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Semana da Liberdade
busca conscientização

Prefeitura
alerta
contra
pedoﬁlia
Divulgação

Tem início nesta terça-feira (7),
a V Campanha de Enfrentamento
à Pedofilia e Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes,
realizada pela Prefeitura de Pindamonhangaba. Até o dia 25 de
maio, serão realizados fóruns de
discussão do tema, além de ações
culturais e esportivas. O objetivo
é conscientizar a população sobre
os direitos das crianças e adolescentes e incentivar a denúncia de
casos de abuso. Segundo Caderno

Militares
seguem
para o Haiti

O evento teve início com uma palestra
para estudantes, na segunda-feira (6)

O Sindicato dos Metalúrgicos realiza em Pinda, até o dia 13 de maio, a Semana da Liberdade, com palestras,
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debates, corrida e show do grupo Art Popular, entre outras atrações gratuitas.

Turistas alemães
estudam criação
de caprinos
em Pinda

Campanha do Agasalho pretende
arrecadar mais de 150 mil peças
Juliana Rosa
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Os 260 militares que passaram
o último mês em treinamento em
Pinda estão se preparando para
o embarque ao Haiti. No próximo
dia 13, 246 homens seguem para o
país caribenho, onde permanecerão por seis meses. Uma solenidade militar marcou o fim dos treinamentos, sexta-feira (3), na cidade.
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Mezzo
soprano
canta para
Lígia Maria

A cantora lírica mezzo soprano Mere Oliveira se apresenta em
Pindamonhangaba nesta quinta-feira (9), em prol da ex-atleta Lígia
Maria, que ficou tetraplégica após
um acidente durante treinamento.
A apresentação será na Faculdade
Santa Cecília.
Cultura & Lazer 8

Feiras de
artesanato
oferecem
opções para o
Dia das Mães

Reprodução

Cultura & Lazer 8

Polícia apreende
mais de 40kg
de crack
Polícia 4

previsão
do tempo
TERÇA-FEIRA - 7/5
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

13ºC
21ºC

QUARTA-FEIRA - 8/5
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA 12ºC
TEMP. MÁXIMA 20ºC

QUINTA-FEIRA - 9/5
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

12ºC
23ºC

SEXTA-FEIRA - 10/5
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

As doações poderão ser realizadas até meados de junho em diversos postos de coleta espalhados pela cidade

Pindamonhangaba deu início à Campanha do Agasalho 2013, com cerimônia realizada no Largo do Quartel, na
segunda-feira (6). Até o dia 14 de maio, haverá carreata em todos os bairros da cidade com a equipe de arrecadação. Também foram distribuídos pela cidade diversos postos de arrecadação. Além de agasalhos, também serão
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recebidos cobertores e calçados.

Araretama marca 12 contra
o Santa Cruz pelo Amador
O final de semana foi marcado
por diversos jogos pela 3ª rodada
do Amador. O Araretama marcou 12 gols contra apenas um do
Santa Cruz, sendo o destaque do
grupo C. No grupo B, a goleada foi
do Tipês, marcando quatro a zero
contra o Unidos Azuis. Confira os
resultados do final de semana e as
próximas partidas.

CPTEC INPE

Odirley Pereira

Esportes 12

Atletas do Quarentão disputam vaga para a semiﬁnal

14ºC
26ºC

A arte circense será uma das
contempladas na nova iniciativa

Esportes 12

Projeto leva
arte para
as ruas
O novo projeto cultural da Prefeitura de Pindamonhangaba levará manifestações artísticas para
os bairros da cidade. A intenção é
que a população tenha acesso ao
teatro, dança, música, espetáculos
circenses e outras formas de arte
e se sintam incentivadas a desenvolverem sua própria criação.
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Editorial
Roupa boa, a gente doa!
Pindamonhangaba deu início, nesta semana, a
mais uma campanha do agasalho. A iniciativa é do
Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado de São Paulo, prontamente abraçada pelos
municípios, empresários e sociedade civil.
Neste ano, o garoto propaganda da campanha é o ator Reynaldo Gianecchini, substituindo à
saudosa Hebe Camargo, mas o slogan continua o
mesmo: roupa boa, a gente doa. Ou seja, pode-se
mudar a “cara” da campanha, mas não a intenção.
Em Pindamonhangaba, a preferência é não
ligar a campanha a um rosto famoso, dando-se
prioridade para a causa, que é ajudar o próximo.
Antes de tudo, participar da campanha do agasalho é um ato de amor.
Agasalhos, cobertores e até calçados fechados
que estão em nossas casas há tempos sem uso e
que estejam em bom estado podem e devem ser
doados, não somente para liberarmos espaço em
nossos armários para outras peças que, graças a
Deus, temos a possibilidade de adquirir, mas principalmente para dar um alento e um socorro àqueles que tanto necessitam.
Idosos, crianças, famílias inteiras podem ser
beneﬁciadas por um gesto de cada um de nós,
mesmo que pequeno. A doação dos agasalhos auxilia a milhares de pessoas a enfrentar o inverno
com mais segurança, dignidade e calor humano.
Existem vários pontos de arrecadação espalhados pela cidade, mas para aqueles com menos
tempo disponível e que ainda assim queiram participar, não tem problema: a equipe da Prefeitura
também está iniciando a coleta de casa em casa.
É importante ﬁcar atento ao carro de som que passará pelos bairros no dia anterior anunciando o horário da arrecadação.
A campanha do agasalho já é uma tradição na
cidade e no estado. A primeira foi criada pelo governador Ademar de Barros, em 1947. Pindamonhangaba é, tradicionalmente, uma cidade de
população solidária e que sempre participa da
arrecadação, batendo recordes de doação, ano
após ano.
A meta da Prefeitura, para 2013, é arrecadar
150 mil peças, que serão distribuídas às entidades
e famílias em estado de vulnerabilidade social, por
meio da Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Cada doação, com certeza, ajudará a um dos
nossos irmãos que passa necessidade, mas também é um alento a quem doa. O ato de doar é
um gesto de carinho que deve integrar a constante
evolução do ser humano. A preocupação em fazer
a sua parte para melhorar a sociedade em que se
vive é também um ato de cidadania.
Que todos sejam cidadãos e doadores. Que
possam dar o primeiro passo para ajudar a modificar a realidade, para melhor. Vamos fazer a
nossa parte.

