Piorino 
(PDT), apresentou dezenas 
de requerimentos, merecen-
do destaque a solicitação 
para que a Administração 
finalize as obras que se en-
contram inacabadas na feira 
livre, do lado externo do 
Mercado Municipal (Praça 
da Liberdade).

“É necessário um carinho 
especial no local, que foi 
abandonado pela Adminis-
tração anterior, sem o térmi-
no das obras”. “Os feirantes 
e toda população continuam 

Em plenário durante a 12ª Ses-
são Ordinária, o vereador Professor 
Eric (PR) denunciou novamente a 
Empresa TER- TERRA Terrapla-
nagem S/S Ltda, responsável pela 
venda de lotes, terrenos e lavratura 
de escrituras no bairro Shangri-lá. 
Na última sexta-feira, tratores 
invadiram terrenos localizados na 
Rua 4, onde derrubaram cercas e 
alambrados, destruindo construções 
e árvores nativas. “Isso aconteceu 
com a dona Neuza Ribeiro da Silva, 
moradora do bairro. Ela tinha uma 
pequena construção no terreno, com 
árvores de espécies raras que foram 
derrubadas. O mesmo aconteceu com 
outro morador, que teve o terreno 
invadido e a máquina foi destruindo 
tudo pela frente. A Polícia Militar 
foi acionada ao local e os moradores 
registraram Boletim de Ocorrência. 
Estão fazendo um verdadeiro terroris-
mo com esses moradores, pois estão 
sendo ameaçados ao tentar impedir 
a invasão. Isto é ato de covardia!”, 
exclamou o vereador, que elaborou 
requerimento verbal ao Presidente 
da 52ª Subsecção da OAB de Pinda, 
Marcel Afonso Barbosa Moreira, 
denunciando os atos cometidos pela 
empresa. “Funcionários da empresa 
agiram de má-fé com muitas famí-
lias do Shangri-lá, pois solicitaram 
documentos para emitir as escrituras 
dos terrenos e depois venderam para 
outras pessoas. Também fui um dos 

O vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS) acompanhou na última 
segunda-feira, dia 15, as instalações das luminárias na ciclovia, no trecho entre a 
rotatória do Guerreiro “Homem de lata”, de Moreira Cesar até próximo à Academia 
“Moviment”. Ele informou que foram instaladas 50 pontos de luz neste trecho. 

Para o vereador, essas melhorias já são um avanço, pois os moradores há muito 
tempo pediam a instalação das luminárias. Porém, Magrão lembra que para ficar perfeito, 
os serviços de instalações destas luminárias deveriam ir até a Igreja São Vicente de 
Paulo, em Moreira Cesar. O parlamentar diz que com a instalação destas luminárias, 

os moradores e, principalmente, os 
usuários da ciclovia (crianças, jovens, 
idosos) terão maior segurança, seja 
para utilização da ciclovia para se 
deslocar ou, até mesmo, para aqueles 
que praticam atividades físicas. “Para 
mim, é uma alegria imensa estar 
acompanhando a instalação destas 
luminárias, que era um sonho antigo 
dos moradores de ver a ciclovia ilu-
minada e hoje tornou-se realidade”, 
finalizou o vereador Magrão.

Medidas urgentes na Rodovia 
Prof. Manoel Cesar Ribeiro
Preocupado com os frequentes 

acidentes ocorridos na Rodovia Professor Manoel Cesar Ribeiro, principalmente na 
entrada dos bairros Delta e Beta, o vereador Magrão protocolou na sessão do dia 15, 
o requerimento nº 976/2013, endereçado ao DER pedindo providências imediatas 
para proibir que veículos façam a travessia da rodovia, seja para entrar ou sair dos 
bairros citados,. A finalidade, segundo Magrão, é dar maior segurança aos motoristas 
e pedestres, evitando-se acidentes nesta via. 

O vereador sugeriu que se instale, urgentemente, no centro da rodovia, tachões, 
muretas de concreto ou guard-rail fazendo com que os motoristas utilizem as rotató-
rias já existentes na via. No último sábado, dia 13, infelizmente, a vida de um jovem 
que conduzia uma moto foi perdida após a colisão entre a moto e um caminhão, que 
atravessou a rodovia para entrar no bairro. O vereador, entristecido, deixa seu pesar 
aos familiares do jovem, mais uma vítima no trânsito. “Não podemos nos calar diante 
do acontecido. Medidas urgentes tem que ser tomadas não só nesta rodovia, mas em 
todas as rodovias, avenidas e ruas de nossa cidade. Vamos cobrar do Departamento do 
Trânsito melhorias e ações conjuntas com a população para diminuirmos os acidentes 
na cidade”, enfatiza Magrão. Segundo ele, “é preciso cobrar para que se faça um es-
tudo aprofundado dos locais de maior incidência de colisões, atropelamentos e outros 
incidentes visando adotar as 
medidas de prevenção ime-
diatamente, evitando-se desta 
maneira a perda de vidas”.

“O Departamento de Trân-
sito tem o dever de fazer o tra-
balho de prevenção e educação, 
assim como os motoristas tem 
que se conscientizar e respeitar 
o nosso Código de Trânsito 
Brasileiro para que, juntos, 
possamos diminuir tragédias 
como a ocorrida neste fim de 
semana”, conclui o vereador 
Magrão.

Ricardo Piorino 
solicita conclusão 
das obras no mercado

“Os feirantes necessitam de um cuidadO 
especial da administraçãO”

expostos à uma série de pro-
blemas, sem a devida e neces-
sária proteção, ocasionando 
diversos prejuízos, inclusive 
o perecimento dos alimentos, 
sem falar do mau aspecto que 
o local vem apresentando”, 
explicou Piorino.

Ciclovias
O vereador solicitou junto 

ao departamento competen-
te a reforma e manutenção 
das principais ciclovias da 
cidade, enfatizando àquela 
existente na Rodovia Ma-
noel César Ribeiro, a qual 
apresenta um grande fluxo 
de ciclistas.

VereaDor riCarDo piorino

Vereador Professor 
Eric denuncia invasão
em terrenos no Shangri-lá

lesados e já apresentamos a denúncia 
ao Ministério Público local”.

VereaDor proFessor eriC em plenário 
Durante sessão orDinária

VereaDor 
proFessor eriC 
ConVersa Com 
moraDores Do 
bairro shangri-
lá que tiVeram 
terrenos inVaDiDos 

Educação
Também durante a 12ª Sessão 

Ordinária, o vereador Professor Eric, 
por meio de requerimento, solicitou a 
presença da Secretária de Educação 
e Cultura de Pinda, Beth Cursino, 
para prestar esclarecimentos sobre  
todos convênios firmados pela se-
cretaria, entre eles, o PAI (Programa 
de Alfabetização e Inclusão). “Faço 
parte da Comissão de Educação da 
Câmara e fui procurado por alunos 
que integram o programa. Todos 
relataram que não encontram local 
para continuar os estudos. Portanto, 
convoco a presença da secretária Beth 
Cursino ao plenário, para que tenha 

oportunidade de 
explicar a atual 
situação deste 
e outros progra-
mas de educa-
ção”, concluiu 
o vereador. 

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

Magrão acompanha as 
instalações de luminárias
na ciclovia em Moreira Cesar
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VereaDor magrão e FunCionários Da start, 
empresa terCeirizaDa Da eDp banDeirante

VereaDor magrão na roDoVia proFessor 
manoel Cesar ribeiro

ORDEM DO DIA

13ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 

Alckmin”, no próximo dia 22 de abril de 2013, 
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2013, da Comissão de Finanças 

e Orçamento, que “Dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de 

Pindamonhangaba relativas ao Exercício de 2010”.

Pindamonhangaba, 17 de abril de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Obs.: De acordo com o art. 273 do Regimento Interno - “Nas 

sessões em que se discutirem as contas municipais não haverá a 

fase do Expediente nem a de Explicação Pessoal, sendo todo o seu 

tempo destinado à Ordem do Dia, lavrando-se a respectiva ata”.

VereaDor toninho Da FarmáCia

Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Toninho Far-
mácia do PDT vem receben-
do inúmeras reclamações 
dos usuários do Centro de 
Especialidades Médicas 
Ziza Saquetti, localizado 
na esquina das ruas Frede-
rico Machado e Major José 
dos Santos Moreira, região 
central da cidade.

De acordo com o verea-
dor, a população reclama 
que o trânsito no local fica 
complicado, principalmente 
no que se refere ao embarque 
e desembarque de usuários.

O vereador Toninho da 
Farmácia pede ao respon-
sável pelo Departamento de 
Transito, que tome providên-
cias urgentes, pois o proble-
ma é rotineiro, dificultando 

Toninho da Farmácia pede 
providências nas proximidades 
do Centro de Especialidades

o embarque e desembarque 
dos portadores de necessi-
dades especiais, gestantes e 
idosos que fazem uso da uni-
dade de saúde para consul-
tas, realizações de exames 
e retirada de medicamentos 
na farmácia do posto, entre 
outros serviços ali prestados, 
além do serviço de fisiotera-
pia, localizado em frente ao 
Centro de Especialidades.

“Pedimos providências 
para melhorias no trânsito 
e na sinalização viária, e 
também que seja disponibi-
lizado um agente de trânsi-
to, para monitorar e tomar 
providências nas infrações 
e irregularidades ocorrentes 
no local”, destaca o vereador 
Toninho da Farmácia.

O Vereador Felipe César – FC 
(PMDB) teve aprovado por una-
nimidade na última Sessão Ordi-
nária, o projeto de Lei 49/2013, 
de sua autoria, que dispõe sobre a 
divulgação nos estabelecimentos 
bancários situados no município 

de Pindamonhangaba da proibi-
ção de venda casada de produtos 
ou serviços.

De acordo com a Lei apro-
vada, os estabelecimentos ban-
cários, instituições financeiras 
ou de créditos, e similares, de 
Pindamonhangaba, são obrigados 
a divulgar por meio de placas 
ou cartazes afixados em locais 
de fácil visualização e leitura, 
contendo no mínimo os seguin-
tes termos: “É proibido exigir a 
abertura de contas, concessão de 
créditos, realização de emprésti-
mos ou qualquer outro serviço 
à aquisição de outro produto ou 
serviço desta instituição”. 

Segundo 
anel viário
O vereador Felipe César – FC 

reitera ao Executivo pedindo a 
contratação de uma empresa es-
pecializada para realizar estudos 

Aprovada Lei do vereador Felipe 
César – FC que proíbe venda 
casada de serviços bancários

visando a construção do segundo 
anel viário em Pindamonhangaba. 
O vereador alega que tendo em 
vista o crescimento do município 
nos últimos anos e o fluxo de ve-
ículos, há necessidade de novas 
rotas alternativas para o contorno 

e o acesso à cidade.
Este estudo e a obra deman-

dam muito tempo, o vereador 
prevendo esta necessidade num 
futuro próximo, pede ao pre-
feito que se inicie as tratativas 
visando o segundo anel viário 
em Pindamonhangaba.

