
Fundado em 11 de junho de 1882   Fundação Dr. João Romeiro - Criada em 6 de maio de 1980

 Pindamonhangaba, sexta-feira, 26 de abril de 2013                  Ano 131 - Nº 8214 - R$ 1,00 

TRIBUNA DO NORTE

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     14ºC 
TEMP. MÁXIMA    26ºC

TEMP. MÍNIMA     15ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

TEMP. MÍNIMA     15ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

SEXTA-FEIRA - 26/4

SÁBADO - 27/4

DOMINGO - 28/4

SEGUNDA-FEIRA - 29/4

Predomínio 
de sol

Predomínio 
de sol

Parcialmente 
nublado

Parcialmente 
nublado

CPTEC INPE

Segundo Caderno

Polícia 5

Divulgação

A construção da linha do Trem In-
tercidades, que ligará os principais ei-
xos do estado de São Paulo, terá uma 
rota com parada em Pindamonhanga-
ba. Esta linha pertencerá ao segundo 
eixo do trem, abrangendo também 
outros municípios da região como São 
José dos Campos e Taubaté. 

Trem de 
passageiros 
poderá ligar 
Pinda a São Paulo 

Pindamonhangaba sedia a mostra 
de Noivas e Festas no sábado (27) e 
domingo (28), no clube Paineiras. O 
objetivo é fazer uma ponte entre as 
noivas e empresários da cidade que 
atuam no segmento de festas e ceri-
mônias de casamento.

No local, cuja entrada é franca, as 
noivas poderão encontrar represen-
tantes de lojas de locação de trajes, 
decoração, assessoria para cerimô-
nias, buffets, doceiras, confeiteiras, 
convites, lembrancinhas, fotos, filma-
gens, DJs etc.

Feira de Noivas e Festas é 
atração no fi nal de semana 

Morumbi, Água 
Preta e região da 
Vila São Benedito 
defi nem obras

Os bairros da Vila São Benedito, 
Morumbi e Água Preta definiram as 
obras prioritárias durantes encontro 
com o prefeito nos últimos dias.

Para a região da Vila São Benedi-
to, foi solicitada creche e reforma do 
centro comunitário. Para Morumbi e 
Água Preta o fundamental é uma nova 
unidade de saúde e uma creche.

Pindamonhangaba recebe hoje 
(26), às 21 horas, o espetáculo gra-
tuito de dança "As Canções que Você 
Dançou pra Mim", na Quadra dos Sa-
lesianos. Os bailarinos se apresenta-
rão ao som de mais de 70 músicas do 
rei Roberto Carlos neste evento, que 
é uma parceria entre a Prefeitura e o 
Governo do Estado. 

Espetáculo gratuito de dança, 
hoje, ao som de Roberto Carlos

Guitarristas 
terão workshop 
de pedais 
no sábado

Mais de cinco mil 
alunos terão aulas 
socioambientais

Vinte escolas municipais vão par-
ticipar, em 2013, do Programa Socie-
dade do Amanhã, desenvolvido por 
meio de uma parceria entre a Prefei-
tura de Pindamonhangaba e a Nove-
lis. O objetivo é levar conhecimento 
socioambiental para mais de cinco 
mil alunos e professores e formar ci-
dadãos com consciência 

Casa 
Transitória 
promove 
almoço Sírio

A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada 
até o dia 10 de maio pelo Ministério da Saúde. No sábado 
(27), das 8 às 12 horas, a Prefeitura realizará um novo  mu-

tirão de imunização contra os vírus causadores da gripe. A 
meta da Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba é vaci-
nar 21 mil pessoas.

Boletim de 
Ocorrência 
pode ser feito 
pela internet

A população pode utilizar a Dele-
gacia Eletrônica para registrar Bole-
tins de Ocorrência. O serviço foi cria-
do para facilitar a vida dos cidadãos e 
estreitar o contato com a Polícia Civil.

Castolira tenta 
repetir resultado 
da estreia

O time do Castolira vai entrar 
em campo neste domingo (28) e 
tentar repetir o feito do jogo de 
estreia, quando balançou a rede 
nove vezes contra o 10 de Julho. 
O adversário desta vez será o 
Galáticos, em jogo no Jardim Re-
gina.

Limpeza de 
córrego preserva 
meio ambiente 
em Moreira César

O novo prazo estabelecido pela equipe de doenças epidemiológicas do Ministério da Saúde é o dia 10 de maio 

Professores 
no Pacto pela 
Alfabetização 

Mais de 300 professores da 
Rede Municipal de ensino estarão 
reunidos a partir deste sábado 
(27), na capacitação para o Pac-
to Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa, programa federal o 
qual Pindamonhangaba integra. 
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Datas Comemorativas

Veja o que se comemora hoje, dia 26 
de abril, e nos dias seguintes:

26/4 – Dia do Goleiro, Dia da Primeira Missa no Brasil, Dia do 
Engraxate, Dia do Juiz da Justiça do Trabalho, Dia Nacional de 
Prevenção e Combate à Hipertensão.
27/4 – Dia do Sacerdote, Dia da Aviação de Caça, Dia da Empregada 
Doméstica, Dia do Desing Gráfi co.
28/4 – Dia do Cartão-postal, Dia da Educação, Dia da Sogra, Dia do Joalheiro.
29/4 – Morte de Alfred Hitchcock, Dia Mundial das Associações 
Cristãs Femininas.

Câmara Pinda

Divulgação

Divulgação
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A Sociedade São Vicente de 
Paulo recebeu homenagem na 
terça-feira (23), durante sessão so-
lene na Câmara Municipal,.

O presidente do Conselho Cen-
tral de São Vicente de Paulo, José 
Menino de Oliveira, agradeceu pela 
homenagem e enfatizou que o re-
conhecimento é importante para 
promoção da dignidade humana e 
a assistência social aos mais humil-
des e carentes. 

Receberam o diploma de 
Honra ao Mérito pelos trabalhos 
realizados em benefício dos mais 
carentes, os seguintes confrades 
e consócias: José Bento da Cunha 
(Conselho Central); João Bosco da 
Silva (Conselho Particular Sagrada 
Família); Geraldo Salgado da Silva 
(Conselho Particular São Sebas-
tião) Antônio Alves de Moraes Jú-
nior (Conselho Particular Sagrado 
Coração de Jesus); Araci Monteiro 
(Conselho Particular de Moreira 
César); Juliana Rosa Silva (Conse-

Sociedade São Vicente de Paulo é homenageada 

lho Particular de Pindamonhangaba); 
Maria Ramos Dias (Conselho Parti-
cular Vila São Benedito); Nalva Ce-
lina Leite (Conselho Particular Santo 

Antônio do Pinhal); Otávio Ribeiro da 
Silva (Conselho Particular Campos 
do Jordão); João Isabel dos Santos 
(Conselho Particular São Bento do 

Sapucaí); Bertino Salgado (Conselho 
Particular Nossa Senhora do Bom 
Sucesso) e João Estevam dos San-
tos (homenagem póstuma).

Errata
Na edição de 5 de abril, no 

editorial desta Tribuna, onde 
está escrito 8 de abril, leia-se 8 
de maio.

Na última terça-feira (23), 
esta Tribuna publicou, na página 
2, informação equivocada sobre 
vencimento de IPVA. Favor des-
considerar. 

Em Pinda, também se 
deixa para última hora

Aquele velho ditado de que o ‘brasileiro dei-
xa tudo para última hora’ parece que, mais uma 
vez, vem a calhar. 

É assim com diversas situações e tarefas 
na vida das pessoas. Os últimos minutos para 
fazer a inscrição do concurso ou enviar um do-
cumento para a faculdade, correr para o banco 
pagar o boleto na boca do caixa – aliás, para 
isso tem que chegar antes das 16 horas, e se 
for ao ‘banquinho’ na Prefeitura o prazo expira 
às 15 horas.

A vida é feita de tempo.
Sentir aquele friozinho na barriga, que muitas 

vezes pode ocasionar gastrite, evoluindo para 
uma úlcera se a pessoa tem pré-disposição, 
ou até provocar outras reações no organismo, 
como acelerar os batimentos cardíacos, sudo-
rese etc. Ninguém quer passar por isso.

De hoje, sim hoje, até o dia 30 os brasilei-
ros têm que fazer uma coisa extremamente im-
portante e os números comprovam que grande 
parte ainda não se deu conta ou quer deixar 
para a última hora.

Às 23h59min do dia 30 encerra o prazo para 
o envio da declaração do Imposto de Renda. De 
acordo com a Receita Federal, até o momento 
cerca de 15 milhões de pessoas – pouco mais 
da metade dos 26 milhões de contribuintes es-
perados – liberaram o formulário preenchido 
para a averiguação do ‘leão’. Hoje é dia 26. Nos 
próximos quatro dias, 12 milhões de pessoas 
têm que enviar o material para a Receita.

Não pense que é apenas preencher o formu-
lário e enviar. Imagine a velocidade da internet 
e os contratempos. Você tem que baixar um 
programa, fazer a declaração, isto pressupon-
do que já tenha em mãos todos os recibos, 
documentos e que não haja dúvida. Após 
tudo isso, tem que baixar outro software 
para enviar o programa. Milhões de pesso-
as vão fazer isso simultaneamente. O risco 
de ‘travar’ o sistema ou não conseguir fazer 
o download de um ou dos dois aplicativos 
é grande. Você também pode procurar um 
contador – profissional mais habilitado para 
fazer o imposto. Só não se esqueça de que 
ele também precisará dos seus comprovantes, 
números, e toda a papelada. Afi nal de contas, 
ele é contador e não mágico.

Os interessados em concorrer a 
uma vaga na Secretaria da Fazen-
da poderão fazer as inscrições até 
o dia 3 de maio. O último dia para 
pagamento será dia 29 de maio. O 
edital completo está disponível no 
site www.vunesp.com.br. 

A taxa é de R$ 80, e há opor-
tunidade para analista em planeja-
mento, orçamento e fi nanças. Ao 
todo, serão 257 vagas espalhadas 
em todo o Estado de São Paulo, os 
salários são de R$ 5.800.

Os inscritos deverão realizar a 

prova objet iva d ia  30 de ju-
nho,  e las serão apl icadas em 
diversos munic íp ios.  No Vale 
do Paraíba,  os candidatos 
terão que se d i r ig i r  a  Tauba-
té,  c idade onde está prevista a 
aplicação.

Inscrições para concurso da Secretaria 
da Fazenda terminam no próximo dia 3

Almoço Sírio na “Transitória”

A Casa Transitória Fabiano de 
Cristo promove almoço Sírio no do-
mingo (28), a partir das 12h30, na 
rua Guaratinguetá, 55, Crispim, fone 

(12) 3642-6277. O valor será de R$ 
12, por prato (400 gramas). Quem 
comprar ingressos antecipadamen-
te terá desconto de 5% na comanda. 

O músico Ashtar Freitas 
realiza um workshop gratui-
to de pedais neste sábado 
(27), às 16 horas, no auditó-
rio Music Hall. Quem quiser 
material apostilado poderá 
adquirir na hora. O workshop 
terá como temas principais 
pedais e pedaleiras, by-pass 
e true-bypass, modulação, 
saturação, fi ltro, dinâmica e 
ambiência, além de confi gu-
ração de setup.

O Music Hal fi ca na rua 
Prudente de Morais, 194, 
fone (12) 3522-2583. 

Workshop gratuito de pedais de guitarra

O Bosque da Princesa rece-
be, neste domingo (28), mais uma 
edição do projeto Dança Circular, 
realizada pelo Departamento de 
Cultura da Prefeitura. O evento 
tem entrada gratuita e todos po-
dem participar. 

Coordenada pelos focaliza-
dores Bebel Moraes e João Jun-
queira, a dança circular gera a 
inclusão, coletividade e diversão. 
Desenvolve o controle motor dos 
lados esquerdo e direito do cor-
po, queima calorias, gera alegria, 

aumenta a capacidade cardior-
respiratória e ajuda no controle 
da pressão arterial, entre outros 
benefícios. 

A intenção é levar essa arte tão 
inclusiva e simples, para o maior 
número possível de pessoas.

Bosque da Princesa terá dança circular 

Tríduo a São 
José Operário 

A Capela dos Sagrados Cora-
ções (padres brancos) promove 
nos próximos dias o Tríduo a São 
José Operário.

No domingo (28), haverá missa 
às 8h30 e 19 horas; na segunda 
(29), missa às 19h30; na terça-
-feira (30), missa às 19h30; e na 
quarta-feira (1º de maio), que é 
o dia da festa, haverá duas pro-
cissões às 17 horas: uma com 
saída da Vila Prado e a outra 
do bairro Santa Cecília. Às 18 
horas, acontecerá a missa do 
padroeiro São José Operário, 
invocação e benção à saúde.

Sessão solene 
da APL

Nesta sexta-feira (26), às 20 
horas, a APL – Academia Pinda-
monhangabense de Letras realiza 
sessão plenária solene na sede 
do Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldina 
– Palacete Visconde da Palmeira.  
Na programação do evento consta  
a posse da acadêmica honorária, 
professora, historiadora, escrito-
ra e poetisa Juraci Conceição de 
Faria ao quadro de membros titu-
lares. Juraci assumirá a cadeira 
nº 40T, que tem como patrono o 
fundador da APL, Dr. Paulo Emílio 
D’Alessandro.  A noite também será 
de lançamento do livro de poesia de 
Juraci, denominado “Manto Sagra-
do”.  Para animar a sessão solene 
haverá apresentação do “Madrigal 
Metodista”. 

O Museu da Imagem e do Som 
de São Paulo está com inscrições 
abertas para a Residência Pontos 
MIS 2013. A Residência faz parte do 
Programa Pontos MIS – Programa 
de circulação e difusão audiovisual 
que visa promover a formação de 

público e a circulação de obras do ci-
nema nacional. A Residência Pontos 
MIS tem como objetivo a capacitação 
na área audiovisual, através de aulas 
e palestras com profi ssionais reno-
mados, visitas externas e edição de 
um curta-metragem. As inscrições 

seguem até dia 24 de maio de 2013.
A Residência Pontos MIS 2013 

é uma iniciativa do Museu da Ima-
gem e do Som, instituição ligada ao 
Governo do Estado de São Paulo. 
Regulamento completo no site www.
pontosmis.org.br/.

Vagas para Museu da Imagem e do Som 

Grupo 
Coalizão 
promove 
reunião 

O grupo Coalizão realiza a 4ª 
reunião de 2013 nesta sexta-feira 
(26), às 19h30, na Secretaria de 
Educação.

Temas que serão discutidos: 
resultados dos encontros com re-
presentantes da Prefeitura; fórum 
municipal sobre drogas; comitê de 
juventude; projeto Lei Federal; den-
tre outros.

O Coalizão faz um grande tra-
balho para orientar sobre os riscos 
do consumo de álcool e uso de 
drogas.

Missa de 30º dia
A família de Antonio José 

de Toledo convida para a missa 
de 30º dia de seu falecimento, a 
ser realizada neste sábado, dia 
27 de abril, às 19 horas, na ca-
pela do Lar São Judas Tadeu. 
Agradecem pelo apoio a viúva 
Irene Molinari Vieira, os fi lhos 
Sebastião Carriço, Silvia Mu-
nhoz e Marcelo De Pike, netos 
e demais familiares.
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Maria Fernanda Munhoz
Mais de cinco mil alunos 

de vinte escolas municipais 
de Pindamonhangaba fazem 
parte do Pasa - Projeto A 
Sociedade do Amanhã, reali-
zado na cidade pela parceria 
entre a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Educação, e 
a Novelis. O evento de lan-
çamento da edição 2013 do 
projeto foi realizado na se-
gunda-feira (22). 

A iniciativa visa aproxi-
mar a questão socioambien-
tal do dia a dia nas escolas, 
por meio da formação de 
educadores; realização de 
oficinas com as crianças; 
distribuição de materiais 
educativos, como livros, 
um jogo de tabuleiro gi-
gante e um baú das artes, 
contendo itens de higiene e 
jogos educativos, entre ou-
tros. Além da montagem de 

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Educação e Cultu-
ra, está atenta à qualidade do 
ensino oferecido na cidade, 
por isso busca sempre rea-
lizar cursos de reciclagem e 
capacitação aos seus gestores 
e professores. Além disso, 
a cidade, acompanhando as 
ações do MEC - Ministério 
da Educação, está partici-
pando do programa federal 
“Pacto Nacional pela Alfabe-
tização na Idade Certa”, inte-
grante do Plano Nacional de 
Educação.

De 13 a 19 de abril, onze 
gestoras regionais da Secre-
taria de Educação da Prefei-

Cinco mil alunos integram 
projeto de educação sustentável

1 – Escola municipal Professor Alexandre Machado Salgado
2 – Escola municipal Dr. André Franco Montoro
3 – Escola municipal Professor Augusto César Ribeiro
4 – Escola municipal Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães
5 – Escola municipal Dr. Francisco de Assis César
6 – Escola municipal Professor Moacyr de Almeida
7 – Escola municipal Professor Paulo Freire
8 – Remefi Professora Raquel de Aguiar Loberto
9 – Escola municipal Professora Ruth Azevedo Romeiro
10 – Escola municipal Vito Ardito

uma brinquedoteca especiali-
zada em cada escola partici-
pante. Ao final de um ano, os 
projetos desenvolvidos são 
apresentados, as escolas são 
certificadas e começam a in-
tegrar a rede Escolas Susten-

táveis, que reúne conteúdo 
teórico e prático. A intenção 
do projeto é ser transforma-
dor, criando multiplicadores 
de um mundo melhor. 

O formato do Pasa foi 
adotado pela primeira vez 

na edição de 2012 do pro-
jeto, do qual Pindamo-
nhangaba já fazia parte, 
com dez escolas. Agora, 
dobrando o número de 
instituições participantes, 
mais de cinco mil crianças 
serão beneficiadas pela 
iniciativa. 

Além de Pindamonhan-
gaba, o Pasa é desenvolvido 
em 21 cidades de sete estados 
brasileiros. Mais de 400 es-
colas integram o projeto, que 
formou mais de 1.300 profes-
sores e teve 52 mil crianças 
favorecidas.

Os cursos de formação 
dos gestores e professores 
de Pinda foram iniciados 
na quinta-feira (25). Devi-
do ao grande interesse, fo-
ram formadas duas turmas, 
que terão aulas na sede da 
Secretaria de Educação e 
Cultura.

Trezentos professores receberão 
capacitação em alfabetização

tura de Pinda participaram de 
uma capacitação do progra-
ma, pelo MEC, em São José 
dos Campos. Agora, essas 
gestoras farão o treinamento 
de 300 professores da Rede 

Municipal de Ensino, que 
trabalham com alfabetização. 

O curso terá 30 horas de du-
ração e será realizado a partir 
deste sábado (27), na faculdade 
Anhanguera, das 8 às 17 horas. 

A abertura festiva do evento 
terá a participação da Camerata 
Jovem, do Projeto Jataí. 

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Edu-
cação e Cultura, a intenção 
do “Alfabetização na Idade 
Certa” é que até 2013 todas 
as crianças do país com até 
8 anos de idade estejam al-
fabetizadas. O curso traba-
lhará a metodologia de alfa-
betização; as dificuldades de 
aprendizagem, e como se dá 
a aquisição da leitura e escri-
ta nessa faixa etária. 

Está programada uma se-
gunda etapa do curso, vol-
tada para a alfabetização de 
adultos. O objetivo é erradi-
car o analfabetismo no país. 