Exposição de Orquídeas será
realizada no próximo sábado
Divulgação

A Assop - Associação Orquidóﬁla de Pindamonhangaba vai
promover a primeira mostra de orquídeas do Dia das Mães, sábado
(11), das 8 às 16 horas, no estacionamento da escola Alfredo Pujol.
De acordo com uma das organizadoras da mostra, a orquidóﬁla
Anira Boneberger, haverá mais de
50 variedades da ﬂor em aproximadamente 500 vasos.
Anira disse que o evento também terá palestras sobre o cultivo
e adubo das plantas e orientações
sobre recipientes e locais adequados para as orquídeas.

Mudas de espécies nativas serão
doadas em três datas de maio
Mensalmente, a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Meio Ambiente,
realiza a doação de mudas de árvores para a população. Em maio, serão três datas para a doação de mudas de espécies nativas: dias 9, 16 e
23 (três quintas-feiras consecutivas).
As mudas de espécies nativas
são doadas somente para moradores da área rural, com comprovação. Para participar, o munícipe

precisa ir ao Viveiro Municipal nas
datas indicadas, e retirar uma senha, a partir das 8 horas. A entrega
das mudas acontece em seguida.
Cada pessoa poderá retirar até
14 mudas, sendo 12 de nativas e
duas de nativas frutíferas.
O Viveiro Municipal ﬁca no
Departamento de Meio Ambiente,
na avenida Manoel César Ribeiro,
s/nº, após a entrada para o bairro
Maricá. Em caso de dúvidas, o tele-

fone de contato é o 3645-1494.
Além de embelezar a cidade,
atrair pássaros e permitir o desenvolvimento da fauna, as árvores
proporcionam conforto ambiental,
absorvendo e reﬂetindo os raios
solares, refrescando o ambiente
através da absorção de água do
subsolo para a atmosfera, e contribuem para a retenção de materiais
poluentes para a realização de sua
fotossíntese.

Moradora de Nova Gokula
lança livro nesta semana
A professora Evalda Andrade, ou Sri Damodara, como é
chamada na comunidade Hare
Krishna, lança, nesta semana,
seu romance “Grãos de Areia”.
Ela é moradora da Fazenda
Nova Gokula, no bairro Ribeirão
Grande, em Pinda.
O livro conta a história de
Maria da Glória, professora de
escola pública da pequena cidade de Valente, que leva uma
vida cansativa e mecânica ao
lado de Gustavo, seu ﬁlho. Divorciada, passa por problemas
com seu ex-marido Assis, que
sofre de alcoolismo. Conhece
Paulo Antunes, colega de trabalho. Apaixonam-se. Mas não se
envolvem. E nos instantes em
que os problemas de sua rotina
ameaçam sufocá-la, ela viaja

Divulgação

para o litoral, à praia de Pedra
Negra, almejando descanso e
resoluções interiores para seus
conﬂitos.

Ambientado na zona da
mata canavieira, o livro poderia
se ﬁliar a uma tradição regionalista. Entretanto, o romance se
desprende desse espartilho, por
levantar questões de ordem universal, dentro de uma maneira
poética de narrar. O próprio título invoca uma metáfora. Aﬁnal,
não seríamos nós carregados
pelas ondas do tempo, que ora
nos aproximam, ora nos afastam uns dos outros, assim como
as ondas do mar sacodem impetuosamente os minúsculos
grãos de areia da praia?
O lançamento será na sexta-feira (10), às 19 horas, na biblioteca da Faculdade Anhanguera
de Pindamonhangaba. O evento
contará com uma apresentação
de sax, entre outras ações.

Grupo da terceira idade promove
apresentação de teatro
Divulgação

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram hoje (7 de maio)
e nos próximos dias
7/5 – Dia do Oftalmologista, Dia do Silêncio.
8/5 - Dia da Cruz Vermelha Internacional, Dia da Vítória, Dia do Pintor
e do Artista Plástico, Dia do Proﬁssional de Marketing.
9/5 - Dia da Europa e da União Européia.
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O grupo é formado por 12 integrantes, com idades de 50 a 80 anos

Um grupo de teatro da terceira
idade vai apresentar, na quinta-feira
(9), o espetáculo “Médico à força”,
no CCI – Centro de Convivência de
Idosos do bairro Vila Rica.
Ao todo, 12 pessoas participam da montagem para marcar o
término do curso de iniciação ao
teatro, ministrado por Wilson Maximiano, por meio do projeto “Eu faço
teatro”. O projeto foi uma parceria
entre o CCI e a Prefeitura de Pindamonhangaba e aconteceu durante o
ano de 2012. A primeira montagem
aconteceu em dezembro e agora o
grupo fará uma reapresentação. “O
curso terminou, mas o grupo conti-

nuou se reunindo, ensaiando. Então
decidimos promover mais uma apresentação, para que eles continuem
entusiasmados”, contou Maximiano.
Todos os integrantes do grupo
têm entre 50 a 80 anos. Neyde de
Mattos Guedes, de 78 anos, faz
parte do elenco. “Descobri o teatro
há cerca de três anos e desde então
não parei”, conta ela. Para Neyde,
que tem dois irmãos que sofrem
Mal de Alzheimer, o teatro, além de
uma diversão, é um exercício para a
mente. “Eu me divirto muito e gosto
de fazer as outras pessoas rirem.
Mas um dos motivos que eu faço teatro é que ele me obriga a decorar,

a exercitar a memória e isso é muito
importante para mim”, explica.
A peça é uma adaptação da
obra de Molière. Milhares de pessoas em todo o mundo já viram
esta comédia com assunto tirado
do velho repertório francês de
farsas. A peça não é isenta de
motivos de sátira: suas farpas
alvejam a incompetência e negligência dos médicos e a tirania
dos pais, dois velhos alvos de
Molière. “Médico à força” é uma
das peças de Molière mais encenada no mundo.
A apresentação será a partir
das 20 horas, com entrada franca.

Inscrições
para Conselho
Municipal
de Cultura
terminam hoje

Termina nesta terça-feira (7),
o prazo para inscrições da sociedade civil nas vagas remanescentes do Conselho Municipal de
Cultura. Para se inscrever, basta
que as pessoas da sociedade civil, representantes de entidades
e instituições, em regular funcionamento, ligadas aos segmentos
artesanato (titular e suplente),
música (titular e suplente), cultural popular (titular e suplente)
ou literatura (suplente) sejam indicadas por essas instituições. A
eleição será realizada no dia 20
de maio, às 19 horas, no auditório da Prefeitura.
As inscrições deverão ser realizadas mediante requerimento
por escrito, em formulário padrão, disponibilizado pelo Conselho Municipal de Cultura. Também deverão ser apresentados:
comprovante de que a pessoa
preenche os requisitos do artigo
3º, parágrafo 2º, da Lei 5118/10
(à disposição no Departamento
de Cultura da Prefeitura) e resumo devidamente comprovado
das atividades do segmento cultural escolhido, nos dois últimos
anos.
O Departamento de Cultura
da Prefeitura receberá as inscrições até as 17 horas desta terça-feira (7). O endereço é rua Dr.
Campos Salles, 530, São Benedito. Informações pelos telefones
3642-1080 e 3643-2690.