Quadra coberta 
no Cruz Pequena
O vereador Felipe César 

– FC pede a administração 
municipal estudos visando 
a construção de uma quadra 
poliesportiva iluminada, com 
cobertura, no bairro da Cruz 
Pequena. Em sua justificativa, 
o vereador alega que este é um 
bairro rural muito populoso e 
carente de lazer, principalmente 
esportivo. “A construção desta 
quadra vai proporcionar mais 
lazer para a população do Cruz 
Pequena e bairros vizinhos”.
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A Semana Monteiro Lo-
bato, que está sendo reali-
zada esta semana em todas 
as bibliotecas públicas mu-
nicipais da cidade, terá vá-
rias atividades voltadas ao 
público infantil, dentre elas 
as contações das histórias 
“A Reforma da Natureza” e 
“Reinações de Narizinho”, 
roda de leitura, desenho, pin-
tura e teatro. Atividades lú-
dicas foram criadas para que 
as crianças comecem a ter o 
hábito pela leitura, e a partir 
dessa atitude, interpretem e 
tirem as suas próprias con-
clusões sobre os contextos 
das histórias do escritor. 

A contação de história rea-
lizada na Biblioteca Munici-
pal Vereador Rômulo Campos 
D’Arace, localizada ao lado 
do Bosque, contou com a par-
ticipação de alunos das esco-
las municipais Dulce Pedrosa 
e André Franco Montoro. Em 
média, 200 alunos participa-
ram das duas contações que 
ocorreram na segunda-feira 
(15) e na quarta-feira (17).

Semana Monteiro Lobato divulga 
obras e mostra vida do escritor

Divulgação

MARIA FERNANDA MUNHOZ
O projeto Camerata Jo-

vem, desenvolvido no Proje-
to Jataí pela Associação dos 
Salesianos Cooperadores, 
com apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, leva a 
educação musical gratuita-
mente a centenas de crianças 
e jovens de Moreira César e 
região das Campinas. 

A Prefeitura entende e 
reconhece o projeto como 
sendo um grande colabora-
dor para o futuro dos jovens 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
Pindamonhangaba recebe o espetá-

culo gratuito de dança “As Canções que 
Você Dançou pra Mim”, com a Focus 
Cia. de Dança, no dia 26 de abril, na 
Quadra dos Salesianos. A apresentação 
traz coreografi as ao som das músicas do 
Rei Roberto Carlos, que marcaram épo-

ca e já se tornaram clássicos da MPB. 
O evento faz parte do Circuito Cultu-

ral Paulista, realizado na cidade graças a 
uma parceria entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura/Departamento de 
Cultura, e o Circuito Cultural Paulista, 
do Governo do Estado. 

Com classifi cação livre, o espetácu-
lo tem 55 minutos de duração. Além da 
direção e coreografi a, a concepção, cria-
ção e edição musical são de Alex Neo-
ral. Em cena: Alex Neoral, Carol Pires, 
Clarice Silva, Cosme Gregory, Lucas 
Nunes, Marcio Jahú, Marisa Travassos 
e Mônica Burity.

Tribuna do Norte

Semana Monteiro Lobato divulga 
Tribuna do Norte

Divulgação

Antes da contação foi 
exibido um vídeo sobre a 
história de Monteiro Loba-
to às crianças com o intuito 
de homenageá-lo. Todas as 

contações, além de serem 
narradas, foram encenadas 
aos alunos com a intenção 
de buscar a interação entre as 
crianças e dar vida à leitura.

O objetivo deste encontro 
é desenvolver a cidadania e 
o gosto pela leitura, mostrar 
sobre a vida de Lobato e todo 
o conhecimento que ele con-

quistou não só na área da li-
teratura.

A Semana Monteiro Lo-
bato é realizada nas sete bi-
bliotecas da cidade: Biblio-
teca Pública Municipal “Ver. 
Rômulo Campos D´Arace”, 
no Bosque; Biblioteca Pú-
blica Municipal “Professo-
ra Maria Bertha César”, em 
Moreira César; Biblioteca 
Pública Municipal “Maria 

do Carmo dos Santos Gomes 
– Carminha”, na Vila São 
Benedito; Biblioteca da Se-
cretaria de Educação e Cul-
tura, no São Benedito; Bi-
blioteca Pública Municipal 
Indústria do Conhecimento 
– Sesi, no São Benedito; Bi-
blioteca Pública Municipal 
do Castolira; e Biblioteca 
Pública Municipal do Ara-
retama.

Antes das atividades, foi mostrado um vídeo apresentando Monteiro Lobato Contação de histórias encanta crianças na biblioteca

Pinda participa de Encontro 
Regional dos Dirigentes 
de Cultura do Vale

MARIA FERNANDA MUNHOZ

Pindamonhangaba 
participou, na segunda-
-feira (15), do Encontro 
Regional de Dirigentes 
de Cultura dos Municí-
pios do Vale do Paraíba, 
realizado pela Abaçaí 
Cultura e Arte, em Tau-
baté. A cidade foi repre-
sentada pelo Departa-
mento de Cultura. 

Entre os programas 
discutidos no encontro, 
o Mapa Cultural Paulista, 
considerado um dos mais 
importantes projetos 
culturais de São Paulo, 
do ponto de vista for-
mativo, informativo e de 
circulação de artistas do 
interior do Estado. Tam-

bém abordado o Reve-
lando São Paulo, festival 
que há 16 anos tem a 
proposta de difundir a 
diversidade da cultura 
tradicional do Estado, 
estimulando paulistas 
do interior e da capital 
a conhecer sua própria 
história.

Todas as regras para 
a participação nestes pro-
jetos, entre outros, foram 
apresentadas e as dúvidas 
solucionadas. O encontro 
foi um importante espaço 
para debate e troca de 
experiências entre os diri-
gentes culturais da região. 

O evento foi realizado 
no Parque Municipal do 
Vale do Itaim, em Tauba-
té, durante todo o dia. 

Espetáculo gratuito de dança é atração do dia 26

Serão mais de 70 canções do rei Roberto Carlos executadas durante a apresentação da Cia Focus

Camerata leva formação musical para jovens
da cidade por meio da arte 
e, dessa forma, na última 
semana, o Departamento 
de Cultura esteve no local, 
acompanhando um ensaio da 
orquestra e conhecendo as 
instalações. A equipe do De-
partamento de Cultura e a de 
reportagem do jornal Tribuna 
do Norte foram recebidas no 
local pelo presidente da As-
sociação, Amauri Monteiro. 

A orquestra e o coral da 
Camerata Jovem contam 
com 204 crianças e jovens 

de 10 a 21 anos, no polo do 
bairro das Campinas e na 
sede, em Moreira César. O 
ensaio geral, reunindo alunos 
dos dois polos, é realizado às 
sextas-feiras. 

O Projeto Jataí foi implan-
tado há 11 anos, pela gestão 
do atual prefeito, e a semen-
te plantada naquela ocasião 
já rendeu vários frutos. Mais 
de 500 jovens passaram pela 
camerata ao longo dos anos, 
cinco fi zeram faculdade de 
música, seis cursaram o ensino 
técnico em música e quatro ex-
-alunos se transformaram em 
monitores do próprio Jataí. 

De acordo com o profes-
sor Willian, da orquestra, a 
produção musical é apenas 
uma consequência do traba-
lho realizado. “O que mais 
importa é o trabalho com o 
ser humano. Aqui incentiva-
mos valores como respeito 
e senso de coletividade. Os 
alunos aprendem a ouvir e a 
falar na hora certa, dentro da 
orquestra, e transferem esse 

conhecimento para a vida de-
les fora daqui”, explicou. 

A aluna Taís Aparecida 
Lopes, de 18 anos, está no 
projeto desde a sua inaugu-
ração. No início, ela morava 
no Feital e agora mora no Li-
berdade, em Moreira César. 
“Descobri o projeto pelo meu 
irmão e me apaixonei pela 
música. Daqui não saio mais”, 
garantiu. “Se Deus quiser, 
vou seguir carreira na música, 
quero fazer uma faculdade e 
quem sabe um dia ser monito-
ra daqui do projeto”, almeja. 

Taís conta, emocionada, 
que o Projeto Jataí fez toda a 
diferença em sua vida. “Antes 
eu não fazia nada, só ia à esco-
la e fi cava em casa. Agora tudo 
mudou. Esse projeto é muito 
importante para mim, já passei 
por muita coisa aqui dentro, e 
meu dia fi ca vazio quando não 
venho para cá”, lembra. 

Além da orquestra e do 
coral, a instituição oferece a 
iniciação musical; projetos de 
medida socioeducativa; liber-

dade assistida; cursos profi s-
sionalizantes de artesanato, 
corte e costura, cabeleireiro 
e informática; inclusão digi-
tal; Provim - Projeto de Vida 
Melhor; psicólogo, assistente 
social, pedagoga; e o Oratório 
Festivo, que são as atividades 
esportivas e recreativas reali-
zadas aos fi nais de semana. 

No total, o projeto atende 
a 936 jovens e crianças, mas 
esse atendimento se estende 
aos seus pais ou responsáveis, 
quando necessário. Por isso, 

essa estimativa de atendimen-
to pode ser dobrada. 

Com os cursos, o local 
funciona de segunda a sexta-
-feira. São servidas quatro 
refeições, a comunidade é 
atendida gratuitamente com 
o corte de cabelo e há, ainda, 
um sistema de reforço escolar, 
entre outros benefícios. A en-
tidade fi ca localizada na rua 
Olympio Marcondes Azeredo, 
281, Loteamento Azeredo, em 
Moreira César, e aceita doa-
ções e voluntários.

A aluna Taís

Ensaio da orquestra, realizado às sextas-feiras

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Maria Fernanda MunhozMaria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Diretor de Cultura, professor e 
presidente do Jataí programam parceria
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Tribuna do Norte SEGUNDO CADERNO

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Prefeitura de Pindamonhangaba está 
realizando as obras de ampliação da USF - 
Unidade de Saúde da Família, da Cruz Grande. 
Ao fi nal dos serviços, o local contará com sala 
para agentes comunitários, farmácia, uma 
nova recepção, sala de inalação, além de sala 
de repouso, na qual foi transformada a antiga 
recepção e que poderá ser utilizada para 
outra fi nalidade, de acordo com a necessidade 
da Secretaria de Saúde. De acordo com 
informações da Secretaria de Obras, atualmente 
está sendo executada a pintura da farmácia e 
da nova recepção. A sala de repouso e a sala 
de inalação estão sendo adequadas.  A previsão 
da Secretaria de Obras é que as melhorias 
sejam entregues em até um mês e meio.  Com 
a ampliação da unidade de saúde, a população 
da Cruz Grande terá mais espaço e serviços de 
saúde à disposição, próximos de sua residência. 

Vistorias e aplicação de inseticida 
nos imóveis para eliminar a dengue

Limpeza garante qualidade 
de vida no Feital e Vista Alegre

 ODIRLEY PEREIRA
 Os bairros do Feital e Vista Alegre estão rece-

bendo serviços de limpeza, o que garante qualidade 
de vida aos moradores.

Dentre as ações estão a remoção de entulho e lixo 
existentes em alguns terrenos, capina de áreas ver-
des e praças, e varrição nas ruas.

O trabalho visa evitar o mau cheiro, a aparição de 
animais peçonhentos (cobras, aranhas, escorpiões), 

pragas urbanas (ratos, pombos e moscas), e também 
combater o mosquito transmissor da dengue.