Cerimônia de lançamento do programa em Brasília-DF
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Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba realiza a recu-
peração das ruas da cidade 
por meio da operação “Tapa 
Buracos”, execução de troca 
de solo e recapeamento de 
vias. As ações são realizadas 
pela Secretaria de Obras, por 
meio da equipe da Usina de 
Asfalto. 

A cidade tem à disposição 
quatro equipes de manuten-
ção, sendo uma no Distrito 
de Moreira César. De acordo 
com a necessidade, as equi-
pes juntam-se para atender as 
situações prioritárias. 

É importante destacar que 
durante a temporada de chu-
vas, esses serviços são preju-
dicados pelo excesso de umi-
dade e baixas temperaturas. 

Contudo, as atividades nunca 
são paralisadas e os trabalhos 
melhoram sua qualidade com 
o fim das chuvas. 

A população pode cola-
borar para conservação da 
pavimentação evitando jogar 
gorduras, outros produtos 
químicos em excesso para 
limpeza de calçadas e princi-
palmente nunca fazer massa 
ou concreto no asfalto, pois 
esta conduta diminui a vida 
útil dos pavimentos. 

Desde o começo do ano, 
todos os bairros da cidade já 
foram atendidos pelo progra-
ma de recuperação de vias, e 
o serviço prossegue sempre 
que existe a necessidade. 

Atualmente, as equipes 
estão realizando ações na es-
trada das Oliveiras. 

Prefeitura recupera 
vias da cidade

Divulgação

11 – Escola municipal  Abdias Júnior Santiago e Silva
12 – Escola municipal João Cesário
13 – Escola municipal Professor Lauro Vicente de Azevedo
14 – Escola municipal Profa. Madalena Caltabiano S. Benjamin
15 – Escola municipal Professor Manoel César Ribeiro
16 – Escola municipal Profa. Maria Apparecida Camargo de Souza
17 – Escola municipal Professora Maria Helena Ribeiro Vilela
18 – Escola municipal Padre Mário Antonio Bonotti
19 – Escola municipal Serafim Ferreira
20 – Casa Verde

André Nascimento

Moradores definiram as principais ações da Prefeitura para os bairros

Prefeitura ouve solicitações e explica procedimentos para realização das obras

Cintia CaMargo
Os moradores de Pinda-

monhangaba têm participado 
de várias reuniões nos bair-
ros para fazer solicitações à 
Prefeitura. Nos últimos dias, 
os encontros foram realiza-
dos na região da Vila São 
Benedito, além de Morumbi 
e Água Preta. 

Na Vila São Benedito a 
reunião também contou com 

a participação de morado-
res da Vila São João e Vila 
São José. As reivindicações 
foram feitas na quinta-feira 
(18), no Centro Comunitário 
e Esportivo “João de Cam-
pos” (Pai João). Eles defi-
niram a construção de uma 
creche e de um novo centro 
comunitário, como as obras 
prioritárias à administração 
municipal.

Além da definição destas 
obras, está em fase de térmi-
no a construção de 51 metros 
de galeria de águas pluviais e 
duas bocas de lobo, próximas 
ao campo do Colorado, na 
Vila São João.

Já na Vila São Benedito 
serão também construídos 
300 metros de galeria de 
águas pluviais em frente à 
Igreja Católica São Benedito.

Moradores participam 
de reuniões e fazem 
solicitações à Prefeitura

Morumbi e Água Preta querem PSF e a reforma do centro comunitário

Também os bairros Mo-
rumbi, Água Preta esti-
veram reunidos com os 
representantes da admi-
nistração municipal. A po-
pulação fez vários ques-

tionamentos e votou pela 
construção de uma nova 
unidade do PSF - Progra-
ma de Saúde da Família, 
além da reforma do centro 
comunitário.

Também a escola muni-
cipal prevista para os bairros 
será finalizada, após inúme-
ros problemas encontrados 
no projeto. A previsão de 
entrega é fevereiro de 2013.

Nesta semana, diversas 
estradas rurais estão receben-
do manutenção, já que o pe-
ríodo de chuvas neste ano foi 
forte, causando sérios danos 
nas estradas.

A diminuição das chuvas 
possibilita a melhor realização 
do trabalho da Secretaria de 
Obras, por meio do Departa-
mento de Serviços Municipais.

Várias estradas recebe-
ram melhorias nesta se-
mana, entre elas: estrada 
da Cerâmica, estrada do 
Cruzeiro no Bonsucesso, 
estrada Trabiju , estrada 
Moacir de Almeida, estrada 
José Carlos Natrieli, estra-
da Manoel Canuto Vieira e 
estrada Eduardo Lourenço, 
no bairro Queiroz.

Estradas rurais 
recebem melhorias

Estrada Moacir de Almeida recebeu infraestrutura

Divulgação

Asfalto em bom estado evita acidentes na cidade

Gestores municipais participaram do lançamento

André Nascimento
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Daniela Gonçalves 
Pindamonhangaba parti-

cipou da 1ª Feira de Turismo 
Internacional, em São Paulo. 
O evento que reuniu profis-
sionais do mundo todo, deno-
minado como World Travel 
Market (WTM) Latin Ame-
rica 2013, foi realizado em 
parceria com o 39º Encontro 
Comercial Braztoa. 

O Departamento de Turis-
mo da Prefeitura integrou o 
estande da Secretaria de Tu-
rismo do Estado de São Pau-
lo, divulgando o Circuito Tu-
rístico da Mantiqueira, que 
abrange sete cidades turísti-
cas da Serra da Mantiqueira.

Criado há cinco anos, o 
projeto Circuito da Manti-
queira contempla o desenvol-
vimento social e desenvolvi-
mento turístico do município.

A participação do Depar-
tamento em feiras como esta 
é importante, pois divulga a 
cidade, fomenta o turismo lo-
cal e trás visibilidade ao mu-
nicípio. A WTM reuniu um 
público de mais de sete mil 
pessoas. Esta exposição in-
centiva a procura de empre-
sários e de empresas para se 
instalarem em Pinda e fechar 
negócios. 

aianDra alves Mariano
A cidade de Pindamo-

nhangaba vai sediar, pela pri-
meira vez, a Mostra Wedding 
Day para Noivas e Festas. O 
evento, que já ocorreu em 
outras cidades da região, tem 
o objetivo de fazer uma ponte 
entre as noivas e empresários 
da cidade que atuam no seg-
mento de festas e cerimônias 
de casamento.

O evento, que acontece 
nos dias 27 e 28 de abril, 
no Paineiras Country Clu-
be, vai abrir  oficialmente 
a alta temporada de casa-
mentos, com a chegada de 
maio, o mês das noivas.

No local, as noivas pode-
rão encontrar representantes 
de  lojas de locação de trajes, 
decoração, assessoria para 
cerimônias, buffets, doceiras, 
confeitarias, convites, lem-
brancinhas, fotos, filmagens, 
DJs etc. Tudo para facilitar a 
vida das noivas. 

A mostra acontece a par-

Pinda sedia Mostra 
de Noivas e Festas

Evento, que acontece nos dias 27 e 28 de 
abril, no Paineiras Country Clube, vai abrir  

oficialmente a alta temporada de casamentos, com 
a chegada de maio, o mês das noivas.

tir das 14 horas e vai até as 
20 horas. A entrada é franca, 
basta levar um quilo de ali-
mento não perecível que será 
doado a uma instituição ca-
rente da cidade.

Cerimônia e festa
Para a maioria das mu-

lheres, o casamento é uma 
das datas mais importantes 
da vida e por isso merece ser 
festejado em grande estilo. 
O problema é que a organi-
zação da festa de casamento 
pode acabar com o humor da 
noiva.

Em inglês, existe um ter-
mo para as noivas que estão 
à beira de um ataque de ner-
vos: “Bridezilla”, mistura de 
Bride (noiva) com Godzilla 
(o próprio, dispensa explica-
ções). E não é difícil imagi-
nar o motivo. 

São tantos os detalhes 
para decidir que, após o 
noivado, é comum os noi-
vos se sentirem sobrecar-
regados. Mas alguns cui-

dados podem evitar muitos 
estresses. 

O primeiro deles é es-
colher antecipadamente a 
data do casamento. Quanto 
mais longe for a data, mais 
tempo a noiva terá para fa-

zer orçamentos, pechinchar 
e checar se tudo está nos 
conformes. 

Outra dica de ouro é res-
peitar seu orçamento. Não 
é bom começar o casamen-
to endividada, portanto o ide-

al é caprichar numa festa que 
caiba no bolso dos noivos.

A noiva deve manter tudo 
documentado e arrumado. 
Uma agenda  com os telefones 
dos fornecedores, uma plani-
lha de gastos sempre atualiza-

da e uma lista diária de afaze-
res a cumprir é fundamental. 

A última dica importante 
é reservar um tempo para o 
casal, em que o assunto “ca-
samento” seja proibido. Dis-
trair a cabeça é fundamental.

Cidade é destaque na Feira 
Internacional de TurismoA Funvic – Fundação 

Vida Cristã vai promover, 
no sábado (27), uma pales-
tra sobre “Liderança Coach”. 
O evento vai marcar a aula 
inaugural da Funvic Solu-
ções, um programa de educa-
ção executiva e empresarial 
continuada, desenvolvido 
para suprir a demanda de 
profissionais especializados 
na região, para melhor aten-

der ao mercado de trabalho.
A palestra será ministrada 

pelo jornalista Marcelo Pira-
ni e vai tratar de temas como 
a formação de uma equipe 
vencedora, aumento nos lu-
cros, técnicas de coaching e 
diálogo de desenvolvimento.

O evento acontece no cam-
pus da Fapi – Faculdade de 
Pindamonhangba, próximo à 
rodovia Presidente Dutra.

A CDHU  - Companhia 
de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano realiza-
rá plantões no sábado (27) 
para renegociação de dívidas 
de mutuários em  Pindamo-
nhangaba.  A  meta  é  atender  
325  mutuários  convocados 
nessa mobilização.

O  atendimento acontece  
das 9 às 15 horas, em dois locais 
distintos. Na  EE Dr.  Demétrio 
Ivahy Badaró, no Araretama; e 
na  EE  Professor  Rubens  Za-
mith, no Vale das Acácias.

A  ação  faz  parte da cam-
panha “Fique em Dia com a 

sua Casa”, lançada em 2011  
para  promover  a  regulariza-
ção  financeira  e  contratual 
em todo o Estado.  A  CDHU  
oferece  condições  facilita-
das  para  a  renegociação de 
dívidas.  Os  mutuários po-
derão parcelar a dívida sem 
amortização inicial e sem in-
cidência de juros contratuais 
no cálculo do parcelamento. 
Aqueles que efetuaram  al-
gum acordo com a CDHU no 
passado e encontraram difi-
culdades em cumpri-lo terão 
a oportunidade para renego-
ciar toda a dívida.

A Feira 
A WTM foi marcada por seminários e palestras que abordaram o perfil dos turistas bra-

sileiros e a importância da internet no ramo com foco no papel de mídias sociais e blogs; 
abordou também o comportamento dos viajantes, turismo em áreas protegidas como par-
ques nacionais e estratégias de turismo sustentável.

Um dado divulgado pelo Ministério do Turismo durante a feira é que o turismo no país 
cresceu 20% mais que a média mundial em 2012, com 4,5% de incremento comparado aos 
3,8% no resto do planeta. No total, aproximadamente 5,7 milhões de estrangeiros visitaram 
o país no ano passado. Os números trazem boas expectativas para a Copa do Mundo de 
2014 e os Jogos Olímpicos do Rio.

Funvic promove palestra 
sobre liderança

CDHU realiza plantões 
para renegociar dívidas 
de mutuários

A promoção Festival de 
Prêmios começa na terça-
-feira (30), com a Campanha 
do Dia das Mães. O sorteio 
está marcado para o dia 19 
de maio, ao meio-dia, na 
praça Monsenhor Marcon-
des. Para participar da cam-

panha, basta comprar no co-
mércio de Pinda e preencher 
corretamente o cupom. Par-
ticiparão do sorteio no dia 
19, todos os cupons coloca-
dos na urna até as 18 horas 
do dia 18 de maio.

Serão sorteados os se-

guintes prêmios: aspirador 
de pó 1400W Electrolux 
LITE, celular desbloqueado 
Sansung S5830 GALAXY 
ACE, lavadora de roupas 9 
kg Electrolux  e um refri-
gerador duplex 332 Litros 
Electrolux. 

Devido ao sucesso do I 
Festival de Prêmios, realiza-
do em 2012, a Acip resolveu 
realizar o II Festival de Prê-
mios, que terá início em 30 
de abril e segue até o dia 19 
de outubro, com sorteios nos 
dias 15 de junho (Campa-

nha dos Namorados), 17 de 
agosto (Campanha dos Pais) 
e 19 de outubro (Campanha 
das Crianças).

Lembrando que a Cam-
panha Festival de Prêmios 
é uma campanha contínua 
e os cupons que não forem 

depositados na urna para o 
sorteio das mães, poderão 
ser depositados em qual-
quer um dos próximos sor-
teios. A campanha Festival 
de Prêmios possui o certi-
ficado de autorização Caixa 
6-337/2013.

Acip dá início à campanha Festival de Prêmios
Campanha do Dia das Mães inicia Festival de Prêmios que segue até o dia 19 de outubro

Divulgação

Divulgação

Daniela Gonçalves

Estande contém diversos produtos que retratam potencial turístico da cidade
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Ata da 14.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 02.04.2013.

Às dez horas do dia dois de abril de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, 
presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza 
Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 13.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 28.03.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELA-
TOR: Sr. Ivair Marcos da Silva. INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0033/13 Jomari 
Piscinas Ind. Com. Ltda. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho. INDEFE-
RIDO, por votação unânime: 1-0026/13 Terezinha Aparecida Gasperoto. III – EXPEDIEN-
TE: Ofício 017/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavran-
do-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente 
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 02 de Abril de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 14.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 04.04.2013.

Às dez horas do dia quatro de abril de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Quarta Sessão 
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos 
senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro 
titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 14.ª Sessão Ordinária, realizada em 02.04.2013. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando 
Monteiro Cozzi. INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0017/13 Vera Lúcia Vieira da Fonseca e 
1-0020/13 Miguel Luiz da Silva. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva DEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0027/13 Adão Ruela da Silva. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0029/13 Reynaldo Muassab Silva Lima. IV – CETRAN: 
Recebimento dos Recursos: 1-0716/09 Fábio da Silva, 1-0268/10 Valéria Maria de Souza, 1-0018/12 
Alexandre Humberto Zago Ramos, 1-0024/12 Simone Cristina da Silva Machado, 1-0041/12 Paulo 
Nunes de Barros, 1-0097/12 Marília Gabriela Mulato de Oliveira e 1-0113/12 Sidnilson Moreira  
julgados em 2ª instância. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 04 de Abril de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 15.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.04.2013.

Às dez horas do dia nove de abril de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Quinta Sessão 
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos 
senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro 
titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 14.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
04.04.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0023/13 Carolina Souza Klees. 
II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0030/13 Rosangela 
Francisca Filogonio Silva, 1-0036/13 Tatiane Cordeiro e 1-0039/13 Cesar de Oliveira Lima. III–  
EXPEDIENTE: Ofício 018/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 09 de Abril de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 15.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 11.04.2013.

Às dez horas do dia onze de abril de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Quinta Sessão 
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos 
senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro 
titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 15.ª Sessão Ordinária, realizada em 09.04.2013. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante 
de Souza Filho DEFERIDO, por votação unânime: 1-0038/13 Fuad Zequi e INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0032/13 Roque Antonio de Oliveira Barbosa.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 11 de Abril de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 16.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.04.2013.

Às dez horas do dia dezesseis de abril de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Sesta 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos 
senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 15.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
11.04.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0025/13 Lucas Ferreira Gomes 
Barbosa. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva DEFERIDO, por votação unânime: 1-0048/13 
Clovis Vieira Junior e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0042/13 Floraci de Oliveira Dias. III– 
RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0035/13 
Orlando Milton Menezes.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 16 de Abril de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 16.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 18.04.2013.

Às dez horas do dia dezoito de abril de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Sesta Sessão 
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos 
senhores  Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, 
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 1.ª Sessão Ordinária, realizada em 03.01.2013. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0028/13 Edson Nunes Tiburcio. II– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0041/13 Eugenio 
Vieira Maia. III – EXPEDIENTE: Ofício 019/13- JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 18 de Abril de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Um idoso de aproximada-
mente 70 anos foi vítima de 
um atropelamento e faleceu. O 
caso ocorreu na tarde de sába-
do (20), na estação rodoviária 
de Taubaté. De acordo com as 

Idoso morre após 
atropelamento

informações da Prefeitura da-
quela cidade, o indivíduo, que 
estava na área de manobra dos 
ônibus, estaria embriagado, 
estes dados não foram confi r-
mados pela polícia.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral apreendeu, na quarta-
feira (24), nove mil maços 
de cigarros. O tabaco estava 
escondido em um carro e o 
condutor do veículo foi abor-
dado na rodovia Presidente 
Dutra, trecho de Caçapava. 

Nove mil maços de 
cigarros são apreendidos

De acordo com as informa-
ções da polícia, o motorista 
disse que havia adquirido o 
produto em São Paulo e iria 
revendê-los em Taubaté. O 
homem foi detido e encami-
nhado à sede da Polícia Fede-
ral de São José dos Campos.

A Polícia Militar foi cha-
mada na noite de terça-feira 
(23), para atender uma ocor-
rência por desentendimento 
no bairro Cícero Prado. De 
acordo com as informações 
policiais, ao chegar ao local, 
em contato com o averiguado 
R.D.J.S., 30 anos, ele disse 

Caso de desentendimento 
com menor gera B.O.

que por volta das 19h30 se 
desentendeu com a menor 
T.L.D.S., 15 anos, e esta foi 
para cima dele com a inten-
ção de que ele a agredisse, no 
entanto, não fez isto. A vítima 
informou que foi agarrada 
pelo braço direito após de de-
sentender com o averiguado.

Vítima fi ca sem bicicleta 
e celular após roubo

S.M.D.S.M., 37 anos, 
compareceu ao plantão po-
licial na noite de terça-feira 
(23), por volta das 23h05, 
informando que estava em-
purrando a sua bicicleta pela 
avenida Abel Corrêa Guima-
rães, no Jardim Resende, e 
quando estava em frente à 

uma escola um indivíduo, 
que estava no ponto de ôni-
bus, a abordou e sob amea-
ça com uma arma de fogo 
exigiu que ela o entregasse 
a bicicleta e o aparelho ce-
lular. O celular é da marca 
Samsung, a bicicleta é uma 
Sundown rosa.

Um ciclista acabou se fe-
rindo após colidir com um 
veículo no início da noite de 
terça-feira (23). O caso acon-
teceu na rua Willian Pentea-
do Rodrigues Alckmin, no 
Lessa. A vítima R.C.T., 22 
anos, foi levada ao Pronto-
Socorro. Segundo o proprie-

Ciclista fi ca ferido em 
colisão com veículo

tário do veículo envolvido, 
J.R.M., 35 anos, ele estava 
trafegando pela via e após 
colocar o automóvel em mo-
vimento, pois havia parado 
em um cruzamento, o ciclis-
ta colidiu em seu carro, após 
iniciar uma conversão no 
sentido contrário.

Carro é furtado de dentro 
de garagem

Um veículo Cross Fox, 
cor preta, foi furtado de den-
tro de uma residência no 
bairro Ouro Verde. A vítima, 
C.P.G.C., 41 anos, informou 

que estacionou o automóvel 
na garagem de sua casa e na 
manhã de quarta-feira (24), 
notou que o mesmo havia 
sido furtado.

