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Parceria entre Prefeitura e Exército
beneﬁcia alunos da Rede Municipal
OBRA

DE AMPLIAÇÃO E REFORMA FAZ PARTE DE TREINAMENTO DA TROPA DO

EXÉRCITO,

QUE FARÁ MISSÃO DE PAZ NO

HAITI
Maria Fernanda Munhoz

A parceria entre a Prefeitura de
Pindamonhangaba e o Exército garante melhorias educacionais para alunos do Alto Cardoso. A creche "João
Fleury Filho" recebeu um anexo, com
mais duas salas de aula, sanitários,
nova tubulação hidráulica e fiação
elétrica, além de forro, pintura e reforma no parque infantil.
Com a melhoria, 40 crianças da
Remefi "Padre Mário Antonio Bonotti"
estudarão no local, além de outras 40
que estavam na lista de espera.
Além do anexo, os militares realizaram a reforma do parque infantil,
pintura interna e externa do prédio.

Segundo Caderno

Projeto Nosso
Bairro abre
inscrições
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai abrir inscrições para o Projeto
Nosso Bairro entre os dias 15 e 18 de
maio. A nova fase do projeto vai beneficiar moradores dos bairros Araretama, Nova Esperança, CDHU e Cidade Jardim, que serão os primeiros
atendidos com a nova fase do Projeto
Nosso Bairro.

Segundo Caderno

Sorteio de carro e
motos na festa
dos metalúrgicos
Os metalúrgicos de Pindamonhangaba estão ansiosos para a
festa do Dia do Trabalho – que será
realizada no domingo (5). Além de
muita música e alimentação, haverá sorteio de um carro 0km, duas
motos e outros produtos.
O evento, que acontece das 8
às 18 horas, no Estádio Pinheiro
Junior, também arrecadará leite
em pó para a Casa Transitória Fabiano de Cristo.
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Homem que
criava animais
silvestres é preso
Polícia 4

Alunos da creche “João Fleury Filho”, no Alto Cardoso, participam de atividades recreativas com militares selecionados para Missão de Paz

“Azeredo” ganha galeria
para evitar enchentes
Divulgação

As famílias que vivem no loteamento Azeredo, no Distrito
de Moreira César, estão mais
tranquilas com a construção
de uma nova galeria de águas
pluviais e ramais de condução.
O serviço, que impedirá alagamentos e enchentes na região,
deve ser concluído em aproximadamente três semanas, de
acordo com informações da
Subprefeitura.
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A ideia da Prefeitura de construir
um centro de recuperação para pessoas dependentes químicas recebe
amplo apoio das instituições sociais
de Pindamonhangaba.
Durante visita a uma casa de
reabilitação em Presidente Prudente, na última semana, representantes de Pindamonhangaba
conheceram o trabalho desenvolvido no Movimento Mariana Braga, que atende aproximadamente
100 pessoas, entre homens e mulheres, em três unidades.
Galeria de 250 metros vai conduzir água das chuvas no loteamento

previsão
do tempo

André Nascimento

SEXTA-FEIRA - 3/5
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
28ºC

SÁBADO - 4/5

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
29ºC

17ºC
29ºC

SEGUNDA-FEIRA - 6/5
Variação de
nebulosidade
16ºC
25ºC

Divulgação

Controle de população de
morcegos auxilia rebanhos

Predomínio
de sol

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

dia 25 de maio, no estádio de Wembley, entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Esporte 14

Equipe de veterinários
capturam morcego em
mina de graﬁte desativada

DOMINGO - 5/5

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA
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Jogador de Pinda na ﬁnal
da Champions League
Luiz Gustavo se tornará o primeiro pindense a disputar uma final da
Champions League, que será realizada

Predomínio
de sol

Pinda pode
ter centro de
recuperação para
dependentes
químicos

CPTEC INPE

Os produtores rurais de Pinda ganharam reforço no controle de pragas
e doenças na criação de rebanhos,
como a raiva. O trabalho de controle
de morcegos hematófagos, desenvolvido pelo Departamento de Agricultu-

ra da Prefeitura, serve para capturar
os animais e aplicar um componente
químico que contamina outros morcegos – reduzindo assim a população e
as chances de proliferação de doenPágina 3
ças.

O francês Ribéry e o jogador de Pinda comemoram classiﬁcação

2

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 3 de maio de 2013

Editorial
Bem mais que a festa
Saborear uma deliciosa feijoada, ganhar brindes e comemorar o Dia do Trabalho no divertimento com amigos
foram os compromissos da agenda de cerca de 400 trabalhadores e familiares de Pinda no dia 1º de maio. A festa
foi proporcionada pelo Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais.
Mas não é só para promover comemoração que serve o sindicato. E é preciso lembrar a importância desta
instituição para os trabalhadores, que vai muito além da
festa. Garantir o cumprimento dos direitos e conquistar
melhores condições de trabalho estão entre as principais
missões sindicais.
Uma rápida viagem no tempo nos remete a 1907,
quando foi promulgado o Decreto nº 1637, que facultou a
todas as classes trabalhadoras a formação de sindicatos,
o que estimulou a criação de vários, mas todos com frágil poder de pressão, já que eram perseguidos tanto pelo
governo quanto pelos empregadores. Mesmo com as diﬁculdades, vêm as conquistas e, em 1931, é promulgado
o decreto que pode ser considerado a primeira lei sindical
brasileira.
O sindicalismo no âmbito dos trabalhadores do setor
público, no entanto, tem uma história mais recente. Foi somente na década de 1950 que as entidades e movimentos de representação entenderam que era preciso ter uma
entidade de caráter federativo, uniﬁcadora e, em 1952, foi
fundada a União Nacional dos Servidores Públicos.
Em 1958, nasceu a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. O primeiro Plano de Cargos, conquistado
pela Confederação data de 1960, com a promulgação da
Lei nº 3.780. No ano seguinte, foi criado o primeiro anteprojeto de lei que previa direitos como de sindicalização e
ao exercício de greve aos servidores públicos.
O período militar, iniciado em 1964, atrasou um pouco
as conquistas da categoria mas, em 1977 foi aprovado o
primeiro documento com proposta de organização sindical dos trabalhadores do serviço público, conquista conﬁrmada com a Constituição de 1988.
Talvez o servidor público municipal de Pindamonhangaba não saiba da atuação da Confederação que reúne
a categoria no Brasil. Nem que ela foi responsável por
organizar a 1ª Conferência Sindical Internacional, unindo
dirigentes de todos os continentes na discussão sobre organização sindical dos servidores públicos do mundo.
Importante que os servidores saibam que, bem mais
que a festa, o sindicato representa a força da classe trabalhadora que, unida, como mostra a história do sindicalismo no Brasil, atinge muitas conquistas.
Valorizar o servidor municipal é valorizar o cidadão, já
que trabalhador motivado implica em maior produtividade
e qualidade na prestação de serviços. Cabe ao sindicato
atuar, junto à Prefeitura, para garantir essa valorização. E
cabe ao servidor alavancar a atuação do sindicato, junto
aos seus representantes.
Interessante que os colaboradores da máquina pública
mirem-se no exemplo dos sindicalizados do setor privado,
que se engajam na causa da sua própria valorização. Se
a festa é uma grande motivadora, uma oportunidade para
entender o movimento do universo sindical privado é a
festa que será realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos
neste domingo, a partir das 17 horas, no estádio Pinheirão. Todos os associados estão convidados.

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje, dia 3
de maio, e nos dias seguintes:
3/5 – Dia do Sol, Dia do Legislador e do Parlamento, Dia do Sertanejo,
São Floriano,
4/5 – Dia Internacional do Bombeiro.
5/5 – Dia Nacional das Comunicações, Dia da Comunidade, Dia do Artista
Pintor, Dia do Expedicionário.
6/5 – Dia do Calculista Estrutural, Dia de São Gregório, o Iluminador.

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980
Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte
CNPJ: 50455237/0001-35
Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO:
Antônio Aziz Boulos
CHEFE DE EDIÇÃO:
Odirley Pereira - Mtb 48.651
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS:
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:
RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/
SP - Tel./Fax: (11) 6971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br)
IMPRESSÃO: Jornal Cidade de Rio Claro Ltda. (19) 3526-1000
CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

Começam inscrições para curso de oﬁciais da PM
Divulgação

Começam na segunda-feira (6),
as inscrições para o Curso de Formação de Oﬁciais na Academia de
Polícia Militar do Barro Branco. São
220 vagas para aluno-oﬁcial no Bacharelado em Ciências Policiais de
Segurança e Ordem Pública.
O candidato deve ter Ensino
Médio completo, ser brasileiro, ter
no máximo 26 anos, estar em dia
com as obrigações eleitorais e com
serviço militar e não possuir antecedentes criminais. Os homens
devem ter no mínimo 1,65 m de
altura, e as mulheres, 1,60m.
Os candidatos farão prova escrita com 80 questões objetivas de
alternativa e redação. Farão também avaliação de condicionamento
físico, exames de saúde e psicológicos, além de passar por um detalhado processo de investigação
social e análise de documentos e
títulos.
As inscrições vão até as 16 horas do dia 7 de junho, e só poderão
ser realizadas pela internet, no site
da Vunesp. A taxa é de R$ 130.

Informática para terceira idade na base do Vale das Acácias
As pessoas da terceira idade
residentes no Distrito de Moreira
César tem uma nova opção para
aprender informática com as aulas
na Base Comunitária de Segurança, no Vale das Acácias.
Trata-se do Projeto Social de Informática do Parceiros do Amanhã, que
neste segmento atende 22 alunos.
As aulas são de segunda a
sexta-feira, das 13 às 15 horas, na
sequência há um café onde cada
integrante ﬁca responsável por um
ítem. “É um momento de aprendizado de algo novo que valoriza a

Divulgação

vida e a experiência das pessoas.
A informática é uma opção para
comprar, conhecer novas pessoas,
reencontrar antigos amigos, estudar, formar-se à distância, localizar
lugares entre inúmeras outras possibilidades”, comentou o comandante
da Policia Militar de Pindamonhangaba, capitão Paulo Henrique.
Os interessados em saber mais
sobre as aulas de informática ou
outras atividades do projeto Parceiros do Amanhã, podem se dirigir
à base ou ligar para o número (12)
3641-1511.

Dois mil alunos da Rede Estadual
participam de atividades culturais
No mês de maio, 2.000 alunos
de escolas da Rede Estadual de
Pindamonhangaba participam de
atividades culturais previstas no
programa Cultura é Currículo, desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo por
meio da FDE - Fundação para o
Desenvolvimento da Educação.
A programação inclui visitas

a instituições culturais da região,
como as unidades do Sesc em São
José dos Campos e Taubaté e o
Parque Estadual de Campos do Jordão. O transporte e o lanche dos estudantes são fornecidos pela pasta.
Iniciado em 2008, o Cultura
é Currículo é composto por três
projetos: Lugares de Aprender – A
Escola Sai da Escola, com visitas

a espaços culturais como museus
e parques; Escola em Cena, que
leva alunos para apresentação de
peças teatrais e espetáculos de
dança; e O Cinema Vai à Escola,
voltado a exibições de ﬁlmes nas
unidades que oferecem Ensino
Médio. Somente no ano passado,
foram atendidos cerca de 1 milhão
de estudantes.

SOS promove
feijoada no
sábado

O SOS - Serviços de Obras
Sociais de Pindamonhangaba promove no domingo (5), a tradicional
feijoada. O prato custará R$ 12, e
será entregue das 12h30 às 14 horas para a pessoa levar para sua
casa. Informações 3642-2787

Paróquia promove Encontro de Casais
Divulgação

Os agentes da Pastoral Familiar - Setor Casos Especiais, da
paróquia São Cristóvão, convidam
casais para participar do Encontro
para Casais em 2ª União e Situações Especiais. O evento será realizado dia 26 de maio, a partir das
8 horas, no salão paroquial bairro
Cidade Nova.
Objetivo do encontro é acolher
os casais, explicar qual a visão da
igreja sob sua situação, mostrando a
sua importância para a comunidade.
Informações e inscrições podem
ser feitas com os agentes da Pastoral Familiar e Secretária Paroquial.

Quem perdeu
prazo de IR
pode enviar
declaração

R$ 458 mil para reforma de escolas estaduais
O Governo do Estado de São
Paulo concluiu, em abril, reformas
em quatro escolas estaduais de
Pindamonhangaba. No total, pouco
mais de R$ 458 mil foram investidos nas obras, através da FDE –
Fundação para o Desenvolvimento
da Educação.

O investimento teve o objetivo
de assegurar as boas condições
das instalações físicas necessárias ao funcionamento das escolas, com obras de adequações de
acessibilidade e ampliações.
Passaram por obras as escolas
EE Profª Dirce Aparecida Pereira

Sebrae promove oﬁcinas
gratuitas para Pinda
Divulgação

Gestão, Finanças, Vendas e
Qualidade no Atendimento são alguns dos temas da programação
de palestras e oﬁcinas promovidas
pelo Sebrae em maio.
Em Pindamonhangaba, dia 22,
terá a oﬁcina “SEI Controlar meu
Dinheiro”, que acontecerá das 10
as 12 horas, na Acip - Associação
Comercial Industrial.

Marcondes, que recebeu investimentos de R$ 195.844,19; EE
Profª Dirce Leopoldina Cintra Villas
Boas, que recebeu R$ 23.574,18;
EE Profº Eurípedes Braga, com
R$ 181.503,90 e a EE Monsenhor
João José de Azevedo, com obras
que custaram R$ 57.407,37.