De acordo com a Subprefeitura de Moreira Cé-
sar, aproximadamente 30 caminhões de sujeira estão 
sendo retirados dos bairros por dia, desde a última 
semana quando começaram as atividades.

Segundo o órgão, por se tratar de uma região 
muito extensa, a Prefeitura espera concluir o traba-
lho no local até o fi nal de abril.

ODIRLEY PEREIRA
Pindamonhangaba tem in-

tensifi cado as ações de com-
bate ao mosquito transmissor 
da dengue, o Aedes aegypti, 
com diversas ações.

Um dos trabalhos é a 
orientação para que a popu-
lação não deixe objetos que 
possam acumular água nos 
quintais, como vasos, potes, 
lonas e até tampas de garrafa.

Outro é o bloqueio – 
quando os agentes de comba-
te vistoriam os imóveis para 
localizar e eliminar focos 
criadouros da dengue.

Mesmo com as duas ati-
vidades, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba ainda utiliza 
outro meio que é o controle 
químico, com nebulização e 
termonebulização.

As duas aplicações de in-
seticida são feitas após a visto-
ria nas casas e orientação dos 
moradores. De acordo com o 
Setor de Vigilância Epidemio-
lógica da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, esta é uma das 
maneiras de aumentar a efi ci-
ência do combate à dengue.

Imperial, Cardoso, Cidade 
Nova e Vale das Acácias

Os bairros Jardim Impe-
rial, Alto Cardoso e Cidade 
Nova recebem no fi nal de 
semana as equipes que farão 
a aplicação de inseticida com 
a nebulização e termonebuli-
zação.

As mesmas ações serão 
feitas na sexta-feira (19), no 
Vale das Acácias, em Morei-
ra César.

O objetivo é eliminar 
o mosquito transmissor da 
dengue dentro das casas e nas 
ruas destes bairros.

Pindamonhangaba 
conta com 406 casos 
autóctones de dengue 
(contraídos na cidade); 
74 importados; 722 
notifi cações; quatro 
aguardando resultados; 
238 descartados.

A equipe fi scaliza todos os bairros da cidade

Números 
da dengue

Ampliação da USF Cruz Grande benefi cia população

Prefeitura e parceiros 
entregam premiação 
da Semana da Água

MARIA FERNANDA 
MUNHOZ

A Semana da Água, 
realizada em março, pela 
Prefeitura com apoio de 
parceiros da iniciativa 
privada, contou com um 
concurso cultural de fra-
ses, redações e desenhos, 
voltado para as crianças 
da Rede Municipal de En-
sino Fundamental e Infan-

til. Nesta semana, foram 
entregues as premiações 
aos alunos vencedores. 

Representantes do 
Departamento de Meio 
Ambiente, Departamento 
Pedagógico e das empre-
sas parceiras foram até as 
escolas municipais e en-
tregaram premiação para 
os alunos vencedores das 
três categorias. 

Vencedores do concurso cultural Semana da Água

DESENHO – EDUCAÇÃO INFANTIL

1º lugar – Isabella Silva de Almeida, escola Professor Arthur de Andrade
2º lugar – Larissa Lauanny Gazola Lucas, escola Ayrton Senna da Silva
3º lugar – Kauany Oliveira da Conceição, escola Professor Paulo Freire

FRASES – ENSINO FUNDAMENTAL 1º A 3º ANO

1º lugar – Nicollas Vinícius Santos de Paula, 
escola Professor Joaquim Pereira da Silva
2º lugar - Beatriz Matias de Araújo Raamã de Oliveira, 
escola Professor Paulo Freire
3º lugar – Maria Fernanda Pedroso Pena, 
escola Padre Zezinho

REDAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL 4º E 5º ANOS

1º lugar – Bianca Stefane Luciana Dantas, escola Arthur de Andrade
2º lugar – Carlos Eduardo Rodrigues, escola Padre Antonio Bonotti
3º lugar – Daniel Prado Vieira, escola Orlando Pires 

Nicollas Vinícius S. de Paula, escola Mantiqueira

Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

Célia Lima

CINTIA CAMARGO
Moradores do bairro Ci-

dade Nova estiveram reuni-
dos com o prefeito e foram 
defi nidas duas obras para 
melhor atender as necessida-
des da população deste bair-
ro: a construção de uma cre-
che e de uma UBS – Unidade 
Básica de Saúde 24h. Tam-

bém será realizada no bairro 
a ampliação da escola muni-
cipal Arthur de Andrade.

Já nos bairros Azeredo e 
Marieta Azeredo no Distrito 
de Moreira César, a popula-
ção defi niu como prioridades 
a construção de uma creche 
e também de uma praça ao 
lado do Projeto Jataí.

Reuniões em bairros defi nem novas obras

Limpeza garante qualidade 
de vida no Feital e Vista Alegre

 ODIRLEY PEREIRA
 Os bairros do Feital e Vista Alegre estão rece-

bendo serviços de limpeza, o que garante qualidade 
de vida aos moradores.

Dentre as ações estão a remoção de entulho e lixo 
existentes em alguns terrenos, capina de áreas ver-
des e praças, e varrição nas ruas.

O trabalho visa evitar o mau cheiro, a aparição de 
animais peçonhentos (cobras, aranhas, escorpiões), 

pragas urbanas (ratos, pombos e moscas), e também 
combater o mosquito transmissor da dengue.

De acordo com a Subprefeitura de Moreira Cé-
sar, aproximadamente 30 caminhões de sujeira estão 
sendo retirados dos bairros por dia, desde a última 
semana quando começaram as atividades.

Segundo o órgão, por se tratar de uma região 
muito extensa, a Prefeitura espera concluir o traba-
lho no local até o fi nal de abril.

As obras de ampliação devem ser fi nalizadas em até um mês e meio

Célia Lima

Divulgação Divulgação

Divulgação

Isabella S. de Almeida Bianca Stefane L. Dantas

Foram realizadas 
remoção de entulho e 
lixo, capina e varrição

No Cidade Nova, moradores solicitaram creche e UBS No Azeredo, população priorizou creche e praça

Célia Lima



10 Pindamonhangaba, sexta-feira, 19 de abril de 2013 

Tribuna do Norte

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 
Comunicado de DEFERIMENTO:  RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0577/12 DATA PROTOCOLO: 23/05/2012 Nº CEVS: 3 5 3 8 0 0 6 0 1 -
863-000114-1-0 DATA DE VALIDADE: 15/03/2014 CNAE:   8630-5/03 Atividade médica 
ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:  CLÍNICA FREIXEDAS S/S LTDA
CNPJ/CPF:  04763898000100 - ENDEREÇO: RUA ELOISA VILELA RIBEIRO  N°: 58
COMPLEMENTO: BAIRRO: PARQUE DO YPÊ  MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABACEP: 12410-
070 UF:SP - RESP. LEGAL: SONISE MELLO RIBEIRO FREIXEDAS  CPF: 929.583.706-15 - RESP. 
TÉCNICO: LUIZ ANTONIO MARADEI FREIXEDAS CPF: 058.670.318-70 - CBO: MÉDICO GE-
RAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 76620 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, DEFERE em  15/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas prá-
ticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste 
documento.
Pindamonhangaba, __16_de_abril  de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 
Comunicado de DEFERIMENTO:  RENOVAÇÃO DA LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0249/13 DATA PROTOCOLO: 05/02/2013  Nº CEVS: 3 5 3 8 0 0 6 0 1 -
863-000363-1-5 DATA DE VALIDADE:  15/03/2014 CNAE:   8630-5/02 Atividade médica 
ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
RAZÃO SOCIAL: MECA ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR-CNPJ/CPF:  
07328599000136 - ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 
595 - COMPLEMENTO:BAIRRO: VILA BURGUESE MUNICÍPIO: PINDAMONHAN-
GABACEP: 12410-050 UF: SP - RESP. LEGAL: MAURA APARECIDA DA SILVA  CPF: 
159.477.588-57 - RESP. TÉCNICO: MAURA APARECIDA DA SILVA CPF: 159.477.588-57
CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 95281 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, DEFERE em  15/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas prá-
ticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste 
documento.
Pindamonhangaba, __16_de_abril  de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 
Comunicado de DEFERIMENTO:  EMISSÃO DA LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0325/13. DATA PROTOCOLO: 25/02/2013 - Nº CEVS: 353800601-
863-000677-1-7 DATA DE VALIDADE   26/10/2013 CNAE:  8630-5/03 Atividade médica 
ambulatorial restrita a consulta- RAZÃO SOCIAL:  MIRANDA DE CARVALHO CLINICA 
MEDICA LTDA - CNPJ/CPF:  17323260000119 - ENDEREÇO: RUA JOÃO GAMA N°: 40
COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO  MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA - CEP: 
12410-260 UF: SP - ESP. LEGAL: LUIZ GUSTAVO MIRANDA DE CARVALHO CPF: 
310.467.848-03 - RESP. TÉCNICO: LUIZ GUSTAVO MIRANDA DE CARVALHO 
CPF: 310.467.848-03 - CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 
129786 UF:SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, DEFERE em  06/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas prá-
ticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste 
documento.
Pindamonhangaba, __16_de_abril  de 2013

E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 
Comunicado de DEFERIMENTO:  RENOVAÇÃO DA LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0353/13. DATA PROTOCOLO: 04/03/2013  Nº CEVS: 353800601-
863-000098-1-4 DATA DE VALIDADE: 05/03/2014 - CNAE:  8630-5/04 Atividade odonto-
lógica - RAZÃO SOCIAL:  MARIA LÚCIA RONCONI AMADEI- CNPJ/CPF: 03254013816
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES N°: 67 COMPLEMENTO:  BAIRRO: 
CENTRO -MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12400-230 UF: SP RESP. LEGAL: 
MARIA LUCIA RONCONI AMADEI CPF: 032.540.138-16 - RESP. TÉCNICO: MARIA 
LUCIA RONCONI AMADEI CPF: 032.540.138-16 CBO: ODONTOLÓGA CONS. PROF.: 
CRO N º INSCR.: 18721 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, DEFERE em  05/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas prá-
ticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste 
documento.
Pindamonhangaba, __16_de_abril  de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 
Comunicado de DEFERIMENTO:  RENOVAÇÃO DA LICENÇA Nº PROTOCOLO: 
1222/12DATA PROTOCOLO: 04/10/2012-Nº CEVS: 353800601-863-000383-1-8 DATA 
DE VALIDADE: 26/03/2014 - CNAE:  8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a 
consulta RAZÃO SOCIAL:   CONFAB INDUSTRIAL S/A CNPJ/CPF:  60882628001323 
ENDEREÇO: RUA DR GONZAGA N°: S/N COMPLEMENTO:  BAIRRO: MOREIRA CE-
SAR MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA- CEP: 12440-900 UF: SP RESP. LEGAL: 
NICOLAS PALHARES SERRA  CPF: 048.504.268-16 - RESP. TÉCNICO: ANGELO DE 
LIMA GUEDELHA CPF: 977.742.008-00 - CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.:CRM 
N º INSCR.: 32008 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, DEFERE em  07/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas prá-
ticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste 
documento.
Pindamonhangaba, __16_de_abril  de 2013

EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 009/2013

Objeto: Aquisição de barra de ferro para construção civil a serem utilizadas nas obras e 
manutenção do Distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Açofer Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. EPP
Autorização de Fornecimento nº 271/2013 – Valor: R$ 8.145,90  – Data: 03/04/13
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2013.