Baile das
Mães na
Ferroviária
A Associação Atlética Ferroviária realiza, no sábado (11), o
Baile das Mães, com animação da
Banda Premium. Haverá free dancers e sorteio de brindes. O traje é
esporte ﬁno. Mesas e ingressos na
tesouraria do clube. Informações
pelo 2126-4444.

Polícia
Comunitária
discute
educação

O Grupo de Trabalho de Educação do Núcleo da Polícia Comunitária de Pindamonhangaba se reúne nesta terça-feira (7), às 9h30.
A reunião será na sede da Polícia
Militar, localizada na rua dos Sagrados Corações, 1309, Alvarenga, às
margens da avenida Manoel César
Ribeiro e ao lado do anel viário. Todos os setores da sociedade estão
convidados a participar.

Noite da Pizza
neste sábado
na Casa
Transitória
A Casa Transitória Fabiano de
Cristo realiza neste sábado (11), a
partir das 20 horas, a Noite da Pizza. O rodízio será a R$12,90 por
pessoa. A Casa Transitória ﬁca na
rua Guaratinguetá, 555, Crispim.
Foto ilustrativa
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Doações podem aquecer o inverno em Pinda
Marcos Cuba
Todos os pindenses podem praticar a solidariedade
e o carinho com o próximo,
com gestos simples que poderão amenizar o frio de
muitas pessoas carentes. Para
isso, Pindamonhangaba deu
início a mais uma Campanha
do Agasalho.
O lançamento oficial
ocorreu na manhã de segunda-feira (6), na praça Padre
João de Faria Fialho – Largo
do Quartel. Participaram da
cerimônia representantes da
Prefeitura de Pindamonhangaba, Exército, Corpo de
Bombeiros, Sabesp, Polícia
Militar, Unimed e Delegacia
da Mulher.
Esta é a 16ª Campanha do
Agasalho e o objetivo é arrecadar mais de 150 mil peças.
Além de agasalhos também

Juliana Rosa

serão recebidos cobertores
e calçados. Todo o material
arrecadado será destinado às
entidades e também a famílias em estado de vulnerabilidade social.
Até o dia 14 de maio haverá uma carreata em todos
os bairros e basta separar a
doação e entregar à equipe,
que vai fazer a coleta de porta em porta. Quem desejar
poderá levar os materiais aos
postos de coleta, espalhados
por toda a cidade.
O subcomandante do 2º
Batalhão de Engenharia de
Combate – Batalhão Borba
Gato, major José Roberto
Azevedo Homem de Mello
Júnior, afirma que é uma
grande satisfação para a instituição estender as mãos
para auxiliar nesta atividade.
José Fonseca Marcondes

Júnior, gerente de Divisão da
Sabesp, conta que a Sabesp
faz este trabalho há mais de
uma década e é a pioneira,
e quando os parceiros chegaram foi muito importante.
“Não é fácil arrecadar 150
mil agasalhos, temos que arrecadar roupas boas, porque
não adianta estar com muitas
peças no depósito, mas que
não estejam em bom estado
para doação. Desejo a todos
um bom trabalho”, disse o
gerente.
Os materiais para doação podem ser entregues em
diversos postos de coleta,
como: Prefeitura, Sabesp,
Delegacia da Mulher, Subprefeitura de Moreira César,
Diretoria de Ensino, entre
outros. A lista completa pode
ser vista no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Solenidade de abertura da campanha, realizada no Largo do Quartel

Pindamonhangaba investirá em turismo esportivo
Daniela Gonçalves
Pindamonhangaba esteve presente na 15ª edição da
Adventure Sports Fair, um
dos mais importantes eventos de esportes e turismo de
aventura da América Latina,
realizado no início de maio
no Pavilhão da Bienal, no
Parque do Ibirapuera, em São
Paulo.
Cerca de 50 mil pessoas
passaram pela feira nos quatro dias de evento e puderam
visitar o estande da Secretaria de Turismo do Estado
de São Paulo no qual nossa
cidade integra, representa
e divulga o Circuito Mantiqueira.
A participação do Departamento de Turismo, da
Prefeitura de Pindamonhangaba, no evento foi marcada por diversas reuniões,
contatos e relacionamentos
estreitados, além de realizar
a divulgação do Circuito da
Mantiqueira, que é um dos
roteiros de maior procura
quando se fala de turismo
no município de Pindamonhangaba e região.
Na oportunidade, representantes da Prefeitura estiveram com o responsável
pela Copa Paulista de Corrida na Montanha, um esporte que vem crescendo no
Brasil e atraí um grande pú-

Divulgação

nicípio para futuros projetos e eventos desta modalidade na cidade.

Os representantes de Pinda fizeram contato com os
responsáveis pela corrida de montanha

blico para a região. A meta
é trazer este esporte para
Pindamonhangaba, que tem

um grande potencial para a
sua prática. Para isso, foram
agendadas reuniões no mu-

Investimentos do
Governo do Estado
A Secretaria de Turismo
do Estado de São Paulo investiu mais de R$ 175.000
para disponibilizar o espaço para as regiões do Estado divulgar seus circuitos
e seus roteiros turísticos.
Estas feiras despertam o
interesse e atraem turistas
para as cidades do Vale do
Paraíba e para todo estado,
fomentando assim o turismo regional, onde se podem
encontrar vários destinos
diferentes.
Divulgação

Acip realiza
encontro
do Projeto
Empreender
A Acip - Associação
Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba vai
reunir, na quinta-feira (9),
os núcleos do Projeto Empreender, a Câmara Municipal e a Prefeitura, para
um bate papo informal. O
convite é para nucleados
e também para os empresários que já participaram
do projeto. O evento tem
como objetivo a troca de
experiências entre o projeto e as lideranças da cidade.
O Programa Empreender é uma iniciativa
da CACB - Confederação das Associações Comerciais do Brasil e do