Ladrões levam diversos 
objetos de residência

Uma casa foi furtada por 
volta das 19h30, no bairro 
Campo Belo. A vítima, W.B.
D.S., 34 anos, informou que 
foram levadas joias como: 
correntes, anel de ouro, pul-
seiras, entre outras; perfumes 
importados, tênis das marcas 
Adidas e Nike; equipamentos 

de segurança, câmera digital, 
câmera gravadora, óculos de 
sol e relógios.

Caso alguém encontre 
um destes objetos sendo 
comercializados pode en-
trar em contato com a po-
lícia pelo 190 e fazer a de-
núncia.

Munícipes podem utilizar 
Delegacia Eletrônica

Para registrar um boletim 
de ocorrência, em alguns ca-
sos, não é mais necessário 
comparecer a um Distrito 
Policial. A população pode 
utilizar a Delegacia Eletrôni-
ca acessando o site www.po-
liciacivil.sp.gov.br.

Neste endereço é possível 
registrar Boletim  de Ocor-

rência de ameaça, injúria, 
calúnia, difamação, acidente 
de trânsito sem vítima, fur-
tos, perda de documentos, de 
celular, encontro de pessoas 
desaparecidas, complemento 
e acompanhamento de bole-
tins registrados pela internet. 
Este serviço foi criado para 
facilitar a vida dos cidadãos.

Um motociclista não con-
seguiu frear e acabou colidin-
do com um automóvel. O aci-
dente foi registrado por volta 
das 9h50 na avenida São João 
Bosco, no bairro Santana. A 
vítima, R.A.D.L., 33 anos, 
sofreu uma queda e foi leva-
da  ao Pronto-Socorro.

Motociclista não 
consegue frear e colide

De acordo com C.A.A.A., 
proprietário do automóvel, 
ele trafegava sentido bair-
ro/centro e outros veículos 
frearam em sua frente para 
a passagem de pedestres e o 
condutor da motocicleta co-
lidiu com a traseira de seu 
carro.

A polícia registrou um 
caso de morte suspeita na 
madrugada de quarta-feira 
(24). A declarante E.V.F., 34 
anos, que residia com a víti-
ma disse que foi ao quarto de 

Registro de  morte suspeita
O.V.F., 38 anos, e viu que ele 
estava passando mal. Entrou 
em contato com a mãe do 
mesmo, porém, quando ela 
chegou para ver o fi lho já o 
encontrou sem vida. 

DECRETO Nº 4.961, DE 16 DE ABRIL DE 2013
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais e nos termos da Lei nº 5.528, de 16 de abril de 2013,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suple-
mentar no valor de R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquen-
ta reais), no Departamento de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e Social, referente ao contrato de repasse nº. 773448/2012 / MAPA / CAIXA, fi rmado 
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Caixa Econômica 
Federal.    A classifi cação orçamentária será:

05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
05.30               Departamento de Agricultura
1 025              Equipamentos em Geral
20 606 0012.5      4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (852)         243.750,00
Art. 2º.  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetua-
do pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Caixa Econômica 
Federal.
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
Pindamonhangaba,  16 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

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 02/05/2013 às 15:00 horas

43º SABRINA ASSIS SIQUEIRA
RUA SATURNINO PEREIRA DE CASTRO, 784 – JD. CONTINENTAL I
TAUBATÉ – SP
CEP 12092-780

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01, DE 22 DE ABRIL DE 2013.
Dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba relativas ao Exercício de 2010.
VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamo-
nhangaba, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, promulga o se-
guinte Decreto Legislativo:
Art. 1º Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
relativas ao Exercício de 2010, em razão das inúmeras irregularidades apontadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Processo TC 002897/026/10, conforme 
contido às folhas 206/225, do apurado pelas Comissões Especiais de Inquérito, e pela 
auditoria do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Art. 2º – Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2013, de autoria da Comissão de Finanças e Or-
çamento.
Publicado no Departamento Legislativo.
eas/DL

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

PORTARIA GERAL Nº 4.016, DE 08 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, Resolve DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para exercerem 
as funções, a partir de 02 de abril de 2013.
- Leila Lopes de Oliveira
  Gerente de Unidade
- Dante Miranda Guerrero
  Gestor de Atividades Esportivas e Lazer
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 
de abril de 2013.
Pindamonhangaba, 08 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  de 08 de abril de 
2013. 

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
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Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Professor eric e daniel Zenha, adVogado MuniciPal, coM dossiê no Ministério Público

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

Vereador feliPe césar - fc

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

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

Vereador MartiM cesar

Vereador dr. Marcos aurélio Villardi, autoridades, confrades e consócias na sessão solene 
que hoMenageou a sociedade são Vicente de Paulo

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

O vereador Professor Eric (PR) 
formalizou, na tarde da última 
segunda-feira, denúncia contra a 
Empresa TER-TERRA Terraplana-
gem S/S Ltda no Ministério Público 
local. Acompanhado do Advogado 
Municipal, Daniel Zenha, o vere-
ador Professor Eric entregou ao 
Promotor Leonardo Rezek, um 
dossiê com documentações de, pelo 
menos, 65 famílias moradoras do 
bairro Shangri-lá que foram lesadas 
pela empresa na lavratura de escritu-
ras de lotes e terrenos. “O Ministério 
Público irá agora investigar o caso 
criminalmente, já que há suspeita 
da prática de estelionato pelos 
representantes da TER-TERRA”, 
explicou o parlamentar que também 
foi um dos lesados. 

O vereador Professor Eric e 
mais de 100 famílias do bairro 
Shangri-lá foram ludibriados 
pela Empresa TER-TERRA, pois 
foram procurados por represen-
tantes da empresa que solicitaram 
documentos para lavratura das 
escrituras e depois tiveram os ter-
renos vendidos para outras pessoas. 
“Agiram de má-fé comigo mas, 

O vereador José Carlos Go-
mes – Cal (PTB) participou da 
solenidade em homenagem a 
Sociedade São Vicente de Paulo 
(SSVP) realizada no dia 23 de 
abril, na Câmara Municipal, 
homenageando várias pessoas 
escolhidas e indicadas em cada 
Conselho Particular da SSVP, pelo 
bom desempenho sempre em prol 
dos irmãos mais carentes.

A sessão em que se homena-
geia a Sociedade São Vicente de 
Paulo é feita anualmente e esse 
ano foi solicitada através de reque-
rimento de autoria dos vereadores 
Dr. Marcos Aurélio Villardi e 
José Carlos Gomes - Cal, que 
entendem ser “justo e merecido” 
pelo trabalho desenvolvido por 
essa entidade cujo presidente é o 
confrade José Menino de Oliveira 
que também desenvolve um ex-
celente trabalho.

Homenageados
Em 2013, a Câmara de Pin-

damonhangaba homenageou os 
seguintes confrades e consócias: 

José Bento da Cunha – Conse-
lho Central; João Bosco da Silva 
– Conselho Particular Sagrada 
Família; Geraldo Salgado da 
Silva – Conselho Particular São 
Sebastião; Antônio Alves de Mo-
raes Junior – Conselho Particular 
Sagrado Coração de Jesus; Araci 
Monteiro – Conselho Particular 

Vereador Professor Eric 
formaliza denúncia contra TER-
TERRA no Ministério Público

principalmente, com as famílias. 
E temos conhecimento também de 
que os representantes da empresa 
continuam no bairro e ameaçando 
alguns moradores, que já tiveram 
os terrenos invadidos por tratores 
que, sem autorização nenhuma, 
derrubaram árvores de espécies 
nativas e até mesmo construções. 
É um verdadeiro ato de covardia”, 
explanou o vereador.  

Agradecimento
O vereador Professor Eric 

agradece ao Subprefeito de Morei-
ra César, Manoel Pereira Santos, o 
Mané, por serviços executados nos 
bairros Padre Rodolfo e Vale das 
Acácias. “Agradeço o empenho 
que nosso subprefeito demons-
trou, pois havíamos reivindicado 
iluminação nas quadras espor-
tivas dos bairros Padre Rodolfo 
e Vale das Acácias. Enviamos 
requerimentos ao Executivo e à 
Subprefeitura de Moreira César 
e os serviços foram executados. 
Agradeço ao Mané por atender 
mais essas importantes reivin-
dicações”, salientou o vereador 
Professor Eric.

Cal participa de sessão 
solene em homenagem 
aos Vicentinos

de Moreira César; Juliana Rosa 
Silva – Conselho Particular de 
Pindamonhangaba; Maria Ra-
mos Dias – Conselho Particular 
Vila São Benedito; Nalva Celina 
Leite – Conselho Particular Santo 
Antônio do Pinhal; Otávio Ribeiro 
da Silva – Conselho Particular 
do Campos do Jordão; Bertino 
Salgado – Conselho Particular 
Nossa Senhora do Bom Suces-
so; João Estevam dos Santos 
– Homenagem Póstuma, que no 
ato solene foi representado por 
Fabrício Santos.

O vereador Cal parabeniza a 
todos os vicentinos homenagea-
dos e, particularmente, as consó-
cias Araci Monteiro do Conselho 
Particular de Moreira César e 
Maria Ramos Dias, do Conselho 
Particular da Vila São Benedito, 
que com 95 anos de idade é um 
exemplo de pessoa para os seus 
filhos, netos, bisnetos, parentes 
e todos aqueles que a conhecem.

aciMa, cal entrega a hoMenageM a sra. 
Maria raMos dias, do conselho Particular 
Vila são benedito. ao lado, o Vereador 
concede a honraria a araci Monteiro, do 
conselho Particular de Moreira césar 

O vereador Janio Ardi-
to Lerario (PSDB) agrade-
ce ao prefeito pela cons-
trução de uma lombada  
na  Av. Fontes Júnior. O 
vereador disse que no lo-
cal há muitos registros de 
acidentes com frequência, 
comprometendo a vida de 
muitas pessoas que pas-
sam por ali e que por isto 
foi implantada a lombada.

O vereador encaminhou 

O vereador Martim Cesar (DEM) encaminhou Indicação ao 
Executivo, solicitando providências para que seja feito melhorias 
no leito carroçável e perenização da Estrada Municipal Maria 
Júlia do Amaral, no Pinhão do Borba, e ainda colocar cascalho, 
pois este é um local que fica muito ruim na época das chuvas, 
devido ao grande trânsito de veículos. Com a perenização serão 
evitados os atoleiros, comuns neste trecho da estrada.

Caçamba de Lixo
Outro pedido do vereador Martim Cesar para o Pinhão do 

Borba é para que seja colocada uma caçamba de lixo na Estrada 
Municipal Comendador Ettore Afarelli, próximo à Igreja, num 
terreno que está sendo usado como bota-fora.

“Bota-fora”
Atento às questões ambientais, o vereador Martim Cesar fez 

Indicação ao Executivo para que seja feito um levantamento 

Janio agradece ao Prefeito 
pela construção de lombada 
na Avenida Fontes Júnior

o pedido que foi pronta-
mente atendido pelo Exe-
cutivo. Janio Lerario disse 
que “a região possui um 
grande fluxo de veículos, 
principalmente nos horá-
rios de pico, devido a lo-
calização de um colégio”. 
Com a colocação desta 
lombada, os motoristas vão 
reduzir a velocidade de seus 
veículos, garantindo mais 
segurança à todos.

Martim Cesar 
solicita “perenização” 
no Pinhão do Borba

minucioso em nossa cidade, apontando as áreas utilizadas ir-
regularmente como depósito de lixo, para que seja implantado 
um programa de colocação de caçambas em todas estas áreas, 
bem como um Programa de Educação Ambiental, orientando 
os moradores destas localidades sobre os prejuízos à saúde, 
causados com a adoção desta prática irregular.  “Somente com 
uma orientação dirigida para os problemas ambientais é que a po-
pulação será conscientizada de sua responsabilidade na conservação 
do meio ambiente”, enfatiza o vereador Martim Cesar.

O vereador Dr. Marcos Aurélio 
Villardi (PR) homenageou a Socie-
dade  São Vicente  de Paulo – SSVP  
na Sessão Solene realizada pela 
Câmara de Vereadores, no dia 23 de 
abril. Esta homenagem foi realizada 
atendendo ao Requerimento nº 
724/2013, de 25 de março de 2013, 
de autoria do Dr. Marcos Aurélio e 
subscrito pelo vereador Cal.

A Sociedade de São Vicente de 
Paulo, é uma conceituada organi-
zação e um movimento católico 
internacional de leigos fundado na 
França, há 180 anos, por Antônio 
Frederico Ozanam. A SSVP chegou 
ao Brasil, oficialmente, em 16 de 
novembro de 1872 e, em Pinda-
monhangaba, foi instalada em 27 
de abril de 1911. São 102 anos de 
trabalhos exemplares na cidade 
de Pinda. Prestar serviços aos que 
estiverem em dificuldades, levá-los 
a Deus, sempre que possível e 
aliviar o sofrimento e promover a 
dignidade e a integridade do homem 
são missões que fazem parte do dia 
a dia dos vicentinos.  A SSVP não 
somente procura mitigar a miséria, 
mas também descobrir e remediar 
as situações que a geram. 

Na Sessão Solene, foram 
homenageados os seguintes con-
frades e consócias: José Bento 
da Cunha (Conselho Central); 

João Bosco da Silva (Conselho 
Particular Sagrada Família); Ge-
raldo Salgado da Silva (Conselho 
Particular São Sebastião) Antônio 
Alves de Moraes Júnior (Conselho 
Particular Sagrado Coração de 
Jesus); Araci Monteiro (Conselho 
Particular de Moreira César); 
Juliana Rosa Silva (Conselho 
Particular de Pindamonhangaba); 
Maria Ramos Dias (Conselho 
Particular da Vila São Benedito); 
Nalva Celina Leite (Conselho 
Particular de Santo Antônio do 
Pinhal); Otávio Ribeiro da Silva 
(Conselho Particular de Campos 
do Jordão); João Izabel dos San-
tos (Conselho Particular de São 
Bento do Sapucaí); Bertino Sal-
gado (Conselho Particular Nossa 
Senhora do Bom Sucesso) e João 
Estevam dos Santos (Homenagem 
Póstuma).

O vereador Dr. Marcos Auré-
lio presidiu a Sessão e, falando em 
nome do Legislativo, observou 
que “a SSVP chegou à Pindamo-
nhangaba em 27 de abril de 1911 
e de lá até esta data só têm feito o 
bem às pessoas mais necessitadas. 
Por isso, é que os confrades e con-
sócias são merecedores de todas 
as honrarias, porque levantam a 
bandeira da caridade, do amor, da 
justiça e da fraternidade”.

Dr. Marcos Aurélio 
homenageia a Sociedade 
São Vicente de Paulo

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) está solicitan-
do ao Executivo que realize 
estudos visando a constru-
ção de portais nas entradas 
da cidade, para atender os 

Felipe César – FC pede 
a construção de portais 
nas entradas da cidade

turistas que visitam nossa 
cidade, com instalação de 
câmeras que poderão con-
tribuir para a segurança da 
população.

“A maioria das cidades, 
principalmente as turísticas 
apresentam um portal nas 
suas entradas, que atendem 
tanto aos turistas com as 
indicações dos principais 
pontos turísticos da cidade; 
como também na segu-
rança, com instalação de 
câmeras e guardas munici-
pais que poderão atuar em 
conjunto com as policias 
civil e militar”, destaca o 
vereador.

Cemitério em
Moreira César
O vereador Felipe César 

– FC reitera ao prefeito a 

realização de estudos e pro-
vidências para a implantação 
de um Cemitério Municipal 
para atender os moradores da 
região do Distrito de Moreira 
César.

É importante res-
saltar que o Distrito 
conta hoje com uma 
população superior a 
50 mil habitantes e 
que essa necessidade 
é uma carência de 
várias anos, causando 
transtorno e sofri-
mento para muitas fa-
mílias num momento 
de profunda dor. “Há 
mais de 15 anos venho 
pedindo a construção 
de um cemitério em 
Moreira César. Pinda-
monhangaba necessita 

de um novo local, o cemitério 
municipal se encontra lotado 
e sem condições de novos tú-
mulos. Como Moreira César 
não possui um local adequa-
do, vimos aí a importância de 
um novo cemitério”, destaca 
o vereador. 

Posto de Saúde 
do Ribeirão Grande
Outro pedido do verea-

dor Felipe César – FC ao 
prefeito e ao Secretário de 
Saúde é  o retorno do Posto 
de Saúde e Posto Odonto-
lógico no Ribeirão Grande 
o mais breve possível. De 
acordo com o vereador esta 
solicitação se faz necessária 
devido a grande população 
da região que não conta 
com o atendimento desta 
solicitação, tendo que se 
deslocarem até a cidade.
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Palácio legislativo Dr. geralDo José roDrigues alckmin

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

acesse: www.camaraPinDa.sP.gov.br

Departamento De ComuniCação

Diretora De ComuniCação:
natália lugli Sper

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

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

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

D
ir

et
o

r
ia

 D
e 

C
o

m
u

n
iC

a
ç

ã
o
/C

VP

Diretoria De ComuniCação/CVP

Fotos: assessoria Do VereaDor magrão/CVP

VereaDor toninho Da farmáCia

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 Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
esteve em reunião com o 
Secretário de Saúde, Dr. Isael 
Domingues e o Diretor de Saú-
de, Dr. Evandro Carlos Gomes 
para tratar dos novos rumos 
da Saúde na cidade. Foram 
discutidos diversos assuntos, 
e o Secretário se prontificou a 
trabalhar incansavelmente para 
sanar os problemas na área da 
Saúde. Disse que regularizar 
as prioridades de atendimento 
através de critérios de gravida-
de será um dos primeiros atos de 
seu governo, isso segundo ele, 
irá desafogar os atendimentos 
emergenciais na medida em 
que os casos mais graves forem 
atendidos.

Um dos pontos levanta-
dos pelo vereador Professor 
Osvaldo foi a humanização 
do atendimento que segundo 
inúmeros munícipes tem dei-
xado a desejar, e para isso o Dr. 
Isael encaminhará ao Centro de 

ORDEM DO DIA

14ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 

Alckmin”, no próximo dia 29 de abril de 2013, 
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 13/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “De-
nomina a Avenida 02 do Loteamento Industrial e Comercial Jathay de ODAIR 
PESSOTTI”.

 Pindamonhangaba, 24 de abril de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

TRIBUNA LIVRE: Sra. Maria Aparecida Camargo.