Os contribuintes que perderam o
prazo de entrega da Declaração do
Imposto de Renda 2013 poderão
enviar as informações para a
Receita Federal.
Segundo a supervisão nacional
do Imposto de Renda, no momento
da entrega, o contribuinte irá receber a notiﬁcação com a multa de
1% ao mês sobre o imposto devido.
Se não tiver imposto a pagar, a multa mínima será R$ 165,74.

Empresas têm 90 dias para
reduzir iodo do sal
As empresas fabricantes de
sal têm 90 dias para se adequar à
redução da quantidade de iodo presente no produto. A medida, que
vinha sendo discutida desde
2011, foi aprovada pela Anvisa
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária no último dia 16 e
publicada no Diário Oficial da
União na semana passada.

O texto diz que a aprovação
da redução do teor de iodo no sal
destinado à alimentação tem como
objetivo eliminar os efeitos nocivos à saúde causados tanto pela
deﬁciência como pelo excesso de
iodo. Entre os principais problemas
provocados pelo consumo de iodo
estão os desvios na produção de
hormônio pela tireoide.
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Entidades querem casa de recuperação
para Pinda e Prefeitura apoia iniciativa
João Carlos
Ribeiro Salgado
Os representantes de
Pindamonhangaba que estiveram na cidade de Presidente Prudente, na segunda-feira (29), aprovaram a
iniciativa da Prefeitura em
lutar pela implantação de
uma casa para dependente
químicos na cidade. A delegação pindense comandada
pelo prefeito e assessores
contou com as presenças
do presidente da Câmara e
vereadores, além de Andréa
dos Santos, assistente social
e coordenadora da Medida
Socioeducativa do Projeto Jataí; Fernando Antunes
Lima, coordenador regional
do Grupo Amor Exigente;
Eliane Prado Marcondes,
do Grupo Coalizão, além
de Dunga, da Canção Nova,
que comandou toda a agenda desenvolvida na cidade e
que teve com ponto principal a visita às instalações da
entidade Mariana Braga, que
possui 3 unidades e atende
cerca de 100 dependentes,
entre homens, mulheres e
adolescentes.
Segundo informações da
prefeitura, a ideia é construir
uma casa na cidade sem custo para o paciente mas com
o apoio das entidades que
trabalham neste segmento. O prefeito de Presidente
Prudente, Milton Carlos de
Mello, também conhecido
como “Tupã”, destacou a

João Carlos Ribeiro Salgado

Nova galeria vai evitar
enchentes no ‘Azeredo’

Representantes de Pinda conversaram com diretores da casa de reabilitação

importância do trabalho realizado na cidade, referência
em todo o país e que além do
Movimento Mariana Braga,
conta com o apoio dos freis
da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência
de Deus , entidade que administra o hospital regional.
O grupo foi acompanhado por Astromar Miranda,
do Movimento Mariana
Braga, e que participou de
palestra sobre o tema no Ministério Público ministrada
pelo promotor Luis Felício
Tuffy, um dos grandes defensores do trabalho de prevenção às drogas e que nos
próximos dias deverá visitar
Pindamonhangaba.

Os pais de Mariana Braga também acompanharam
o grupo e como informação
vale destacar que a jovem foi
vítima de uma bala perdida em
um tiroteio quando ingressava
na faculdade, fato que motivou
a família a iniciar a luta contra
a prevenção das drogas.
De acordo com o cantor
Dunga, que é nascido em
Pindamonhangaba e que se
tornou uma das principais lideranças católicas do país, é
muito importante a iniciativa
de Pindamonhangaba. “Estamos buscando referências
para montar uma casa nos
moldes de sucesso no país,
como acontece em Presidente
Prudente”, informou Dunga.

Segundo o prefeito de
Pindamonhangaba, a construção da casa será de fundamental importância para a
cidade. “Precisamos resgatar
as pessoas que sofrem em
razão da dependência química”, destacou.
Outras entidades
serão visitadas
Segundo informações da
Prefeitura, neste mês de maio
outras entidades deverão ser visitadas no Estado com o objetivo de se aprofundar em relação
ao funcionamento de entidades
que trabalham em benefício da
recuperação de dependentes,
além de intensificar os trabalhos preventivos que são desenvolvidos na cidade.

Odirley Pereira
A Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou na última
semana a construção de uma
nova galeria de águas pluviais e ramais de condução
no loteamento Azeredo, no
Distrito de Moreira César. O
serviço vai evitar enchentes e
alagamentos em ruas do loteamento e garantir tranquilidade às famílias.
Trata-se de uma galeria de
250 metros de extensão com
tubos de 0,6m na rua Benedito Galvão de Castro, com
ramais nos entroncamentos

com as ruas Genésio Conceição, Rita Marcondes Oliveira, José Moreira da Silva e
João Rodrigues.
A obra ainda contará com
novas bocas de lobo para
conduzir a água das chuvas.
De acordo com a Subprefeitura de Moreira César, os serviços devem ser concluídos
em três semanas.
O órgão informou que
após a etapa, haverá recapeamento do asfalto nos trechos que estão sendo ‘cortados’ para a passagem da
tubulação.
Divulgação

Equipe faz controle de morcegos
hematófagos em Pindamonhangaba
Daniela Gonçalves
O Departamento de Agricultura da Prefeitura de
Pindamonhangaba recebeu
membros da Coordenadoria
de Defesa Agropecuária do
Vale do Paraíba e, juntos,
fizeram uma exploração na
maior colônia de morcegos
hematófagos
encontrada
em Pindamonhangaba: uma
mina de grafite desativada
localizada no bairro Monte
Tabor, que fica na zona rural
de Pindamonhangaba.
Na mina, a equipe de
controle do Departamento
de Agricultura fez a captura
de 47 morcegos; nesta apreensão é passada uma pasta

André Nascimento

Captura de animais vai reduzir doenças

anticoagulante denominada
vampiricida em cada animal
capturado. A intenção é que
ao voltar para o bando os

morcegos capturados contaminem os outros. Esse produto letal provoca a diminuição do bando.

Este procedimento é feito para evitar a proliferação
da raiva, uma das principais
doenças transmitidas pelo
animal.
A equipe faz este controle
e estas vistorias de três a quatro vezes por semana.
Orientações aos
produtores rurais
A equipe de controle do
Departamento de Agricultura
da Prefeitura de Pindamonhangaba informa aos produtores rurais que ao observar
mordeduras em seu rebanho,
entrem em contato pelo telefone (12) 3643-2333, para
que seja realizada uma vistoria no local.

Prefeitura reforça sinalização
na avenida N. Sra. Bom Sucesso
Divulgação

Cruzamento da av. Nossa Senhora do Bom Sucesso com rua Juó Bananéri

Maria Fernanda Munhoz
Com objetivo de proporcionar
um trânsito mais seguro em nossa
cidade, desde o dia 30 de abril o
Departamento de Trânsito está
revitalizando as faixas de pedestres e
de indicação de lombadas na avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso,
sentido centro da cidade.
A pintura está recebendo reforço
devido ao grande fluxo de veículos
e pedestres que utilizam essa via
diariamente.
Para minimizar o impacto aos
usuários, os trabalhos estão sendo
realizados sempre no período
noturno. O Departamento de Trânsito
solicita a compreensão dos motoristas
e pedestres, bem como a observação
da sinalização no local, durante o
período de obras, que deve seguir na
próxima semana.

Obra deve ser concluída em três semanas

Fernando Capez participa
de programa e desenvolve
agenda em Pinda
João Carlos
Ribeiro Salgado
O deputado estadual Fernando Capez foi o convidado
do programa ”O prefeito e
você”, que vai ao ar semanalmente na Rádio Princesa FM.
Ele é considerado uma das
principais lideranças políticas
de todo o Estado e especialista em Segurança Pública. Na
eleição de 2012, foi reeleito como o terceiro deputado
mais votado do Estado de São
Paulo, com 215.592 votos.
Na entrevista, que também contou com a presença
do vereador Bilili de Angelis,

de Taubaté, foram abordados
vários assuntos de interesse
da cidade, com destaque para
a Segurança Pública, área em
que o deputado tem atuação
destacada, até pelo fato de
ser advogado e procurador de
Justiça.
O deputado desenvolveu
uma extensa agenda na cidade e região ao lado do prefeito de Pindamonhangaba e
ainda participou de uma reunião com os moradores dos
bairros Liberdade e CDHU,
onde foram discutidas as
prioridades para a comunidade, além da segurança.
André Nascimento

Segurança Pública foi um dos temas abordados
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Feriado propício ao registro
de embriaguez ao volante
A Polícia Militar registrou
alguns casos de embriaguez
ao volante durante o feriado
do Dia do Trabalho. Em patrulhamento de rotina de trânsito alguns motoristas foram
abordados. R.D.S., 40 anos,
foi parado após os policiais
perceberem que ele transitava
de forma arriscada na rodovia

Dr. Caio Gomes Figueiredo.
Ele conﬁrmou que havia ingerido bebida alcoólica e revelou que não é habilitado. O
homem recebeu voz de prisão
e está à disposição da justiça.
O outro caso foi na SP
62, na região do bairro Araretama, por volta das 00h49.
E.K.P.Y, 29 anos, foi parado

Cabos de telefonia são
furtados em rodovia

Uma empresa de telefonia foi vítima de um furto
terça-feira (30). O representante legal compareceu ao
Plantão Policial e informou
que foram levados 246 metros de cabos que estavam

um pouco mais baixos porque seria feita a troca de
postes. O material estava na
rodovia Amador Bueno da
Veiga e não há informações
sobre o horário em que foi
subtraído.

Criança tem celular
roubado por adolescente

Uma criança de 11 anos
teve o seu aparelho celular
roubado por um adolescente de aproximadamente 15
anos. A mãe da vítima informou que ele havia ido a um
ponto comercial de bicicleta
e quando estava retornando
foi abordado pelo adolescente que simulou estar armado

e exigiu o aparelho.
Este roubo aconteceu na
rua Francisco Ademar Fonseca, na Vila Suíça, às 15 horas
de quarta-feira (1º/5). Caso
alguém tenha informações
sobre o celular (marca Sansung) ou de uma tentativa de
venda, deve fazer a denúncia
anônima pelo 190.

Adolescente sofre
acidente de trânsito
Um adolescente de 14
anos foi vítima de um acidente de trânsito na manhã
do dia 1º de maio. A colisão ocorreu na rua Senador
Teotônio Vilela, em Moreira César. A vítima R.L.S.,
confrontou-se com a motocicleta de L.R.D.S., 36
anos. A Polícia Militar foi
até o local e constatou que

o jovem havia sido socorrido pela equipe do Pronto
Atendimento do Distrito de
Moreira César e, em abordagem ao condutor da motocicleta, veriﬁcou que o
mesmo estava com o exame médico vencido desde
2002. Os documentos do
veículo também encontravam-se atrasados.

Motociclistas levam $ 130,
de posto de combustíveis
Um posto de combustíveis, localizado na rodovia
SP 62, foi roubado na noite
de terça-feira (30). De acordo com as informações do
declarante, dois indivíduos
chegaram ao estabelecimento
em uma moto Honda, modelo
CG, cor preta. O garupa desceu com uma arma e anun-

ciou o assalto. Eles fugiram
em direção ao centro.
Um dos clientes do posto
informou ao funcionário do
local que viu um dos indivíduos, parado um pouco antes
do estabelecimento, levantando a placa da motocicleta
para que não pudessem ser
identiﬁcados.

na abordagem de rotina. Ele
assoprou o bafômetro e o resultado foi 0,34 mg/litro. Os
policiais solicitaram do mesmo a documentação do veículo e a CNH. Ele declarou
que estava sem CNH porque
seu direito de dirigir foi
suspenso. Encaminhado ao
Plantão Policial, autorizou a

PORTARIA INTERNA Nº 9.286, 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 Processante acolhido pelo
Secretário de Administração, Resolve sobrestar os trabalhos da Comissão constituída
através da Portaria Interna nº 9.146, de 13 de junho de 2012, Processo Administrativo
Disciplinar nº 006/2012, nos termos do Memorando nº 417/13-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 417/2013-DRH-Serviço de Procedimentos Disciplinares

coleta de sangue.
De acordo com o CBT Código de Trânsito Brasileiro,
no artigo 306, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
por álcool, igual ou superior a
0,33 mg/litro pode gerar multa e/ou suspensão do direito
de dirigir

Homem é detido por
cárcere de animais
silvestres
Um homem de 66 anos foi
detido pela Polícia Militar na
manhã do dia 1º de maio por
porte ilegal de armas e cárcere de animais silvestres. O
caso foi no bairro Araretama
e os policiais chegaram ao
local após receber uma denúncia.
Na ocasião, foram apreendidos os seguintes objetos:
anéis silvestres, explosivos,
pólvora, chumbo para confecção de munições, cartuchos íntegros e mais de 40
deﬂagrados.

Ao chegar a sua residência, a PM avistou aves em
gaiolas. Em uma delas uma
ave conhecida como “Azulão”, que está em extinção.
Os animais foram entregues
à Polícia Ambiental para as
devidas providências.
Ele negou aos policiais
que possuía munições e autorizou a vistoria na casa. Após
o encontro dos materiais irregulares, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 1º
DP, onde pagou a ﬁança e foi
liberado.

Furto de bicicleta do
interior de residência
Uma vítima de 60 anos
compareceu ao Plantão Policial informando que teve sua
bicicleta, marca Terra Forte,
cor azul, aro 26, furtada de
dentro de sua residência. O
caso aconteceu no bairro

Alto Cardoso durante a madrugada. F.S.D.S. aﬁrmou
que não houve arrombamento porque o portão do local
não estava trancado e a bicicleta estava pendurada em
seu rancho.