Sebrae, cuja ideia básica
é o apoio a empresas organizadas nos chamados
Núcleos Setoriais. Com
metodologia própria e
orientada por um consultor, as empresas discutem
soluções para problemas
comuns, com benefício
para todos os participantes.
Em Pindamonhangaba, sete núcleos recebem
orientações, participam de
feiras e missões. São eles:
beleza, artesanato, escolas, publicidade volante,
itinerante, contabilidade
e lancheiros. O encontro
acontece na sede da Acip,
a partir das 19h30.
Cintia Camargo

Estande do governo do Estado de São Paulo recebeu muitos visitantes

Turistas alemães visitam
propriedade agrícola do município
Daniela Gonçalves
Pindamonhangaba recebeu
turistas alemães que visitaram
as dependências do sítio Algodão Doce, local que faz a produção de queijo derivado do
leite de cabra. A propriedade
Capril Algodão Doce, do produtor agrícola Paulo Roberto
Lopes França, conta com o
apoio e respaldo da Cooperativa de Produtores Rurais do
Vale do Paraíba, desenvolvido
pelo Departamento de Agricultura da Prefeitura de Pindamonhangaba, que oferece
assistência técnica a pequenos,
médios e grandes produtores
rurais do Vale do Paraíba.
A propriedade Capril Algodão Doce de Pindamonhangaba é reconhecida como
uma das melhores a produzir
queijo com base no leite de
cabra do Estado de São Paulo.

Os 25 alemães estavam
acompanhados de dois guias
brasileiros e puderam visitar
todo processo de produção
do queijo. Além disso, os visitantes plantaram uma árvo-

re na propriedade, para marcar sua visita ao local.
Reflorestamento
Por meio de uma parceria entre os Departamentos
de Meio Ambiente e Agri-

cultura da Prefeitura de
Pindamonhangaba é disponibilizada uma muda de árvore a cada grupo visitante,
visando fazer o reflorestamento do local.
Divulgação

Turistas puderam visitar todo o
processo de produção

Marco Aurélio faz pedidos ao chefe de Gabinete

Vereador solicita revitalização
de centro comunitário
Cintia Camargo
O vereador Dr. Marco Aurélio esteve na Prefeitura de
Pindamonhangaba solicitando administração municipal
uma reforma no centro comunitário do bairro Vila Prado, após a mudança da Adepi
- Associação dos Deficientes
de Pindamonhangaba para a
antiga sede do Fundo Social

de Solidariedade, no bairro
residencial Lessa.
Segundo informações do
vereador, com a mudança,
não estão acontecendo atividades no prédio.
Além da reforma no centro comunitário, será providenciada a organização de
uma diretoria da associação
de amigos do bairro.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

DECRETO Nº 4.962, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
Constitui a VI Conferência Municipal de Saúde de Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, art.
183 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba e a Lei Municipal nº 2.533, de
21 de maio de 1991,
D E C R ETA

Polícia Militar apreende
46 tijolos de crack
Divulgação

A
Polícia
Militar
apreendeu 46 tijolos de
crack e 500 gramas de
maconha, por volta das
11h30 de domingo (5), em
uma casa no bairro Cidade
Jardim. As drogas foram
apreendidas na rua Professor Wilson Pires César.
Juntamente com a droga, a
PM encontrou uma panela
elétrica, bexigas, balança de precisão, tambores,
faca, escopeta calibre 12 e
seis cartuchos íntegros.
De acordo com as informações do Boletim de
Ocorrência, a casa era alugada e o inquilino não foi
encontrado. Os entorpecentes foram encontrados
durante patrulhamento de
rotina pelo bairro.

- Miriam Pérsia Macedo de Andrade
- Irene Ribeiro
- Fulviane Keyla Marques Muniz Cimadon
- Ronaldo Rogério de Castilho
- Joel dos Reis Batista
- Fábio Lemes
- Judson Souza Frank

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº115/2013-SES

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

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

Nenhum suspeito foi detido, qualquer informação pode ser fornecida pelo 190

Ocorrência, ele teria fugido
da penitenciária de Reginópolis no dia 13 de outubro
de 2010. O homem foi encaminhado à cadeia de Guaratinguetá.

lhe ocasionou hematomas
no rosto. A vítima informou
aos policiais que a autora da
agressão acredita que ela tenha um relacionamento com
seu ex-marido, que trabalha
na mesma empresa, mas que
isso não é verdade.

fatos. M.A.D.J.D.S., 32 anos,
transitava sentido centro e no
cruzamento com a rua Senador
Dino Bueno foi interceptado
pelo veículo mencionado. A
motocicleta foi apreendida e
aguarda perícia técnica.

Vítima tem cartão furtado
Um homem de 75 anos
teve o seu cartão bancário
furtado na quinta-feira (2).
Ele informou à Polícia que
na manhã dessa data foi à
uma agência bancária no
centro de Pindamonhangaba
e efetuou um saque no valor
de R$ 400. Mais tarde deu
por falta do cartão e resolveu
entrar em contato com o ban-

Coordenadores de Comissão:

Isael Domingues
Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de abril de 2013.

Motorista atropela
motociclista e foge

Um motociclista foi atingido por um veículo Celta,
cor prata, por volta das 23h50
de sexta-feira (3), na rua Prudente de Moraes, no centro.
O autor não prestou socorro
à vítima e fugiu do local dos

José Fernandes Ribeiro
Vitor Coque
Veraniza do Prado
Cinthia Marcondes Moreira Muniz
Viviane Michele Alves de Souza

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Mulher sofre agressão
por causa de ciúmes

Uma mulher de 38 anos
foi agredida na noite de sexta-feira (3), nas proximidades do Distrito Industrial.
A vítima disse que se preparava para entrar em seu
local de trabalho quando foi
abordada pela agressora, que

Presidente:
Vice Presidente:
Secretária Adjunta:
Secretária Geral:

- Maria Cristina Pereira da Luz
- Antonio Leandro dos Santos
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2013.