Projetos de Lei em Fase de Tramitação:  ANO 2013.
1. Projeto de Lei n° 01/2013, do Vereador Martim Cesar, que “Denomina uma via pública do Município, no Loteamento Vitória Vale 
III, de BENEDICTO CLAUDIANO”. (Adiado por 60 dias – 17/05/2013).
2. Projeto de Lei n° 02/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina o Parque da Juventude de LIGIA MARIA FERREIRA 
DA FONSECA”.
3. Projeto de Lei n° 03/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Rua Particular de LUIZ GREGÓRIO”.
4. Projeto de Lei n° 04/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina uma rotatória do Município, localizada na Rodovia Caio 
Gomes Figueiredo, de MARIANA AUGUSTA FERNANDES DE QUEIROZ”. (Adiada – aguardando documentação).
5. Projeto de Lei n° 05/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Travessa no Bairro Cruz Pequena de MARIA JOSÉ 
CARDOSO DA SILVA”. (Adiado por 30 dias – 15/05/2013)
6. Projeto de Lei n° 06/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Dispõe sobre exigências urbanísticas par aprojetos de loteamentos”.
7. Projeto de Lei n° 07/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche do Loteamento de Interesse Social 
Liberdade, no Distrito de Moreira César, de ESMERALDA SILVA RAMOS”. (Adiado – aguardando complementação de documentos)
8. Projeto de Lei n° 08/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Escola Municipal do Residencial Morumbi, 
de Professora ODETE CORRÊA MADUREIRA”.
9. Projeto de Lei n° 10/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina o Centro Comunitário do Loteamento Mombaça 
de MARIA SACRAMENTO DA SILVA”.
10. Projeto de Lei n° 11/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Denomina o Centro Comunitário do Loteamento Residencial 
Vila São Paulo de CENTRO COMUNITÁRIO PROFESSORA FRANCISCA PIRES VIEIRA (Dona Chiquinha)”.
11. Projeto de Lei n° 12/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche localizada na Rua Major José dos Santos 
Moreira, em terreno desapropriado do Sindicato Rural de Pindamonhangaba de TEREZINHA MACEDO PEDRO DE ANDRADE”.
12. Projeto de Lei n° 17/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão, que “Denomina a UBS – UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE, localizada na Alameda das Grevíleas II, no Bairro Terra dos Ipês II, neste município, de BENEDITO MARCELINO DA SILVA”.
13. Projeto de Lei n° 25/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de 
vacinação para matrícula anual na rede municipal pública e privada de ensino do Município de Pindamonhangaba”.
14. Projeto de Lei n° 30/2013, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, que “Autoriza o Município de Pindamonhangaba 
a firmar convênio com Escolas Particulares de Educação Infantil, objetivando o aumento de ofertas de vagas com a concessão de 
“Bolsas Creches” às crianças que não obtenham vagas na rede municipal e dá outras providências”. 
15. Projeto de Lei n° 43/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar”.
16. Projeto de Lei n° 44/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar”.
17. Projeto de Lei n° 51/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 e dá 
outras providências”.

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) solicita ao 
prefeito Vito Ardito Lerario 
a construção de uma RE-
MEFI na região do bairro 
do Bosque, para atender 
a demanda de alunos dos 
bairros Bosque, Crispim, 
Santana e Andrade.

O pedido leva em con-
sideração o aumento do 
número de crianças com 
idade escolar na região e 
também a escola de educa-
ção infantil Manoel César 
Ribeiro e a REMEFI An-
dré Franco Montoro estão 
trabalhando no seu limite 
máximo de alunos em sala 
de aula.

Lembrando que es te 
assunto foi abordado com 
a antiga administração e 
volta a pauta pois, com 
esta nova gestão a visão 
educacional é mais ampla, e 
a Prof. Beth Cursino, Secre-

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

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

“Muitas crianças e adoles-
centes estão deixando de ter um 
atendimento mais qualitativo e 
eficiente em razão da atual situ-
ação, o que tem gerado grande 
preocupação nos conselheiros”. 
“As pessoas precisam ser tratadas 
com mais atenção, sobretudo, 
nesta fase em que estão definindo 
sua personalidade”, observa o 

Toninho da Farmácia solicita 
a construção de uma Escola 
Municipal no Bosque e Crispim

tária de Educação, estará 
atenta a esta revindicação.

No futuro situação vai 
se agravar ainda mais, pois 
já estão em fase de cons-
trução empreendimentos 
imobiliários nos bairros 
Crispim, com 15 torres de 
apartamentos e no Santana, 
com mais de 350 unidades 
habitacionais, nas proxi-
midades do supermercado 
SEMAR. 

“Faço esta solicitação à 
prefeitura pois são muitos 
os pais de alunos que estão 
sendo obrigados a matricu-
larem seus filhos na REME-
FI Dulce Pedrosa Romeiro 
Guimarães, no bairro Boa 
Vista, causando com isso 
um grande transtorno, já que 
nem todos podem acompa-
nhar seus filhos devido aos 
seus compromissos profis-
sionais”, disse Toninho da 
Farmácia”.

Na manhã da última quarta-
feira, dia 17, o vereador Carlos 
Eduardo de Moura -  Magrão (PPS) 
visitou a Secretaria de Educação e 
Cultura e participou de uma reu-
nião com a titular da pasta, Profes-
sora Elizabeth Cursino Rodrigues. 
O vereador queria conhecer o plano 
de trabalho da Secretária e tratou 
de temas de grande relevância  
como a falta de vagas nas escolas 
“Remefis” e creches; a constru-
ção, manutenção e ampliação das 
escolas “Remefis” do município, 
em especial, as Remefis “Padre 
Zezinho”, da Vila São Benedito e 
“ Escola Remefi do bairro Jardim 
Morumbi; e o atraso na entrega dos 
Kit escolares, onde ficou acordado 
que estes Kits estarão sendo entre-
gues até o final do mês.

Além disso, o representante do 
Legislativo fez uma retrospectiva 
das ações e problemas apresen-
tados pela área da educação, que 
precisam ser sanados.

Magrão aproveitou para apre-
sentar proposituras de sua autoria 
que visam aperfeiçoar os serviços 
da educação do município, como 
por exemplo, a construção de 
mais creches. Ele pediu, ainda, a 
intervenção da Secretária da Edu-
cação para o retorno do segundo 
grau na Escola “Professora Eunice 
Bueno”, no Pasin. “Estarei ao 
longo do meu mandato lutando por 

Vereador Magrão 
realiza reunião com 
Secretária da Educação

melhorias na área da educação da 
cidade, principalmente para nossos 
professores, para que eles tenham 
mais condições de trabalho, qua-
lificação e um Plano de Carreira, 
Além disso, vou solicitar a cons-
trução de mais creches na cidade, 
principalmente nos bairros mais 
carentes e a construção de mais 
salas de aulas com a finalidade de 
atender a Emenda Constitucional 
nº 59”, destaca Magrão.

O vereador Magrão enfatiza 
que as metas educacionais a serem 
cumpridas pelos prefeitos eleitos 
no final de 2012, até o fim de 
seus mandatos, é uma obrigação 
constitucional e devem assegurar 
matrícula gratuita na Educação 
Infantil a todas as crianças de 4 e 
5 anos. Aprovada em novembro de 
2009, a Emenda Constitucional nº 
59 prevê o atendimento de 100% da 
população de 4 a 17 anos nas redes 
públicas de Ensino. E estabelece 
que os gestores públicos têm até 
2016 para cumpri-la.

“A reunião foi muito útil, pois a 
Professora Elizabeth Cursino falou 
um pouco das suas intenções para 
administrar a pasta da Educação. 
Em contrapartida levei algumas su-
gestões e solicitações dos muníci-
pes. Desejo a professora Elisabete 
Cursino uma ótima administração 
à frente da Secretaria de Educação 
da cidade”, conclui Magrão.

reunião Com 
seCretária 

Beth Cursino 
foi proDutiVa 

e Deixou o 
VereaDor 

magrão muito 
satisfeito Com 
os resultaDos 

Professor Osvaldo discute 
os rumos da saúde junto
ao Secretário de Saúde

Referência em Saúde do Traba-
lhador – CEREST,  um plano 
de capacitação e humanização 
dos funcionários da Saúde 
no prazo máximo de 30 dias, 
essa capacitação diz respeito 
à transformação dos modelos 
de atenção, atendimento e 
gestão nos sistemas de Saúde, 
comprometendo o funcionário 
com a construção de uma nova 
relação dos usuários em sinto-
nia com melhores condições 
de trabalho.

Na mesma reunião, o Se-
cretário ressaltou que fez um 
contrato emergencial de quatro 
meses com a Santa Casa de 
Misericórdia. “É importante ter 
oportunidade de dialogar com o 
Secretário da Saúde para buscar 
soluções neste setor que carece 
de atenção em nossa cidade, 
pois devemos focar nossos 
pensamentos nas soluções e 
não somente nos problemas”, 
destaca o vereador Professor 
Osvaldo.

Ricardo Piorino 
solicita nova unidade
do Conselho Tutelar

“A demAndA é muito grAnde e o distrito

de moreirA CésAr seriA um loCAl ideAl”
vereador. 

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

Casa da Mulher
Piorino tem insistido tam-

bém junto ao Poder Executivo, 
a realização de estudos urgentes 
visando a criação da Casa da 
Mulher. De acordo com o par-
lamentar, a medida visa coibir o 
aumento de ocorrências abusivas 
em detrimento da integridade 
física e moral contra as mulheres. 
“As ocorrências são assustadoras 
e têm aumentado muito nos úl-
timos anos”. “A criação da Casa 
da Mulher é uma ação protetiva, 
além de agir de forma preventiva, 
dando todo o suporte para a clas-
se, tendo em vista que contarão 
com profissionais especializados 
”, afirmou o vereador Ricardo 
Piorino.

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) participou na manhã da 
última terça-feira, dia 23, da aber-
tura do curso de capacitação do 
Programa Município VerdeAzul, 
no Parque do Itaim, em Taubaté. 
“Não poderia deixar de prestigiar 
este evento do meu particular amigo 
e companheiro de legenda Bruno 
Covas”, disse Roderley.

O evento contou com a presença 
de autoridades do Poder Executivo 
do Estado, da cidade e da região, 
como o Prefeito de Taubaté, Ortiz 
Júnior e o Secretário Estadual de 
Meio Ambiente, Bruno Covas.

Durante a solenidade foram 
destacadas a importância de se de-
senvolver projetos de sustentabili-
dade como o Município VerdeAzul 
e principalmente a necessidade de 
existirem interlocutores que fomen-
tem o projeto em suas cidades para 
o efetivo sucesso das ações.  

Representando Pindamonhan-
gaba, estiveram presentes o Diretor 
Municipal de Meio Ambiente, 
Ronie Paiva Teixeira de Freitas e 

Roderley Miotto participa 
de evento com Secretário do 
Meio Ambiente Bruno Covas

o vereador Roderley Miotto, que 
aproveitaram a oportunidade e 
comentaram com Covas a possibili-
dade de intensificar o município no 
ranking ambiental. “Foi um encon-
tro produtivo, e em conversa com o 
Secretário Bruno Covas, falamos da 
possibilidade de reposicionarmos 
Pindamonhangaba e suas políticas 
públicas no Programa, revitali-
zando e protegendo o Patrimônio 
Público”, destaca o parlamentar.

O Programa VerdeAzul é uma 
ação do governo do Estado de São 
Paulo, e visa estimular e capacitar as 
prefeituras a implementarem e de-
senvolverem uma agenda ambiental 
estratégica, ganhando assim eficiência 
na gestão ambiental e desenvolvendo 
aspectos positivos e benéficos aos 
municípios. A Secretaria do Meio 
Ambiente oferece capacitação técnica 
às equipes locais e lança anualmente 
o Ranking Ambiental dos municípios 
paulistas. Pindamonhangaba, no pas-
sado, já tentou participar, e atualmente 
estuda as possibilidades de receber o 
Programa. 

Bruno CoVas, VereaDor roDerley miotto e ronie paiVa, ConVersam antes Do eVento 
no parque Do itaim, em tauBaté

assessoria Do VereaDor roDerley miotto/CVP



Pindamonhangaba, sexta-feira, 26 de abril de 2013

Tribuna do Norte Cultura & lazer8

Canções de Roberto Carlos embalam 
espetáculo de dança nesta sexta

MaRia FeRnanda Munhoz
Pindamonhangaba rece-

be o espetáculo “As Canções 
que Você Dançou pra mim”, 
com a Focus Cia de Dança, 
nesta sexta-feira (26), às 21 
horas, na Quadra dos Sa-
lesianos. O espetáculo tem 
entrada gratuita e será reali-
zado ao som de mais de 70 
músicas interpretadas pelo 

cantor e compositor Roberto 
Carlos. 

A apresentação está sen-
do trazida à cidade graças 
à parceria da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
do Departamento de Cultu-
ra, com o Circuito Cultural 
Paulista, realizado pelo Go-
verno do Estado. 

No palco, quatro casais 

são embalados pelas músi-
cas que marcaram época e 
que já se tornaram clássicos 
da MPB. O espetáculo é su-
cesso de crítica e de público 
por onde passa e será apre-
sentado pela primeira vez 
em Pindamonhangaba. 

“As canções...” tem 55 
minutos de duração e classi-
ficação livre. 

MaRia FeRnanda Munhoz
As obras de reforma do 

espaço teatro-galpão conti-
nuam em ritmo acelerado. 
Na última semana, diversas 
ações foram finalizadas no 
local. 

As 250 novas poltronas 
estofadas já foram instaladas, 
incluindo especiais para defi-
cientes e também para pesso-
as com obesidade. Também 
foi realizada a instalação de 
luzes de emergência em todo 
o prédio e foram trocadas to-
das as calhas de iluminação, 
por outras mais modernas e 
seguras. 

Atualmente, o contrapiso 

dos camarins está sendo pre-
parado para receber a instala-
ção do piso. 

Além dessas melhorias, 
o prédio já recebeu pintura 
interna e externa, reforma 
dos banheiros, construção 
de sanitário para deficientes, 
colocação de piso em todo o 
espaço, além de piso especial 
na rampa de acesso. 

Outras obras ainda estão 
sendo realizadas para a ade-
quação do prédio. A intenção 
é oferecer mais conforto e co-
modidade para artistas e pú-
blico que frequentam o local, 
único espaço teatral da cida-
de atualmente.

obras de reforma continuam 
no espaço teatro-galpão

MaRia FeRnanda Munhoz
O Museu Histórico e Pedagógico Dom 

Pedro I e Dona Leopoldina está inician-
do a exposição indígena, com peças e 
informações, sobretudo, a respeito dos 
índios Puris, que viviam na região do 
Vale do Paraíba na época do Descobri-
mento. Abrilhantando o início da mostra, 
o local recebeu, na quarta-feira (24), a 
visita do índio Ibã, da tribo Kaxinawá, 
aldeia Lago Lindo Rio Jordão, localizada 
no Acre, e que estava na cidade para a 
divulgação de sua cultura huni kuin. 

Vestido a caráter e com as pinturas 
de seu povo, Ibã conversou com turis-
tas que passaram pelo Museu durante 
o dia – incluindo três turistas norte-
-americanos –e realizou uma dinâmica 
com alunos da escola municipal Félix 
Adib, do Lessa, e com os alunos de es-
colas municipais participantes do projeto 
“Conheça Pindamonhangaba”, realizado 
pelo Departamento de Turismo. 

No encontro com as crianças, foi 
apresentado um vídeo sobre os povos 
indígenas, fotos da tribo Kaxinawá e Ibã 
falou a respeito de seus costumes e tra-

dições, contando um pouco do dia-a-dia 
de sua comunidade. As crianças pude-
ram fazer perguntas e conhecer mais 
sobre os povos indígenas. 

Para a professora Margareth Silva 
Torres, que acompanhou as crianças do 
5º ano B da escola municipal Félix Adib, 
o encontro dos alunos com Ibã foi muito 
importante, porque complementou o 
trabalho já realizado em sala de aula, por 
meio de cartazes e fotos. Com o encon-
tro, as crianças puderam comprovar, pes-
soalmente, a teoria ensinada em classe, 
desmistificando a figura do indígena. 

Ibã permanece em Pindamonhan-
gaba até o final deste mês. Ele está 
participando de cerimônias ligadas à 
ayahuasca, bebida culturalmente uti-
lizada por sua tribo, e divulgando o 
festival Xina bena, da cultura huni kuin, 
realizado de 20 a 25 de junho, em sua 
aldeia no Acre. Para ele, o trabalho com 
as crianças é muito agradável. Ibã disse 
que, com esse contato, se sente como 
se estivesse com as crianças de sua 
tribo, por toda a alegria e pureza que 
existe dentro delas.

Maria Fernanda Munhoz 

Museu de Pinda recebe 
visita de índio Kaxinawá

Além de conversar com os alunos, o índio Ibã realizou uma dinâmica com o grupo

Equipes de Cultura e Obras acompanham as melhorias

A apresentação será gratuita, na Quadra dos Salesianos, às 21 horas

Divulgação

Célia Lima
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Cintia Camargo
Com o objetivo de enri-

quecer, complementar e con-
textualizar os conteúdos tra-
balhados nas aulas de História 
e Geografia do 4º ano do En-
sino Fundamental do Colégio 
Bom Jesus Externato, foi re-
alizado um encontro entre os 
alunos da escola e o prefeito 
de Pindamonhangaba.

Segundo informações da 
assessora pedagógica da esco-
la, Clemilde Duarte, o assunto 
abordado contribuiu e enri-
queceu ainda mais o projeto 
trabalhado com a turma “Co-
nhecendo meu Município”, 
quando foram abordadas al-
gumas questões relacionadas 
à gestão municipal, o trabalho 
da Prefeitura e suas secretarias.

“Os alunos ficaram encan-
tados com a tarde que tiveram 
com o prefeito e por tudo que 

Administração municipal é tema 
de trabalho do Colégio Bom Jesus

Prefeito e alunos conversam sobre administração pública

Cíntia Camargo

odirley Pereira
A limpeza do córrego do 

Barranco Alto, no Distrito de 
Moreira César, é um das ati-
vidades da Prefeitura de Pin-
damonhangaba para a preser-
vação ambiental.

Nas últimas semanas, as 
margens do córrego, que pas-
sa por grande parte do dis-
trito, têm recebido capina e 
remoção de sujeira e outros 
elementos, como sofás, mó-
veis e entulho.

A retirada destes materiais 
impede a poluição do Barran-
co Alto, e evita erosão e ala-
gamentos. De acordo com a 
Subprefeitura de Moreira Cé-
sar, esta semana a limpeza está 

próxima ao ‘Azeredo’ e a ex-
pectativa é concluir tudo até o 
início de maio. Por ser um cór-
rego extenso, aproximadamen-
te 4 km, o serviço dura mais 
tempo que em áreas menores.

Vale ressaltar que o su-
cesso neste tipo de serviço 
só é obtido em conjunto com 
a população, que deve evitar 
jogar lixo e entulho, preser-
vando a natureza e contri-
buindo com a sua própria 
qualidade de vida.

A Subprefeitura infor-
mou que a intenção, a partir 
de junho, é iniciar o desas-
soreamento no leito dos rios, 
córregos e ribeirões de Mo-
reira César.

Cintia Camargo
Enquanto o projeto de 

construção do Trem de Alta 
Velocidade (TAV), conhe-
cido como trem-bala, ainda 
está em discussão no âmbito 
do Governo Federal, outro 
projeto sobre trilhos, de ini-
ciativa do setor privado, em 
parceria com o governo do 
Estado de São Paulo, já está 
com o processo licitatório 
definido para o mês de outu-
bro. 

Denominado Trem Inter-
cidades, o projeto consiste 
em uma malha ferroviária 
de 430 quilômetros - com 
aproveitamento da faixa de 
domínio da CPTM - Compa-
nhia Paulista de Transportes 
Metropolitanos e velocidade 
média de 120 quilômetros 
por hora, podendo chegar a 
160 quilômetros por hora.

As obras estão previstas 
para serem iniciadas no ano 
que vem e o prazo estimado 
de conclusão é de três anos, 
segundo o vice-governador 
de São Paulo, Guilherme Afif 
Domingos. O Trem Interci-
dades vai interligar, inicial-
mente, dois principais eixos 
do Estado. O primeiro ligará 
a capital a Campinas, Ameri-
cana, Jundiaí, Santo André, 
São Bernardo, São Caetano 
e Santos e o outro ligará São 
Paulo a Sorocaba, São Ro-
que, São José dos Campos, 
Taubaté e Pindamonhangaba. 