PREGÃO Nº 011/2013
Objeto: Aquisição de materiais para o setor de serralheria, conforme solicitado pelo De-
partamento de Obras e Viação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Anderson Christensem Pereira Ferramentas EPP
Autorização de Fornecimento nº 317/2013 – Valor: R$ 4.512,51  – Data: 12/04/13
Contratada: Araguaia Comercial Ferro e Aço Ltda.
Autorização de Fornecimento nº 318/2013 – Valor: R$ 11.352,00 – Data: 12/04/13
Contratada: Dezotti Com. de Ferramentas & Ferragens Ltda.
Autorização de Fornecimento nº 319/2013 – Valor: R$ 7.319,88  – Data: 12/04/13
Contratada: 7R Comercial Ltda.
Autorização de Fornecimento nº 316/2013 – Valor: R$ 8.981,77  – Data: 12/04/13
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2013.

PREGÃO Nº 013/2013
Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos para serem utilizados em diversas manuten-
ções pelo Departamento de Obras e Viação e Subprefeitura de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP
Autorização de Fornecimento nº 302/2013 – Valor: R$ 676,90    – Data: 11/04/13
Contratada: Thiplan Comercial Ltda.
Autorização de Fornecimento nº 304/2013 – Valor: R$ 1.470,00  – Data: 11/04/13
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME
Autorização de Fornecimento nº 305/2013 – Valor: R$ 1.747,70  – Data: 11/04/13
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME
Autorização de Fornecimento nº 306/2013 – Valor: R$ 360,00     – Data: 11/04/13
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP
Autorização de Fornecimento nº 307/2013 – Valor: R$ 2.704,50  – Data: 11/04/13
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP
Autorização de Fornecimento nº 308/2013 – Valor: R$ 265,90     – Data: 11/04/13
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2013.

PREGÃO Nº 014/2013
Objeto: Aquisição de materiais diversos a serem utilizados em diversas obras e manuten-
ção no município de Pindamonhangaba.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME
Autorização de Fornecimento nº 329/2013 – Valor: R$ 482,50    – Data: 12/04/13
Contratada: DL Ishizucka ME.
Autorização de Fornecimento nº 330/2013 – Valor: R$ 2.550,80 – Data: 12/04/13
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Autorização de Fornecimento nº 331/2013 – Valor: R$ 2.025,98 – Data: 12/04/13
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP
Autorização de Fornecimento nº 332/2013 – Valor: R$ 967,70    – Data: 12/04/13
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº 072/2012
Contrato nº 337/2012
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Entek Equipamentos Taubaté Ltda. EPP.
Data de assinatura: 07/12/12.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 110,00.
Assina pela contratada: Rita de Cássia Moreira da Silva Cortez.
Assinam pela contratante: Sérgio Marcondes Guimarães.
Gestor do contrato: Sérgio Marcondes Guimarães.
Contrato nº 338/2012
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Guimarães & Marques Suprimentos para Informática Ltda.
Data de assinatura: 07/12/12.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 18.098,94.
Assina pela contratada: Francisco Artur Marques Guimarães.
Assinam pela contratante: Sérgio Marcondes Guimarães, Ana Emília Gaspar, Paulo 
Amadei Usier, José Ricardo Manckel Amadei, Arthur Ferreira dos Santos, Antonio Sal-
gado Ribeiro.
Gestor do contrato: Sérgio Marcondes Guimarães.
Pindamonhangaba, 18 de abril de 2013.

PREGÃO Nº 254/2012
Contrato nº 310/2012
Objeto: Aquisição de microcomputador completo com monitor.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Guimarães & Marques Suprimentos para Informática Ltda.
Data de assinatura: 30/11/12.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 39.723,00.
Assina pela contratada: Marcos Valério Borges.
Assinam pela contratante: Bárbara Zenita França Macedo, Arthur Ferreira dos Santos, 
José Ricardo Manckel Amadei, Paulo Amadei Usier.
Gestor do contrato: Bárbara Zenita França Macedo, Arthur Ferreira dos Santos, José 
Ricardo Manckel Amadei, Paulo Amadei Usier.
Contrato nº 311/2012
Objeto: Aquisição de microcomputador completo com monitor.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Offi ce Vale Sistemas de Impressão Ltda.
Data de assinatura: 30/11/12.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 13.266,00.
Assina pela contratada: Marcos Valério Borges.
Assinam pela contratante: Bárbara Zenita França Macedo.
Gestor do contrato: Bárbara Zenita França Macedo.
Pindamonhangaba, 18 de abril de 2013.

PREGÃO Nº 303/2012
Contrato nº 350/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de concreto usinado 
para calçada, sarjetas e guias.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Casamax Comercial Ltda.
Data de assinatura: 20/12/12.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 31.008,00.
Assina pela contratada: Leandro Barbosa de Lima.
Assinam pela contratante: Sérgio Marcondes Guimarães.
Gestor do contrato: Sérgio Marcondes Guimarães.
Contrato nº 351/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de concreto usinado 
para calçada, sarjetas e guias.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Guarani Material para Construção Ltda.
Data de assinatura: 20/12/12.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 25.838,00.
Assina pela contratada: Leonardo Porto Mignella.
Assinam pela contratante: Sérgio Marcondes Guimarães.
Gestor do contrato: Sérgio Marcondes Guimarães.
Pindamonhangaba, 17 de abril de 2013.

“FALA QUE EU SOU o teu sorriso, te quero comigo no meu 
coraçã,o diga que ainda me ama, desmancha esse drama da minha 
paixão...” – Rick & Renner

ATENÇÃO – Publique sua agenda gratuitamente, enviando para 
João.ouverney@terra.com.br 

ADC FORD Taubaté – 27/4 (sábado) – Noite da Fantasia. Dj Deva-
nir.  Djs, telão, sorteio de DVD. Traje fantasia

ALOHA MUSIC HALL Taubaté – 20/4 (sábado) – Fundo de Quintal. 
21/4 (domingo12h) – Feijoada do Aloha. Grupo Divã. Tel (12) 9145-1212 
e 8825-8911. Estrada Nova Tremembé/Taubaté

ARENA 101 Pinda – 20/4 (sábado) – Anderson & Rafael, e Banda 
Dallas. 26/4 (sexta) – Felguk.  R$ 25,00. Elas vip até 1h.   Estrada Mu-
nicipal Antonio Marçon, 4.900, ou  Via  Dutra, km 101. www.arena101.
com.br. Tel (12) 3424-7676. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-
9776

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará –  QUINTA-FEIRA 
–18/4 – Banda 3 Corações. 25/4 – Alpha Valle. Domingo -  21/4 – Banda 
3 Corações.  Ingressos: R$ 15,00 (único). Tel (12) 3122-3812

BAR DO SANTISTA Pinda –Som ao vivo todo domingo e véspera 
de feriados, 18h.   Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura 
Brasil). Funciona de terça e domingo a partir das 17h

CASA DO FUNK Taubaté – 18/4 (quinta 22h) – Quinta do Funk. Dj 
Horácio Gomes, Tição e Matarazzo. Elas vip até hh30, homem R$ 10. 
Em frente ao Mercatau

CASARÃO ROSEIRA – 18/4 (quinta) – Quinta Sertaneja. Estrada 
Roseira-Aparecida

CERVEJARIA DO GORDO Lorena  - 20/4 – Brothers do Brasil. 27/4 
– Baile do Hawaii. Péricles.  www.cervejariadogordo.com.br. Tel(s): (12) 
3157-6200

CHICK NA ROÇA Taubaté – 28/4 (domingo 19h) – Banda Rodeio 
comemorando aniversário. Tel (12) 9183-7720

CHICKEN BEER Tremembé – 18/4 (quinta) – Banda Rodeio e 2º  
ambiente eletrônica. 20/4 (sábado) – Videodê e 2º ambiente eletrônica. 
21/4 (domingo 18h) – Grupo Nosso Samba lançando cd.   30/3 (terça, 
véspera de feriado) – Balada FaceBook. Banda Arena.  Tel (12) 9181-
5704, 9235-8078 e 9213-2034.  http://www.chickenbeer.com.br/ Av. Luiz 
Gonzaga das Neves, 2.500 (anexo ao Posto Alsan)

CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO de Pinda – 21/4 (domingo 20h) - 
realiza outro baile no RECINTO SÃO VITO (de Moreira César), animado 
pela Banda Gold. Ingressos R$ 7 homem, R$ 6 mulher e R$ 13 o casal. 
Informações tel (12) 3542-2087

CLUBE DO LAZER Taubaté -    Quarta – Feira -  24/4 – Jaqueline.  
Domingo - 21/4 – Nova Tropical. 28/4 – Baila Comigo. Traje esporte fi no. 
Tel. 3633-5389/3011-0400. E-mails: odirfreire@sieps.com.br

CONEXÃO SHOW Aparecida – 21/4  (domingo 22h) – Bailão funk. 
Av. Itaguassu, 4.285. Tel (12) 8825-2162. Ingressos: Pinda (NetoJeans)

CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  -  20/4 (sábado) – Banda 
Novo Som. 27/4 (sábado)  – Duas bandas: Três Corações, e Voo Livre. 
Quinta-feira (25/5) – Bruno & Thiago. A direção do clube realiza também 
o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa can-
ja gratuita à 1h

CROZARIOL Tremembé – 19/4  (sexta 23h) – Prévia da Noite do 
Adesivo.Banda  Garotos do Vale e Banda Arena. Carro adesivado com 
motorista fantasiado na faixa das 11 às 1h. Tel. (12) 3672.2576. www.
crozariol.com.br

ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava –19/4 (sexta) – Mar-
cos & Belutti. 20/4 (sábado) – Alexandre & Adriano. Rod. Pres. Dutra, 
km 133. Tel. 3955-9420. www.estancianativasertaneja.com.br

FERROVIÁRIA Pinda – 20/04 (sábado) – Baile de aniversário de 83 
anos do clube. Multi Band Show. Tel (12) 2126-4444. www.aaferroviaria.
com.br 

MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira,  22h,o melhor forró da 
região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026

MUTLEY Taubaté – 19/4 (sexta) – Banda Mr Burns. Double Ice até 
0h30. 20/4 (sábado) – Banda Like a Box. Tel (12) 3632-5540, 9184-
4785 e 8134-9694. www.mutley.com.br

ÓBVIO CHOPERIA Pinda – 18/4 (quinta) – Batalha Rap. 19/4 (sába-
do) – Banda Ozzy Cover (Tomé). 21/4 (domingo) – Sunday Light. Entrada 
franca. Tel (12) 3648-4913.    www.cervejariaobvio.com.br

PINDABAR Pindamonhangaba – 19/4 (sexta) – Banda Brete.  21/4(do-
mingo 21h) – Grupo Samba 2.  28/4 (domingo) – Novo Skma.  29/5 (quarta, 
véspera de feriado) – Banda Turne. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  
Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126