Foragido de penitenciária Mulher de 60 anos é
agredida pelo próprio ﬁlho
é detido em Pinda

A Polícia Militar capturou na noite de sexta-feira
(3), na rua Tenente Sebastião Gomes, um foragido da
Justiça. De acordo com as
informações do Boletim de

Art. 1º. Fica constituída a Comissão Organizadora da VI Conferência Municipal de Saúde
de Pindamonhangaba, a realizar-se nos dias 19 e 20 de julho de 2013 na ETE João
Gomes de Araújo, que será composta pelos membros abaixo relacionados e terá como
incumbência elaborar o regimento interno, a programação e todas as outras providências
necessárias à realização do Evento, submetidas ao Conselho Municipal de Saúde.

co e cancelá-lo.
Na manhã de sexta-feira (3), retornou à agência e
soube que no dia anterior haviam sido feitos dois saques
na cidade de Taubaté, um na
agência da praça Santa Terezinha no valor de R$ 600,
e outro de R$ 1.000, em um
caixa eletrônico 24 horas no
bairro Jardim Emília.

Uma mulher de 60 anos,
do bairro Araretama, foi
agredida e estuprada pelo
próprio ﬁlho na madrugada
de sábado (4). De acordo
com as informações disponíveis no Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi
acionada para uma ocorrência de agressão e, em contato com a vítima, a mesma
disse que tinha sido agredida pelo próprio ﬁlho, de 29
anos, com socos e pontapés. Ele ainda teria tentado
enforcá-la e então ela des-

maiou. A vítima informou
que seu ﬁlho é usuário de
crack.
A Polícia encontrou o
acusado dormindo e ao conversar com o mesmo ele teria
dito não se recordar da agressão. Os dois foram levados
ao 1º DP e na unidade a vítima queixou-se de dores. Ela
foi encaminhada ao médico
e na ocasião foi averiguado
que ela teria sofrido abuso
sexual. O suspeito recebeu
voz de prisão e foi levado à
cadeia de Guaratinguetá.

Casa é invadida após cerca
elétrica ser estourada
Uma casa no bairro Vila
Suíça foi invadida na tarde
de sábado (4). De acordo
com a vítima, ela ausentouse por volta das 12 horas e
quando retornou, aproximadamente duas horas depois,
notou que a cerca elétrica
da residência estava estourada e a janela arrombada.

O portão do local também
foi daniﬁcado, acredita-se
que os ladrões tentaram arrombá-lo.
A vítima informou que
os ladrões levaram calçados, uma fritadeira, aparelho
DVD, televisor, roupas de
cama, copos, panela elétrica
e a quantia de R$ 800.

Ladrões armados
abordam três jovens
Três jovens foram abordados por dois indivíduos, ambos portando arma de fogo,
na madrugada de sexta-feira
(3), que lhes exigiram todos os
pertences. O caso aconteceu
na rua Dona Catarina, no bairro Santana. As vítimas, sendo
duas de 18 anos e uma de 16,

informaram que estavam a pé e
os elementos em uma moto escura, modelo CG. Os ladrões
levaram carteiras, mochilas,
documentos pessoais, um notebook, apostilas, celulares da
marca Nokia e perfume. Após
o assalto eles fugiram sentido
centro.

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em de 08 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PORTARIA GERAL Nº4.024, DE 26 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, Resolve CESSAR a designação da Professora Djanira Salles para exercer a função de Gestor
de Atividades Esportivas e Lazer a partir de 29 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de abril de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.025, DE 26 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Prof. Tomaz Piorino Vieira de Carvalho para exercer a função de Gestor
de Atividades Esportivas e Lazer a partir de 29 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de abril de 2013
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - 2012
CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA
O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDDE RG e do CPF, ou se fazer representar por procurador legalmente constituído.
Cargos Disponíveis: 14
LOCAL: EE Dr. João Pedro Cardoso
ENDEREÇO: Rua Godofredo Pestana, 262 – Campo Alegre – Pindamonhangaba - SP
(Dia – horário – lista - nº de candidatos convocados)
DIA: 13/05/2013
HORÁRIO: 9 h
Lista Geral - nº 116 ao 140
Para mais informações, o candidato poderá acessar o Blog da Diretoria de Ensino:
derpinda.blogspot.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL N° 002/2013 - CIPA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA CIPA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, por meio da Secretaria Municipal de Administração, em cumprimento à Portaria MTE n° 3.214 de 08 de junho de 1978,
em sua Norma Regulamentadora n° 05 e Portaria MTE n° 08 de 23 de novembro de
1999, faz saber a todos os servidores públicos municipais, que estarão sendo realizadas
entre os dias 07 de maio a 21 de maio de 2013, as inscrições de candidatos a compor a
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Gestão 2013/2014.
Para isso, CONVOCA todos os servidores públicos municipais, celetistas, interessados
em fazer parte desta Comissão, cujo objetivo é PREVENIR ACIDENTES DO TRABALHO, a fazerem suas inscrições no Departamento de Recursos Humanos, das 08:00h
às 11:30h e das 13:00h às17:00h e os servidores lotados na Sub-Prefeitura de Moreira
César, poderão fazê-lo na mesma data e horários, na administração do Distrito.
A Comissão Eleitoral fará a divulgação dos candidatos inscritos imediatamente após o
término do período de inscrições. As datas para votação serão comunicadas oportunamente em Edital de Convocação de Eleição.
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2013
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

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

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 7 de maio de 2013

5

Sindicato dos Metalúrgicos realiza “Semana da Liberdade” em Pinda
Divulgação

Começaram segunda-feira
(6), as atividades da “Semana da Liberdade”, evento
realizado pelo Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba, em comemoração
ao jubileu de 125 anos da Lei
Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil no dia 13 de
maio. Durante toda a semana, serão realizadas diversas
atividades de combate ao
preconceito e racismo.
De acordo com o diretor
do Departamento de Promoção da Igualdade Racial do
Sindicato, José Carlos dos
Santos, estão programadas
palestras e debates em escolas e faculdades, atos públicos nas praças, uma corrida e
show gratuito de samba e pagode. Este é o primeiro ano
em que este tipo de evento
cultural e esportivo está sendo promovido pelo Sindicato em todo o Estado de São
Paulo.
O projeto do evento foi
idealizado pelo secretário de
Comunicação do Sindicato, Benedito Sérgio Irineu, e
conquistou a adesão da CUT
São Paulo, da Prefeitura de

Confira a programação
do evento
Dia 9, quinta-feira
19 horas - Fórum de Debates - Faculdade Anhanguera. Tema: Preconceito e
Racismo.
Dia 11, sábado
9 horas - Ato Público - Panfletagem, orientação médica
e jurídica à população, exibição de capoeira e roda de
samba na praça Monsenhor
Marcondes.
18 horas - Corrida Pedestre
– Pátio da Prefeitura.
21 horas - Show do grupo
Art Popular – Pátio da Prefeitura.