A estação na capital de-
verá servir de ligação com o 
trem bala do governo federal 
e com o metrô paulistano. O 

trem regional começa a sair do papel

maria Fernanda munhoz
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba está pos-
sibilitando a formação 
em curso superior de 16 
professores da Remefi - 
Rede Municipal de Ensino 
Fundamental e Infantil. A 
Secretaria de Educação 
da Prefeitura faz parte do 
Programa de Formação de 
Professores, do Ministério 
da Educação, que visa 

oferecer bolsas de estudo 
aos professores que ainda 
não possuem a primeira 
licenciatura.

As aulas estão sendo 
realizadas na Unitau - 
Universidade de Taubaté 
e os professores recebem 
100% de bolsa. 

Segundo informações 
da Secretaria de Educação 
da Prefeitura, o programa 
federal conta com três 

etapas: primeira licencia-
tura, segunda licenciatura 
e especialização. A inten-
ção é participar das próxi-
mas etapas, futuramente. 

O sistema de inscrição 
e a execução do curso são 
realizados pela plataforma 
Paulo Freire, um siste-
ma de interatividade que 
possibilita aos professo-
res que façam cursos de 
extensão cultural. 

aprenderam, agradecem pela 
sua atenção e por oportunizar 
esta vivência tão rica e sig-
nificativa. Com certeza este 
momento ficará marcado na 
vida de cada um”, salientou a 
assessora pedagógica.

Para o prefeito, a opor-
tunidade também foi muito 
importante, já que mostra o 
trabalho da administração, 
sempre pronta a apoiar e va-
lorizar os projetos educacio-
nais do município.

Professores municipais recebem 
bolsa para formação superior

projeto foi idealizado pelo 
BTG Pactual e pela EDLP 
- Estação da Luz Participa-
ções. O montante a ser inves-
tido é de R$ 18 bilhões, no 
esquema de PPPs -  Parce-
rias Público Privadas (PPPs), 
sendo que cerca de R$ 4 bi-
lhões do governo do Estado.

“A expectativa é fechar a 
concorrência pública em ou-
tubro, para começarmos as 
obras no ano que vem”, disse 

Guilherme Afif, que também 
preside o Conselho Gestor de 
PPPs estadual. Ele ressaltou 
que os R$ 4 bilhões prove-
nientes dos cofres do gover-
no paulista “já estão previs-
tos no Orçamento”. 

Vantagens
Para o prefeito de Pinda-

monhangaba esta interliga-
ção é uma excelente notícia, 
que comprova a importância 
da cidade neste roteiro. Ele 
também afirmou a importân-
cia de se estimular o trans-
porte de passageiros sobre 
trilhos, criando uma alterna-
tiva para concorrer com os 
automóveis que estão super-
lotando as rodovias estaduais 
e com certeza vai garantir 
novos investimentos em Pin-
damonhangaba.

A criação do trem bala é 
vital para o Brasil, pois os 
aeroportos estão com a carga 
saturada e sem possibilidade 
de atender demandas futuras, 
as rodovias estão congestio-
nadas e inseguras por conta 
dos inúmeros acidentes e ex-
cesso de veículos e as via-
gens reprimidas em função 
do tempo e da inexistência de 
logística de interligação dos 
transportes aeroportuário, ro-
doviário e urbano.

Para muitos especialistas, 
o corredor Campinas-São 
Paulo-Rio de Janeiro é vital 
para a economia nacional, 
por isso a necessidade do 
desenvolvimento regional 
desses locais, gerando no-
vos empregos. Sendo assim, 
o domínio da tecnologia do 
Trem de Alta Velocidade é 
de suma importância para o 
Brasil.

Limpeza do Barranco 
Alto contribui com 
meio ambiente em 
Moreira César

Malha ferroviária 
terá 430km de 
extensão. Trem 
poderá atingir até  
160km/h

Limpeza às margens do córrego visa preservação

Divulgação

O trem intercidades também vai beneficiar os moradores do Vale do Paraíba

Divulgação
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Tribuna do Norte

(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!)

COMUNICADO
SR. ANTONIO CAETANO DA SILVA, COMPARECER COM URGÊNCIA A EMPRESA GASPAR & 
GASPAR CONSTRUÇÕES LTDA SITUADA  A RUA DR. FONTES JUNIOR Nº 898-SÃO BENEDITO-
NESTA CIDADE DE PINDAMONHANAGABA - PARA TRATAR DE ASSUNTO DE SEU INTERESSE

CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DE 2013
Convocamos todos os Conselheiros e Conselheiras, titulares e suplentes do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Pindamonhangaba – Gestão 2012/2013, para a 3ª Reunião Extraordinária de 
2013, a realizar - se:

Dia:          29/04/2013                     
Horário:    17h 
Local:        CRAS Centro
Pauta:
•   Apresentação da renúncia da atual Presidente ao Conselho e posse da vice-presidente.

Lembramos aos conselheiros titulares e suplentes que é muito importante a sua participação e 
aqueles que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) pedimos que justifiquem 
sua falta através dos emails: conselhospinda@gmail.com ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Sonia Rejane de Campos
Presidente 

DECRETO Nº 4.959, DE 16 DE ABRIL DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº 5.526, de 16 de abril de 2013,

DECRETA

Art 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, no 
Departamento de Serviços Municipais, em função do superávit financeiro apurado em 2012 e de 
adequações de investimentos neste exercício, a saber:

08.00  SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
  
08.30  Departamento de Serviços Municipais   
1025             Equipamentos em Geral  
15.451.0006.1        4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (203)   R$ 260.000,00
 
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit 
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2012, de acordo com o artigo 43, § 
1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2012 com 
o valor de R$  96.358.055,44  e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 
48.650.578,32, resultando o Superávit no valor de R$ 47.707.477,12. 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  16 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de fevereiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.960, DE 16 DE ABRIL DE 2013
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº 5.527, de 16 de abril de 2013,

DECRETA
Art 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na Secretaria de Administração, no Departamento 
de Administração/Corpo de Bombeiros, em função do superávit financeiro apurado em 2012 e de 
adequações de investimentos neste exercício, a saber:

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
  
10.21 Departamento de Administração / Corpo de Bombeiros   
1025          Equipamentos em Geral  
04.122.0041.1      4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (282)     R$ 300.000,00
   
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2012, de acordo com o artigo 
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2012 com 
o valor de R$  96.358.055,44  e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 
48.650.578,32, resultando o Superávit no valor de R$ 47.707.477,12. 

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba,  16 de abril de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

LEI Nº 5.526, DE 16 DE ABRIL DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de                    R$ 260.000,00 (duzentos e 
sessenta mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, no Departamento de Serviços Municipais, em 
função do superávit financeiro apurado em 2012 e de adequações de investimentos neste exercício, 
a saber:

08.00  SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
  
08.30  Departamento de Serviços Municipais   
1025         Equipamentos em Geral  
15.451.0006.1     4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (203)    R$ 260.000,00

Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit 
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2012, de acordo com o artigo 43, § 
1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2012 com 
o valor de R$  96.358.055,44  e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 
48.650.578,32, resultando o Superávit no valor de R$ 47.707.477,12. 
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  16 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de fevereiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.527, DE 16 DE ABRIL DE 2013

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na 
Secretaria de Administração, no Departamento de Administração/Corpo de Bombeiros, em função do 
superávit financeiro apurado em 2012 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
  
10.21              Departamento de Administração / Corpo de Bombeiros   
1025             Equipamentos em Geral  
04.122.0041.1         4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (282)         R$ 300.000,00
   
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit 
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2012, de acordo com o artigo 43, § 
1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2012 com 
o valor de R$  96.358.055,44  e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 
48.650.578,32, resultando o Superávit no valor de R$ 47.707.477,12. 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  16 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.528, DE 16 DE ABRIL DE 2013

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil, 
setecentos e cinquenta reais), no Departamento de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Social, referente ao contrato de repasse nº. 773448/2012 / MAPA / CAIXA, firmado 
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Caixa Econômica Federal.    A 
classificação orçamentária será:

05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
05.30 Departamento de Agricultura
1 025           Equipamentos em Geral
20 606 0012.5       4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (852)         243.750,00

Art. 2º.  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Caixa Econômica Federal.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  16 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.021, DE 16 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA o Sr. Clovis Sávio Simões de Paula, para o emprego de provimento em comissão de Diretor 
do Departamento Técnico e Administrativo de Obras, a partir de 02 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 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 16 de abril de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.022, DE 16 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Helder Pereira de Paula Prado, Assessor de Gestão Estratégia, 
para responder pelo Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde durante o período 
em que o Sr. Daniel Vilela Ribeiro encontrar-se em licença saúde, a contar de 18 de março de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de março de 
2013.
Pindamonhangaba, 16 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 16 de abril de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.023, DE 16 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições e nos 
termos da Portaria Geral nº 4.007, de 27 de março de 2013, Resolve REVOGAR a nomeação do Sr. 
Lucas Carneiro Carvalho para o emprego de Assessor Técnico de Agricultura.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de abril de 
2013.
Pindamonhangaba, 16 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 16 de abril de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.285 , DE 18 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, acolhido pelo Secretário de Administração, Resolve 
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.213, de 21 de novembro de 2012, 
para dar continuidade à apuração do Processo de Administrativo Disciplinar nº 012/2012, para que 
no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 12 de abril de 2013, sejam concluídos os trabalhos 
da Comissão, nos termos dos Memorando nº 414/13-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 18 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 18 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Memo nº 414/13-DRH/Procedimentos Disciplinares/Processo Interno nº 29124/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

“FALANDO SÉRIO,  eu não queria ter você por um programa, e ape-
nas ser mais um na sua cama, por uma noite apenas e nada mais” – 
Claudia Leite

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

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

ARENA 101 Pinda – 26/4 (sexta) – Felguk.  R$ 25,00. 27/4 (sábado) – 
Talis & Welinton, e Banda Brete. 30/4 (terça, véspera de feriado) – Roger 
& Rogério, e Banda Rodeio.  11/5 (sábado) – Jorge & Matheus. Elas vip 
até 1h.   Estrada Municipal Antonio Marçon, 4.900, ou  Rod. Pres. 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 
–25/4 – Alpha Valle. Domingo -  28/4 – Musical Arte.  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

BARRACÃO DO FORRÓ Taubaté  -  Quinta do  funk toda quinta-feira. 
Elas vip até 0h30, após R$ 5. Eles R$ 10, após 15.  Tel (12) 8145-5482 
e 9182-3929

CAMPOS DO JORDÃO 139º aniversário – 29/4 (segunda 16h) – Zé 
Henrique & Gabriel, Juninho Campos, e Mello. Na praça pública 

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

CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta-feira:  Quinta Sertaneja. Estrada 
Roseira-Aparecida

CERVEJARIA DO GORDO Lorena  - 27/4 – Baile do Hawaii. Péricles.  
4/5 – A Banda Charlie Browon. www.cervejariadogordo.com.br. Tel(s): (12) 
3157-6200

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

CHICKEN BEER Tremembé – 25/4 (quinta) – Banda Boteco Serta-
nejo e 2º  ambiente com funk . 26/4 (sexta) -  Videokê profi ssional e  2º 
ambiente (eletrônica). 27/4 (sábado ) - Videokê e funk (eletrônica).   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 – 5/5 (domingo 20h) - 
realiza outro baile no RECINTO SÃO VITO (de Moreira César), animado 
pela Banda Nova Dimensão.  19/5 (domingo) – 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 -  1/5 - Baile com 
banda ao vivo.  Domingo - 28/4 – Baila Comigo. Traje esporte fi no. Tel. 
3633-5389/3011-0400. E-mails: odirfreire@sieps.com.br

CONCURSO RAINHA dos Tropeiros – 5/5  (domingo 13h)  – Clube 
Dom Carmelo. Informações com Célia Lima tel (12) 9133-3416 e 9789-
3308

CONEXÃO SHOW Aparecida – 28/4  (domingo 22h) – Bailão funk. 
Av. Itaguassu, 4.285. Tel (12) 8825-2162. Ingressos: Pinda (NetoJeans)

CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  -  27/4 (sábado)  – Duas ban-
das: Três Corações, e Voo Livre.  25/5 (quinta) – Bruno & Thiago. A dire-
ção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-
-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita à 1h

CROZARIOL Tremembé – 26/4  (sexta 23h) –Noite do Adesivo à Fan-
tasia. Bandas  Espora e Obahia. Carro adesivado com motorista fantasia-
do na faixa das 11 às 1h. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br

ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava – 26/4 (sexta) – Banda 
8 Segundos e Grupo Batuque Geral. Velório do Boi. Rod. Pres. Dutra, km 
133. Tel. 3955-9420. www.estancianativasertaneja.com.br

FESTA DE QUIRIRIM Taubaté – Começa nesta quinta-feira (25/4) 
com muitos eventos, confi ra a programação completa no link: http://www.
festadequiririm.com.br/programacao.asp

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

MUTLEY Taubaté – 26/4 (sexta) – Banda Turne.  27/4 (sábado) – Hot 
Rocks. Tel (12) 3632-5540, 9184-4785 e 8134-9694. www.mutley.com.br

ÓBVIO CHOPERIA Pinda –  25/4 (quinta) – Telão rock n’ roll. 26/4 
(sexta) – Van Helen Cover SP. Banda Reunion With The Devil. 27/4 (sá-
bado) – Legião Urbana cover (7 Cidades). 28/4 (domingo) – Sundy Rock. 
2 bandas: Independentes e Schoolbeel e Htachers. Tel (12) 3648-4913.    
www.cervejariaobvio.com.br

PINDABAR Pindamonhangaba – 26/4 (sexta-feira) – Banda Rodeio.  
27/4 (sábado)  – Flash Back dos anos 70, 80 e 90. Pop rock, funk, etc. 
28/4 (domingo) – Novo Skma.  30/4 (terça, véspera de feriado) – Black & 
White. Dj David Kawakami. 1/5 (quarta) – Pagode do Trabalhador. Grupo 
Preto Cor Preta.  R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  Tel (12) 3527-0510 
/ (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126

PINDA TUNING –  No Arena 101 Pinda - 5/5 (domingo) – Campeo-
nato de som tunyng e carros rebaixados. Sorteio entre os competidores. 
Prêmios para os melhores

RANCHO SANTA FÉ Aparecida  -  26/4 (sexta) – Velório do boi. Ban-
da 8 Segundos e Grupo Batuque Geral. Após o velório, carne à vontade.  
30/4 (terça, véspera  feriado) – Banda Chapéu Brasil. Tel. (12) 3105-1663 
e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – QUINTA (21h) –25/4 
– Washington dos Teclados. SÁBADO (21h)  - 20/4 – Nova Dimensão. Tel.  
(12) 3648-4036 e 9775-0389

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

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

SERRINHA BAR ECOLÓGICO Taubaté – 30/4 – Forreggae do Mato
SKENTA Taubaté – 28/4 (domingo 16h) – Sunday Music Teen. Ho-

mem R$ 10. 3/5 (sexta 22h) – Inauguração do Pagodão. Grupo Nossa 
Amizade e top DJs. Homem e mulher na lista R$ 10,00. Tel (12) 9145-
1212 e 9149-4978. 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 – 25/4 ( Quintaneja) – Talis & Welinton, e 
Jorge Dimas e João. Lista vip com Luzera (9171-8990 e 7811-9776). 30/4 
(terça, véspera de feriado) – Black & White Revival. Dinia, Unika e Pucci. 
Em frente ao Taubaté Shopping Center

VILLA SERTANEJA São José – SEXTA-FEIRA – 26/4 (sexta) – Festa 
da porca e parafuso. Marlon & Marcelo. Elas free até 0h30. SÁBADO  – 
27/4 – Pagofunk. Mc Frank, Japa do Funk e DJs. Elas free até 1h. Fazen-
da Brumado.  Estrada Municipal Jardim de Allah, 360. Tel (12) 3911-6992

VINIL CLUBE Pinda –  1/5 (sábado) – Mc Lon. As 300 pessoas que 
chegarem às 20h no dia da festa, participação de um coquetel com bebi-
das na faixa até 22h.  http://www.vinilclub.com

Paula Fernandes:  
veja quando receber seu 
ingresso de volta 

A CRT e Jeito de 
Mato Produções infor-
mam que está sendo 
feita a devolução de in-
gresso do show de Paula 
Fernandes, que seria na 
Ferroviária (adquiridos na 
tesouraria do clube) 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

O comunicado é assinado por Carlos Renato Teixeira Rosa Sil-
va – CRT Produções e Eventos, e Gisele Correard Greco Monteiro, 
advogada, OAB-SP 246.007.

Entre abril e maio a conversa frequente entre trovadores são 
os Jogos Florais de Nova Friburgo. Foi o evento que deu início à 
gloriosa era dos concursos de trova por todo o País, cuja primeira 
versão, sob a idealização e coordenação de Luiz Otávio e J. G. 
de Araújo Jorge, ocorreu no ano de 1960. Sem falhar uma única 
edição, em 2013 vivenciamos a realização de nº 54.

Também é comum, entre os trovadores, falar-se sobre a hon-
raria instituída pelo próprio Luiz Otávio em Nova Friburgo, - refi ro-
-me ao título de “Magnífi co Trovador” - que é disputado acirrada-
mente em dois gêneros: o lírico/fi losófi co e o humorístico. Para 
conquistá-lo no gênero lírico/fi losófi co é necessário, por três anos 
consecutivos, classifi car uma trova entre as “dez mais”. Já o gê-
nero humorístico é ainda mais complexo: é preciso, pelos mes-
mos três anos consecutivos, classifi car uma composição entre as 
“cinco mais”.

E são poucos a conseguir esse feito. Entre os líricos/fi losófi -
cos temos 16 poetas vivos: Almerinda Liporage, Antonio Carlos 
Teixeira Pinto, Arlindo Tadeu Hagen, Carolina Ramos, Edmar Ja-
piassú Maia, Edna Valente Ferracini, Izo Goldman, José Ouver-
ney, José Tavares de Lima, Luna Fernandes, Maria Nascimento 
S. Carvalho, Marilúcia Rezende, Octávio Venturelli, Pedro Mello, 
Pedro Ornellas e Sérgio Ferreira da Silva. E na categoria Humor 
são apenas 7: Antonio Carlos Teixeira Pinto, Campos Sales, Ed-
mar Japiassú Maia, José Tavares de Lima, Pedro Ornellas, Sérgio 
Ferreira da Silva e Therezinha Dieguez Brisolla.. A maioria abso-
luta, ao atingir esse nobre degrau, já detém, entre seus próceres, 
uma imensa parcela de reconhecimento. E todos passam a ter 
“cadeira cativa” nos festejos de todos os anos na belíssima cida-
de serrana que sedia anualmente o evento.  A luta para alcançar 
tão ambicionado objetivo é titânica. E alvo de intensas comemo-
rações, quando bem sucedida.

Agora passarei do elemento real para o fantasioso. Não só 
fantasioso, como eu diria que até inimaginável. Mas eu me atrevo 
a imaginá-lo. É o seguinte:

Sonhei, um dia, que houvera enviado para Nova Friburgo três 
trovas em nome de minha esposa e, coincidentemente, uma de-
las acabou obtendo  bela classifi cação entre as trovas líricas. No 
ano seguinte, entusiasmado com a brincadeira que dera certo, 
repeti a iniciativa e, - sorte ou azar - ela voltou a classifi car-se. 
Pensei, então: como eu não tenho o título de “Magnífi co” (no so-
nho eu realmente não o possuía) e minha esposa, agora, está 
na iminência de consegui-lo, por que não tentar a cartada deci-
siva? Posso perfeitamente lograr a conquista por vias indiretas. 
Ocorre que - azar ou sorte - antes que pudesse tentar a proeza 
pela terceira vez, um insistente pernilongo (que poderia até ser a 
providencial incorporação de algum magnífi co trovador já faleci-
do) picou-me com vontade, e com tanta fúria, que acordei, sem, 
obviamente, consumar o insidioso intento.    