Ladrão arromba porta de
carro e subtrai objetos

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2013
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a comparecer à 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia
e local abaixo discriminados:
Dia:
07/05/2013 (terça - feira)
Horário: 9h (tolerância de 10 min);
Duração prevista: aproximadamente, 1 hora.
Local:
CCI Vila Rica (3645.6841)
Pauta:
I.
II.
III.

Alteração do plano de trabalho do Lar Irmã Terezinha
Dia mundial do idoso
Aplicação do saldo do FMI

Favor conﬁrmar a presença e/ou justiﬁcativa da ausência no endereço:
cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com
Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2011
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 328/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Tecnolim Engenharia e Comércio Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para
execução de calçadas em diversos locais.
Assunto: Prorroga-se o prazo do contrato em 60 (sessenta) dias até 12/04/2013.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Manoel Caetano Teixeira
Data de assinatura: 11/02/2013
Pindamonhangaba, 26 de abril de 2013.
ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 276/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Gaspar & Gaspar Construções Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para
construção da Unidade Básica de Saúde na Terra dos Ipês II.
Assunto: Prorroga-se o prazo do contrato em 180 (cento e oitenta) dias até 06/10/2013.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Manuel do Amaral Gaspar
Data de assinatura: 02/04/2013
Pindamonhangaba, 26 de abril de 2013.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/SP

A vítima C.S.P., 42 anos,
informou que deixou seu veículo estacionado na estrada
que dá acesso ao Clube de
Campo Piracuama por volta
das 9 horas do dia 1º de maio
e quando retornou, aproxi-

madamente às 16 horas, notou que a porta dianteira, do
lado do motorista, havia sido
arrombada. O ladrão levou o
GPS, equipamentos de pesca, aparelho de som automotivo e relógio de pulso

Ladrão usa bicicleta
para praticar roubo
Uma vítima de 42 anos
compareceu ao Plantão Policial
informando que caminhava
pela rua Francisca B. Carvalho,
no bairro Campo Belo, quando
um indivíduo desconhecido se

aproximou de bicicleta e, mostrando-lhe uma arma prateada,
pequena, anunciou o roubo. O
assaltante levou cartões bancários, cartão de loja, RG, CPF,
CNH e R$ 17.

JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
INTERPOSTOS E JULGADOS
Nº PROC.
007/2013

NOME
AMARO BATISTA DE PAULA NETO

004/2013
003/2013
005/2013
006/2013
PA 634-8/2011
PA 662-2/2012
PA 383-9/2012
PA 135-1/2011
PA 475-3/2011
PA 517-4/2011
PA 718-3/2011
PA 849-7/2011
PA 085-1/2012
PA 302-5/2012
PA 641-5/2012
PA 048-6/2013
PA 033-4/2013
PA 094-2/2013
PA 095-4/2013
PA 096-6/2013
PA 077-2/2013

FABRICIO RODRIGUES
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA RIBAS DEMETRIO
TERESA DE FATIMA NAVARRO DORIA
TERESA DE FATIMA NAVARRO DORIA
ANTONIETTA SÁVIO VIEIRA
DAFNI FERNANDA DE SOUZA
DARCY DE GUSMÃO OLIVEIRA
EDSON MOREIRA DA SILVA
EDSON MOREIRA DA SILVA
EVERALDO DA SILVA BARBOSA
EVERALDO DA SILVA BARBOSA
EVERALDO DA SILVA BARBOSA
EVERALDO DA SILVA BARBOSA
FELIPE MOIANO CESAR
FLAVIO DE PAULA MACHUCO
FRANCISCA HELENA DA SILVA
PATRICK DE LIMA CONCEIÇÃO
TATIANA DE CASTILHO MORAES
TATIANA DE CASTILHO MORAES
TATIANA DE CASTILHO MORAES
VICTOR DRUMOND DE ALMEIDA CSUKA

RESULTADO
INDEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO

COMUNICADO
A Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba, entidade sem fins lucrativos, estabelecida
na Rua Senador Dino Bueno, n 119, Pindamonhangaba, São Paulo, inscrita no CNPJ sob n°
54.124.185/0001-75. COMUNICA o extravio dos livros Diários de n° 01 à 21 correspondente
respectivamente aos exercícios de 1991 à 2011
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Gestantes e mulheres até 45 dias após
o parto devem se vacinar contra a gripe
Marcos Cuba
A campanha de vacinação contra a gripe teve início dia 15 de abril e o Ministério da Saúde prorrogou
até o dia 10 de maio. Gestantes, em qualquer período
gestacional, e mulheres que
deram a luz nos últimos 45
dias devem se imunizar contra os vírus. A proteção garante a saúde da mãe e também do bebê.
A Prefeitura de Pindamonhangaba vacinou 64% das
pessoas do grupo prioritário.
A meta estipulada pelo Governo Federal é de pelo menos 80%. No último sábado
(27), foram contabilizadas
17.642 vacinações, o município pretende proteger, no mínimo, 21 mil pessoas.
Até o momento, 2.010
crianças já receberam a vacina, o que representa 59%
deste grupo. No caso das gestantes foram 57%; mulheres
que tiveram parto até 45 dias
há registro de 42%; 64% dos
idosos estão imunizados, e os
trabalhadores de saúde já bateram a meta, sendo que 87%
destas pessoas já procuraram
uma das unidades.
Quem tiver algum pa-

A vacina está disponível em todas as unidades de saúde
Célia Lima

Dia do Trabalho

Festa dos
Metalúrgicos terá
pagode e sorteio de
carro e motos no
domingo

Campanha de vacinação foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até o dia 10

rente que esteja acamado
e não tenha possibilidades
de comparecer em nenhuma unidade de saúde deverá procurar a sala de vacinas
do CEM - Centro de Espe-

Campanha
do Agasalho
começa
segunda-feira

Marcos Cuba
Pindamonhangaba dará
início à 16ª Campanha do
Agasalho na segunda-feira
(6). A abertura oﬁcial será
às 8 horas na praça Padre
João de Faria Fialho, Largo
do Quartel.
Este trabalho será feito com diversos parceiros.
A Prefeitura contará com o
apoio da Sabesp, Exército,
Delegacia da Mulher, Polícia Militar, Diretoria de Ensino, Bombeiros e Unimed.
A população também poderá contribuir com cobertores e calçados.
De 6 a 14 de maio haverá uma carreata em todos
os bairros. Basta separar as
peças destinadas à doação e
entregar à equipe que fará
a coleta de porta em porta.
Ou então, levar aos postos

de coleta espalhados por
toda a cidade.
A meta deste ano é arrecadar 150 mil peças. Elas
serão distribuídas às entidades e famílias em estado de
vulnerabilidade social, por
meio do Cras - Centro de
Referência em Assistência
Social e PSFs. De acordo
com a Secretaria de Saúde
e Assistência Social, a campanha será realizada até meados de junho.
Ao doar os agasalhos e
calçados o munícipe estará
contribuindo com a sustentabilidade do planeta. “Roupa boa a gente doa” e com
um gesto de solidariedade
o indivíduo pode colaborar
com o mundo.
Os postos de coleta estão
disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Meta é arrecadar 150 mil peças

Divulgação

cialidades Médicas com o
nome, endereço e telefone
do responsável pelo acamado, para que a equipe possa
avaliar o caso.
As pessoas portadoras de

doenças crônicas também devem se proteger contra a gripe. É necessário apresentar a
recomendação médica. Deste grupo, foram vacinados
3.092 indivíduos.

A festa do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba – CUT pelo Dia
do Trabalhador será no domingo (5), no estádio Pinheiro Júnior, o “Campo da
Ferroviária”. O evento é exclusivo para sócios do sindicato e seus dependentes.
Além da terceira edição
do Torneio Metalúrgico de
Futebol de Campo, haverá o
sorteio de um carro gol zero quilômetro, duas motos
e vários eletroeletrônicos,
bicicletas e brindes para os
sócios.
Muito pagode ao vivo
com grupos de metalúrgicos, animarão a festa, que
também terá espaço para as

crianças, com cama elástica, piscina de bolinhas, pipoca, algodão-doce, entre
outros.
Segundo o presidente
do sindicato, Renato Marcondes de Oliveira, a festa é voltada para a família
do metalúrgico. “É um momento para confraternização dos metalúrgicos de várias fábricas e suas famílias,
e também de reﬂexão das
bandeiras de luta da categoria”, disse ele.
O evento, que acontece
das 8 às 18 horas, também
irá arrecadar doações de leite em pó integral em prol da
Casa Transitória Fabiano de
Cristo – Melo Morais.

Militares em treinamento para Missão
de Paz no Haiti se despedem de Pinda
Célia Lima

A partir do dia 13 de maio, 246 militares vão desembarcar em Porto Príncipe, capital do Haiti

Aiandra Alves Mariano
A tropa de 260 militares
que está em Pindamonhangaba desde o início de abril treinando para integrar a Missão
de Força e Paz no Haiti vai se
despedir da cidade na sexta-feira (3). Uma solenidade
militar em frente ao 2º Batalhão de Engenharia de Combate - Borba Gato vai marcar
o ﬁm do período de treinamentos no município.
Essa foi a primeira vez
que militares treinados no
Vale do Paraíba são enviados para o Haiti. Do grupo,
246 homens serão selecionados para embarcar para Porto Príncipe, capital do Haiti,
a partir do dia 13 de maio.
Eles vão atuar na reconstrução e assistência humanitária ao país.

Os militares ficarão no
país da América Central por
seis meses e irão substituir
a tropa que está atualmente
no Haiti, realizando serviços como construção
e reparação de estradas,
construção de edificações,
asfaltamento e perfuração
de poços artesianos.
Durante o treinamento
em Pinda, os militares participaram de diversas ações e
ajudaram em obras públicas,
como na construção de uma
creche e de uma fossa séptica no viveiro municipal, entre outras atividades. O treinamento foi diário, inclusive
aos domingos.
Em Porto Príncipe, a tropa será hospedada na base
General Bacelar, principal
base brasileira no Haiti.

Conﬁra outras atividades
feitas pelos soldados

Maria Fernanda Munhoz
Além da ação na creche
municipal “João Fleury Filho”, foram realizados reparos em ruas, construção
de canaleta para drenagem
de rua, e os militares ﬁzeram exercícios de segurança de ruas, rodovias e instalações e neutralização de
artefatos explosivos, com
material simulado.
Na entrega das obras da
creche, os militares tiveram contato direto com as
crianças, realizando brincadeiras e interagindo com
elas, como farão no Haiti.
“Esse contato com as

crianças é ótimo para os
militares, que têm que lidar com uma carga de estresse emocional muito
grande, pois estão longe de
suas famílias. Essa aproximação com as crianças ajuda o militar a ‘lavar a alma’, incentiva para a ação,
lembrando da grandeza da
missão que estão desenvolvendo”, explicou o capitão
Felipe Barros, da direção
do exercício na cidade.
Nesta sexta-feira (3), a
partir das 9h30, será realizada a formatura geral, no
2º Batalhão de Engenharia
de Combate - Borba Gato.

6

TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira, 3 de maio de 2013

Toninho da Farmácia Vereador Magrão
Vereador Professor
solicita melhorias para vários resolve problema de queda Eric apoia Projeto Anália
bairros de Pindamonhangaba de energia no bairro do Pasin Franco Pré Vestibular

Vereador Toninho

lobo ao longo da rua 10
de Julho, os proprietários
de estabelecimentos comercias e moradores da
mesma vem se queixando
do cheiro forte que vem
saindo das bocas de lobo
e pedem que seja tomada
uma providência urgente.
Beira
Rio
Conforme solicitação
dos moradores do bairro,
faz necessário o serviço
de capina do mato e limpeza no parque infantil
e na academia da melhor
idade, onde o acúmulo de
mato e sujeira vem prejudicando a pratica das
atividades físicas e do
lazer das crianças.

O vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão
(PPS) agradece a EDP
Bandeirante pela troca do
transformador no Bairro do Pasin, resolvendo
o problema de queda
de energia, que ocorria
constantemente quando
chovia. Com as constantes
reclamações dos moradores do Pasin, o vereador

querimento solicitando à
empresa responsável que
tomasse as medidas cabíveis e necessárias, para
resolver este problema,
que se arrastava por muitos anos”, disse o vereador
Magrão. Ele destaca a
importância de estar junto
à comunidade, ouvindo,
dialogando e levando aos
órgãos responsáveis as

Assessoria do vereador Magrão/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Magrão

com funcionários da

protocolou em 14 de fevereiro, o requerimento
nº 213/2013, solicitando
providências à EDP no
sentido de sanar o problema de falta de energia.“Os
moradores do bairro já
não suportavam mais a
situação, pois toda vez que
chovia, faltava energia.
Assim, logo no inicio do
mandato, entrei com re-

EDP

reclamações e pedidos dos
munícipes. A população,
de um modo em geral, precisa ser ouvida, pois é ela
quem nos informa quais
as carências do bairro
onde moram. “Conto com
a ajuda de todos os munícipes para fazermos as
reivindicações necessárias
para os Bairros, conclui o
vereador Magrão.