Palestras e debates em escolas e faculdades estão entre as ações programadas para esta semana

Pindamonhangaba e da Câmara Municipal.
A abertura foi com uma
palestra na Etec João Gomes de Araújo. Os alunos
daquela unidade escolar debateram diversos temas. Até

Divulgação

As inscrições para a Fatec seguem até o dia 11

Abertas inscrições para
processos seletivos da
Etec e Fatec Pinda
Aiandra Alves Mariano
Estão abertas as inscrições para os processos seletivos dos cursos gratuitos
da Etec – Escola Técnica
Estadual e da Fatec - Faculdade de Tecnologia de
Pindamonhangaba para o
segundo semestre de 2013.
No município são oferecidas 200 vagas na Fatec
para os cursos superiores
de Tecnólogo em Soldagem (40 vagas no período matutino), Processos
Metalúrgicos (80 vagas
nos períodos vespertino e
noturno), Manutenção Industrial (40 vagas no período noturno) e Projetos
Mecânicos (40 vagas no
período matutino). Os cursos de tecnologia da Fatec
têm duração de três anos.
Já a Etec oferece 480
vagas para os cursos técnicos de Administração,
Contabilidade, Informática, Logística, Mecânica,
Gastronomia, Nutrição e
Dietética e Redes de Computadores. Também há 80
vagas para Administração
e Logística na classe de Extensão da Etec na EE Prof.
Rubens Zamith, no Distrito de Moreira César. Além
disso, há outras 40 vagas
para Técnico Jurídico na
classe de Extensão da Etec
na EE Ryoiti Yassuda, no
Campo Alegre. Os cursos
técnicos duram 18 meses.
Vestibular
Para concorrer a uma
das vagas do vestibular da
Fatec, o candidato deve

ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou
equivalente, desde que no
ato da matrícula comprove
a conclusão do curso.
As inscrições devem ser
feitas exclusivamente pelo
site www.vestibularfatec.
com.br. Para se inscrever
é necessário preencher a
ficha de inscrição e o questionário socioeconômico,
imprimir o boleto e pagar
a taxa no valor de R$ 70
(em dinheiro), em qualquer
agência bancária.
O Manual do Candidato, que traz datas, normas
e orientações para o processo seletivo, está disponível no site para download gratuito. O período de
inscrição vai até o dia 11
de junho e o exame será
no dia 30 de junho.
Vestibulinho
Para se inscrever no
vestibulinho da Etec, o
candidato precisa ter concluído ou estar cursando a
partir do 2º ano do Ensino
Médio regular.
As inscrições devem
ser feitas exclusivamente
pela internet e o Manual do Candidato está disponível no site para download no site www.
vestibulinhoetec.com.br.
O candidato precisa preencher a ficha de inscrição eletrônica e imprimir o boleto
bancário para pagamento da
taxa de inscrição no valor
de R$ 25. As inscrições vão
até o dia 16 de maio e a prova será no dia 16 de junho.

quinta-feira (9), outros locais
como: Centro Profissionalizante Salesianos e EE Dr.
Alfredo Pujol, irão receber as
palestras.
Irineu revela que a participação dos jovens durante

a palestra foi muito importante, porque a organização
pôde avaliar que está no
caminho certo. Ele convida toda a população para
participar das atividades. O
fórum contará com a pre-

sença da socióloga Eliane
Costa Santos, doutoranda
em Educação, trabalha com
formação de professores e
presta serviços de consultoria ao MEC - Ministério da
Educação.

Dia 13, segunda-feira
14 horas - Palestra sobre a
implantação do Estatuto da
Igualdade Racial – no auditório da Prefeitura - com
o deputado Federal Vicentinho, do PT; encerramento
com roda de samba com
grupos da cidade.
18h30 - Sessão solene comemorativa à data - Câmara
de Vereadores

Solenidade marca fim do treinamento
dos militares que irão para o Haiti
Aiandra Alves Mariano
Uma solenidade militar
marcou o fim dos treinamentos do 18º Contingente
da Companhia de Engenharia de Força de Paz-Haiti.
A cerimônia aconteceu na
sexta-feira (3), quando os
integrantes da tropa em treinamento receberam o distintivo da ONU, que identifica o
soldado da paz. Militares de
Pindamonhangaba que farão
parte da missão receberam o
distintivo de seus familiares.
A tropa de 260 militares
permaneceu em Pinda por cerca de um mês. Nesse período,
colaboraram em diversas obras
públicas da cidade, como a
construção de uma fossa séptica no Viveiro Municipal, ampliação da creche municipal

Célia Lima

Mais de 240 homens seguirão para o país caribenho nos próximos dias

“João Fleury Filho”, reparo
em ruas e construção de valeta
para drenagem. Além dessas
atividades, também realizaram
exercícios de segurança de instalações, controle de trânsito e

a simulação de neutralização
de artefatos explosivos com
material inerte. O treinamento
foi diário, inclusive em fins de
semana.
Dentre os militares que

participaram do treinamento,
246 homens começam a embarcar para o Haiti a partir de
segunda-feira (13), permanecendo por seis meses no país
caribenho.

Festa do Trabalhador
reúne três mil metalúrgicos
Aiandra Alves Mariano
A Festa do Trabalhador
promovida pelo Sindicato
dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, reuniu mais de
três mil pessoas no estádio
Dr. Antônio Pinheiro Júnior,
o “Campo da Ferroviária”, no
domingo (5).
Pela primeira vez, o sindicato sorteou um carro zero
quilômetro e duas motos
para a categoria. O vencedor do sorteio do carro, um
Volkswagen Gol, foi o metalúrgico da Gerdau, Marcio
Ramos da Silva. Os ganhadores das duas motos Honda
CG 125 FAN foram Helio
Aguinaldo de Oliveira, da Incomisa, e João Gustavo dos
Santos Mota, da Gerdau.
O evento também contou
com o 3º Torneio Metalúrgico
de Futebol de Campo, que teve
participação de mais de 300
jogadores. A grande vencedora foi a Confab Equipamentos,
que venceu a equipe da Socotherm nos pênaltis por 4 a 3.
Brinquedos para as crianças e monitores ficaram dis-

Guilherme Moura / Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba

A festa aconteceu durante todo o domingo, no Campo da Ferroviária
Guilherme Moura / Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba

poníveis durante todo o dia.
Uma exposição fotográfica
do comentarista esportivo
Chico de Paula relembrou
momentos do futebol de Pinda, desde 1945.
Para o presidente do sindicato, Renato Marcondes de
Oliveira, o “Mamão”, o balanço do evento foi positivo.
“A participação maciça do
trabalhador nos deixou muito
contentes. A cada ano a festa
cresce e nós aprendemos mais
um pouco. Ano que vem será