RANCHO SANTA FÉ Aparecida  -  19/4 (sexta) – Banda Rodeio.  
26/4 (sexta) – Velório do boi. Banda 8 Segundos e Grupo Batuque Ge-
ral. Após o velório, carne à vontade. Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. 
www.ranchostafe.com.br

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – QUINTA (21h) 
–18/4 – Washington dos Teclados. SÁBADO (21h)  - 20/4 – Wilson e 
Washington. Tel.  (12) 3648-4036 e 9775-0389

RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Música ao vivo durante os 
almoços de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Um dos 
melhores restaurantes rurais do município. Tel. 3642-2120. www.res-
taurantecolmeia.com.br

SALESIANOS Pinda  – 26/4 (sexta 21h) – Focus Cia. De Dança 
apresenta: “As Canções que você dançou pra mim”. Trilha musical de 
Roberto Carlos. Circuito Cultural Paulista. Na quadra esportiva. Entrada 
franca

SERRINHA BAR ECOLÓGICO Taubaté – 20/4 (sábado) – Luau 
Ventania. Aniversário de 6 anos. 30/4 – Forreggae do Mato

SKENTA Taubaté – 20/4 (sábado) – Banda Pz6, Nirvana Cover 
Shpo. 28/4 (domingo 16h) – Sunday Music Teen. Homem R$ 10. Rua 
Visconde do Rio Branco,659

VIA VALLE SHOW Pinda – Baile funk sábado (23h).  Mulheres vip 
até 1h. Av. N. Sra. do Bom Sucesso, em frente à Faculdade Anhanguera  

VILLA DI PHOENIX Taubaté – 18/4 ( Quintaneja) – Mateus Minas & 
Leandro, e Banda Dallas. 19/4 (sexta) – Grupo Divã e convidados. 21/4 
(domingo) – Grupo Divã e BandAbala. Em frente ao Taubaté Shopping 
Center

VILA SÃO JOSÉ Taubaté – 20/4 (sábado 22h) – Pagode da Vila. 
Grupo Sambaqui + Magela. Escola de Futebol do Santos. R. Helvino de 
Moraes, 1.185 (perto da escola João Alves). 

VILLA SERTANEJA São José – SEXTA-FEIRA – 19/4 – (sexta) – 
Caldeirão Sertanejo.  Flávia Mello e Allan Croiz. Elas free até 0h30. 
SÁBADO  – 20/4 – Pagofunk. Mcs Diguinho e Kelvinho. Elas free até 
1h. Fazenda Brumado.  Estrada Municipal Jardim de Allah, 360. Tel (12) 
3911-6992

VINIL CLUBE Pinda –Vem aí dia 11 ou 18/5 – Mc Kauan. http://
www.vinilclub.com/

PAULA FERNANDES: 
INGRESSO DEVOLVIDO EM QUATRO VEZES

A CRT e Jeito de Mato Produções informam que a devolução de 
ingressos do show de Paula Fernandes, que seria na Ferroviária (ad-
quiridos na tesouraria do clube) está sendo feito nas seguintes datas:

1ª – 15/04/2013 – 94 ingressos de R$ 40,00 – total R$ 3.760,00
2ª – 25/04/2013 – 39 ingressos de R$ 60,00 – total R$ 2.340,00
3ª – 08/05/2013 – 44 ingressos de R$ 50,00 – total R$ 2.200,00
4ª – 20/05/2013 – 30 ingressos de R$ 60,00 – total R$ 1.800,00

Assinam o comu-
nicado:  Carlos Renato 

Teixeira Rosa Silva – 
CRT Produções e Even-

tos, e Gisele Correard 
Greco Monteiro, advoga-

da, OAB-SP 246.007.

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

________________________________________

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

MUSAS QUE VÃO...  
MUSAS QUE FICAM!

     Todos os anos, nos Jogos Florais de Nova Fribur-
go, entre todas as atrações que incorporam os três dias 
festivos, uma delas é sempre aguardada com grande ex-
pectativa: a “Noite das Musas”.  Durante meses as can-
didatas são ensaiadas, preparadas para a grande noite. 
Cada qual das nove candidatas desfi la para o público e  
declama uma das trovas vencedoras no evento daquele 
ano.  Após a proclamação do resultado, a musa anterior 
passa o cetro e a coroa para a sucessora, que, durante 
um ano, tem a missão de se  fazer presente aos eventos 
do gênero e, inclusive, no jantar que sucede a eleição, ela 
dirige-se às mesas, cumprimentando cada trovador e seus 
acompanhantes.

Invariavelmente são meninas na faixa de 14 a 15 anos, 
a maioria de origem humilde, e todas estudantes.  Algumas 
das eleitas desaparecem a partir do ano seguinte, e nunca 
mais as vemos.  Outras, em número menor, deixando-se 
“contagiar” pela magia dos Jogos Florais, tomam gosto, 
criam fortes raízes de amizade com os poetas e passam 
a acompanhar todas as festividades dos anos posteriores 
ao seu reinado.

Assim ocorreu com Tatty Ouverney (hoje afastada por 
obrigações profi ssionais).  No seu caso foi até mais inte-
ressante porque, mesmo havendo concorrido por três anos 
consecutivos, jamais chegou a vencer. Mas sua graça e 
beleza conquistaram os corações de todos os trovadores. 
E ela virou uma “musa sem coroação”!

Assim ocorreu com Bárbara Luback, eleita musa em 
2010, que houvera concorrido também em 2008 e 2009. 
Até hoje é uma presença que encanta e arrebata, por sua 
simpatia, humildade e poder de comunicação,  ajudando 
inclusive a coordenar os atuais concursos de musas.

Assim ocorreu com Lunanda Motta, nossa aniversarian-
te da semana (22 de abril de 1992), que foi a Musa/2006. 
Desde então, ela e sua mãe frequentam não apenas os 
eventos anuais, como também as reuniões  da UBT de 
Nova Friburgo, e até mesmo as apurações de resultados 
dos concursos, integrando-se defi nitivamente ao mágico 
cenário friburguense, regido por quatro versos de sete sí-
labas cada.

Portanto, esta semana, nossa coluna homenageia es-
sas três musas maravilhosas e, em especial, a aniversa-
riante Lunanda, fi lha da Lúcia e do Paulo, e namorada do 
Ruy. Que, por sinal, não acredita muito naquela clássica 
versão de carnaval, cuja letra diz: “Ui, ui, ui, roubaram a 
mulher do Ruy”!

                    E fi ca o aviso, de boa,
                    ao trovador desatento:
                    a mãe dela é uma leoa
                    e o Ruy é forte... e ciumento!

Bárbara e Tatty Lunanda Motta
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Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Balthazar - 18 - Ainda a Política - conclusão)

Lembranças de Bal-
thazar de Godoy Mo-
reira (1898/1969), con-
forme série de crônicas 
escritas por ele em 1963 
neste jornal.   

Balthazar de Godoy Mo-
reira prossegue recordando 
fatos políticos ocorridos em 
sua terra natal. Comentando 
o desinteresse dos políticos 
(Legislativo e Executivo, 
estaduais e federais) por sua 
Pindamonhangaba, ele se 
mostra surpreso, até irônico, 
com a notícia da construção 
de quatro escolas no municí-
pio naquele ano de 1963...

“Não sei como a atual 
administração obteve verbas 
para a construção de qua-
tro grupos. É que depois de 
beneficiarem tanto Taubaté, 
São José, Lorena (não tenho 
nada contra estas cidades) 
talvez tenham tido remorsos. 
Que venham os abençoados 
grupos. Ao menos as crian-
ças desses bairros que vão 
surgindo terão as primeiras 
letras garantidas. É possível 
que estejam em bairros ainda 
meio despovoados, amanhã, 
como a cidade está crescen-
do sempre, num esplêndido 
renascimento, abençoarão 
os seus construtores.”

Os “grupos” aos quais se 
refere eram os grupos esco-
lares, antiga denominação 
das escolas estaduais.  Como 
o objetivo de nossa página é 
resgatar  a memória e a his-
tória de nossa “terra roxa do 
saber e da aptidão” (grande 
Lobato!), não poderíamos  
deixar de lado essa ‘deixa’ 
proporcionada por Baltha-
zar e relembrar que a ideia 
de se criar o primeiro grupo 
escolar na cidade, ou seja,  
agrupar  escolas já existen-
tes, partiu do professor Pedro 
Silva (1862-1942). Era ainda 
o tempo dos internatos, ex-
ternatos, institutos, ginásios 
e colégios mantidos por ins-
tituições particulares, finalzi-
nho do século XIX. A junção 
da escola do professor Pedro 
Silva com a de outro pinda-
monhangabense que igual-
mente dedicou sua vida ao 
magistério,  o professor Júlio 
Pestana (ambos patronos de 
escolas estaduais em Pinda), 
deu origem, em 1895, ao Gru-
po Escolar Dr. Alfredo Pujol.   
(Ver nossa página de história  
na edição de 1º/12/2006 – “1º 
Grupo Escolar de Pindamo-
nhangaba”).

Com referência à cons-
trução dos quatro grupos 
escolares  mencionada por 
Balthazar, fomos ao arquivo 
do jornal Tribuna e encontra-
mos, na edição de 5 de feve-
reiro de 1961, que a autori-
zação para a edificação dos 
prédios havia sido comuni-
cada ao prefeito Manoel Ri-
beiro pelo governador Carlos 
Alberto Carvalho Pinto. As 
escolas seriam nos bairros 
Santana, Crispim e Boa Vis-
ta. Estas se somariam à quar-
ta, na época já em fase de 
conclusão no bairro do Cam-
po Alegre, o Grupo Escolar 
Ryoiti Yassuda, inaugurado 
em 10/7/1963, já no governo 
de Adhemar de Barros.

Retornemos à crônica 

do professor Balthazar e ao 
assunto principal de seu de-
sabafo. Prosseguindo, ele 
faz uma confissão ao leitor: 
“Não gosto de política, nem 
deste capítulo”. E continua: 
“Foi por causa da política 
que saímos de Pinda e eu 
penso que daí ficou no meu 
subconsciente, aversão às 
suas mesquinharias. Foi com 
dor no coração que meus 
pais deixaram a terra natal e 
de todos os seus ancestrais, 
desde os tempos de Bicudo 
Leme. Perdendo papai o seu 
emprego de agente do Cor-
reio, mudamos-nos para São 
Paulo.

Perguntaram ao Dr. Fran-
cisco Romeiro por que, sen-
do padrinho de minha mãe e 
amigo de meu pai – aparte a 
política – exigira a demissão 
do agente do correio. Sua 
resposta foi esta: 

‘- É para o bem dele e da 
minha afilhada Nhá Gé. Seus 
parentes têm posição em São 
Paulo: é tempo de colocarem 
o Amador num bom emprego, 
mais digno dele. Podem e de-
vem.’

De certo modo o ilustre 
chefe dos Jagunços tinha 
razão. O Dr. Francisco Ro-
meiro, Dr. Francisquinho 
ou simplesmente o Chico 
Romeiro como papai o cha-
mava, político nosso inimigo 
era particularmente amigo 
da família. Vinha a nossa 
casa como médico e amigo, 
conversava sobre qualquer 
coisa menos política, assunto 
que nenhum dos dois tocava, 
temerosos de tisnar uma ve-
lha amizade.