Fale com o vereador Magrão:

da

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

Farmácia

Vereador
Professor
Eric, que é

Assessoria do vereador Professor Eric/CVP

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) enviou várias solicitações ao Prefeito
Vito Ardito, pedindo diversas melhorias para vários
bairros de nossa cidade.
Crispim
Operação varredura e
limpeza nas ruas Argemiro Cipriano de Oliveira e
Felisbino de Almeida.
Santana
Melhorias no cruzamento das ruas Treze de
Maio com avenida São
João Bosco. O trafego de
veículos é intenso e com
grande risco de acidentes
se providências urgentes
não forem tomadas.
Centro
Limpeza das bocas de

voluntário
do Projeto
Anália
Franco,
ministrando
aula de
química a
estudantes

O vereador Professor Eric (PR)
apoia o Projeto Anália Franco - Pré
Vestibular, que há seis anos oferece
curso pré vestibular para jovens de
baixa renda na Casa Transitória Fabiano
de Cristo. O projeto - voluntário - visa
viabilizar o acesso e a permanência dos
alunos de escola pública que não possuem condições financeiras para fazer
cursos particulares preparatórios para
ingressar no ensino superior.
Professor voluntário da disciplina
de química, o vereador destaca que o
trabalho executado no projeto é orientado ao ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio), de modo que o aluno
possa concorrer a bolsas de estudo pelo
PROUNI (Programa Universidade para
Todos) e a vagas em universidades
federais, por meio do SISU (Sistema
de Seleção Unificada). O vereador
Professor Eric parabeniza a iniciativa.
“Quero parabenizar aqui a iniciativa
da Casa Transitória Fabiano de Cristo,
que há anos, ajuda toda a cidade com
ações sociais e voluntárias. Parabenizo
também cada aluno que frequenta o
curso pré-vestibular Anália Franco.
São estudantes não só de Pinda, esforçados e que batalham muito para
ingressar no ensino superior”, destacou
o parlamentar.
Projeto Anália Franco
Pré-Vestibular
51 alunos estão frequentando
o curso neste ano. Atualmente, 20
professores, todos voluntários, trabalham no projeto. São profissionais
das mais diversas áreas de formação,

como engenheiros, juízes, advogados,
empresários, professores e vereador.
As disciplinas ministradas são todas aquelas abordadas em vestibulares,
ou seja, todo o conteúdo do ensino
médio, como: matemática, língua portuguesa, literatura, geografia, história,
espanhol, redação, física, química e
biologia, com material didático do
Sistema Ético de Ensino, da editora
Saraiva. Além de receberem o material gratuitamente, os alunos também
recebem lanche diariamente.
Os custos ministrados no Projeto
Anália Franco, bem como a refeição
fornecida aos alunos e a compra do
material, são arcados pela Tenaris Confab, por meio do FUNCAD (Fundação
de Apoio à Criança e ao Adolescente).
O Projeto Anália Franco Pré-Vestibular desenvolve também orientação
profissional aos alunos na hora de tomar
a difícil decisão de qual carreira exercer, buscando ainda reduzir a evasão
de alunos no ensino superior, já que
muitos desistem nos primeiros anos
por conta de estarem insatisfeitos com
a área pela qual optaram.
A iniciativa de implantar o Projeto Anália Franco partiu da Equipe do
Espaço da Criança na Casa Transitória, como resposta a necessidade de
se complementar o trabalho já feito
pela entidade com crianças de até 16
anos. Com o curso pré-vestibular foi
possível completar o ciclo, ou seja,
a criança é assistida pela Casa Transitória desde a gestação até chegar
ao ensino superior.

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

Felipe César – FC pede a Janio agradece ao Prefeito Vereador Cal é
implantação de Poupatempo pela construção de lombada agraciado com título
na Avenida Fontes Júnior
“Parceiro da Educação”
para o Produtor Rural
Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) agradece ao
prefeito pela construção de uma lombada na avenida
Fontes Júnior. O vereador Janio disse que no local há
muitos registros de acidentes com frequência, comprometendo a vida de muitas pessoas que passam por ali e
que por isto foi implantada a lombada.
Janio Lerario encaminhou o pedido que foi prontamente atendido pelo Executivo.
O vereador Janio disse que “a região possui um grande
fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico,
devido a localização de um colégio.”
Com a colocação desta lombada, os motoristas vão
reduzir a velocidade de seus veículos, garantindo mais
segurança à todos.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Felipe César - FC

O vereador Felipe César –
FC (PMDB) enviou solicitação ao Governador Geraldo
Alckmin, pedindo a instalação de um Poupatempo para
o trabalhador rural, com os
mesmos serviços oferecidos
pelo programa, de modo a
facilitar o atendimento para
o “homem do campo”. Em
sua justificativa, o vereador alega que o trabalhador
rural não pode deixar seus
afazeres por muito tempo,
e um atendimento direto e
diferenciado a ele, facilitará
em muito para que possa regularizar sua documentação.
Denúncia
O vereador Felipe César
– FC recebeu uma denúncia
que um “servidor da mais
alta confiança” do prefeito
municipal, está retendo
documentos públicos. “Pre-

cisamos apurar isto urgentemente, já estamos tomando
as devidas providências preliminares. Para isso, encaminhamos um Requerimento de
Informações ao prefeito para
que possamos averiguar as
verdades dos fatos”, disse
Felipe César – FC.
Secretaria
de Saúde
Outro requerimento do
vereador Felipe César – FC
encaminhado à Administração é um pedido de informações de todos os cargos
comissionados, bem como
as respectivas nomeações e
a escolaridade de cada um.
“Estamos desempenhando nossa função de fiscalizar. Queremos saber os
cargos da Secretaria de
Saúde e quem são os seus
ocupantes”.

Vereador Janio Ardito Lerario

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

O vereador
José Carlos Gomes
– Cal (PTB) parabeniza e agradece à
Diretora de Ensino
da Escola Municipal Padre Zezinho
da Vila São Benedito, professora
Cidinha Pedroso,
o título recebido de
“Parceiro da Educação”. Atualmente, a Escola Padre
Zezinho funciona
temporariamente
no antigo prédio
do SESI, na Vila
São José.
Na noite de segunda-feira,
dia 29/04, a escola realizou o
desfile das Profissões em homenagem aos trabalhadores e a
apresentação da chapa vencedora
do Grêmio Estudantil. Foi uma
comemoração festiva que contou
com a participação dos pais, alunos, professores, funcionários da
escola e demais homenageados,
mostrando a integração comunidade-família-escola.
O vereador Cal esteve ausente por motivo de viagem, mas
foi representado por sua esposa
Angélica, que recebeu das mãos
do representante da Secretaria de
Educação, o gerente Lucas Ou-

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

A esposa do vereador C al , A ngélica
G omes , recebeu o D iploma do gerente
Lucas Ouverney

verney, o Diploma que confere
ao vereador o titulo de “Parceiro
da Educação” pelas relevantes
ações promovidas junto a esta
unidade escolar. Em sua fala,
Angélica parabenizou o aluno
José Diogo, eleito presidente do
Grêmio Estudantil e toda a sua
diretoria.
Missa em Coruputuba
Dona Carminha avisa que
neste domingo, dia 05 de maio,
haverá a missa da família, em
homenagem às mães, na Igreja Nossa Senhora Aparecida,
em Coruputuba às 10 horas. A
missa será celebrada pelo Padre
Furtado (Diretor do
Salesianos) e ela
convida a todos da
Comunidade Coruputubense.

Alunos do Grêmio
Estudantil e professores
da Escola Municipal Padre
Zezinho da Vila São
Benedito

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

TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira, 3 de maio de 2013

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), durante
uma reunião com o Secretário
de Saúde municipal, foi informado de que o seu projeto de
instalação do SAMU (Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência) será implantado no
segundo semestre de 2013 em
Pindamonhangaba.
Como idealizador do mesmo, Dr. Marcos Aurélio comemora a futura vinda, pois esta foi
uma luta contínua e incansável
do vereador que apresentou por
diversas vezes vários requerimentos em Sessões Ordinárias
na Câmara de Vereadores.
Com isto, o Dr. Marcos Au-

população e trará melhorias para
a área de saúde do município
e da região”, frisa o vereador.
O que é o SAMU?
O SAMU 192, permite
um atendimento de qualidade
para a população em situações
de urgência e emergência no
ambiente pré hospitalar no
período de 24 horas e 7 dias
por semana. A ambulância é a
vitrine do SAMU, é a parte mais
visível, a que se vê nas ruas. São
mais de 1.500 distribuídas em
municípios já atendidos pelo
programa. Dependendo da área,
há também motos, lanchas e helicópteros. Atualmente o SAMU

Diretoria de Comunicação/CVP

V ereador
D r . M arcos
A urélio V illardi

rélio visa melhorar o atendimento de emergência no município
pois, segundo ele, o SAMU
faz o socorro pré hospitalar à
população em casos de emergência, atendendo rapidamente
e buscando o paciente no local
em que está, evitando sequelas
devido ao pronto atendimento e
reduzindo o número de óbitos.
“A implantação deste serviço
será mais uma conquista para a

192 está presente em todos os
estados brasileiros com 159
Centrais de Regulação Médica
que abrangem 1.627 municípios. São aproximadamente
112 milhões de pessoas que
podem contar com o Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência. “Quando o assunto é
saúde, sempre temos que agir
com prioridade”, enfatiza o
vereador Dr. Marcos Aurélio.

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

Martim Cesar pede
Vereador Professor
colocação de caçambas Osvaldo recebe visita
tira entulho no Castolira do Diretor da Saúde
O vereador Martim Cesar
(DEM) encaminhou Indicação ao Prefeito Vito Ardito,
solicitando providências para
que seja feito estudos visando a colocação de caçambas
em pontos que estão sendo

na esquina com a rua Felício
Campana Vitalli e rua José
Dias Sobrinho.
Iluminação
Pública
O vereador Martim Cesar,
encaminhou Indicação ao
Prefeito, solicitando proviD
C
/CVP
dências para que
seja feito estudos
visando melhorias na iluminação pública no
Loteamento Residencial Castolira,
mais precisamente na rua Felício
Campana Vitalli,
esquina com a rua
Oswaldo Vasques,
rua José Dias Sobrinho e rua Waldomiro Marcondes. “Estas vias
estão com a ilumiVereador Martim Cesar
nação deficiente,
utilizados como “bota fora”, com isso, a segurança dos
no Loteamento Residencial moradores fica prejudicada”,
comenta o vereador Martim
Castolira.
Os pontos indicados para Cesar.
Jardim Regina
colocação das caçambas são
O vereador Martim Cesar,
os seguintes, que já estão
sendo utilizados como bota solicitou ainda ao Executivo,
fora: rua Felício Campana estudos visando melhorias
Vitalli, em frente a estação na iluminação pública no
de bombeamento de esgoto bairro Jardim Regina, mais
da Sabesp; na avenida Aris- precisamente atrás do campo
tides Ferreira Lima ao lado de futebol, situado próximo
da linha férrea; na rua Pastor a área verde e a rua Gilberto
José Martins de Freitas, na dos Santos (Bebeto). “A
calçada que faz divisa com iluminação deficiente destes
o Loteamento Yassuda e locais causa insegurança aos
próximo a quadra de futebol moradores”.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
iretoria de

omunicação

Roderley Miotto visita Ricardo Piorino acompanha Comitiva
que busca Casa de Recuperação
casa de recuperação
em Presidente Prudente para dependentes químicos
O vereador Roderley Miotto (PSDB) e os vereadores, José
Carlos Gomes - Cal (PTB), Jânio Ardito Lerário (PSDB) e o
presidente Ricardo Piorino (PDT), juntamente com o Prefeito
Vito Ardito (PSDB) estiveram em Presidente Prudente em visita
a Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Mariana
Braga, que tem esse nome em homenagem à uma jovem que
foi vítima de uma bala perdida na briga entre traficantes.
Presidente Prudente é referência nesse tipo de tratamento e
devido a isso, os líderes políticos de Pindamonhangaba foram
até o município para conhecer os trabalhos lá realizados. O
intuito da visita foi conhecer o centro de recuperação, visando
implantar uma unidade em Pindamonhangaba, para beneficiar
as pessoas de nossa cidade, que sofrem com esse problema.
“Nós fomos conhecer o trabalho que Presidente Prudente
realiza, referência em todo o Estado, para montar uma estrutura
parecida em nossa cidade. Quem sofre com esse problema precisa de um olhar diferenciado. Queremos nossos jovens longe
das drogas”, explica o vereador Roderley Miotto.
Na visita, estiveram presentes além dos vereadores e o prefeito, o líder católico da Comunidade Canção Nova, Dunga, o
prefeito de Presidente Prudente, Milton Carlos de Mello e o
promotor, André Luís Felício Tuffy.
O parlamentar agradeceu a hospitalidade e a recepção da
cidade. “Fomos bem recebidos por todos, desde as autoridades
e principalmente os diretores e funcionários da entidade. Pude
novamente ver o carinho e a atenção que são dispensados a
todos os internos em tratamento. É isso, que faz com que esta
entidade seja uma das melhores no tratamento aos dependentes”,
finaliza o vereador Roderley Miotto.
Foto: Olímpio Moura

Na foto, o vereador Roderley Miotto, ladeado pelo prefeito Vito,
Piorino e Janio, e autoridades de Presidente Prudente.

vereadores

Cal, Ricardo

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

“Estivemos em Presidente Prudente visitando
o Instituto Mariana Braga para copiarmos
um modelo eficiente para Pindamonhangaba”

O vereador Professor Osvaldo (PMDB) recebeu em
seu gabinete no último dia 23,
a visita do Diretor de Saúde,
Dr. Evandro Carlos Gomes e
juntos discutiram a situação
da Saúde em nosso município
e as possíveis soluções para
os problemas que vem sendo
relatados pelos munícipes.
Durante a visita, o Diretor Dr. Evandro se colocou
a disposição do vereador
para receber críticas, elogios
e sugestões relacionadas à
melhoria do atendimento em
todos os setores da saúde de
Pindamonhangaba.
Além da questão humana,
também foi discutido a parte
estrutural, onde ambulâncias,
edifícios, materiais médicos,
entre outros, precisam receber uma atenção visto que os
profissionais da saúde preci-

sam ter condições adequadas
para oferecer um serviço de
qualidade.
“A humanização da saúde
é primordial para que, a partir
da base, possamos atingir os
níveis mais altos; é importante dar incentivo aos nossos
funcionários, pois hoje eles
estão desmotivados e acabam
transmitindo isso aos pacientes”, destacou o Dr. Evandro.
O Professor Osvaldo ressaltou que é fundamental trabalhar em conjunto com o Secretário, Diretor e funcionários
da Saúde. “Devemos sempre
apontar os problemas já pensando nas possíveis soluções
e também devemos analisar
cada evolução e cada progresso obtido, pois sabemos
que tudo que está sendo feito
deve ser o direito à saúde que
cada cidadão possui; acredito também que
muito pode ser
feito e poderemos estender
essa evolução
para toda a cidade”, enfatizou
o vereador Professor Osvaldo.