Ainda bem, pois, mesmo em se tratando de um sonho (ou pe-
sadelo?), uma incursão vitoriosa nesse sentido poderia implicar 
no comprometimento e na valorização do importante título.  Terí-
amos, pela primeira vez na história da Trova e dos Jogos Florais 
de Nova Friburgo, um Magnífi co Trovador “Fake”!

Bem, agora retomemos o fi o da realidade. Chega de imaginar 
o inimaginável. Até porque tenho absoluta certeza de que nin-
guém seria capaz de engendrar e executar um plano tão diabóli-
co, em se tratando de uma saudável competição literária entre ir-
mãos de sonhos. Afi nal, que loucura seria tudo isso, não acham?

Pronto.  Já acordei. Deus me livre, hein! De vez em quando a 
gente tem cada pesadelo que não convém nem fi car lembrando 
depois.  Muito menos publicá-lo em portais e redes sociais!...      

MAGNÍFICO TROVADOR... FAKE???
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Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Balthazar - 20 - A casa dos Marcondes)

Lembranças de Bal-
thazar de Godoy Moreira 
(1898/1969), conforme série 
de crônicas publicadas por 
ele em 1963 neste jornal.   

O solar do Dr. Francisco 
Romeiro na rua dos Andra-
das, demolido em 1965, para a 
construção do Centro Comer-
cial 10 de Julho, fato mencio-
nado na edição anterior dessa 
página de história, está incluí-
do entre  algumas construções 
que, acreditamos,  por conta 
do valor histórico, mereciam 
a melhor sorte da restauração 
e conservação. Ainda que não 
fossem consideradas exem-
plares arquitetônicos de uma 
determinada época, haveriam 
de enriquecer o patrimônio 
histórico e cultural, visível e 
evidente da Princesa do Norte, 
hoje do Cone Leste.  

Nesta edição vamos com 
Balthazar vasculhar os es-
combros memoriais de mais 
uma desses casarões  onde as 
reminiscências passeavam, 
passos rangendo as grossas 
tábuas do assoalho... o sobra-
do dos Marcondes.  

Sem nossas providenciais  
interrupções a pretexto de 
tecer considerações, referên-
cias ou acrescentar outras in-
formações (guardamos para 
edição posterior),  desfrute-
mos do deslizar da incompa-
rável pena de Balthazar... 

“Na praça Monsenhor 
Marcondes avultava o sobra-
do do Barão de Taubaté, egres-
so da era colonial. Em 1882, 
quando nele pernoitou o Prín-
cipe Regente de viagem para 
São Paulo, era residência dos 
dois irmãos. Monsenhor Mar-
condes e o coronel Manoel 
Marcondes de Oliveira, 1º Ba-
rão de Pindamonhangaba. No 
andar térreo morava Monse-
nhor Marcondes, no de cima o 
coronel. Na sala de fora, na do 
canto, em cima, Sua Alteza en-
trou em contato com os moços 
de Pinda que deviam acompa-
nhá-lo na jornada histórica. 
Vendo-os, sentiu que podia em 
qualquer hipótese contar com 
a mocidade da província e re-
jeitou a escolta que o governa-
dor de São Paulo – meio em 
sedição – lhe oferecera. Achou 
que em qualquer emergência a 
guarda, composta quase toda 
de jovens de Pinda seria sufi-
ciente.

O lugar onde se achava o 

sobrado era como o pórtico 
de Pinda. A rua da Matriz ali 
se estreitava ou melhor, come-
çava ali estreita, alargando-se 
depois a partir da residência 
da Baronesa de Paraibuna e 
ao muro alto entre dois pila-
res encimados por dois leões 
ou cachorros.

A entrada do sobrado era 
na rua da Matriz, subindo-se 
por uma escada de dois lan-
ces, em ângulo reto. Em fren-
te ficava a casa do Dr. Daniel 
Rezende.

O sobrado com cinco ja-
nelas em cada andar para o 
largo, com vidraça de gui-
lhotina e quadrinhos de vidro 
deve ter sido o mais luxuoso 
de Pinda na época em que 
foi edificado. Perdeu depois 
para os outros, erguidos nos 
tempos áureos do café, mas 
foi sem dúvida o mais glo-
rioso da cidade ligado como 
foi ao acontecimento magno 
da nossa história. Em outro 
país seria conservado como 
uma relíquia, um marco na 
estrada percorrida pelo pro-
clamador, na cavalgada da 
independência.

Meu pai e meu avô que 
foram amigos do coronel 
Manoel Marcondes de Oli-
veira e de seu irmão Mon-
senhor Marcondes, amigos 
e correligionários políticos, 
tanto que sem pertencerem 
propriamente à família, os 
dois ilustres pindense foram 
sepultados  entre os Godoys 
na igreja de São José, guar-
daram várias lembranças do 
venerando prédio e de seus 
moradores.

Soube assim que a che-
gada do príncipe pôs um 
tremendo reboliço à cidade-
zinha pacata que era a nos-
sa terra. Um príncipe real! 
Nunca um hóspede mais im-
portante pousara no lugar. 
Rei e príncipe eram coisas 
que não existiam só lá longe 
no Rio ou na Europa, pes-
soas que imaginavam, não 
se materializavam numa vi-
lazinha modesta e acanhada 
como Pinda.

Os donos da casa deram 
pulos preparando a homena-
gem e, contava meu pai se-
gundo o testemunho de meu 
avô que esteve presente, uma 
das primeiras providências 
do coronel Marcondes, foi a 
de afastar da casa as sobri-

História

Arquivo

nhas. Ele bem sabia o por-
quê, ele que conhecia já o 
príncipe.

O coronel Marcondes era 
um homem rijo e franco, dos 
que não mandam dizer e fa-
zem pé firme aos seus princí-
pios . Foi ele o gentilhomem 
da história que , sentindo-se 
traído nas convicções libe-
rais pelo governo, protestou 
mandando raspar o bigode. 
Morreu de cara raspada. Ter 
ou não ter barba hoje é fato 
de somenos. Mas isso se deu 
no século passado.

O irmão, Monsenhor 
Marcondes, mais culto e 
maneiroso, era o cérebro da 
dupla. Moravam junto en-
tendiam-se completavam-se. 
Daí a incontestada proemi-
nência do sacerdote de Pin-
da – menos sacerdote que 
político – no Vale do Paraíba 
e na Província. Foi deputado 
provincial e geral (federal) 
em cinco legislaturas.”

CLASSIFICADOS do Passado

     

Lembranças    

    
Literárias:

Praça Monsenhor 
Marcondes no início do 
século XX, destacando-
se ao fundo o sobrado 
dos Marcondes (esquina 
da rua dos Andradas 
com a Deputado 
Claro César), local 
atualmente ocupado 
por um estabelecimento 
comercial

Publicava-se num  jornal local que se chamava A Situação, em 1920.

Sombra  do passado
Quando criança ouvia os bons conselhos;
moça depois pecou, mas por ser bela!
tinha os lábios  salientes e vermelhos
era o beijo impossível à janela...
 Deusa que se reflete nos espelhos
 e pelos olhos a alma em flor revela.
 Hoje ao vê-la passar fico de joelhos
 tal como o artista diante da aquarela.
  Seu nome de mulher é um nome santo;
  o milagroso nome: Aparecida.
  No “Rádio” a estrela refulgia tanto!
   Astro que se apagou, sombra esquecida,
   no amor ninguém lhe desvendara o encanto
   - Enlouqueceu de tanto amar na vida!

Marcondes Cesar, Tribuna do Norte, 2/9/1962.

 www.bloodyloud.com
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54122213000115 ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°:466 COMPLE-
MENTO: BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP RESP. LE-
GAL: LUIZ CARLOS LOBERTO CPF: 295.319.698-68 RESP. TÉCNICO: JOSÉ LUIZ CASTRO DE 
MELLO CÉSAR CPF: 740.965.758-87 CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 
22459 UF: SP RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: WILSON HIROYUKI WATANABE 
CPF: 093.858.228-37 CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 66.135 UF: SP

DETALHE: Tipo: RAIOS X  MÉDICO DE 100 mA A 500 Ma, Número de série:S/Nº, Marca e 
modelo: SIEMENSPLEOPHOS 4S, Corrente e tensão: 125Kvp   500mA.

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 23/04/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 24 de abril de 2013 

Comunicado de DEFERIMENTO:   
Nº PROTOCOLO: 0477/13 DATA PROTOCOLO: 26/03/2013
Nº CEVS: 353800601-864-000053-1-2 DATA DE VALIDADE:08/04/2014 CNAE: 8640-2/05 Ser-
viços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante - exceto tomografia RAZÃO SO-
CIAL:  SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA CNPJ/CPF: 54122213000115 
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 466 COMPLEMENTO:  BAIRRO: 
CENTRO MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: LUIZ CARLOS 
LOBERTO CPF: 295.319.698-68 RESP. TÉCNICO: JOSÉ LUIZ CASTRO DE MELLO CÉSAR 
CPF: 740.965.758-87 CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 22459 UF: SP 
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: WILSON HIROYUKI WATANABE CPF: 093.858.228-37 CBO: 
MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 66.135 UF: SP

OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X  COM  FLUOROSCOPIA, Número de série:R760HZ022091001,  Marca e 

modelo: RADIUS R 7, Corrente e tensão: 110 Kvp 5 mA.
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 23/04/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 24 de abril de 2013 

Comunicado de DEFERIMENTO:   
Nº PROTOCOLO: 0478/13 DATA PROTOCOLO: 26/03/2013
Nº CEVS: 353800601-864-000049-1-0 DATA DE VALIDADE: 08/04/2014 CNAE: 8640-2/05 Servi-
ços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante - exceto tomografia RAZÃO SOCIAL:  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA CNPJ/CPF:  54122213000115 
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA  N°: 466 COMPLEMENTO: BAIR-
RO: CENTRO MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF:SP RESP. LEGAL: LUIZ 
CARLOS LOBERTO CPF: 295.319.698-68 RESP. TÉCNICO: JOSÉ LUIZ CASTRO DE MELLO 
CÉSAR CPF: 740.965.758-87 CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 22459 
UF:SP RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: WILSON HIROYUKI WATANABE CPF: 093.858.228-37 
CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 66.135 UF: SP

OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X  MÉDICO DE 100 mA A 500 Ma, Número de série:0218/0899, 

Marca e modelo: RAICENTERÔMEGA 150 T, Corrente e tensão: 110 Kvp  150 mA.
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 23/04/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 24 de abril de 2013 

Comunicado de DEFERIMENTO:   
Nº PROTOCOLO: 0479/13 DATA PROTOCOLO: 26/03/2013
Nº CEVS: 353800601-864-000057-1-1 DATA DE VALIDADE: 08/04/2014 CNAE: 8640-2/05 Ser-
viços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante - exceto tomografia RAZÃO SO-
CIAL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA CNPJ/CPF: 54122213000115 
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°:466 COMPLEMENTO:  BAIRRO: 
CENTRO MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: LUIZ CARLOS 
LOBERTO CPF: 295.319.698-68 RESP. TÉCNICO: JOSÉ LUIZ CASTRO DE MELLO CÉSAR 
CPF: 740.965.758-87 CBO: MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 22459 UF: SP 
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: WILSON HIROYUKI WATANABE CPF: 093.858.228-37 CBO: 
MÉDICO GERAL CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 66.135 UF: SP

OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
RAIOS X  MÉDICO DE 100 mA A 500 Ma, Número de série:0507/0705, 

Marca e modelo: RAICENTER-ÔMEGA 150T, Corrente e tensão: 110 Kv  150 mA.
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 23/04/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 24 de abril de 2013 

Tribuna do Norte12 Pindamonhangaba, sexta-feira, 26 de abril  de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua De-
putado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classi-
ficação, 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 processo seletivo;
09 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe – CREF-SP;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  03/05/2013 às 15:00 horas

COORDENADOR DE NÚCLEO

36º KLAUS WAGNER VON GAL
RUA DR. MIGUEL DE GODOY MOREIRA E COSTA, 80 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-230

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 De-
putado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classi-
ficação, 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 processo seletivo;
09 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe – CREF-SP;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  03/05/2013 às 15:00 horas

COORDENADOR DE NÚCLEO

37º RUDNEI ANTONIO DE TOLEDO
RUA LUIZ DE PAULA SANTOS, 66 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-140

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - CNH-Carteira Nacional de Habilitação profissional;
09 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  03/05/2013 às 14:00 horas
MOTORISTA ESPECIALIZADO

4º MARCELO LIBANIO DE SIQUEIRA
RUA DOS GIRASSÓIS, 13 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-520

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de curso superior e especialização conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  03/05/2013 às 14:30 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. CLÍNICO GERAL

6º NILTON DE ABREU
RUA SENADOR DINO BUENO, 148 – BOSQUE DA PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-410

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 De-
putado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classi-
ficação, 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 – de-
claração 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  03/05/2013 às 15:00 horas

ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

42º TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DOS SANTOS
AVENIDA PROF. MANOEL CÉSAR RIBEIRO, 320 – SANTA LUZIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-010

43º ANDRÉ LUÍS CORRÊA GUIMARÃES
RUA DR. RODRIGO ROMEIRO, 507 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-060

44º FÁBIO DE OLIVEIRA MARQUES FERREIRA
RUA CORONEL DÉCIO DE ALMEIDA BRASIL, 30 – MORUMBI
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-700

45º CAMILA CRISTINA DO AMARAL SANTOS
RUA JOAQUIM DA COSTA, 76 – VILA SÃO PAULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-605

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Extrato de Convênio nº 006 / 13
Processo Administrativo: 2864/2013 - Conve-
nentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Associação para Auxílio da Criança e 
do Adolescente.  Objeto: repasse verba estadu-
al – subvenção - visando trabalho social com 
crianças e adolescentes, com função protetiva. 
Prazo: 31/12/2013 - Valor: R$ 51326,43 Data 
de Assinatura: 068/03/2013

Extrato de Convênio nº 023 / 13
Processo Administrativo: 2865/2013 Convenen-
tes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
– Secretaria de Saúde de Assistência Social / 
Associação para Auxílio da Criança e do Ado-
lescente. Objeto: Subvenção – Recurso Mu-
nicipal – subvenção  -  para desenvolvimento 
do projeto crescer Prazo: 31 de dezembro de 
2013. Valor: R$ 30.396,00
Data de Assinatura: 08/03/2013

Extrato de Convênio nº 039/ 13
Processo Administrativo: 2881/2013 Convenen-
tes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
– Secretaria de Saúde e Assistência Social – 
Associação do Centro de Convivência pra Ido-
sos – Francisca Inácio Ribeiro Objeto: Recurso 
Municipal – subvenção – atendimento a idosos 
visando a socialização, aumentando a autoesti-
ma e prevenindo problemas de saúde 
Prazo: 31 de dezembro de 2013. Valor: R$ 
17436,00 Data de Assinatura: 27/03/2013

Extrato de Convênio nº 040 / 13
Processo Administrativo: 2883/2013 Convenen-
tes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
– Secretaria de Saúde e Assistência Social / As-
sociação do Centro de Convivência pra Idosos 
– Francisca Inácio Ribeiro Objeto: Recurso Es-
tadual – subvenção – visa a socialização entre 
os idosos Prazo: 31/12/2013 Valor: R$ 3.600,00 
Data de Assinatura: 27/03/2013

Extrato de Convênio nº 041 / 13
Processo Administrativo: 2885/2013  Conve-
nentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação do Centro de Convivência 
pra Idosos – Francisca Inácio Ribeiro Objeto: 
Recurso Federal – subvenção -  objetivo de 
socialização do idoso, visando o aumento da 
autoestima e melhora da saúde  Prazo: 31 de 
dezembro de 2013  Valor: R$ 3642,00  Data de 
assinatura: 27/03/2013

Extrato de Convênio nº 042 / 13
Processo Administrativo: 2896/2013  Conve-
nentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba – Secretaria de Saúde e Assistência So-
cial / Associação Criança Feliz  Objeto: Recurso 
Municipal - Subvenção – promoção projetos 
“Necessidades Básicas” e “Melhoria de Quali-
dade de vida”   Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 44.784,00  Data de Assinatura: 
27/03/2013

Extrato de Convênio nº 043/ 13
Processo Administrativo: 2930/2013  Conve-
nentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba – Secretaria de Saúde e Assistência So-
cial / Lar São Vicente de Paulo.  Objeto: recurso 
Municipal – subvenção – promover consolida-
ção da qualidade de vida aos Idosos atendidos 
pela instituição.  Prazo: 31/12/2013  Valor: 
58.800,00  Data de Assinatura: 27/03/2013

Extrato de Convênio nº 049 / 13
Processo Administrativo: 2918/2013  Conve-
nentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Instituto de Acolhimento e Apoio ao 
Adolescente IA-3  Objeto: Recurso Estadu-
al – subvenção – visa o desenvolvimento de 
habilidades e competências que promova seu 
desenvolvimento enquanto cidadão e facilite a 
sua inserção no mercado de trabalho.  Prazo: 
31 de dezembro de 2013  Valor: R$ 40.000,00
Data de Assinatura: 15/04/2013

Extrato de Convênio nº 050 / 13
Processo Administrativo: 5123/2013  Conve-
nentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Esquadrão Vida  Objeto: Recurso Mu-
nicipal – subvenção – visa a recuperação de 
dependentes e usuários de drogas e na preven-
ção do uso das mesmas, tendo como objetivo 
oferecer leitos de acolhimento para usuários de 
álcool e outras drogas  Prazo: 31 de dezembro 
de 2013  Valor: R$ 144.000,00  Data de Assina-
tura: 15/04/2013

Extrato de Convênio nº 051 / 13
Processo Administrativo: 3222/2013 Convenen-
tes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
– Secretaria de Saúde e Assistência Social /  
Entidade Espírita de Assistência Social Paulo 
do Amaral Objeto: Recurso FUMCAD – Sub-
venção – desenvolvimento de projetos de bol-
sa escolares, projeto pré-vestibular e oficinas 
pedagógicas, para desenvolvimento integral da 
criança e do adolescente. Prazo: 31 de dezem-
bro de 2013 Valor: R$ 215.390,50
Data de Assinatura: 15/04/2013

Extrato de Convênio nº 052/13
Processo Administrativo: 6370/2013 Convenen-
tes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
– Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
APAE Pindamonhangaba  Objeto: Recurso FU-
MCAD – Subvenção – visa despertar no aluno 
a autoestima através da relação com o outro, 
assegurando-lhe o exercício da cidadania atra-
vés da acessibilidade promovendo um melhor 
relacionamento entre aluno/professor, aluno/
família, visa ainda atender cadeirante que ge-
ralmente são excluídos dos benefícios.
Prazo: 31 de dezembro de 2013  Valor: R$ 
32.500,00 Data de Assinatura: 15/04/2013

Extrato de Convênio nº 053 / 13
Processo Administrativo: 6369/2013 Convenen-
tes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
– Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adoles-
cente – IA3 Objeto: Recurso FUMCAD - Sub-
venção – visa conscientização ambiental entre 
adolescentes do bairro do Feital, estimulando a 
coleta seletiva e atividades práticas de interven-
ção e recuperação de áreas degradadas/dete-
rioradas, resgatando a cultura das populações 
tradicionais, criando vínculos de satisfação e 
orgulho e residir no bairro. Prazo: 31 de dezem-
bro de 2013 Valor: R$ 66.000,00
Data de Assinatura: 15/04/2012