Salvou-me de uma gra-
ve enfermidade tratando-me 
com uma dedicação que os 
meus jamais esqueceram. 
Mamãe o adorava e papai 
presando nele o amigo, res-
peitava o inimigo político, 
sem embustes. 

Guardo dele velhas lem-
branças. Até dos fortificantes 
que me receitou e que mamãe 
me fazia sempre usar. Foi 
com certeza um dos maiores 
pindamonhangabenses e en-

História

Arquivo

quanto existiu naquela casa 
tão típica e tão bonita na rua 
dos Andradas que o tempo 
impiedoso está carcomendo, 
era como a se a cidade ti-
vesse a mão seu anjo tutelar. 
Médico ou político, era todo 
Pindamonhangaba.”

Concluindo nossos co-
mentários acrescidos de in-
formações históricas e atuais 
às relembranças de Baltha-
zar,  também é oportuna uma 
referência ao Dr. Francisco 
Romeiro. Ele foi médico ci-
rurgião, delegado de polícia, 
vereador, prefeito, deputado 
federal. Como prefeito de 
Pinda foi um dos mais em-
preendedores, destacando em 
suas obras a dotação da cida-
de com água encanada vinda 
da serra (Trabiju) em 1900; a 
construção do prédio da es-
cola Dr. Alfredo Pujol;  e a re-
modelação da praça Monsenhor 
Marcondes. Mas sua atuação 
como clínico, parteiro e ci-
rurgião (sua área de atendi-
mento se estendia a grande 
parte do Vale do Paraíba, 

CLASSIFICADOS do Passado

principalmente entre Jacareí 
e Lorena) é que lhe rendeu 
a forma popular e carinhosa 
como ficou conhecido:  Dr. 
Francisquinho.

Como homenagem por sua 
atuação no combate à epide-

mia de varíola ocorrida em 
Pinda em 1872, a municipali-
dade denominou a então pra-
ça do Comércio de praça Dr. 
Francisco Romeiro (logradou-
ro este que viria a se populari-
zar como Largo do Cruzeiro).

Nessa praça, após a mor-
te de Francisco  Romeiro, 
em 1911, erigiu-se um mo-
numento em sua lembran-
ça (foi assunto da página 
de história na edição de 
30/6/2006 da TN).

Travessa Marques do Herval sentido rua dos Andradas, onde se destaca, entre palmeiras imperiais, a casa onde morou o Dr. Francisco 
Romeiro (1840/1911) e o major João Marcondes, seu sobrinho (filho do Dr. João  Romeiro, fundador do jornal Tribuna do Norte). 
O histórico casarão foi posto abaixo em 1965 para a construção do Centro Comercial 10 de Julho

     

Lembranças    

    
Literárias:

Abro o livro de toda a minha vida e leio.
Na página primeira encontro a juventude:
Eu era um sol no lar, na aurora da virtude,
e dúlcina manhã, na irradiação do enleio.

Vem outra fase. Dia. Eu, de esperanças cheio,
sorvo a taça do amor, que aos corações ilude.
E matando o ideal,  num prosaísmo rude,
vou transmutando o afeto em simples devaneio.

Última folha. Ocaso. A velhice me atinge.
E, como o sol que tomba em declínio sangrento,
descerei para o caos da tumular esfinge!

E agora, sem amor nem sonho e mocidade,
soletro, no missal azul do firmamento, 
o evangelho pagão do rito da saudade...

Livro da Vida

aNÚNCIO CLASSIFICADO PUBLICADO no jornal 7 dIAS em JUNHO DE 1962

Jercy Jacob, Tribuna do Norte, 
1º de julho de 1962 

www.diáriodachapada.com.br
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P O R T A R I A    Nº  049 / 2013
Exonera Assessor Parlamentar III
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
 Art 1º - Exonerar a servidora MARIA AUREA MARQUES do emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR 
III do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, em  15 de abril de 2013.
Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  15 de abril de 2013

Vereador RICARDO PIORINO
      Presidente

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

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

Publicada no D R H .  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 29/04/2013 às 15:00 horas

38º PRISCILA DE JESUS DUTRA BETAT DE SOUZA
RUA DUQUE DE CAXIAS, 517 – APTO. 401 – BLOCO D 1 – CENTRO
SANTIAGO - RS
CEP 97700-000

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).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 29/04/2013 às 15:00 horas

39º EDSANGELA DE LOURDES VILLELA SILVA
RUA TENENTE WALDEMAR JIUNCHETTI, 163 - CECAP
LORENA – SP
CEP 12600-000

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).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 29/04/2013 às 15:00 horas

40º BRUNA CRISTINA CARNEIRO DE BARROS
RUA MARIA AUGUSTA DA SILVA SOUZA, 72 – LAERTE ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-560

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 classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição - Obs: os candidatos que justificaram 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 - Certificado 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  25/04/2013 às 9:00 horas

ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

41º VERONICA APARECIDA MOURA RODRIGHERO
RUA JOSÉ GAMBINI DE SOUZA, 314 – BELA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-490

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  29/03/2012 às 14:00 horas

AGENTE DO CONTROLE VETOR

1º CAMILA CESAR DA LUZ OLIVEIRA
RUA MANOEL CEMBRANELLI, 516 – CHÁCARA GALEGA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-200

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Resolução CMAS N° 18 de 10 de abril de 2013.

Defi ne os parâmetros para a inscrição das entidades e organizações de assistência 
social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no 
CMAS de Pindamonhangaba.
 
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com 
a Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de 
Março de 1999, 
Considerando a deliberação da reunião ordinária ocorrida em 20 de fevereiro de dois 
mil e treze,

RESOLVE:
Artigo 1º - Revogar a Resolução n.5, de 12 de janeiro de 2011 do Conselho Municipal 
de Assistência Social de Pindamonhangaba e Considerar os parâmetros defi nidos na 
Resolução n.16, de 5 de maio de 2010 e suas alterações, do Conselho Nacional de 
Assistência Social, para a inscrição de todas as entidades e organizações de assistência 
social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no 
Conselho Municipal de Pindamonhangaba.
Parágrafo 1º: As entidades que encontram-se devidamente inscritas deverão se apre-
sentar na audiência pública a ser convocada por este Conselho para validação de sua 
inscrição.
Artigo 2º: Anualmente, será realizada uma audiência pública com todas as entidades 
inscritas neste Conselho.
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2013.

Sonia Rejane de Campos
Presidente 

NÃO DÊ CHANCE PARA O MOSQUITO, A DENGUE PODE MATAR!
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA, NEM MESMO EM TAMPINHAS DE GARRAFA.

ACABE COM O MOSQUITO DA DENGUE ANTES QUE ELE ACABE COM VOCÊ!!!
A água acumulada em tampinhas de garrafa pode ser um criadouro para o mosquitoda dengue, por isso todo cuidado
é pouco. Feche sempre as caixas d´água, coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas, guarde latas e garrafas 
vazias de cabeça para baixo, não deixe acumular água em pneus, faça sua parte e proteja sua família.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0101/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a o Sr. ADILSON CORREA LANDI responsável 
pelo imóvel situado a Rua Helena Salgado Cesar, Quadra 15, Lote P-481, Mombaça, inscrito no 
município sob a sigla SO11.05.17.059.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0102/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a IMOBILIARIA ALCIMAR LTDA responsável 
pelo imóvel situado a Rua Dois, Quadra D, Lote 01, Vila Ariene, inscrito no município sob a sigla 
SO21.08.06.006.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0103/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a IMOBILIARIA ALCIMAR LTDA responsável 
pelo imóvel situado a Rua Dois, Quadra D, Lote 02, Vila Ariene, inscrito no município sob a sigla 
SO21.08.06.007.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0104/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIA DAS GRAÇAS C. GOUVEIA 
responsável pelo imóvel situado a Rua Juo Bananere, Cardoso, inscrito no município sob a sigla 
SO11.12.08.034.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0105/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. RUBENS DE CAMPOS responsável pelo 
imóvel situado a Rua Juo Bananere, Cardoso, inscrito no município sob a sigla SO11.12.08.036.000, 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0106/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. LOURDES ZILOCCHI responsável pelo 
imóvel situado a Rua Juo Bananere, Cardoso, inscrito no município sob a sigla SO11.12.08.095.000, 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0107/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. JEFERSON NARESSI DE SOUZA 
responsável pelo imóvel situado a Rua Severino da Silva Lopes, Jardim Mariana, inscrito no 
município sob a sigla SO11.06.09.055.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0108/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. LUIZ CESAR CAVALCA PINTO 
responsável pelo imóvel situado a Rua José dos Santos Moreira, São Benedito, inscrito no município 
sob a sigla SE11.06.09.023.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0109/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. JOÃO FERNANDO DA SILVA responsável 
pelo imóvel situado a Rua Japão, Parque das Nações, Quadra L, Lote 11, inscrito no município sob 
a sigla SO21.12.01.016.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º 
item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0110/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. MARCELO HENRIQUE CARVALHO 
COPPI responsável pelo imóvel situado a Rua Romã, Jardim Eloyna, Quadra E, Lote 71, inscrito no 
município sob a sigla SE23.07.05.011.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0111/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. VALENIA FERNANDA FERREIRA 
RIBEIRO responsável pelo imóvel situado a Rua Eduardo da Silva Neto, Jardim Mariana, Quadra 
07, Lote P-10, inscrito no município sob a sigla SO11.06.08.027.000, para que efetue a limpeza 
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0112/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA 
responsável pelo imóvel situado a Rua Eduardo da Silva Neto, Jardim Mariana, Quadra 07, Lote 
P-04, inscrito no município sob a sigla SO11.06.08.021.000, para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com 
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0113/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. GILSON ALVES responsável pelo imóvel 
situado a Rua Eduardo da Silva Neto, Jardim Mariana, Quadra 10, Lote P-11, inscrito no município 
sob a sigla SO11.06.09.080.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0114/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. BENEDITA SEBASTIANA DOS SANTOS 
GARCIA responsável pelo imóvel situado a Rua Benedicto Correa Silva, Mombaça, Quadra 04, Lote 
P-117, inscrito no município sob a sigla SO11.01.04.062.000, para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com 
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.



Almoço Beneficente
A Casa de Apoio Sol Nascente promoveu, no final de semana passado, a Biergaten – comida alemã beneficente. Foram 
servidos joelho de porco cozido e defumado, cerveja, chope, salada, chucrute e torta de maçã, no local ou marmitex, 

por voluntários. O evento teve música ao vivo e a participação do artesanato do grupo Fuxique. 
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Paulo FlauzinoArquivo pessoal

Maria Fernanda Munhoz

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Aiandra Alves Mariano

Divulgação

 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal

Padre Francisco se despede 
de Pindamonhangaba

No último domingo (14), a comunidade de São José 
Operário, igreja Shalon (padres brancos), despediu-
se do padre Francisco Voskuil, que desde 2011 
estava à frente da capela. Ele segue em missão 
para a Holanda e, para substituí-lo, foi designado 
o padre Vicente Hernández, que já esteve em 
Pindamonhangaba de 1996 a 1999, na mesma 
comunidade.