Diretoria de Comunicação/CVP

Dr. Marcos Aurélio
comemora mais uma
conquista: SAMU 192
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V ereador
P rofessor
O svaldo

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
15ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 06 de
maio de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 13/2013, do Vereador José Carlos
Gomes – Cal, que “Denomina a Avenida 02 do Loteamento
Industrial e Comercial Jathay de ODAIR PESSOTTI”.
Vereador Ricardo Piorino (o segundo da direita para a esquerda), vereadores, prefeito
Vito Ardito, demais autoridades e convidados

Na última segunda-feira,
dia 29, o vereador Ricardo
Piorino (PDT), juntamente com
os vereadores José Carlos Gomes – Cal (PTB), Janio Ardito
Lerario (PSDB) e Roderley
Miotto (PSDB), acompanhou
uma Comitiva, liderada pelo
Prefeito Municipal, até a cidade de Presidente Prudente,
onde tiveram a oportunidade
de conhecer detalhadamente os
trabalhos desenvolvidos pelo
Instituto Mariana Braga, uma
casa modelo para recuperação
de dependentes químicos.
A finalidade da visita é
copiar um modelo semelhante
para nossa cidade. Durante a
visita, a Comitiva foi recebida
pelo Prefeito de Presidente
Prudente, “Sr. Tupã”, membros
da Diretoria da Casa e ainda por
um representante do Ministério
Público, Dr. André Felício,
que participa ativamente dos
trabalhos na cidade.
Segundo Piorino, os vereadores visitaram a parte

administrativa, acompanharam
uma apresentação dos trabalhos
desenvolvidos pela instituição,
através do Promotor de Justiça,
e ainda tiveram a oportunidade
de visitarem pessoalmente os
locais onde os internos estão
se recuperando.
“Foi um aprendizado muito
importante para todos nós,
onde pudemos colher uma
série de informações para
nossa cidade iniciar um trabalho semelhante”. “Temos que
agilizar a questão e começar
um trabalho sério em nossa
cidade, onde muitas famílias
aguardam impacientes a instalação de uma casa que busque
a recuperação de dependentes
químicos”, explicou o vereador.
“Não tenho dúvidas de que
políticas públicas são as mais
sábias e eficientes atitudes
que a Administração deve realizar”, finalizou o Presidente
da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba.

II. Projeto de Lei n° 43/2013, do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar”.
III. Projeto de Lei n° 44/2013, do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar”.

Pindamonhangaba, 30 de abril de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse:

www.camarapinda.sp.gov.br

Departamento

de

Comunicação

D i r e to r a d e C o m u n i c a ç ã o :
Natália Lugli Sper
A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
L u i z C a r l o s P i n t o (MT b 32.783)
R o b s o n L u í s M o n t e i r o (MT b 18.021)
T e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Pindamonhangaba recebe teatro
de rua de Sergipe no dia 11
Divulgação

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba receberá, no dia 11 de maio, mais
um grande evento cultural
gratuito, que promete agradar público de todas as idades. Será o espetáculo de rua
“A Farsa dos Opostos”, com
o Grupo Imbuaça, de Aracaju-SE.
A apresentação será realizada na praça em frente ao
centro comunitário do Bosque, às 15 horas. O espetáculo é aberto, todas as pessoas
podem assistir e com certeza
se divertirão.
“A Farsa dos Opostos”
fala dos contrastes do mundo, em que o poeta popular

entra em cena e luta para sobreviver através da produção
de sua arte: o folheto de cordel.
A atração está sendo trazida pela parceria entre a
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação e Cultura /
Departamento de Cultura, e
o Circuito Cultural Paulista, realizado pelo Governo
do Estado. O Circuito Cultural já trouxe outros dois
espetáculos neste ano: o
show com o guitarrista Nuno
Mindelis e a apresentação
de dança da Cia Focus, “As
canções que você dançou
pra mim”.

Ficha Técnica
Texto: Clotilde Tavares, a partir de pesquisa do Grupo Imbuaça
Direção Geral: João Marcelino
Preparação Corporal: Carla Martins
Figurinos: João Marcelino
Execução: Adjânia e João Marcelino
Adereços: João Marcelino
Execução: Iradilson Bispo e João Marcelino
Maquiagem: João Marcelino
Execução: Grupo Imbuaça
Bonecos: Mamulengo de Cheiroso
Execução/figurinos dos bonecos: Maurelina Santos
Iluminação e Operação da trilha sonora: Rogers Nascimento
Operação de som: Cristiano Oliveira (Negão)
Produção: Isabel Santos
Elenco: Isabel Santos, Lindolfo Amaral, Manoel Cerqueira, Iradilson
Bispo, Luciano Lima, Talita Calixto, Rosi Moura, Késsia Mecya,
Jonathan Rodrigues.

O grupo de Aracaju-SE trará para Pinda um pouco da literatura de cordel, em espetáculo gratuito

Cantora lírica realiza recital beneficente na Fasc
Aiandra Alves Mariano
A cantora lírica Mere
Oliveira vai realizar, na
quinta-feira (9), um recital
beneficente em Pindamonhangaba. A ação será em
prol da escritora, artista
plástica e ex-atleta Lígia
Fonseca, que ficou tetraplégica após um grave acidente
há alguns anos.
Mere Oliveira é uma mezzo
soprano muito premiada.
Nascida em Taubaté, Mere
passou a se dedicar ao estudo do canto após concluir
o curso de Comunicação
Social. Em sua formação
em canto e técnica vocal,
foi aluna de Inês Stockler,
Anthony Hawgood, Juliana
Parra e do Maestro Carlos
Fernandez Aransay, além de
participar de cursos no Brasil e no exterior.
Entre seus principais prê-

mios, destacam-se a Menção
honrosa no XV Concurso Internacional de Canto Lírico
de Trujillo, no Peru (2011);
1º Prêmio no III Festival Jovens Intérpretes Francisco
Mignone no Rio de Janeiro
(2007); 3° Prêmio no Concurso Internacional Maria
Borges em Montevidéu, no
Uruguay (2007); e o Prêmio
Especial do Público no Concurso Brasileiro de Canto
Maria Callas, em São Paulo
(2007).
Sua carreira possui apresentações em óperas e concertos no Brasil, Argentina,
Uruguay, Alemanha, Hungria, Croácia e Peru.
Ela ministrou aulas de
canto coral no Projeto Guri
em Taubaté e Pinda, além de
aulas particulares de canto.
O recital beneficente,
que contará com a partici-

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz

A renomada cantora fará apresentação beneficente à ex-atleta Lígia Maria

pação do Ballet Julia Pyles,
será a partir das 20 horas,
no auditório da Faculdade

Santa Cecília. Os ingressos
custam R$ 20 (estudantes
pagam meia entrada) e po-

dem ser adquiridos no Colégio Anglo e na Oficina da
Comunicação.

Cia Cênica de Dança de Pinda participa de encontro em Guarulhos
Divulgação

O grupo de Pinda se apresentou e ministrou workshop

Bailarinos
participarão
de workshop
de dança
contemporânea

Maria Fernanda Munhoz
A Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga, de Pindamonhangaba, participou do
V Encontro de Dança Jully Morgon, realizado no dia 20 de abril, em Guarulhos-SP.
A companhia representou o Vale do Paraíba nesse grande encontro realizado pela
Cia Arlequim e Prefeitura de Guarulhos.
De acordo com Mônica Alvarenga,
o objetivo do encontro foi valorizar os
profissionais e realizar um intercâmbio
de conhecimento. Todos os participantes
do evento ganharam troféus, pois não se
trata de um evento competitivo, se transformando, assim, num ambiente de amizade entre os bailarinos, coreógrafos e
diretores.
Além de participar se apresentando, a
coreógrafa Mônica Alvarenga foi responsável por ministrar, pelo terceiro ano seguido, o workshop de dança-teatro, com

lotação esgotada de inscritos. O encontro
teve outros workshops, feiras de produtos
de dança e mostra de palcos abertos pela
cidade.
“A troca de experiência nesse encontro
é fantástica. O clima gostoso perante todos os participantes é proporcionado por
todos os organizadores e participantes do
evento. Ficamos muito felizes, pois é a 4a
edição que participamos”, comentou a diretora da Cia.
Participaram do encontro os bailarinos:
Maria Júlia, Bia Santos, Larissa Velasco,
Erick Johnny, Bárbara Lisboa, Franciele
Fuentes, Milena Gonçalves, Carol Amorim, Samira Zanateli, Letícia Gabriela e
Bruna Calasans.
Atualmente, a Cia Cênica está se preparando para participar de mais um festival, que acontecerá em São Sebastião, nos
dias 24, 25 e 26 de maio.

Oferecer opções
de aprimoramento e a
formação de artistas
da cidade é uma das
intenções da Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio do Departamento
de Cultura. Por isso, a
administração municipal
tem trazido apresentações
em diversas linguagens
artísticas e também cursos
e workshops para seus
artistas.
Em abril, a cidade
recebeu o workshop de
dramaturgia, com a atriz
Silvana Abreu. Neste mês,
por meio da parceria com
as Oficinas Culturais Altino
Bondensan, do Governo
do Estado, a Prefeitura de
Pinda traz o workshop de
dança contemporânea:
técnica, criação e diálogo,
no dia 18 de maio. Todas
as inscrições já estão
esgotadas.
O workshop será
ministrado por Carolina
Natal e Gabriela Dellias, e
será realizado no centro
comunitário do Bosque.
Recentemente, em torno
de mil pessoas prestigiaram
um espetáculo de dança
contemporânea na cidade,
“As canções que você
dançou pra mim”, realizado
pela Cia Focus, por meio do
Circuito Cultural Paulista.
De acordo com
informações do
Departamento de Cultura,
o interesse e aprovação
do público de Pinda, além
da grande participação
dos artistas locais no
evento, mostram que a
cidade está em busca da
arte e da cultura, tanto
tradicional quanto das
linguagens inovadoras e
que a Prefeitura está no
caminho certo com essas
iniciativas.

SEGUNDO CADERNO
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Crianças do Alto Cardoso
recebem melhorias em creche
MARIA FERNANDA MUNHOZ
As crianças da região do
Alto Cardoso serão beneﬁciadas com as obras de ampliação na creche municipal
“João Fleury Filho”, localizada na rua Caraguatatuba.
A entrega das melhorias foi
realizada nessa quinta-feira
(2), num ato cívico organizado pelo Exército, com a
presença do prefeito de Pindamonhangaba; do coronel
de Engenharia Antônio César
Alves Rocha, responsável
pelo preparo centralizado do
Contingente Haiti, de Brasília-DF; tenente-coronel de
Engenharia Maurício Máximo
de Andrade, comandante do
2º Batalhão de Engenharia de
Combate de Pinda; tenente-coronel de Engenharia Marco
Antônio Siqueira de Oliveira,
comandante do 18º Contingente da Cia de Engenharia de
Força de Paz – Haiti; deputado
estadual Fernando Capez, entre outras autoridades.
As obras foram realizadas
em duas fases, sendo uma delas com o apoio do Exército,
como parte do treinamento
dos oﬁciais que embarcarão
para o Haiti ainda neste mês.
A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Obras, construiu mais duas salas de aula,
além de sanitários masculino e feminino. A equipe do
Exército executou a parte
hidráulica nos dois novos
banheiros e a parte elétrica
dos novos banheiros e das
duas novas salas. Os militares também foram responsá-

Maria Fernanda Munhoz

Autoridades conhecem as novas salas da unidade
Maria Fernanda Munhoz

Anexo construído pela parceria Prefeitura-Exército

veis pela colocação do forro,
acabamento e pintura interna
e externa, além da reforma do
parque infantil.
O serviço contou com o
apoio das equipes de hidráulica e elétrica da Prefeitura,
que também cedeu todo o
material enquanto o Exército entrou com a mão de

obra. Esse exercício faz parte do treinamento avançado
de operação de paz da ONU
- Organização das Nações
Unidas para o Haiti, pois no
país na América Central serão feitas atividades similares. A intenção do Exército
atuando em Pinda foi realizar um trabalho que ﬁzesse

a diferença na vida das pessoas, retribuindo a excelente
recepção que tiveram na cidade, tanto das instituições
quanto da população.
Os militares atuaram por
três dias nas instalações da
creche, com 21 homens divididos em três equipes, que trabalharam em período integral,
até as 22 horas, para que as
melhorias fossem entregues a
tempo. Esse curso espaço de
tempo foi utilizado, segundo
informações do Exército, pois
a tropa era especializada neste
tipo de ação.
Com a obra, as crianças terão mais espaço para a realização de suas atividades, segurança e conforto pela readequação
do espaço físico. Atualmente, a
creche atende a 119 crianças de
4 meses a 4 anos, em período
integral e parcial.
As duas novas salas receberão um total de 80 crianças
de pré 2 da escola municipal
Padre Mário Bonotti, sendo
40 que estavam na lista de
espera. A intenção é que até o
ﬁnal desta semana sejam feitas reuniões com os pais dos
alunos e até o ﬁnal deste mês
as novas salas já estejam em
funcionamento.
Para o prefeito de Pindamonhangaba, esse apoio do
Exército foi muito importante, sendo as parcerias cada
vez mais necessárias. A secretária de Educação aﬁrmou
que além do benefício material, a interação dos militares
com as crianças foi um grande exemplo de cidadania.