Extrato de Convênio nº 054 / 13
Processo Administrativo: 2917/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba – Secretaria de Saúde e Assistên-
cia Social / Instituto de Acolhimento e Apoio ao 
Adolescente – IA - 3 Objeto: Recurso Municipal 
– Subvenção – promover o acesso ao mercado 
de trabalho de jovens e adolescentes, através 
da capacitação profissional Prazo: 31 de de-
zembro de 2013 Valor: R$ 40.000,00  Data de 
Assinatura: 15/04/2013

Extrato de Convênio nº 056 /13
Processo Administrativo: 7353/2013 Convenen-
tes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
– Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar 
da Criança Nova Esperança Objeto: Recurso 
Municipal – Subvenção – visa oferecer ações 
que fortalecem as bases de convivência familiar 
e comunitária, afim de contribuir para o proces-
so de reestruturação e autonomia de ate 40 fa-
mílias e 60 crianças e adolescentes que vivem 
em situação de vulnerabilidade social Prazo: 31 
de dezembro de 2013 Valor: R$ 77.436,00 Data 
de Assinatura: 15/04/2013

Extrato de Convênio nº 57/13
Processo Administrativo: 7354/2013 Convenen-
tes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
– Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Lar da Criança Nova Esperança Objeto: Re-
curso Municipal – Subvenção – visa promover 
programa Abrigo, acolhendo institucionalmente 
e fortalecendo vínculos familiares de até 20 
crianças e adolescentes, oferecendo-lhe prote-
ção e oportunidades para retorno a família de 
origem ou substituta Prazo: 31 de dezembro de 
2013 Valor: R$ 23.316,00 Data de Assinatura: 
15/04/2013

Extrato de Convênio nº 058 /13
Processo Administrativo: 7358/2013 Convenen-
tes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
– Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Lar da Criança Nova Esperança Objeto: Re-
curso Federal -  Subvenção – visa promover 
programa Abrigo, acolhendo institucionalmen-
te e fortalecendo vínculos familiares de ate 20 
crianças e adolescentes oferecendo-lhe prote-
ção e oportunidades par retorno a família de 
origem ou substituta Prazo: 31 de dezembro de 
2013 Valor: R$ 12.403,44 Data de Assinatura: 
15/04/2013

Extrato de Convênio nº 059 /13
Processo Administrativo: 7356/2013 Convenen-
tes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
– Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar 
Criança Nova Esperança.  Objeto: Recurso Es-
tadual – Subvenção – visa promover programa 
Abrigo, acolhimento institucional   fortalecendo 
vínculos familiares de até 20 crianças e adoles-
centes Prazo: 31 de dezembro de 2013 Valor: 
R$ 49.364,07 Data de Assinatura: 15/04/2013

Extrato de Convênio nº 060 / 13
Processo Administrativo: 7171/2013  Conve-
nentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba – Secretaria de Saúde e Assistência So-
cial / Lar São Vicente de Paulo Objeto: Recurso 
FMI – Fundo Municipal do Idoso – subvenção/
Auxilio – visando a qualidade do atendimento 
direcionado a pessoa idosa que reside no Lar
Prazo: 31 de dezembro de 2013 Valor: R$ 
200.000,00 Data de Assinatura: 15/04/2013

Extrato de Convênio nº 061/ 13
Processo Administrativo: 7172/2013 Convenen-
tes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
– Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar 
Irmã Terezinha – Associação de Assistência ao 
Idoso Objeto: Recurso FMI – Fundo Municipal 
do Idoso – Subvenção/Auxilio – promovendo e 
assegurando o atendimento integral da pessoa 
idosa residente no Lar Irmã Terezinha, por meio 
do desenvolvimento de um processo de ações 
internas e externas que visem a melhoria de 
sua qualidade de vida Prazo: 31 de dezembro 
de 2013 Valor: R$ 330.000,00 Data de Assina-
tura: 27/04/2013

        
 CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

P O R T A R I A   Nº  050/2013
Nomeia  Assessor  Parlamentar I
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE:

Art 1º - Nomear JURACY CORREIA DA TRINDADE para o emprego de  ASSESSOR  PARLAMENTAR 
NÍVEL I do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, de 
acordo com as Leis nºs 5.183/2011 e 5.510/2013, com salário de  R$ 1.545,83 ( um mil quinhentos 
e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), a partir do dia 16 de abril de 2013, nos termos 
contratuais.

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 16 de abril de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO - Presidente

Vereador MARTIM CESAR -  1 º Vice-Presidente    
Vereador RODERLEY MIOTTO - 2º  Vice-Presidente 
Vereador  JANIO ARDITO LERARIO  - 1° Secretário  

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA - 2° Secretário
Publicada no D R H 

Extrato de Convênio nº 062/ 13
Processo Administrativo: 6366/2013 Convenen-
tes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
– Secretaria de Saúde e Assistência Social / as-
sociação para auxilio da Criança e do Adoles-
cente – Projeto Crescer Objeto: Recurso FUM-
CAD – Subvenção – oferece apoio e orientação 
aos pais e educadores na formação e desen-
volvimento da criança e do adolescente, pro-
mover qualidade d vida e fortalecer as relações 
interpessoais e familiar, propiciando através do 
esporte, lazer e cultura, uma convivência sau-
dável e equilibrada, com ênfase para atuação 
nas áreas da educação, saúde e assistência 
social e psicológica, fortalecer e potencializar o 
trabalho em rede para o efetivo exercício da ci-
dadania. Prazo: 31 de dezembro de 2013 Valor: 
R$ 48.512,00 Data de Assinatura: 15/004/2013

Extrato de Convênio nº 063 /13
Processo Administrativo: 7351/2013 Convenen-
tes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
– Secretaria de Saúde e Assistência Social / Li-
ceu – coração de Jesus – Instituto Profissional 
Salesiano Objeto: Recurso Estadual – Subven-
ção – contribuir para elaboração de um projeto 
de vida na formação humana, ética e profissio-
nal dos adolescentes, desenvolvendo seu po-
tencial criativo por meio de oficinas de capacita-
ção profissional reconhecendo o trabalho como 
direito Prazo: 31 de dezembro de 2013 Valor: 
R$ 89.689,96 Data de Assinatura: 15/04/2013

Extrato de Convênio nº 064 / 13
Processo Administrativo: 7350/2013 Convenen-
tes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 
Secretaria de Saúde e Assistência Social /  Liceu 
coração de Jesus – Instituto Profissional Sale-
sianos Objeto: Recurso Municipal – subvenção – 
desenvolver o projeto PROVIM – Programa Vida 
Melhor Prazo: 31/12/2013 Valor: R$ 93.240,00 
Data de Assinatura: 15/04/2013

Extrato de Convênio nº 0138/07 - 1/13
Processo Administrativo: 1 Convenentes: Prefei-
tura Municipal de Pindamonhangaba – Secreta-
ria de Saúde e Assistência Social /  Santa Casa 
de Misericórdia de Pindamonhangaba Objeto: 
aditamento prazo por mais 120 dias   Prazo: 
29/07/2013 Data de Assinatura: 28/03/2013

Termo de Retificação 
Processo Administrativo: 2899/2013 Conve-
nentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba – Secretaria de Saúde e Assistência So-
cial /  Centro Convivência do Idoso de Moreira 
Cesar  Objeto: re-ratificação item 1.1.2 – ....”de 
acordo com a Lei n.º 5.511, de 05/03/2013, me-
diante as clausulas e condições a seguir esta-
belecidas, com o objetivo de integração do ido-
so ao meio social, firma o presente termo que 
reger-se-á d seguinte forma:..” Data assinatura: 
28/03/2013
Termo de Retificação 
Processo Administrativo: 2880/2013 Conve-
nentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba – Secretaria de Saúde e Assistência So-
cial /  Convivência do Idoso de Moreira Cesar
Objeto: re-ratificação item 1.1.2 – ....”de acordo 
com a Lei n.º 5.511, de 05/03/2013, mediante 
as clausulas e condições a seguir estabele-
cidas, com o objetivo de integração do idoso 
ao meio social, firma o presente termo que 
reger-se-á d seguinte forma:..” Data assinatura: 
28/03/2013
Termo de Retificação 
Processo Administrativo: 2898/2013 Conve-
nentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba – Secretaria de Saúde e Assistência So-
cial /  Convivência do Idoso de Moreira Cesar  
Objeto: re-ratificação item 1.1.2 – ....”de acordo 
com a Lei n.º 5.511, de 05/03/2013, mediante 
as clausulas e condições a seguir estabele-
cidas, com o objetivo de integração do idoso 
ao meio social, firma o presente termo que 
reger-se-á d seguinte forma:..” Data assinatura: 
28/03/2013
Termo de Retificação 
Processo Administrativo: 2893/2013 Con-
venentes: Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social /  Lar Irmã Terezinha Associação de As-
sistência ao Idoso  Objeto: re-ratificação item 
1.1.2 – ....”de acordo com a Lei n.º 5.511, de 
05/03/2013, mediante as clausulas e condi-
ções a seguir estabelecidas, com o objetivo 
de desenvolver projeto “Amar e Cuidar” com 
os idosos residentes no lar, firma o presente 
termo que reger-se-á d seguinte forma:..” Data 
assinatura: 28/03/2013
Termo de Retificação 
Processo Administrativo: 2895/2013 Con-
venentes: Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social /  Lar Irmã Terezinha Associação de As-
sistência ao Idoso  Objeto: re-ratificação item 
1.1.2 – ....”de acordo com a Lei n.º 5.511, de 
05/03/2013, mediante as clausulas e condi-
ções a seguir estabelecidas, com o objetivo 
de desenvolver projeto “Amar e Cuidar” com 
os idosos residentes no lar, firma o presente 
termo que reger-se-á d seguinte forma:..” Data 
assinatura: 28/03/2013
Termo de Retificação 
Processo Administrativo: 2891/2013 Con-
venentes: Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social /  Lar Irmã Terezinha Associação de As-
sistência ao Idoso  Objeto: re-ratificação item 
1.1.2 – ....”de acordo com a Lei n.º 5.511, de 
05/03/2013, mediante as clausulas e condi-
ções a seguir estabelecidas, com o objetivo 
de desenvolver projeto “Amar e Cuidar” com 
os idosos residentes no lar, firma o presente 
termo que reger-se-á d seguinte forma:..” Data 
assinatura: 28/03/2013
Termo de Retificação 
Processo Administrativo: 2890/2013 Con-
venentes: Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social /  Centro de convivência de Idoso  de 
Moreira Cesar - CIMC  Objeto: re-ratificação 
item 1.1.2 – ....”de acordo com a Lei n.º 5.511, 
de 05/03/2013, mediante as clausulas e condi-
ções a seguir estabelecidas, com o objetivo de 
integração do idoso ao meio social, firma o pre-
sente termo que reger-se-á d seguinte forma:..”
Data assinatura: 28/03/2013

Termo de Retificação 
Processo Administrativo: 2888/2013 Con-
venentes: Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social /  Centro de convivência de Idoso  de 
Moreira Cesar - CIMC  Objeto: re-ratificação 
item 1.1.2 – ....”de acordo com a Lei n.º 5.511, 
de 05/03/2013, mediante as clausulas e condi-
ções a seguir estabelecidas, com o objetivo de 
integração do idoso ao meio social, firma o pre-
sente termo que reger-se-á d seguinte forma:..” 
Data assinatura: 28/03/2013

Termo de Retificação 
Processo Administrativo: 2889/2013 Con-
venentes: Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social /  Centro de convivência de Idoso  de 
Moreira Cesar - CIMC Objeto: re-ratificação 
item 1.1.2 – ....”de acordo com a Lei n.º 5.511, 
de 05/03/2013, mediante as clausulas e condi-
ções a seguir estabelecidas, com o objetivo de 
integração do idoso ao meio social, firma o pre-
sente termo que reger-se-á d seguinte forma:..”
Data assinatura: 28/03/2013
Termo de Retificação 
Processo Administrativo: 2932/2013  Con-
venentes: Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social /  Lar São Vicente de Paulo  Objeto: 
re-ratificação item 1.1.2 – ....”de acordo com 
a Lei n.º 5.511, de 05/03/2013, mediante as 
clausulas e condições a seguir estabelecidas, 
com o objetivo de consolidação na qualidade 
de vida do irodos, firma o presente termo que 
reger-se-á d seguinte forma:..” Data assinatura: 
28/03/2013
Termo de Retificação 
Processo Administrativo: 2935/2013  Con-
venentes: Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social /  Lar São Vicente de Paulo  Objeto: 
re-ratificação item 1.1.2 – ....”de acordo com 
a Lei n.º 5.511, de 05/03/2013, mediante as 
clausulas e condições a seguir estabelecidas, 
com o objetivo de consolidação na qualidade 
de vida do idoso, firma o presente termo que 
reger-se-á d seguinte forma:..” Data assinatura: 
28/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 026/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 26/13, 
que cuida de “Contratação de empresa 
especializada em locação de micro-
ônibus para realização de City Tour e 
roteiros turísticos dentro do Município 
de Pindamonhangaba, pelo período de 
12(doze) meses”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório em favor 
das empresas (item/lote): Pindatur Transporte 
e Turismo Ltda. ME (01); VWM Transportes 
e Turismo Ltda. ME (02).  Pindamonhangaba, 
17 de abril de 2013.
PREGÃO Nº. 029/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 
29/13, que cuida de “Aquisição de peças 
de reposição a serem aplicadas em 
equipamentos pré-misturador de asfalto 
a frio, modelo 35D, ano 2002, pertencente 
a esta municipalidade”, a Autoridade 
Superior homologa a adjudicação do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório em 
favor da empresa (item/lote): Filipe Franco 
Nunes Equipamentos ME (01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) .  
Pindamonhangaba, 19 de abril de 2013.
PREGÃO Nº. 030/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 30/13, 
que cuida de “Aquisição de materiais 
para o setor de serralheria, conforme 
solicitado pelo Departamento de Obras e 
Viação”, a Autoridade Superior HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório em favor das empresas 
(itens/lotes): 7R Comercial Ltda. ME (04); 
Aladim Comércio de Ferro e Metais Ltda. (01, 
02 e 03).Pindamonhangaba, 22 de abril de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 028/2013

A Prefeitura comunica que no PP nº. 028/2013, que cuida de “Aquisição de sacolas ecológicas 
em algodão cru 100%, com laças de mão, com impressão em silk screen em uma cor verde”, 
a Autoridade Superior, face à manifestação do Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, 
com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 18 de abril de 2013. 

MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA PERÍODO: 1º TRIMESTRE          EXERCÍCIO: 2013

RECEITAS ARRECADADAS Acumulado DESPESAS DO ENSINO Acumulado

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 7.142.105,45 12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação 0,00
Imposto s/Transmissão de Bens Imóveis 950.666,41 12.361 - Ensino Fundamental 10.645.574,72
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza 6.894.516,55 12.365 - Educação Infantil 335.795,93
Imposto de Renda Retido na Fonte 1.659.547,73 12.366 - Educação de Jovens e Adultos 0,00
Dívida Ativa de Impostos 1.280.836,80 12.367 - Educação Especial 0,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 591.740,46 (=) Total da Despesa do Ensino 10.981.370,65
Multa/Juros provenientes de Impostos 0,00 (-) Despesas c/ Recursos do QESE, Convênios e Outros 5.827.508,45
Fundo de Participação dos Municípios 12.819.220,79 (-) Despesas c/ Rendimentos de  Aplicações  - Conta LDB 14.051,26
Imposto Territorial Rural 20.944,66 (-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito 0,00
Desoneração de Esportações (LC-87/96) 0,00 (=) Total da Despesa com Recursos Próprios 5.139.810,94
Imposto s/ Circ. De Mercadorais e Serviços 27.689.518,46 (+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB 10.750.344,58
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 11.397.019,15 (+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB 287.539,55
Imposto s/ Produto Industrial s/Exportação 220.215,07 (=) TOTAL APLICADO NO ENSINO 16.177.695,07
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 70.666.331,53 APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 22,89%

QESE, Convênios e outros Recursos Adicionais 1.965.042,66
Rendimentos de Aplicação financeira - Conta LDB e Adicionais 190.311,29
Recursos de Operações de Crédito 0,00 FUNDEB
Recursos recebidos do FUNDEB 10.141.844,08 ApLicação dos Recursos recebidos do FUNDEB 106,00%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 16.614,57 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 88,98%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 12.313.812,60

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 82.980.144,13 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69§5º,LEI 9.394/96 8.270.192,23

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

    VITO ARDITO LERÁRIO
      Prefeito Municipal

BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS
Contador

ELIZABETH CURSINO RODRIGUES
Secretária da Educação

Convocação
O Presidente da Fundação Doutor João Romeiro, no uso de suas atribuições legais, con-
voca os membros do Conselho de Administração para reunião extraordinária, às 15:00, na 
sede da Fundação, situada na Praça Barão do Rio Branco nº25, Centro, no dia 29/04/2013, 
para deliberar sobre o relatório da análise dos documentos desta Fundação.

Antonio Aziz Boulos
Presidente
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Marcos cuba
Em Pindamonhangaba, 

até o momento, 13 mil pesso-
as receberam a vacina contra 
a gripe. A meta é imunizar 
21 mil. Para isso, a Prefeitu-
ra disponibilizou 37 equipes 
para atender o público do 
grupo prioritário. Os profis-
sionais estão distribuídos em 
24 postos fixos e 13 móveis. 
Para receber a vacina basta 
ir à unidade de saúde mais 
próxima de sua casa com um 
documento com foto.

Deverão ser vacinadas as 
pessoas a partir dos 60 anos 
de idade; crianças de 6 meses 
a menores de dois anos de 
idade; gestantes em qualquer 
período da gestação; mulhe-
res no período até 45 dias 
após o parto, e trabalhadores 
da saúde.

A influenza é uma infec-
ção viral aguda que afeta o 
sistema respiratório. A trans-
missão ocorre por meio de 
secreções das vias respirató-
rias da pessoa contaminada 
ao falar, tossir, espirrar ou 
pelas mãos, que após contato 
com superfícies recém-con-

taminadas por secreções res-
piratórias, que podem levar 
o agente infeccioso direto à 
boca, olhos e nariz. 

A maioria das pessoas 
infectadas se recupera den-
tro de uma a duas semanas, 
sem a necessidade de trata-
mento médico. No entanto, 
nas crianças muito peque-
nas, idosos e portadores de 
quadros clínicos especiais, a 
infecção pode ser mais grave 
e causar pneumonia e morte.

A vacinação desses gru-
pos é considerada pela OMS 
- Organização Mundial da 
Saúde como uma estratégia 
de prevenção para a redução 
da ocorrência da doença, in-
ternações e óbitos.               

Contraindicações
Indivíduos com história 

de reação anafilática prévia 
ou alergia grave relacionada 
a ovo de galinha e seus de-
rivados, assim como a qual-
quer componente da vacina; 
pessoas que apresentaram 
reações anafiláticas graves 
a doses anteriores também 
contraindicam doses subse-
quentes.

odirley Pereira
A Subprefeitura de Mo-

reira César aplicou casca-
lho em duas vielas do Vista 
Alegre – deixando os locais 
em bom estado para a passa-
gem de veículos e circulação 
de pessoas. A mesma região 
também ganhou cinco novas 
bocas de lobo, o que aumenta 
a capacidade de captação de 
água das chuvas – impedindo 
enchentes e alagamentos.