Felicidade

Parabéns para Gislaine 
Ribeiro, aniversariante 
do dia 18 de abril. 
Felicidade. 

Parabéns

Felicidade para a 
professora Marina 
Garcia Munhoz, 
aniversariante do dia 
19 de abril. Parabéns!

Bem-vinda!

Felicidade à família 
Kogempa pelo 
nascimento de Laura 
Souza Kogempa da 
Costa, no dia 31 de 
março (domingo de 
Páscoa). Parabéns aos 
pais Simone e Eduardo 
Kogempa. Que Deus 
abençoe a família! 

Visita ao Viveiro Municipal

Os alunos do 2° ano do Ensino Fundamental 
do Colégio Aprendiz visitaram o Viveiro 
Municipal na segunda-feira (15). Eles 
foram recepcionados pelos funcionários 
do Departamento de Meio Ambiente, que 
explicaram todo o processo do plantio de 
mudas. 

Premiação Cinquentão 

A Copa Regional José Maria da Silva – categoria Cinquentão – terminou 
no domingo (14), tendo a equipe da Vila São Geraldo, de Taubaté, como 
campeã, e a equipe do Colorado, representando Pinda, como vice. 
Autoridades estiveram presentes ao evento e entregaram a premiação. 

Premiação 
Amador

A Copa Regional José 
Maria da Silva terminou 
no domingo (14), tendo 

a equipe Abaeté, de 
Taubaté, como campeã, 

e a equipe do Araretama, 
representando Pinda, como 
vice. Autoridades estiveram 

presentes ao evento e 
entregaram a premiação. 

Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

Aniversário
Comemora mais um ano de vida no 
dia 21 de abril, Áurea Vasconcelos 
Inácio. Ela recebe os cumprimentos 
do esposo Inácio dos Santos e da 
família sertaneja do Espaço Cultural 
Cardosão.

Parabéns

Para o professor José 
de Souza Leite, que 
completa mais um 
aniversário no dia 22 
de abril. Os amigos 
e familiares desejam 
muita felicidade.

Odirley Pereira
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CINTIA CAMARGO
Com mais de 100 dias do início da 

atual administração municipal em Pin-
damonhangaba, os questionamentos 
sobre a limpeza de terrenos e imóveis 
particulares continuam apresentando a 
maior incidência, com 38,11% de aten-
dimentos realizados pela Ouvidoria da 
Prefeitura.

Segundo informações da Secretaria 
de Finanças por meio do Departamen-
to de Arrecadação/Setor de Fiscalização 
de Posturas, além do fator metereológi-
co continuar sendo importante, já que as 
chuvas foram intensas entre os meses de 
janeiro e abril, é importante que os pro-
prietários dos terrenos se conscientizem 
quanto à necessidade de manter seus ter-
renos limpos, quando foram feitas 929 
notifi cações.

Ainda assim, a Prefeitura continua 

sendo questionada sobre o assunto e 
muitos munícipes cobram a limpeza da 
administração, que não está autorizada a 
entrar nos terrenos particulares sem se-
guir as exigências da lei vigente.

Entenda a lei
Quando o questionamento chega 

até a Prefeitura através da Ouvidoria, a 
mesma é encaminhada ao Setor de Fis-
calização de Posturas. Em seguida, o 
proprietário é notifi cado com um auto 
de infração com imposição de multas, 
através do Correio e tem o prazo de 7 
dias úteis – a partir da data do recebi-
mento dessa correspondência – para 
providenciar a limpeza.

Caso a limpeza não seja realizada, 
a Prefeitura providencia a limpeza e o 
DSM - Departamento de Serviços Mu-
nicipais é acionado para efetuar esse 
procedimento. A taxa fi cará vinculada à 

sigla do imóvel e será cobrada   no ano 
seguinte. Segundo informações do de-
partamento, a falta de limpeza em ter-
renos infrige a lei 1411 de 10/10/1974, 
artigo 32, com artigo I da lei 2490 de 
06/11/1990 alterada pela lei 5379 de 26 
de abril de 2012, artigo 1º item I, do Có-
digo de Posturas do município.

Mais do que cobrar pela limpeza do 
terreno, a Prefeitura salienta o quanto é 
importante a conscientização dos muníci-
pes em relação às inúmeras doenças que 
esse descuido pode gerar. Principalmente 
nessa época do ano, com o aumento da 
incidência de casos de dengue ou ainda a 
criação de bichos peçonhentos.

Os munícipes que queiram obter mais 
informações sobre esse procedimento ou 
ainda informar que a limpeza foi realiza-
da devem procurar o prédio da Prefeitura 
ou ainda telefonar para (12) 3644-5600.

Limpeza de terrenos é 
prioridade para administração

O sol do outono e do 
inverno é uma delícia, mas 
não se deixe enganar, ele 
não é inofensivo. Forte alia-
do da pele no combate às 
machas, queimaduras e ao 
câncer de pele, o protetor 
solar é produto indispensá-
vel para os cuidados com a 
pele, mesmo nesta época 
do ano. 

Deixar de usar o fi ltro 
solar pode trazer problemas 
graves como câncer de pele 
e lesões cutâneas graves 
que deixam marcas na pele.  

Com a queda nas tem-
peraturas há uma diminui-
ção da incidência dos raios 
ultravioletas UVB, principais 
causadores dos cânceres de 
pele, porém, os raios UVA, 
também nocivos, têm poder 
de penetração regular na 
pele, causando manchas, 

Equipe realiza capina no Mombaça; reclamações sobre limpeza de terrenos são maioria na Ouvidoria Municipal 

BELEZA & SAÚDE

Queda na 
temperatura exige 

cuidados especiais 
com a pele

AIANDRA ALVES MARIANO
As temperaturas já caí-

ram e anunciam um inverno 
rigoroso. Com o tempo frio, 
os cuidados com a pele pre-
cisam ser redobrados, pois 
o inverno contribui para que 
a pele fi que mais sensível e 
ressecada. 

De acordo com a derma-
tologista Giovana Lummes, 
o principal vilão para a pele 
ressecada é o banho quen-
te. “É preciso moderar na 
temperatura e no tempo de 
banho”, destaca a médica, 
que também faz outro alerta: 
“Não se deve, de forma algu-
ma, usar a bucha de banho, 
pois ela retira a camada pro-
tetora da pele”.

Após o banho, a dermato-
logista aconselha que se use 
imediatamente um hidratante 
corporal. O uso do óleo de 
banho, segundo a especialis-
ta, não hidrata a pele até sua 
profundidade, apenas evita 
que ela perca água, ou seja, 
desidrate. Por isso o ideal é 
que ele seja usado misturado 
ao creme hidratante. 

Protetor solar também é indispensável no frio
pintas, que podem virar um 
câncer e até o fotoenvelhe-
cimento, envelhecimento 
precoce da pele por excesso 
de raios solares.

Para se prevenir de 
todos esses males, o ideal 
é usar um fi ltro solar, no 

mínimo, fator 30. Os der-
matologistas recomendam 
o fator 30 como padrão mí-
nimo porque em geral, não 
obedecemos ao intervalo 
com que deveríamos usá-
-lo, daí a baixa proteção da 
pele, mesmo no inverno.

Quanto ao sabonete, o 
melhor para esta época são 
os que possuem ingredientes 
como glicerina, hidratantes 
com ureia, manteiga de ka-
rité e ceramidas. Os adstrin-
gente não devem ser usados 
no corpo, pois possuem o 
efeito detergente, removen-
do toda gordura e sujeira da 

pele, mas podem ser usados 
no rosto.

Segundo a dermatologis-
ta, as partes do corpo que 
mais ressecam e precisam ser 
hidratadas são braços, pernas 
e pés. Por isso também se 
deve evitar neste período as 
esfoliações, para amenizar a 
escamação.

O tempo 
frio não 

dispensa 
o uso de 
protetor 

solar Pele das crianças deve receber cuidados especiais

Produtores rurais 
podem contar 
com orientações 
de cooperativa

DANIELA GONÇALVES 
A Cooperativa de Produ-

tores Rurais do Vale do Pa-
raíba já está rendendo bons 
frutos. Em Pindamonhanga-
ba o produtor rural Benedi-
to Gregório vem contando 
com o auxílio do Depar-
tamento de Agricultura da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba para sua produção de 
banana prata anã. 

Gregório é o único pro-
dutor de banana prata regu-
larizado na cidade. Sua plan-
tação conta com 945 pés da 
espécie, que deverá ser co-

mercializada a partir do mês 
de dezembro, após a colheita. 

A cooperativa foi criada 
com o objetivo de oferecer in-
formações técnicas aos produ-
tores rurais de Pindamonhan-
gaba, para que os mesmos 
tenham condições de sustento 
e não precisem migrar para 
a zona urbana, podendo se 
manter no campo. 

A Cooperativa de Produ-
tores Rurais conta com 60 
produtores cadastrados de 
Pindamonhangaba; 20 de Ca-
çapava, e 20 de São Bento do 
Sapucaí. 

Produtor e diretor de Agricultura conferem plantação

André Nascimento

Daniela Gonçalves

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Esportes

Marcos cuba
As crianças do programa 

Segundo Tempo, desenvol-
vido por meio de uma par-
ceria entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e Gover-
no Federal, participaram de 
um intercâmbio na última 
segunda-feira (15). Ao todo, 
72 crianças entre 7 a 9 anos 
participaram. 

O evento foi promovido 
pelos coordenadores de nú-
cleo e pelos estagiários do 
programa, e contou com a ar-
bitragem do Clube de Xadrez 
do município, representado 
pela técnica Denise Leal. 
Também contribuíram com 
a organização o coordena-
dor pedagógico do programa, 
Flávio Rangel, e a coordena-
dora geral, Marilda de Oli-
veira.

Cinco turmas de treina-
mento participaram do inter-
câmbio, sendo divididas da 
seguinte forma: 13 da turma 
F3, 14 da turma H3, 20 da 
turma H4, 16 da turma O3 e 
9 da turma P3.

Marcos cuba
A Liga Pindamonhanga-

bense de Futebol convida 
os amantes do futebol para 
torcer para os atletas da 2ª 
Divisão do Amador. As parti-
das da primeira rodada acon-
tecem neste domingo (21), a 
partir das 10h30, em diversos 
campos. Os organizadores do 

campeonato contam com o 
apoio da Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Esportes.

A competição conta com 
quatro grupos e cada um de-
les com três equipes. O cam-
peonato deverá reunir mais de 
280 jogadores. Até o dia 23 
de junho a população poderá 
torcer pelo futebol amador.

Jogos de futebol da 2ª Divisão do 
Amador começam neste domingo 

Jogos da 2ª Divisão do Amador começam neste domingo 

Marcos Cuba 

A Liga Pindamonhangabense de Futebol convida os amantes do futebol para torcer para os 
atletas da 2ª Divisão do Amador. As partidas da primeira rodada acontecem neste domingo 
(21), a partir das 10h30, em diversos campos. Os organizadores do campeonato contam com o 
apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes. 

A competição conta com quatro grupos e cada um deles com três equipes. O campeonato 
deverá reunir mais de 280 jogadores. Até o dia 23 de junho a população poderá torcer pelo 
futebol amador. 