Professores municipais participam
de curso de formação pessoal

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Secretaria de Educação
e Cultura da Prefeitura de
Pindamonhangaba encerrou,
na segunda-feira (29), o curso
“Cuidando de quem Cuida” a
40 professores e funcionários
da Remeﬁ - Rede Municipal
de Ensino Fundamental e Infantil. Foram cinco encontros
semanais, com duração de 2
horas cada.
O objetivo do “Cuidando
de quem Cuida” foi valorizar
o autoconhecimento como
recurso de transformação
pessoal, proﬁssional e social.
As aulas foram realizadas na
sala de expressão corporal
da Casa Transitória Fabiano
de Cristo, no Crispim, tendo
como responsáveis as terapeutas comunitárias Carmen
Sílvia Ferreira Martins, Célia
Regina Ascenço e Luciana de
Oliveira Ferreira.
Esse é o segundo ano do

Marcos Cuba

curso, que já teve quatro grupos anteriormente formados,
totalizando 130 participantes
até o momento.
Para a professora Lidiane Aparecida Vieira Bernardes, o curso a ensinou como
é importante parar e arrumar um momento pra cuidar
de si, já que isso faz toda a

diferença na saúde, tanto do
corpo físico como mental.
“Através desse cuidado podemos evitar doenças, superar traumas e elevar a autoestima. Atualmente o toque,
o abraço e o olhar acabam
ﬁcando esquecidos e pude
resgatar isso em mim. Agradeço o carinho, a dedicação

Exercícios tiveram
como objetivo elevar
a autoestima dos
participantes, para
melhor qualidade de vida

e atenção das terapeutas, foi
maravilhoso, quero bis”,
declarou.
Para a professora Rachelle Érica Gonçalves,
a oportunidade foi única.
“Cheguei ao curso mais por
curiosidade do que (achava eu!) por necessidade. Já
na primeira reunião senti
um impacto, de que aquela
oportunidade seria única em
minha vida. E à medida que
os encontros aconteciam, as
mensagens ﬂuíam e as vivências eram exercitadas,
pude descobrir e redescobrir, quem na realidade eu
sou. Descobri meu valor
como pessoa e minha força
interior”, garantiu.

Ponto de ônibus mais
seguro no Vale das Acácias
As pessoas que utilizam
serviço de transporte público estão mais seguras após
obras de reparos e melhorias
feitas no ponto de ônibus da
avenida das Dálias, na praça
do Vale das Acácias, Distrito
de Moreira César.
A Subprefeitura refez a
área de parada do ônibus com

a substituição das guias e construção de nova sarjeta – deixando o local mais próximo ao
ponto de ônibus, o que facilita
o acesso dos passageiros.
A próxima etapa será a
melhoria no pavimento do
local e sinalização da área –
que devem ser feitas ainda no
mês de maio.

Divulgação

Obra facilitou acesso dos moradores ao ponto de ônibus

Inscrições para o Projeto
Nosso Bairro estão abertas
DANIELA GONÇALVES
Estarão abertas entre
os dias 15 e 18 de maio as
inscrições para as oﬁcinas
do Projeto Nosso Bairro. O
projeto, que já foi realizado
em Pindamonhangaba com
sucesso em anos anteriores,
volta a ser desenvolvido no
município após estar desativado há algum tempo.
Os munícipes dos bairros
Araretama, Nova Esperança, CDHU e Cidade Jardim
serão os primeiros beneﬁciados com a nova fase do
Projeto Nosso Bairro.
No projeto, os interessados poderão se inscrever em
uma das 21 oﬁcinas oferecidas aos moradores: Corte
de Cabelo, Unha Decorada, Dança de Salão, Dança
de Rua, Jazz, Balé Infantil,
além das modalidades esportivas, Capoeira, Pintura,
Tecido, Amarradinho com
lycras, Pintura Artística com
tela, Crochê decorativo em
vestuário, Tricô, Macramê,
Biscuit, Cestaria em Jornal,
Reciclagem com Pet, Trançado com ﬁtas, Corrida de
Rua, Vozes do Bairro e Massagem Relaxante.
As aulas serão divididas
em grupos de vinte alunos.
Ao ﬁnal de cinco semanas,
os participantes receberão
um certiﬁcado de conclusão
da oﬁcina, mediante frequência ativa. Após este período, o projeto segue para
outros bairros da cidade.

As inscrições poderão
ser feitas na tenda do Projeto
Nosso Bairro, instalada na
rua Benedito Bacca Benega,
60, no Araretama, próximo à
escola municipal Professor
Elias Bargis Mathias.
O que é o Projeto
Nosso Bairro
O Projeto Nosso Bairro acontece em um espaço
montado próximo à comunidade. Embaixo de uma
tenda, oﬁcinas, palestras e
atividades sociais são desenvolvidas, junto aos moradores que residem nas proximidades de onde o espaço
foi montado.
O projeto é uma importante ferramenta de assistência
social, pois colabora com a
capacitação do individuo que
procura se colocar no mercado de trabalho. Além disto,
traz os jovens e as crianças ao
convívio social, promovendo-os por meio de oﬁcinas.
Inauguração
A inauguração desta
nova edição do Projeto Nosso Bairro será realizada no
dia 19 de maio, a partir das
8 horas da manhã.
O evento que dará início às atividades do Nosso
Bairro terá shows musicais,
ações sociais, atendimento
social, mutirão de corte de
cabelo e unhas decoradas
e, recreação de lazer com a
equipe de esportes da Prefeitura, entre outras atividades
totalmente gratuitas.

5ª Vivência Comunitária busca o aumento do bem-estar da população
André Nascimento

Diversas
atividades
culturais e
terapêuticas
foram
realizadas no
evento

O Cpic - Centro de Práticas Integrativas e Complementares da Secretaria de
Saúde e Assistência Social da
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Grupo de
Estudo e Trabalho Interinstitucional em Arteterapia, realizou no dia 24 de abril a 5ª
Vivência Integrativa de Saúde. O evento é voltado para
pacientes do SUS e à comunidade.

O objetivo deste projeto é
propor diversas linguagens da
arte para que as pessoas possam vivenciar este momento
de alegria e prazer, além de
estimular a criatividade e a
reﬂexão sobre a saúde como
qualidade de vida.
O evento contou com várias atividades, dentre elas,
rodas de conversa, a exibição do vídeo “Muito além
do peso”, roda de estudo de

plantas medicinais, rodas integrativas de artes, mostra de
talentos – “construindo saúde
com arte”, alimentação saudável, além de práticas corporais e terapia comunitária.
A 5ª Vivência Comunitária
foi feita em nove unidades de
Saúde da Família em vários
bairros da cidade: Cidade Nova,
Cidade Jardim, Maricá, Jardim
Regina, Castolira, Bela Vista,
Cruz Grande e Araretama.

10

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 3 de maio de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:

SALVE, TRABALHADOR!
Primeiro de maio! Dia do Trabalhador! Hoje estou aposentado. E sou aposentado mesmo. Daqueles que não querem nem saber quem inventou o dito
cujo. Mas já passei quarenta e dois anos, pelo menos, abraçado ao trabalho pegado, ouvindo tudo o
que é tipo de chefe no ouvido e tendo que sobreviver,
para levar, ao ﬁm do mês, o suado dinheirinho para o
sustento dos ﬁlhos principalmente.
Portanto, a você, trabalhador brasileiro, e de todo
o mundo, meus cumprimentos e meu mais justo reconhecimento, porque você é a verdadeira bandeira
deste País!
Aceite, com alegria, os versos desses poetas que
só querem exaltá-lo. Abração, hein!
Jamais busco o falso atalho
da glória não merecida...
É no suor do trabalho
que se constrói uma vida!
José Valdez de Castro Moura - Pinda
O futuro, eu mesmo faço
nas sementes que eu espalho,
transformando meu cansaço
nos frutos do meu trabalho.
Renata Paccola – São Paulo
É o trabalho um aliado
no caminho para a Luz:
encare-o como cajado,
jamais o transforme em cruz!
Élbea Priscila de S. e Silva - Caçapava
Sertanejo, quantas falhas
na vida, a te ﬂagelar:
de sol a sol tu trabalhas,
mas ao sol não tens lugar!
Wanda de Paula Mourthé – Belo Horizonte
E duas do tipo “engraçadinhas”, pra você entender
que, mais do que ninguém, o trabalhador tem direito
aos seus instantes de lazer:
- Eu preciso ir ao velório
da minha sogra, patrão!
- Primeiro o trabalho, Honório,
e depois... a diversão!
João Paulo Ouverney – Pinda
“Aos domingos nada faço:
falou de trabalho, eu xingo.
- E os outros dias eu passo
planejando o meu domingo!”
José Ouverney - Pinda
(José Ouverney é “Magníﬁco Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br - (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

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

Convocação para a 4ª Reunião
Ordinária do CMDM – 2013.
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 4ª reunião ordinária, cuja pauta
vem a seguir:
Pauta:
•
•
•
•
•

Informes
Leitura da ata da reunião anterior
Agendamento da formação com as Promotoras Legais Populares
Vagas de conselheiras para representação da sociedade civil
Proposta de capacitação de conselhereiras e lideranças femininas

Dia:
06/05/2013 (segunda-feira)
Horário: 18h (tolerância de 10min)
Duração: Aproximadamente 2 horas
Local:
CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
(de frente com a Prefeitura).
Abertura:
Avisos, comunicados, registros de fatos, apresentação de correspondências, documentos de interesse da reunião e leitura de ata anterior.
Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

CONVOCAÇÃO PARA A 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS
– Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 5ª reunião
Ordinária de 2013, a realizar - se:
Dia:
08/05/2013
Horário: 17h00
Local:
CRAS Centro
PAUTA:
1 – Local e horário das reuniões do conselho
2 – Informes: FAPI e evento de 15/05
3 – Leitura de Ata
4 – Aprovação da abertura do PMAS 2013 para alteração dos dados do Gestor Municipal
5 – Apresentação de proposta para alteração da lei de criação do Conselho
6 – Prestação de contas da verba Estadual 2012
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem seus suplentes e justiﬁquem sua falta através dos emails: cmaspinda@gmail.com ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA
A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL”
Fernanda Maria Bondioli de Oliveira
Presidente

“FALANDO SÉRIO, eu não queria ter você por um programa,
e apenas 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) 81455482 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
comemorando aniversário. Tel (12) 9183-7720
CHICKEN BEER Tremembé – 25/4 (quinta) – Banda Boteco Sertanejo e 2º ambiente com funk . 26/4 (sexta) - Videokê proﬁssional 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 ﬁno. 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 bandas: Três Corações, e Voo Livre. 25/5 (quinta) – Bruno & Thiago. A direção 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
Fantasia. Bandas Espora e Obahia. Carro adesivado com motorista fantasiado 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
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da região 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 (sábado) – 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) 35270510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126
PINDA TUNING – No Arena 101 Pinda - 5/5 (domingo) – Campeonato de som tunyng e carros rebaixados. Sorteio entre os competidores.
Prêmios para os melhores
RANCHO SANTA FÉ Aparecida - 26/4 (sexta) – Velório do boi. Banda 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 almoços de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Um dos melhores
restaurantes rurais do município. Tel. 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
SALESIANOS Pinda – 26/4 (sexta 21h) – Focus Cia. De Dança
apresenta: “As Canções que você dançou pra mim”. Trilha musical
de Roberto Carlos. Circuito Cultural Paulista. Na quadra esportiva.
Entrada franca
SERRINHA BAR ECOLÓGICO Taubaté – 30/4 – Forreggae do Mato
SKENTA Taubaté – 28/4 (domingo 16h) – Sunday Music Teen. Homem 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) 91451212 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. Fazenda 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 bebidas na faixa até 22h. http://www.vinilclub.com
Paula
Fernandes:
veja quando receber seu
ingresso de volta
A CRT e Jeito de Mato
Produções informam que
está sendo feita a devolução de ingresso 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 Silva – CRT Produções e Eventos, e Gisele Correard Greco Monteiro,
advogada, OAB-SP 246.007.