Outros trabalhos feitos no 
bairro também contribuem 
com melhoria na qualidade 
de vida da população, o que 

Vacinação contra a gripe 
evita internações e mortes
Ministério da Saúde prorrogou a vacinação para o dia 10 de maio

A equipe da Secretaria de Saúde estará na praça Monsenhor Marcondes, a partir das 8 horas, para vacinação

Vista Alegre recebe limpeza 
e ganha cascalhos em vielas

Célia Lima

Projeto sustentável de 
reciclagem vai decorar 
Pindamonhangaba

NATAL 2013

cintia caMargo
Com o objetivo de rea-

lizar um projeto onde a va-
lorização do cidadão é t ão 
importante quanto 
colaborar com a 
preservação do meio 
ambiente, o Natal 2013 
em Pindamonhangaba 
terá como tema a utiliza-
ção da reciclagem para de-
corar toda a cidade. 

A Acip - Associação Co-
mercial Industrial de Pinda-
monhangaba, a Gerdau e a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba são parceiras na cam-
panha deste ano, que terá 
como tema “Natal sustentá-
vel – reciclando para deco-
rar a cidade” e que além de 
ter como objetivo o aspecto 
econômico, estará também 
fomentando o lado social e 
educativo.

Para a confecção de toda 
a decoração que será utiliza-
da no Natal, as escolas muni-
cipais da cidade poderão fa-
zer doações de garrafas pet, 

em uma ação que vai abordar 
a importância e as vantagens 
da reciclagem.

Além de toda arrecada-
ção das garrafas, a Prefeitura 
ainda será responsável pelo 
recebimento e acondiciona-
mento das garrafas. Após 
essa etapa, todas as peças 
serão confeccionadas para a 
decoração de Natal. 

Novos encontros entre os 
parceiros serão realizados até 
o lançamento da campanha 
do Natal 2013, com o objeti-
vo de estabelecer as etapas de 
todo o projeto.

O Natal 2013 terá como tema a reciclagem

também é executado no Fei-
tal, como a retirada de entu-
lho e a limpeza de ruas, pra-
ças e área verde.

Estes serviços diminuem 
a possibilidade de apareci-
mentos de animais peço-
nhentos (cobras, aranhas e 
escorpiões), pragas urbanas 
(ratos, pombos e baratas), e 
também criadouros do mos-
quito transmissor da dengue, 
o Aedes aegpity.

De acordo com a Prefei-
tura, a previsão é concluir a 
limpeza do Feital e Vista Ale-
gre até o final de abril.Aplicação de cascalho beneficia moradores

Trabalhos contra a dengue serão 
realizados neste final de semana

Marcos cuba
Os moradores dos bairros 

Feital, Vila São Benedito e 
Andrade receberão neste final 
de semana a equipe de com-
bate à dengue, da Prefeitura 
de Pindamonhangaba. Nos 
dois primeiros bairros serão 
feitos mutirões e no Andrade 
acontecerá a nebulização.

O trabalho tem sido in-
tensificado no município 
para evitar a proliferação do 
transmissor da dengue, o Ae-
des aegypti. No momento, há 
registro de 473 casos autóc-
tones e 88 importados.

A equipe de Controle de 
Vetores conta com a colabo-
ração de todos os moradores. 
A expectativa é conseguir 
vistoriar as residências, es-
tabelecimentos comerciais e 
outros pontos. 

Há suspeita de dengue se 

Os sintomas da dengue iniciam de uma hora para 
outra e dura entre 5 a 7 dias, são eles: • dificuldade de respirar,

• perda de consciência 
(desmaio),

• confusão mental, agitação 
e insônia,

• sangramento na boca, 
gengivas e nariz,

• vômitos intensos,

• boca seca e muita sede,

• pulso franco,

• fortes dores abdominais 
contínuas (não como 
cólicas) e

pele pálida, fria e úmida.

a pessoa apresentar febre alta 
e, pelo menos, dois sintomas 
relacionados à doença. Ela 
pode apresentar-se de dife-
rentes formas e cada uma tem 
seus sintomas. Ela é dinâmi-

ca e pode evoluir rapidamen-
te de forma mais branda para 
uma mais grave. É preciso 
ficar atento aos sintomas que 
podem indicar uma apresen-
tação mais séria.

SiNTOMAS dA deNgue CLáSSiCA 

• febre alta (39° a 40°C),
• dores de cabeça,
• cansaço,
• dor muscular e nas articulações,
• indisposição,
• enjoos,
• vômitos,
• manchas vermelhas na pele e
• dor abdominal (principalmente em crianças), entre outros 
sintomas

Os sintomas da dengue clássica duram até uma 
semana. Após este período, a pessoa pode continuar 
sentindo cansaço e indisposição.

SiNTOMAS dA 
deNgue HeMOrrágiCA

Divulgação

Cíntia Camargo

Divulgação
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SociaisSociaisSociais
André NascimentoAndré Nascimento

Arquivo pessoal

Stúdio Vintage

 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal

Incentivo à cultura
A incentivadora das artes e da cultura em nossa cidade, Cylene Dantas da Gama, 
realizou no sábado (20), um sarau para recepcionar a artista Silvana Abreu, que 
esteve na cidade ministrando um workshop de dramaturgia. 

Aniversariante

No dia 28 de abril, quem comemora aniversário 
é o Bidu, cavaquinhista do grupo Preto Cor Preta. 
Felicidade! 

Comemorando 
aniversário

Felicidade para 
Carlos Roberto 
Murta, proprietário 
do Bar do Murta 
(centro da cidade), e 
aniversariante do dia 
28 de abril. Familiares e 
amigos lhe desejam os 
parabéns.

Duplo parabéns

Felicidade para Cléber Bianchi, pelo seu 
aniversário, comemorado no dia 13 de abril, e pelo 
nascimento da filha Vívian, no dia 2 de abril. Na 
foto, ele está com a esposa Juliany Caltabiano, 
Júlia e Vívian. Parabéns!

Comemorando 1 mês

A fofíssima Helena Vitória comemora 1 mês de vida 
no dia 26 de abril, com muita saúde e alegria. 
Parabéns aos papais corujas Edio (Dinho) e Raquel!

Parabéns

Muita felicidade 
para a gatinha Laura 
Alves Mariano, que 

comemorou aniversário 
no dia 25 de abril 

recebendo o carinho 
dos pais, Aiandra e 
Clayton, familiares e 

amigos. 

Felicidade em dobro

Parabéns ao casal Renata e André pelo nascimento 
de Sofia, no dia 3 de abril. A primeira filhinha do 
casal vem como um presente para o papai coruja 
André, que faz aniversário no dia 29 de abril. Duplo 
parabéns à família! 

Felicidade 
aos noivos

Muita felicidade aos 
noivos Márcio Ferre 

Pereira e Márcia Ortiz, 
que se casaram no dia 
13 de abril, recebendo 

as bênçãos de Deus e o 
carinho dos familiares e 

amigos. 

Feliz 
aniversário
Parabéns 
para a nossa 
amiga jornalista 
Fernanda 
Rocha, 
aniversariante 
do dia 25 de 
abril.

Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz

Felicidade

Para Ana Olivia,  que comemora  o 6º aniversário 
no dia 29 de abril; e para Maria Ester, que assoprou 
velinhas  no dia 22 de abril. Parabéns!

Visitante ilustre

O índio Ibã Kaxinawa, do Acre, esteve em Pinda 
nesta semana e atendeu crianças no Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina. 

Felicidade

Parabéns para 
a fotógrafa 

Nancy Felipe, 
aniversariante do 

dia 28 de abril. 
Seus familiares 

e amigos lhe 
desejam muita 

felicidade. 

 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal

 Arquivo pessoal

Célia Lima

Célia Lima
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Arquivo TN

Marcos cuba
Os interessados em parti-

cipar da 5ª Corrida em home-
nagem ao atleta João Carlos 
de Oliveira “João do Pulo” já 
podem fazer as inscrições. Os 
atletas deverão apenas con-
firmar a participação no dia 
da prova. Basta encaminhar 
um e-mail para gradubsky-
20mil@gmail.com oustese-
jelp10@gmail.com. Outras 
informações podem ser obti-
das pelos seguintes telefones 
(12) 3642-1998, com José 

Mauro, e 9223-7758, Gracil.
O objetivo desta prova é 

valorizar o atleta que com 
muita luta conquistou vitó-
rias e alegrias para o país. 
De acordo com os organiza-
dores do evento, “já faz 14 
anos da morte do ícone do 
atletismo pindense, mas o 
brilho da força de vontade 
de ‘João do Pulo’ deve per-
manecer.”

A prova acontecerá dia 
26 de maio na praça Cíce-
ro Prado, no bairro Vila São 

Benedito, a partir das 8h30. 
Os colocados entre o 1º e 3º 
lugares receberão troféus, os 
demais participantes serão 
gratificados com medalhas. 
Também serão sorteados di-
versos brindes, doados por 
inúmeros voluntários.

A comissão organizado-
ra recomenda que os atletas 
descansem bem no dia an-
terior à prova, realize aque-
cimento adequado, respeite 
os próprios limites e procure 
manter-se bem hidratado.

Marcos cuba
Pindamonhangaba será 

representada no Open In-
ternacional de Natação até 
sábado (27). Os atletas Ma-
theus Henrique da Silva e 
Ruan Felipe Lima de Souza 
darão as braçadas na piscina 
do Sport Club Corinthians 
Paulista. Matheus integra a 
Seleção Brasileira permanen-

te e Ruan busca o índice para 
conquistar uma vaga para re-
presentar o país. 

Silva afirma que foco ago-
ra é o Campeonato Mundial, 
que será realizado em Agos-
to, no Canadá. Na Seleção 
Permanente desde 2010, faz 
intercâmbios desde este ano e 
acrescenta que é sempre bom 
ser lembrado e estar junto com 

os melhores. Ele se concentra 
e treina forte, sem desviar-se 
do caminho, para que em 2016 
possa representar o Brasil.

Com o resultado desta 
competição os atletas podem 
avaliar suas evoluções, como 
é o caso de Ruan. Pindamo-
nhangaba está na torcida para 
que ambos possam subir ao 
pódio.

Nadadores de Pinda participam do 
Open Internacional em São Paulo

Inscrições para corrida podem 
ser feitas antecipadamente

Os 280 atletas da Esco-
la de Excelência Esportiva, 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, participaram 

Sábado e domingo serão 
de integração entre os alunos 
de natação e hidroginástica. 
A Secretaria de Esportes e 

Lazer da Prefeitura vai pro-
mover uma grande aula de 
hidroginástica em três lo-
cais. No dia 27, a atividade 

ocorrerá nos centros espor-
tivos João Carlos de Olivei-
ra “João do Pulo”, das 10 às 
12h30, e no José Ely Miran-

da “Zito”, das 14 às 16h30. 
Domingo (28), será a vez 
dos alunos do Araretama, das 
10 às 12h30.

Secretaria de Esportes 
realiza palestra para atletas

Alunos participam de 
‘aulão’ de hidroginástica

de uma palestra na última 
terça-feira (23). O evento 
ocorreu no Centro de Trei-
namento Luiz Caloi e eles 

receberam informações so-
bre direitos, deveres, obri-
gações e formação humana, 
entre outros temas.

Arquivo TN

Marcos cuba
Pindamonhangaba está 

se destacando em diversos 
esportes. Desta vez, a nata-
ção PCD (Pessoas com De-
ficiência) trouxe oito meda-
lhas para casa ao participar 
do Circuito Loterias Caixa 
Brasil, realizado entre os 
dias 12 e 14 de abril na capi-
tal paulista.

A competição ocorreu no 
Centro Olímpico e contou com 
a participação de 78 entidades. 
A equipe Ferroviária-Pinda 
levou sete atletas, quatro ho-
mens e três mulheres.

Pindamonhangaba con-
tou com os seguintes nada-
dores: João Leoni Viterbo 
Ribeiro, Sérgio Henrique 
Matos Ribeiro, Adail Al-
ves da Silva, Valdir F. dos 
Santos, Anna Caroline dos 
Santos, Roseli Mendes Fer-
rari e Thaís Conceição Ri-
beiro Silva.

Os representantes da 
“Princesa do Norte” parti-
ciparam das provas de 100 
metros peito, 200 metros 
medley, 50 metros livre, 100 
metros borboleta e 50 metros 
costas, entre outras.

Nadadores pindenses 
conquistam 8 medalhas 
no Circuito Caixa

João Leoni Viterbo Ribeiro 
2º 100m peito
2º 200m medley
2º 50m peito
3º 100m borboleta
Sérgio Henrique Matos Ribeiro 
2º 100m livre
2º 50m peito
2º 50m livre
4º 50m costas
Adail Alves da Silva 
5º 100m livre

Classificação de cada atleta:
Valdir F. dos Santos 
9º 50m livre
9º 50m costas
Anna Caroline dos Santos  
1º 100m borboleta
3º 100m livre
4º 100m peito
Roseli Mendes Ferrari  
5º 100m costas
6º 100m peito
Thaís Conceição Ribeiro Silva 
5º 100m costas
7º 50m livre

Os nadadores pindenses já possuem inúmeros títulos em seus currículos

Atletas da cidade e região estão convidados para homenagear “João do Pulo”

A Secretaria de Esportes e Lazer espera mais de 100 alunos em cada uma das grandes aulas de hidroginástica

Jardim Eloyna recebe salonão

O Ipê II vai enfrentar o Araretama nesta sexta-feira (26) pelo Salonão. O 
segundo jogo da noite será entre o EC Mantiqueira e 100 Nome Futsal. As 
partidas terão início a partir das 20 horas.  O campeonato é realizado às quartas, 
quintas e sextas-feiras.

Célia Lima



GRANDES IDEIAS. 
COMPROMISSO COM VOCÊ.

Imagens ilustradas dos projetos.

Recuperação e duplicação  
de trechos da Euclides  
da Cunha que liga São Paulo  
ao Mato Grosso do Sul.

Construção dos trechos  
leste e norte do Rodoanel:  
a última etapa da maior  
obra viária do Brasil.

Recuperação e duplicação de  
trechos da Tamoios: o principal  
acesso ao Litoral Norte.

O Governo  
do Estado  
de São Paulo 
realiza o mais 
ambicioso 
programa de 
investimentos 
nas estradas 
paulistas.
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Marcos Cuba

A Liga Pindamonhanga-
bense de Futebol convida a 
população para prestigiar a 
2ª rodada da 2ª Divisão do 
Amador. Domingo (28), a 
bola vai rolar em diversos 
campos a partir das 10h30. Na 
estreia do campeonato, reali-
zada no domingo (21), a rede 
balançou mais de 50 vezes. O 
término do campeonato está 
previsto para o mês de junho.   
O Castolira buscará man-

ter a liderança, após ter 
goleado o 10 de Julho por 
9 a 1 no jogo de estreia, no 
campo do Bosque.

O campeonato da Segun-
da Divisão reúne, aproxima-
damente, 300 atletas, dividi-
dos em quatro grupos com 
seis equipes cada. A compe-
tição conta com o apoio da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria 
de Esportes.

Castolira busca manter-se na liderança 
do Campeonato Amador da 2ª Divisão

Domingo haverá jogos pela 2ª Divisão do Amador  

A Liga Pindamonhangabense de Futebol convida a população para prestigiar a 2ª rodada da 2ª 
Divisão do Amador. Domingo (28), a bola vai rolar em diversos campos a partir das 10h30. Na 
estreia do campeonato, realizada no domingo (21), a rede balançou mais de 50 vezes. O 
término do campeonato está previsto para o mês de junho.    

O campeonato da Segunda Divisão reúne, aproximadamente, 300 atletas, divididos em quatro 
grupos com seis equipes cada. A competição conta com o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes. 

Confira a tabela:  
GRUPO A 

10 DE JULHO FC X AA CIDADE NOVA 10h30 
ESTÁDIO BENEDITO URBANO SANTOS - VILA RICA HORAS 

EC ANDRADA X SE AZEREDO 10h30 
ESTÁDIO NELSON AVELAR - SANTA CECILIA   HORAS 

 EC GALÁTICOS X EC UNIDOS DO CASTOLIRA 10h30 
ESTÁDIO  LUIZ BRAZ FERREIRA GONÇALVES-JARDIM REGINA HORAS 
 
GRUPO B 

INDEPENDENTE FC X EC UNIDOS AZUIS 10h30 
ESTÁDIO NUNO MAIA VEIGA FILHO - MARICÁ HORAS 

GE AFIZP X GE SANTA CECILIA 10h30 
ESTÁDIO DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA - HARAS PAULISTA HORAS 

EC ROSÁRIO X  TERRA DOS IPÊS 8h30 
ESTÁDIO JOSÉ RAMIRO DOS SANTOS (RAMIRÃO ) - VILA VERDE HORAS 
 
GRUPO C 

EC MOREIRA CESAR X RESENHA BEER FC 10h30 
ESTÁDIO JOÃO BATISTA MACHADO (MACHADÃO)- MOREIRA CESAR HORAS 

AE UNIÃO SÃO JOÃO X PIAUI EC 10h30 
ESTÁDIO AMADEU ROSSI - VILA SÃO BENEDITO HORAS 

EC CEM NOME X RIVER JUNIOR FC 10h30 
ESTÁDIO TIO NÊ - FEITAL     HORAS 

GRUPO D 
AA ARARETAMA X GE BELA VISTA 10h30 

ESTÁDIO JOSÉ RAMIRO DOS SANTOS (RAMIRÃO) - VILAVERDE HORAS 
GER SANTA LUZIA X SANTA CRUZ FC 10h30 

ESTÁDIO JOÃO DEMÉTRIO SALGADO (MANCRÉZÃO) - SANTA LUZIA HORAS 
CICERO PRADO FC X GER JARDIM ELOYNA 10h30 

ESTÁDIO VICENTE DE OLIVEIRA (CARRAPATÃO) -VILA SÃO JOSÉ HORAS 
 

Sábado tem peneira no futebol
Marcos cuba

As jogadoras de fute-
bol de Pindamonhangaba, 
nascidas entre os anos 
de 1997 e 1998, poderão 

participar de uma peneira 
neste sábado (27). A seleti-
va acontecerá no campo do 
Centro Esportivo João Car-
los de Oliveira, “João do 

Pulo”, a partir das 15h30.
As interessadas deverão 

comparecer ao local, onde 
serão avaliadas as habilida-
des técnicas, a parte física e 

o posicionamento. O objeti-
vo deste trabalho é formar a 
seleção de futebol feminino 
que representará Pindamo-
nhangaba. 

Os atletas da categoria 
Sub 13 entrarão na 4ª ro-
dada do campeonato neste 
sábado (27). Os jogos terão 
início a partir das 8h30, nos 
estádios José Ramiro dos 
Santos (Ramirão), João Ba-
tista Machado (Machadão), 
José Rodrigues Alves (Mo-
rumbi Pindense), Antônio 
Pinheiro Júnior (Boa Vista) 
e Amadeu Rossi (Vila São 
Benedito).

Estarão em campo os 
seguintes times: Inter Pin-
da FC, Corinthians FC, 
Etna, Bela Vista, Ferrovi-
ária, Novelis, Colorado e 

Tipês. As semifinais estão 
previstas para os dias 8 e 
15 de junho. A grande final 
deverá acontecer dia 22, 
em partida única.

O Sub 17 vai disputar 
as partidas nos campos 
do Mombaça, Morumbi 
Pindense, Boa Vista, Vila 
Verde, Eloyna e Moreira 
César, a partir das 10 ho-
ras. Mombaça vai enfren-
tar o Ramos, São Paulo o 
Maricá, Ferroviária con-
tra o A Mil Por Hora, In-
ter Pinda encara o Corin-
thians, Eloyna o Flamengo 
RBS, e o Etna o Bela Vista.

Sub 13 e Sub 17 
entram na 4ª rodada 
do campeonato

O time 10 de Julho fará de tudo para vencer neste domingo
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