Confira a tabela da primeira rodada e os locais de jogos 

GRUPO A 
 EC UNIDOS DO  CASTOLIRA X 10 DE JULHO FC. 10h30 

ESTÁDIO VITO ARDITO LERÁRIO   --   BOSQUE HORAS 

AA CIDADE NOVA X EC ANDRADA 10h30 
ESTÁDIO  JOSÉ ORLANDO CORNÉLIO - CIDADE NOVA HORAS 

SE AZEREDO X EC GALÁTICOS 10h30 
ESTÁDIO JOSÉ ANTONIO GALVÃO (PATURI) - AZEREDO HORAS 

GRUPO B 
  GE TERRA DOS IPÊS X INDEPENDENTE FC 10h30 

ESTÁDIO NUNO MAIA VEIGA FILHO - MARICÁ HORAS 

EC UNIDOS AZUIS X GE AFIZP 10h30 
CENTRO ESPORTIVO JOSÉ ELY DE MIRANDA - ZITO HORAS 

GE SANTA CECILIA X EC ROSÁRIO 10h30 
ESTÁDIO NELSON DUQUE AVELAR - SANTA CECILIA HORAS 

GRUPO C 
  RIVER JUNIOR FC X EC MOREIRA CESAR 10h30 

ESTÁDIO JOÃO CANDIDO - JARDIM RESENDE   HORAS 

RESENHA BEER FC X AE UNIÃO SÃO JOÃO 10h30 
ESTÁDIO APARECIDO RIBEIRO - PLANEDI - CRISPIM HORAS 

PIAUI EC X EC CEM NOME 10h30 
ESTÁDIO JOÃO BATISTA MACHADO - MACHADÃO - MOREIRA CESAR HORAS 

GRUPO D 
  GER JARDIM ELOYNA X AA ARARETAMA 10:30 

ESTÁDIO JOSÉ APARECIDO SANTOS - JARDIM ELOYNA HORAS 

GE BELA VISTA X GER SANTA LUZIA 10:30 
ESTÁDIO ANTONIO PEREIRA - ESTRADA GOIABAL HORAS 

SANTA CRUZ FC X CICERO PRADO FC 8h30 
ESTÁDIO JOSÉ ANTONIO GALVÃO (PATURI) - AZEREDO HORAS 

 

Confira a tabela da primeira 
rodada e os locais de jogos

Enxadristas participam de 
intercâmbio entre núcleos

Jogadores podem 
participar de 
peneirão na 
segunda-feira

Marcos cuba
Os jogadores de futebol 

de Pindamonhangaba nasci-
dos nos anos de 1996, 1997 
e 1998 poderão participar de 
um ‘peneirão’ da modalida-
de nesta segunda-feira (22). 
A seletiva será no campo do 
Centro Esportivo João Car-
los de Oliveira, “João do 
Pulo”, a partir das 19 horas. 
Para participar, basta procu-
rar o professor William.

De acordo com as in-
formações da Secretaria de 
Esportes da Prefeitura serão 
escolhidos 25 atletas para in-

tegrar a seleção que vai de-
fender a cidade no campeo-
nato da Associação Paulista 
de Futebol, que terá início na 
segunda quinzena de maio.

Os jogadores que forem 
aprovados em quesitos 
como, qualidade técnica, fí-
sica e posicionamento, farão 
treinos as segundas, quartas e 
sextas-feiras das 18h30 às 21 
horas no campo do “João do 
Pulo”. A competição da qual 
eles irão participar é conside-
rada de alto nível técnico e 
Pindamonhangaba pretende 
revelar talentos.

Odirley Pereira

Divulgação

Marcos cuba
Acontece no domingo 

(21), a II Copa Princesa 
do Norte de Xadrez por 
Equipes. O evento será no 
Lions Clube, na avenida 
São João Bosco, próximo 
à Vila Militar, a partir das 
10 horas. Os interessados 
em participar têm até sá-
bado (20), para se inscre-
ver.

É preciso encaminhar 
um e-mail para clube.xa-
drez.pinda@gmail.com 
com os seguintes dados: 
nome da equipe e dos 
integrantes, data de nas-
cimento e o RG de cada 

Copa Princesa do Norte de 
xadrez acontece neste domingo

componente. As inscri-
ções serão aceitas apenas 
até as 18 horas.

O regulamento está 
disponível no seguinte 
endereço: http://www.
avpx.com.br/CopaPrince-
sa/regulamento_princesa.
pdf. Serão premiados três 
classificados de cada cate-
goria, troféu para a equipe 
e medalha aos participan-
tes.

O evento conta com o 
apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Esportes, 
Associação Valeparaibana 
de Xadrez e Lions Clube.

Divulgação

Campeonato de futebol movimentam dezenas de campos na cidade. Equipes tradicionais e novas disputam partidas emocionantes nos campeonatos promovidos em Pinda

O intercâmbio promoveu a integração entre os alunos do programa Segundo Tempo

Os interessados em participar devem se inscrever



Mais de 25 mil moradias
construídas como devem ser.

Não é só mudar de casa,
é mudar de vida.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da CDHU, revolucionou 
o conceito de moradia popular no Estado de São Paulo. Desde 2011, 
já foram entregues mais de 25 mil moradias. E sabe como são as casas? 
São as maiores e melhores casas populares do Brasil. Com dois ou três 
dormitórios, piso cerâmico, azulejo no banheiro e na cozinha, teto mais alto 
e aquecimento solar. E a arquitetura é baseada no Desenho Universal – é 
mais que acessibilidade, é funcionalidade, conforto e segurança aos idosos, 
obesos, crianças e defi cientes. Os bairros têm toda a infraestrutura, com ruas 
asfaltadas, luz elétrica, esgoto e água encanada. É mais que casa nova.
É vida nova para todo mundo.
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Esportes

Marcos cuba
Pela categoria Adulto do 

Salonão, campeonato da Liga 
Pindamonhangabense de Fu-
tebol de Salão, as equipes do 
Ipê II, Araretama, EC Man-
tiqueira e 100 Nome Futsal 
entram em quadra nesta sex-
ta-feira (19). A competição 
é realizada com o apoio da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria 
de Esportes. Os jogos serão 
no ginásio do bairro Eloyna, 
às 20 horas.

Também estão ocorrendo 

os jogos da categoria Sub 
11 do Salonão, reunindo re-
presentantes do PS Grêmio 
União, Nova Esperança, 
Grêmio União, EC Agenor, 
Projeto Viva, Família Fut. 
Lorena, AA Ferroviária, Al-
viverde, entre outras. As par-
tidas acontecem no Ginásio 
de Esportes Tobias Salgado 
(Ferroviária), às 19 horas. 

Quem quiser conferir 
os confrontos da catego-
ria Adulto pode ir aos gi-
násios do Alto Tabaú, às 
quartas-feiras, e no Eloy-

na Salgado, às sextas-fei-
ras, sempre às 20 horas.

Neste sábado (20), ex-
cepcionalmente, o Salo-
não terá jogo. O Arsenal 
enfrenta a equipe da Se-
jelp, no Centro Esportivo 
José Ely Miranda “Zito”, 
às 20 horas.

Até o fechamento desta 
edição, na categoria Sub 11 o 
PS Grêmio União estava em 
primeiro lugar, seguido pelo 
Grêmio União. Na Adulto, o 
Araretama mantinha o empa-
te com o Ipê II.

Marcos cuba
Cerca de 70 skatistas par-

ticiparam de uma reunião no 
auditório da Prefeitura, na 
noite de quarta-feira (17). 
Eles fizeram solicitações e 
conheceram as propostas da 
Secretaria de Esportes da 
Prefeitura. Foram feitas su-
gestões como: reparos e mo-
dernização das atuais pistas 
existentes nos centros espor-
tivos João Carlos de Olivei-
ra “João do Pulo”, José Ely 
Miranda “Zito” e na Cidade 
Jardim.

Um dos representantes 
dos skatistas solicitou a cria-
ção de novos obstáculos nas 
pistas já existentes, pintura, 
iluminação, pontos de ener-
gia; sugeriu a construção de 
uma pista Plaza; uma pista 

Skatistas fazem solicitações em 
reunião no auditório da Prefeitura 

para iniciantes no bairro Ci-
dade Nova; criação de esco-
linha, realização de eventos e 
apresentou um vídeo come-
morativo sobre os dez anos 
da pista no “João do Pulo”. 
As propostas vieram ao en-
contro da Secretaria de Es-
portes, que também pretende 
monitorar estes locais com 
câmeras e apoio da Guarda 
Municipal.

Skatista há mais de 15 
anos, Felipe Marcondes afir-
ma que achou muito interes-
sante a Prefeitura procurá-los 
porque para que o esporte 
possa evoluir é necessário 
apoio. “A cidade tem bons 
atletas, tem pessoas se des-
tacando e acredito que hoje 
em dia há mais de 100 pes-
soas que gostam de andar de 

skate. Têm muitas crianças 
participando e precisamos 
da revitalização dos espaços 
já existentes e apoio para os 
eventos que fazemos”, disse.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba afirma que as pro-
postas serão analisadas e que 

os skatistas podem contar 
com o apoio da Prefeitura. 
Ele solicitou aos praticantes 
que formem uma comissão 
para acompanhar os traba-
lhos que serão feitos, porque 
a participação deles é impor-
tante para que sejam feitas 

ações que sejam aprovadas 
por quem pratica a modali-
dade. Ele agradeceu a todos 
pela presença  à reunião.

A professora de skate 
Mariana Bennaton conta que 
achou o encontro na Prefeitu-
ra bastante positivo, porque 

os skatistas puderam fazer 
as solicitações. “As pistas 
precisam de reformas e espe-
ramos as melhorias para que 
as pessoas possam praticar o 
esporte, porque o skate é uma 
atividade física que colabora 
com a saúde”.

Jogos pela categoria Adulto 
nesta sexta-feira e sábado

Salonão: 

Os jovens skatistas fizeram inúmeras solicitações, entre elas, reformas nas pistas já existentes

Marcos cuba
Os alunos da Escola Es-

tadual João Pedro Cardoso 
conheceram a modalidade 
esportiva rugby entre os dias 
8 e 17 de abril. A direção da 
unidade escolar convidou o 
Pinda Rugby para apresentar 
a modalidade aos estudantes 
porque ela voltou a ser um 
esporte olímpico e fará parte 
das Olimpíadas em 2016. O 
trabalho foi realizado com as 
turmas da 7ª série ao 3º ano 
do Ensino Médio.

Os membros da equipe 
administrativa do Pinda Ru-
gby fizeram uma palestra na 
sala de aula e na quadra da 
escola, informando quando 
surgiu este esporte, a introdu-
ção dele no Brasil e o cres-

Alunos de escola estadual 
conhecem o rugby

cimento atual de sua prática 
no país. Os jovens também 
tiveram aulas práticas.

Para o Pinda Rugby, 
foi importante esse diá-
logo com os alunos para 
mostrarem um pouco mais 

sobre o esporte em nível 
mundial, nacional e mu-
nicipal. Eles agradecem à 
escola que os recepcionou 
e têm previsões de fazer 
mais visitas em escolas pú-
blicas da cidade.

Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

Divulgação

Alunos de outras escolas receberão as palestras
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