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos 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 10/05/2013 às 14:00 horas
ATENDENTE
5º FÁTIMA PATRÍCIA DE FREITAS
AVENIDA PRIMAVERA, 154 - GOIABAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos 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 10/05/2013 às 14:00 horas
ATENDENTE
6º GIULIANA DA SILVA ROCHA
RUA JOSÉ GALVÃO CÉSAR, 816 – SÃO DIMAS
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12513-270
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 10/05/2013 às 15:00 horas
44º RUBIA HELENA DE AMORIM
RUA CARIOCA, 73 - MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-500
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 10/05/2013 às 15:00 horas
45º CAMILA CARVALHO E SILVA
RUA RIO TOCANTINS, 83 – TERRA DOS IPÊS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12443-550
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CMC- CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
PINDAMONHANGABA/SP

Criado pela Lei N. 4966, de 23 de setembro de 2009
– Dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura –
CMC do município de Pindamonhangaba e dá outras
providências. Alterada pela Lei N. 5118, de 20 de
outubro de 2010.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES
DA SOCIEDADE CIVIL PARA VAGAS REMANESCENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
CULTURA DE PINDAMONHANGABA
Pelo presente edital, o Conselho Municipal de Cultura - CMC, criado pela Lei Municipal nº 4966/2009,
alterado pela Lei nº 5118/2010, no uso de suas atribuições, considerando a deliberação da plenária
do CMC, reunida em 11/04/2013
RESOLVE:
1º - CRIAR a comissão eleitoral abaixo identificada que terá por finalidade organizar o processo
eleitoral para as vagas remanescentes dos conselheiros representantes da Sociedade Civil para o
mandato 2013, nos segmentos: Artesanato, Música, Literatura e Cultura Popular
I – São membros da comissão os seguintes conselheiros:
a) Ademir Carlos Pereira
b) Francisco Antonio Leite de Freitas Filho
c) Marília Lemos Maia
d) Mércia Molinari
II – À Comissão compete as seguintes tarefas:
a) Elaboração e publicação do Edital do Processo Eleitoral;
b) Homologação do credenciamento dos candidatos de acordo com as normas do Edital;
c) ABRIR e encerrar a votação;
D) LAVRAR atas de abertura e encerramento da eleição.
2º - CONVOCAR a Sociedade Civil representada por entidades e instituições ligadas aos segmentos
de Artesanato (Titular e Suplente), Música (Titular e Suplente), Cultura Popular (Suplente e Titular)
e Literatura (Suplente), que estejam em regular funcionamento para indicarem seus representantes
como candidatos a vagas remanescentes de conselheiros para a Gestão 2013 junto ao Conselho
Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, em Assembléia Geral, convocada especialmente para
a eleição, que ocorrerá no dia 20/05/2013, às 19h no Auditório da Prefeitura Municipal em primeira
chamada e em segunda, 30 minutos após.
3º - As inscrições deverão ser realizadas mediante requerimento por escrito, em formulário padrão,
disponibilizado pelo Conselho Municipal de Cultura – CMC.
4º - Para as inscrições deverão ser apresentados:
a) Comprovante de que preenche os requisitos do artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 5.118/10;
b) Resumo devidamente comprovado das atividades do segmento cultural dos 02 (dois) últimos anos.
5º - Período das inscrições 17/04/2013 a 7/05/2013, no horário das 8h às 17h durante o horário de
funcionamento do Departamento de Cultura, situado na Rua Dr. Campos Salles, 530, São Benedito,
devendo ser observados os dispostos no artigo 3º do Regimento Interno do CMC. Cópias da Lei N.
5118/10 e do Regimento Interno estarão à disposição no Departamento de Cultura.
Francisco Antonio Leite de Freitas Filho
Presidente CMC
DATAS:
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 03/05/2013
PERÍODO DE INSCRIÇÕES – 17/04/2013 a 7/05/2013
PUBLICAÇÃO DOS HABILITADOS – 10/05/2013
ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO – 20/05/2013
PUBLICAÇÃO DOS REPRESENTANTES ELEITOS – 24/05/2013

COLÔNIA DE PESCADORES PROFISSIONAIS
“Emilio Varolli” — Fundada em 18/10/1951
— CNPJ. 48.964.879/0001-73 —

REUNIÃO
A Colônia de Pescadores Profissionais Z-11 “Emilio Varolli” de Pindamonhangaba, tem a honra de convidar
a V.Ex.a. para a solenidade de sua reunião a realizar-se no próximo dia 23 de junho às 10 horas em sua
sede Social sito a Rua Ten. Cel. Alexandre M. Monteiro, nº 145, bairro Bosque da Princesa.
ROMARIA FLUVIAL
Dia 23 de junho (domingo) às 06 horas da manhã, Procissão Fluvial partindo da cidade de Tremembé
com destino à Aparecida do Norte, para Pescadores Profissionais e Amadores, de canoas e barcos,
tendo como companhia o Corpo de Bombeiros e a Guarda Florestal, passando por Pindamonhangaba
por volta das 09 horas da manhã, indo agrupando pescadores até a cidade de Aparecida do Norte, com
chegada prevista para as 15 horas, dali rumando em procissão a Basílica de Nossa Senhora Aparecida,
onde haverá a benção dos pescadores.
Ficando os barcos e canoas sob a responsabilidade da Colônia, e também o rertorno as suas cidades de origens.
Contando com a valiosa presença de V. Exa.
Subscrevemo-nos
________________________________
José Londaldo Moreira - Presidente

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

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
Lembranças de Balthazar de Godoy Moreira
(1898/1969), conforme série
de crônicas publicadas por
ele em 1963 neste jornal.
Em prosseguimento às reminiscências relacionadas ao
sobrado dos Marcondes, Balthazar destaca a ilustre presença de Sua Alteza Imperial
Dom Pedro I àquela histórica
morada...
“O dia 22 de agosto de
1822 foi de corre-corre e
de grandes aprontações em
Pinda. Enquanto D. Pedro
via a cidade e chegava à
velha matriz, não esta, a anterior, os rapazes que o iam
acompanhar diligenciavam
uniformes e montarias e dinheiro. Naqueles benditos
tempos, ainda que viajassem
na Comitiva do Regente tinham que fazer suas despesas. Meu avô financiou os
seus dois filhos associados
à comitiva, pagando assim
uma pequena parte do show
que os nossos conterrâneos
deram no Ipiranga.
E o que cada um dos
guardas já havia gasto com a
confecção do magnífico uniforme, da casimira branca,
platina e botões dourados, e
a correama de couro envernizado, e a barretilha com o
topo e o rabo de cavalo atrás,
fora a espada e os boldrês e
o cinto e os grandes coldres
de couro, e os arreios tinindo
de novos?... A montada havia
de ser forte e de soberbo aspecto, digna de ser admirada
por um príncipe cavaleiro,
que conhecia animais.
Os rapazes de Pinda apresentaram-se convenientemente, gastando tubos como hoje
se diria. Parece que estavam
prevendo que iam posar para
a história no maior dos painéis .
À tarde do dia 22, ar seco
e desanuviado, montaram
a cavalo no largo em frente
ao sobrado. Muita gente
presenciara a cena, curiosa
de ver o príncipe e os moços
da terra naqueles cintilantes
uniformes.
Pinda vivera 24 horas
de ebulição na antecipação
de grandes acontecimentos.
Aliás, a Província toda andava agitada.
Afinal o príncipe montou,
dessa vez num cavalo e não
na mula em que viajou de
Santos para São Paulo. Estava eufórico. Os maiorais da
terra acompanharam-no até
Inhá Moça. Muitos, muitos
cavaleiros, erguendo na estrada nuvem de pó.
Meu pai me falava em
Inhá Moça e Saint Hilaire,
que viajou pela região na
mesma época, fala desse lugar. Onde ficaria? No sítio
onde existiu outrora a estação de Mata Fome? Talvez
fosse na colina que desce
para o Una, limite do munícipio.”
Com alguns apontamentos, complementamos o discorrer de Balthazar sobre este
importante fato e mais um
feito histórico no qual a participação de filhos de Pindamonhangaba foi destacada.
Vinte anos depois de ha-

(Reminiscências de Balthazar - 21 - D. Pedro em Pinda)

Arquivo

ver hospedado o príncipe
Pedro I, na passagem do dia
21 para o dia 22 de agosto de
1822, os irmãos Marcondes
receberam, no dia 16 de julho de 1842, um hóspede tão
ilustre quanto um príncipe, o
barão Luís Alves de Lima e
Silva (o título de duque ele
receberia em 1869).
O momento era igualmente histórico, ainda que não
fosse de orgulho para os pindamonhangabenses como naquele ano de 1822. O clima
era de derrota. Sorocaba e Itu
já haviam capitulado, assim
como os outros municípios
favoráveis à Revolução Liberal de 1842. Pindamonhangaba, que tinha participado
do lado dos liberais, tendo
o monsenhor Marcondes na
liderança, não teve outra decisão mais sensata que a de
também capitular, evitando
derramamento de sangue.
Não se discutia a supremacia
das tropas governamentais.
Consta em Athayde Marcondes (Pindamonhangaba
Através de Dois e Meio Séculos, 1922) que houvera
um acordo entre Caxias e o
monsenhor (ver nossa página
de história,edição da TN de
22/5/2005).
Encontramos, num recorte de uma revista denominada Ilustração Brasileira,
edição de abril de 1925, com
o título Duque de Caxias
(curiosidades biográficas),
um artigo no qual o também
Balthazar, Alfredo Balthazar
da Silveira, fala sobre a estada do barão Luís Alves de
Lima e Silva como hóspede
do monsenhor Marcondes e
revela uma nobre atitude deste herói brasileiro para com
seu anfitrião pindamonhangabense :
“...Seguindo-se, depois,
para Pindamonhangaba, o
grande Caxias aceitou hospedagem na casa do monsenhor Ignacio Marcondes de
Oliveira Cabral, que nunca
escondera as suas simpatias
pelo movimento revolucionário. Durante a sua permanência naquele solar, recebeu o grande Caxias uma
série de cartas anônimas,

O sobrado dos
Marcondes também
se chamou “Sobradão
da Formosa”, em
alusão ao nome da
praça e rua Formosa
(atual “Deputado Claro
César). Conta Athayde
(Pindamonhangaba
Através de Dois e
meio Séculos, 1922)
que até 1860 a Praça
Monsenhor Marcondes
era chamada Praça
Formosa, depois
mudaram para Praça
do Imperador; a
denominação atual
surgiu em 1863 (época
em que foi tirado este
retrato)

					

Lembranças
Literárias:
Hd-photo.ru

contendo acusações contra
o dito monsenhor Marcondes
e outros vultos da sedição
paulista, os quais, aos olhos
dos seus detratores, estavam
concertando uma cilada contra o valoroso soldado.
Tais cartas, depois de lidas, foram guardadas num
móvel do aposento em que estava o grande Caxias, e cujas
chaves, nas vésperas do seu
embarque para a Corte, foram entregues ao monsenhor
Marcondes de Oliveira Cabral, que não pode esconder
a sua grande admiração por
um gesto de tão requintada
generosidade.”

Miragem

ANÚNCIO do Passado
Publicava-se NO jornal local
a CIDADE (EXTINTO)NOS ANOS TRINTAS

Lembro-me, às vezes, de um passado vago
em que fui rei de povos, rei do mundo;
e entre sombras e espectros eu divago
num vão desterro hierárquico e profundo.
Pelos alpendres de um palácio magno,
de castelãs, de pagens me circundo;
ouço o embate das hostes e o pressago
clamor do inimigo intrépido e iracundo.
Por toda parte há joias, há riquezas,
há troféus para as páginas da História,
há carruagens, liteiras, e há princesas...
		
		
		

E quando mais, ó sonho, o gênio expandes,
mais eu sinto no horror de minha glória,
a grande e eterna maldição dos grandes!

Benedito Salgado Silva - Tribuna do Norte, 28/3/1954
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Maria Fernanda Munhoz

Arquivo pessoal

Maria Fernanda Munhoz

Arquivo pessoal

Ato Cívico
O Exército
Brasileiro realizou,
na quinta-feira
(2), ato cívico
para a entrega
das melhorias
realizadas em
parceria com
a Prefeitura, na
creche João
Fleury, no Alto
do Cardoso.
Autoridades
militares e
municipais
participaram do
evento.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Felicidade

Felicidade para os noivos

Para Lurdinha
Gabriela, que assora
velinhas no dia 3 de
maio. Ela recebe os
cumprimentos dos
familiares e amigos.
Parabéns.
Arquivo pessoal

Eleonora e Jhony, que se casaram no dia 27 de
abril na igreja de São Vicente de Paulo (Moreira
César). Eles receberam os cumprimentos dos
amigos e familiares no Recinto São Vito.
Arquivo pessoal

Aniversariante
Muita felicidade para
o aniversariante do
dia 3 de maio, Sérgio
Vasconcellos. Recebe
os parabéns dos tios
Inacio e Aurea, da
esposa Marilda, dos
familiares e amigos.

Bailarinas de Pinda

Felicidade

As bailarinas da Cia Cênica de Dança Mônica
Alvarenga participaram de um encontro de dança
na cidade de Guarulhos.

Parabéns para Izabela
Tereza S. Silva, que
completou 15 anos no
dia 27 de abril.

Arquivo pessoal

Parabéns

Parabéns

Felicidade para a
fonoaudióloga Fabiana
Nicoletti, aniversariante
do dia 1º de maio.
Recebe o abraço do
marido José Claudio e
da filha Maria Júlia.

Para Edson Macedo
de Gouvêa, que
completa mais um
ano de vida no dia 3
de maio. Ele recebe
os cumprimentos
dos familiares e
amigos. Edson é
fanático torcedor do
Fluminense, o tricolor
das laranjeiras.

Arquivo pessoal

Felicidades aos
noivos
Parabéns para Astério
Galvão e Simone
Rodrigues, da rádio
Princesa FM, que vão se
casar dia 18 de maio
depois de três anos de
intensa paixão e muito
amor.

Tudo de Bom
Parabéns para nossa
amiga jornalista
Natália Lugli Sper,
aniversariante do
dia 30 de abril.
Felicidade!

Sindicato dos Servidores promove
feijoada no Dia do Trabalho
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba
promoveu a tradicional
feijoada em comemoração ao Dia do Trabalho,
na quarta-feira (1º de
maio). O evento ocorreu
na Casa da Amizade, no
bairro Parque das Nações,
e contou com a presença
de aproximadamente 400
pessoas – dentre associados dos sindicatos de Pindamonhangaba, Cunha,
Redenção da Serra, e São
Luiz do Paraitinga.

O presidente do Sindicato de Pindamonhangaba, Daniel Ramos, destacou a participação dos
servidores públicos no
evento. “Ficamos felizes
com a presença dos associados e seus parentes e organizamos a festa pensando
neles. Os funcionários públicos exercem funções extremamente importantes para
a realização das atividades
da administração pública e
queremos aqui parabeniza-los por tudo que fazem”.
Além dos servidores,

a festa teve a presença de
autoridades de Pindamonhangaba, como o prefeito,
vereadores e secretários
municipais; do prefeito de
São Luiz do Paraitinga,
Alex Torres; representantes de Redenção da Serra
e Cunha; e o presidente da
Fupesp - Federação dos
Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo e presidente do Conselho Fiscal
da NCST - Nova Central
Sindical dos Trabalhadores
do Estado de São Paulo, Dr.
Damázio Morais de Sena.

Maria Fernanda Munhoz
Odirley Pereira

Odirley Pereira

Arquivo pessoal

Formadoras da Alfabetização
As gestoras da Rede Municipal de Ensino, que
receberam treinamento em São José dos Campos
e estão realizando a formação dos professores
municipais pelo programa federal Pacto pela
Alfabetização na Idade Certa.
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Muita
felicidade

Tudo de bom para a
professora Leila Maria
Munhoz da Silva,
aniversariante do dia
5 de maio. Recebe
o carinho do marido
Celso, filhos Rodrigo e
Daniel, noras Karina e
Rose, netos Matheus
e Bárbara, demais
familiares e amigos.

Aniversário

Aniversário

Parabéns para a
relações públicas Thais
Silva Monteiro, no dia 2
de maio. Felicidade!

Felicidade para Urbano
Patto, aniversariante
do dia 2 de maio.
Parabéns!

Odirley Pereira
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Ferroviária é
Campeã Municipal
de Malha 2013

Arquivo TN

Divulgação

Ferroviária é campeã com duas rodadas de antecedência

O clube de malha da AA
Ferroviária venceu, no último domingo (28), as duas
partidas contra o atual campeão paulista, Água Preta, e
sagrou-se Campeã Municipal
2013. O jogo aconteceu na
raia do Bosque da Princesa,
no ginásio de esportes da
Quadra Coberta, e a partida
foi válida pela sétima rodada
do torneio, a primeira do terceiro turno.
Após terminar o primeiro e segundo turno na frente,
o time alviverde chega a 21
pontos, não podendo mais ser
alcançado na tabela de classificação. A Ferroviária levanta
a taça de campeã com duas
rodadas de antecedência,
no próximo domingo o time
vai até a raia da Água Preta,
enfrentar o Bosque da Princesa, podendo chegar a 27

pontos, enquanto o segundo
colocado, Água Preta, pode
alcançar no máximo 18 pontos, assim, encerrando a sua
participação no Campeonato
Municipal de Malha deste
ano.
Agora o time da Ferroviária vai se preparar para a
disputa do paulista série especial, com o time campeão,
e o juvenil, onde em parceria
com a Água Preta, lutarão
pelo Tricampeonato Paulista
da categoria.
Conheça o time campeão:
Ico (técnico), Ribamar (Auxiliar técnico), João Soares
(Árbitro), Lucas Ouverney,
Sérgio Henrique, Rodrigo Soares, Geraldo, Carlos
(Bill), Eduardo, Emerson,
Alex, Lucas (Fusca), Adriano, Marquinhos, Gú e Walquiria.

Atletas de Pinda
participam de corrida
em Tremembé
Pindamonhangaba foi representada na 1ª Corrida de São José,
evento promovido em Tremembé
em comemoração ao dia do santo,
1º de maio. Participaram aproximadamente 400 atletas. A “Princesa
do Norte” marcou presença com
duas crianças e quatro adultos da
equipe Corupin - Corredores de
Rua de Pindamonhangaba, projeto

este da Associação Evolução.
Victor Belmonte Major de Paula participou da corrida de 4 km
pela categoria de 11 a 13 anos e
sagrou-se vice-campeão. A atleta Maria Laís Macruz correu 600
metros na categoria até 6 anos e
conquistou o primeiro lugar. Os
membros da entidade parabenizam os atletas.
Divulgação

Partidas do Quarentão são equilibradas e levam torcedores aos estádios da cidade

Equipes do Quarentão buscam
vaga para as semifinais
Os jogadores da categoria Quarentão vão brigar por
uma vaga nas semifinais. As
partidas da 1ª rodada das
quartas de finais acontecerão
neste domingo (5), nos estádios do Feital, Santa Luzia
e Bosque, sendo que em alguns haverá rodadas duplas.
O jogo entre Imperial e

Independente será no estádio da ADC Novelis, às 9
horas. O Santa Luzia enfrenta o Vila São José em casa,
às 8h30, em rodada dupla,
assim como o Comercial
Mombaça e Bandeirante, no
campo do Feital. O Estrela encontra o Mombaça no
Bosque, às 8h30.

Imperial FC x Independente FC – 9 horas
Estádio da ADC Novelis – Feital
GER Santa Luzia x EC Vila São José – 8h30
Estádio João Demétrio Salgado – Mancrezão – Sta. Luzia
Bandeirante FC X Comercial Mombaça FC – 8h30
Estádio Tio Né – Feital
EC Estrela X GE Mombaça – 8h30
Estádio Vito Ardito Lerário - Bosque

Atletas de handebol convidam
população para conferir as partidas

Divulgação

Marcos Cuba
Os jogadores de handebol de Pindamonhangaba
estão treinando diariamente
para obter bons resultados
nas competições. As equipes
convidam a população para
conferir a partida de domingo
(5), no ginásio do Alto Tabaú,
a partir das 13h15. Estarão
em quadra jogadores de três
categorias: Infantil Masculino, Juvenil Masculino e Cadete Feminino.
Os jogos serão válidos
pela Liga de Handebol do
Estado de São Paulo e os representantes da casa irão enfrentar as equipes de Nova

Ginásio do Alto Tabaú recebe partidas do handebol de Pindamonhangaba

Odessa e Bragança Paulista.
Os pindenses contam
com o apoio da torcida, as-

sim como ocorreu no dia 25
de abril em uma das partidas
dos Joguinhos Abertos da Ju-

ventude, quando a “Princesa
do Norte” derrotou Taubaté
por 28 a 26.

Amistoso de vôlei será realizado novamente

Atletas de Pinda se destacaram nas provas

Marcos Cuba
Pindamonhangaba está se
preparando para os Jori - Jogos Regionais do Idoso e,
por este motivo, tem feito
algumas partidas amistosas
de voleibol. Um dos jogos
ocorreu na manhã do dia 30
de abril, no ginásio do Alto

Tabaú, contra a equipe de
Cruzeiro. Tanto na categoria
masculina como na feminina
os adversários levaram a melhor.
O entusiasmo e a força
de vontade de cada atleta
da melhor idade é o que faz
a diferença, pois o foco na

atividade física é contribuir
com a saúde de todos os participantes. Antes mesmo da
conquista de medalhas o essencial é estar bem consigo.
Os Jori serão realizados
em setembro, em locais e datas a serem definidas. Todos
os pindenses estão se inte-

grando para fazer o melhor
de si em quadra e servir de
exemplo a todos.
Nesta sexta-feira (3),
ocorrerá um amistoso interno
na quadra do Centro Esportivo José Ely Miranda, a partir
das 18 horas. Toda a população está convidada.

NÃO DÊ CHANCE PARA O MOSQUITO, A DENGUE PODE MATAR!
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA, NEM MESMO EM TAMPINHAS DE GARRAFA.
ACABE COM O MOSQUITO DA DENGUE ANTES QUE ELE ACABE COM VOCÊ!!!

A água acumulada em tampinhas de garrafa pode ser um criadouro para o mosquitoda dengue, por isso todo cuidado
é pouco. Feche sempre as caixas d´água, coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas, guarde latas e garrafas
vazias de cabeça para baixo, não deixe acumular água em pneus, faça sua parte e proteja sua família.
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Amador terá jogos com rodadas duplas
Odirley Pereira

Jogadas de bola parada têm sido um dos pontos fortes das equipes no Amador da 2 Divisão

Jogadores do Sub 13
e Sub 17 entram em
campo neste sábado
Marcos Cuba
A Liga Pindamonhangabense de Futebol convida a torcida para comparecer aos campos neste
sábado (4), para acompanhar as partidas das categorias Sub 13 e Sub 17. O
jogo de número 23 da categoria Sub 13 foi cancelado.
Na Sub 17 o Interpinda FC
e o Mombaça FC estão de
folga nesta rodada.
Os jogos
Pelo Sub 13, a Ferroviária vai enfrentar o Bela Vista no campo do Goiabal;
no Alto Cardoso, o Corinthians encara o São Paulo.
O Etna encontra o Colorado na Vila São Benedito;
no campo da ADC Novelis,

o Tipês desafia os donos da
casa. Todos os jogos terão
início às 8h30.
Já pelo Sub 17, o A
Mil Por Hora pega o Colorado no Jardim Regina;
no Maricá, os donos da
casa enfrentam a Ferroviária; no estádio do Ramos
a partida será contra São
Paulo. O Bela Vista encara
o Cidade Nova em campo
neutro, desta vez vai ser no
Goiabal; o Flamengo RBS
disputará a rodada com o
Etna, no estádio Vera Assoni. O sábado futebolístico será fechado com Corinthians e Jardim Eloyna,
no estádio Cardosão. Nesta
categoria o pontapé será
dado a partir das 10 horas.

Marcos Cuba
A bola está rolando
pelo Campeonato Amador da 2ª Divisão. Neste
domingo será realizada a
3ª rodada e há jogos que
terão rodadas duplas,
como é o caso do Azeredo contra o 10 de Julho,
Unidos do Castolira e Cidade Nova, Cem Nome
e União São João, entre
outros. A bola vai rolar a
partir das 10h30, com exceção de apenas um jogo.
No estádio do Azeredo os donos da casa enfrentam o 10 de Julho, do
Araretama. Galáticos encontra o EC Andrada no
Jardim Regina; o campo
do Bosque será o palco
de Unidos do Castolira e
Cidade Nova, fechando as

partidas do grupo A.
Pelo grupo B, o Santa
Cecília pega o Independente em casa; no Macedão, o jogo será entre
Tipês e Unidos Azuis. O
time da Afizp enfrenta o
Rosário, no Ramirão. No
grupo C, Piauí EC e EC
Moreira César, no Machadão; o Jardim Resende receberá River Junior
FC e Resenha Beer FC;
no Feital, o Cem Nome
vai pra cima do União
São João.
Também em rodada dupla, o Santa Cruz vai jogar
com o Araretama, às 8h30,
no campo do Azeredo. O
Jardim Eloyna joga em
casa com o Bela Vista; o
Santa Luzia com o Cícero
Prado FC.

L. Gustavo pode ser primeiro
pindense campeão europeu
Odirley Pereira
O atleta Luiz Gustavo,
do Bayern de Munique, será
o primeiro pindense a participar de uma final da Champions League, que será disputada no lendário estádio de
Wembley, em Londres, dia
25 de maio, às 15h30, contra
outra equipe alemã, o Borussia Dortmund.
Outro jogador com vinculo forte com Pindamonhangaba que disputou a final do
maior campeonato de clubes
do mundo, foi o volante do
Fluminense, Deco, que atuou
pelo Barcelona e pelo Porto.
Atuação de Luiz Gustavo
nas semi da Champions
O jogador conseguiu vaga

Divulgação

Luiz Gustavo comemora classificação do Bayern

após a passagem do Bayern
de Munique sobre o Barcelona com dois atropelos dos
alemães – 4 a 0 no Alianz

Arena e 3 a 0 no Camp Nou.
Em ambas as partidas, o
camisa 30 bavariano entrou
no segundo tempo e ajudou

a equipe do treinador Jupp
Heyckens. No confronto de
Munique, Luiz Gustavo entrou quando estava 2 a 0 e
segurou o lado direito do
Barça. Com ele em campo, o Bayern liberou mais
o meia Schweinsteiger
para jogar livremente e o
time da casa saiu com uma
goleada histórica.
Na última quarta-feira
(1º de maio), o pindense entrou no segundo tempo com
o jogo em 1 a 0. Após sua
atuação - que anulou o meio
Fabregas – o esquadrão de
Munique fez mais dois e fechou o placar em 3 a 0. No
agregado foi um passeio de 7
a 0 sobre o time catalão.

Partidas e festa no aniversário de
83 anos do Corinthians de Pinda

Odirley Pereira
O Corinthians de Pindamonhangaba completou 83 anos
na quarta-feira (1º de maio) e
comemorou com grande festa
no estádio Cardosão.
Foram realizadas seis
partidas de futebol, além de
comida e bebida para jogadores e associados.
No primeiro jogo do dia,
o time Sub 11 do Corinthians venceu o São Pau-
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lo por 3 a 2; na sequência,
um misto entre as categorias Sub 15 e Sub 17 do
próprio Timão.
Uma das partidas mais
aguardadas foi o confronto
entre veteranos do Corinthians
contra a equipe principal da
Prefeitura de Pindamonhangaba, que venceu por 5 a 1.
Houve ainda duelo entre
o Goró do Alvinegro contra
time de Lagoinha e um jogo

feminino para encerrar o dia.
Durante a festa, que também teve disputas na raia de
bocha, os jogadores do Corinthians disseram que nos
próximos anos o clube deverá voltar à elite do futebol
regional, com investimentos
nas categorias de base, fortalecimento da instituição e
da marca, além de incentivar
campeonatos para o Goró e
Veteranos.

À esquerda, time da
Prefeitura; acima veteranos do
Corinthians; à direita lance da
partida disputada no estádio
Cardosão na quarta-feira (1º
de maio), quando o Timão de
Pinda completou 83 anos