O
metalúrgico
Marcio
Ramos
da Silva,
da
Gerdau,
ganhou
um carro
0 km

ainda melhor”, disse Mamão.
Bicicletas, aparelhos de
DVD e outros brindes tam-

bém foram sorteados por
cupons entregues a cada sócio na entrada do evento.
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Toninho da Farmácia Vereador Magrão
Ricardo Piorino
solicita melhorias para vários participa de reunião na
acompanha visita do
Deputado Fernando Capez bairros de Pindamonhangaba Caixa Econômica Federal
“Participamos de entrevista na rádio e
solicitamos apoio ao Deputado”

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Ricardo Piorino

e

Deputado Estadual Fernando Capez

Na última quinta-feira,
dia 02, o vereador Ricardo
Piorino (PDT) participou
de entrevista na Rádio
Princesa FM em companhia do Deputado Estadual
Fernando Capez (PSDB) e
do Prefeito Municipal Vito
Ardito Lerario (PSDB). Durante o encontro, o vereador
aproveitou para tratar de
diversos assuntos de interesse de Pindamonhangaba,
com ênfase àqueles ligados
à segurança do município.
A convite do Deputado,
o vereador Ricardo Piorino
esteve reunido também
com representantes do Ministério Público na cidade
de Taubaté. “Agradeço o
envolvimento do Deputado com nossa cidade e
preocupação constante em
resolver as questões que
mais têm incomodado a
população”, enfatizou o
vereador.

Limpeza de terreno
Preocupado com os
matos altos em diversos
locais da cidade, Ricardo
Piorino solicitou agilidade
da Administração para
efetivação do serviço,
inclusive solicitando a notificação de proprietários
de imóveis abandonados.
O vereador disse que “o
exemplo tem que começar
dentro de casa”, razão pela
qual observou a necessidade da limpeza do terreno
localizado entre o prédio
da Câmara Municipal e o
Fórum da cidade, onde os
serventuários da Justiça e
população em geral vêm
reclamando do perigo que
o local vem apresentando,
colocando em risco a vida
de todos com constantes
aparecimentos de animais
peçonhentos, sem falar
que o imóvel pode ser
usado para prática de atos
ilícitos.

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 tráfego de
veículos é intenso e com
grande risco de acidentes,
se providências urgentes
não forem tomadas.
Centro
Limpeza das bocas de

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,
se 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 prática das
atividades físicas e do
lazer das crianças.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Toninho

da

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

e a

Gerente Geral

da

Caixa Econômica Federal, Mércia Beckis

Na manhã desta terça-feira, dia
30, o vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS) visitou a Caixa Econômica Federal do município
e participou de uma reunião com a
Gerente Geral, Mércia Beckis da
Silva Rangel. Ele tratou da questão
das casas do Loteamento Liberdade,
no Distrito de Moreira César e das
implantações das novas casas populares na cidade.
Após ter recebido diversas
reclamações de moradores do Liberdade, Magrão foi até a Caixa buscar
informações e caso esteja dentro
da sua competência, irá tomar as
providências. O Loteamento Liberdade conta com mais de 1000 casas.
Elas foram sorteadas pela Prefeitura
levando-se em conta vários fatores,
principalmente a situação econômica
da pessoa. Ocorre que, atualmente
existem casas abandonadas, invadidas e falta benfeitorias como: creches,
quadras esportivas e postos de saúde.
No Loteamento Liberdade, as
casas foram entregues sem muro e
portão, e apresentam diversos problemas, especialmente nos telhados,
pois foram utilizadas telhas feitas
de material reciclável e que estão
empenando e quando chove os moradores sofrem com goteiras dentro
de suas casas. Outro problema são
as caixas d’águas que transbordam,

da

Silva

causando prejuízos aos moradores.
“Vou sugerir à Prefeitura que os
novos programas habitacionais do
município, além da infraestrutura
como água, esgoto, luz e asfalto,
contemplem também as benfeitorias
como escolas, creches, quadras poliesportivas, postos de saúde, praças
e outros benefícios, inclusive que as
residências estejam muradas e com
portão”, disse Magrão.
Segundo o vereador, não é possível colocar mais de 1000 famílias, a
exemplo do Loteamento Liberdade,
num local que não esteja contemplado
com estas benfeitorias. A instalação
de um loteamento dentro de um
outro bairro já existente faz com
que a demanda de atendimento de
creches, escolas e, principalmente,
postos de saúde seja prejudicada,
a exemplo do que aconteceu com a
instalação do Loteamento Liberdade,
no Distrito de Moreira César. Hoje, a
região sofre com falta de vagas nas
escolas, creches e postos de saúde”,
enfatiza o vereador.
“Vou trabalhar para mudar este
cenário em nossa cidade que está em
pleno desenvolvimento e a instalação
dos novos loteamentos de casas
populares devem contemplar todas
as benfeitorias necessárias para que
os moradores tenham uma moradia
digna”, finalizou o vereador Magrão.

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

Farmácia
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Fale com o vereador Professor Eric

Vereador Magrão
Rangel

Fale com o vereador Magrão:

Vereador Professor Eric Felipe César – FC
reivindica implantação de quer informações
CCI no Araretama
sobre Auditoria
O vereador Professor Eric (PR)
encaminhou
requerimento
ao Executivo
solicitando
estudos para
implantação
de uma unidade do CCI
(Centro de
Convivência
do Idoso) para
atender moraDa esq. para dir: Ronaldo Rogério de Castilho (Vice-presidente
dores da Ter- da Associação de Moradores do Araretama) e o presidente eleito,
ceira Idade dos Samuel Veronezi
bairros Araretama e Cidade das Mães, a Melhor Idade dos
Jardim. Atualmente, o muni- bairros Araretama e Cidade
cípio conta com três centros, Jardim convida toda populalocalizados nos bairros Vila ção para uma Noite Dançante
Rica e Campinas e Distrito no próximo dia 18 de maio,
de Moreira César. “O bairro das 18 às 22h, no Centro
do Araretama possui hoje Comunitário do Araretama.
cerca de 40 mil habitantes Será uma noite com muita
e necessita de um CCI, já música e entretenimento.
que atualmente as atividaAssociação de
des desenvolvidas em prol
Moradores
dos idosos do bairro são
O vereador Professor Eric
realizadas no Centro Comu- parabeniza Samuel Veronezi,
nitário, com apoio do CRAS eleito novo presidente da
(Centro de Referência e As- Associação de Moradores
sistência Social) e respaldo do Bairro Araretama. No úldo Conselho Municipal do timo dia 1º, a atual diretoria
Idoso”, reforçou o vereador. foi empossada. “Gostaria
Segundo a voluntária do CCI de parabenizar o Samuel,
Araretama/Cidade Jardim, o Vice-presidente, Ronaldo
Haideê Ferrari, todas as Rogério de Castilho e toda
quartas-feiras são oferecidas diretoria. Todos trabalharam
atividades, como jogos e au- muito para a eleição e, tenho
las de artesanato aos idosos certeza de que irão fazer um
da comunidade.
excelente trabalho em prol
Noite Dançante
do Araretama”, finalizou o
Em homenagem ao Dia vereador.
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Vereador Felipe César - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) quer saber se
a prefeitura contratou alguma
empresa para realizar auditoria no município. Em caso
positivo, o vereador pede que
a administração municipal
envie cópia do contrato para
análise do edil.
Casas Populares na
Zona Rural
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo a
realização estudos visando a
construção de casas populares
na zona rural de Pindamonhangaba.
O vereador pede a construção de casas populares principalmente nos bairros: Cruz
Pequena, Ribeirão Grande,
Mandu, Bonsucesso, Piracuama, Pinhão do Borba, entre
outros.
“Precisamos fixar o homem
no campo, dando condições
dignas para sua moradia. Até
hoje, o que temos visto é a
construção de casas populares
na cidade. Precisamos também
nos preocupar com o trabalha-

dor rural”, destaca o vereador.
Carro Fumacê
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo
para que sejam tomadas as
providências necessárias visando dar continuidade ao
carro fumacê pelos bairros da
cidade para ajudar no combate
à dengue. “É grande o número
de pessoas com sintomas da
dengue em nossa cidade, e o
carro fumacê é de grande ajuda
na redução dos focos do mosquito da dengue, bem como
dos pernilongos que infestam
e atacam principalmente nos
bairros cortados por rios e
córregos, como o Beira Rio,
Bosque, Boa Vista, Crispim,
Andrade, entre outros”.
Felipe César – FC pede ainda que seja estudada a compra e
utilização da moto fumacê, que
já opera em várias cidades do
estado. “São várias cidades que
estão com muitos casos, temos
que tomar medidas necessárias
para que nossa cidade fique
longe do foco do mosquito da
dengue”, destaca o vereador.

Janio agradece por obras de
duplicação da avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso
Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB) manifestou sua satisfação com
o andamento
das obras de
duplicação da
avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso, principal acesso
a Pindamonhangaba pela
Via Dutra. De
acordo com o
vereador, em
10 de agosto
de 2009 ele
apresentou a
Indicação n°
44/2009, em Vereador Janio Ardito Lerario
que solicitava a referida obra. de lembrar que desde o ano de
Janio justificou o pedido fazen- 2009 - portanto, há três anos do referência ao crescimento vem solicitando e cobrando inque a cidade tem realizado sistentemente o Governo de São
ao longo dos últimos anos, Paulo que também é do PSDB,
inclusive com as obras de através do DER – Departameninstalação de um shopping na to de Estradas de Rodagem, a
cidade. “Muitas cidades do duplicação e modernização da
Vale do Paraíba já possuem avenida Nossa Senhora do Bom
grandes e largas avenidas de Sucesso que, na realidade, é um
acesso. Pindamonhangaba é trecho estadual (SPA 099-060),
uma cidade que cresce a cada considerada a entrada principal
dia e já é merecedora desta de Pindamonhangaba.
importante obra, que além de
Para finalizar, o vereador
organizar o trânsito com maior Janio disse que “estão sendo
fluidez, vai proporcionar mais investido R$ 15,2 milhões no
segurança aos motoristas que local, que passa por serviços de
por ali trafegam. Além do que duplicação em uma extensão de
a cidade também já possui um quatro quilômetros. Estas obras
belo anel viário, composto por estão sendo realizadas pelo
duas pistas, o que vai facilitar Departamento de Estradas de
todo o trânsito pelo município”, Rodagem (DER) e a previsão
destaca o parlamentar.
é de que os trabalhos sejam
Janio Lerario faz questão concluídos em maio de 2013”.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
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Dr. Marcos Aurélio
Cal está contente
com asfaltamento de comemora mais uma
conquista: SAMU 192
ruas do Feital
O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está contente com o asfaltamento das
ruas Maria Cortez Moreira e
Projetada, no bairro Feital e
agradece ao Prefeito Vitão, em
nome dos moradores, por ter
atendido esse seu pedido que
é antigo e tornou-se realidade.
Também a rua José Benedito
Rodrigues (Zé Cantoneiro)
esta sendo preparada para receber asfalto. Isso deverá ser
feito logo após serem realizadas algumas benfeitorias que
ainda faltam, principalmente a
desapropriação dos lotes para
abertura desta rua ligando ao
bairro Vista Alegre. Com esta
melhoria, a rua José Benedito
Rodrigues (Zé Cantoneiro) poderá receber a galeria de águas
pluviais e ter a implantação de
rede de esgoto.
1º passeio Ciclístico
do Pasin
O vereador Cal está parabenizando a Associação de
Moradores do bairro Pasin
e a Comunidade da Igreja

São José Operário pela organização e realização do “1º
passeio Ciclístico do Pasin”,
que contou com mais de 150
participantes, que percorreram
as ruas do bairro, encerrando as
atividades na tenda montada
ao lado da Igreja.
Cal também parabeniza o
Pároco Pe. José Júlio Azarito
e a comunidade da igreja pela
realização da Festa que teve
missa, procissão e terminou
com a “Festa da Partilha”. O
vereador disse ainda que a
Associação e a Igreja estão
recuperando a confiança e
autoestima dos moradores do
Pasin, que unidos trabalham
para recuperação das casas
abandonadas da Transcontinental. Essa sempre foi a maior
causa da desvalorização do
bairro, criando insegurança
aos moradores, enfeiando o
bairro e causando mal-estar à
todos. “Parabéns pela união de
todos os moradores que, juntos
com outros parceiros, estão
dando uma nova cara ao bairro Pasin”,
afirmou
Cal.
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Cal

entrega prêmio a participante do

Passeio Ciclístico

do

Pasin

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

O vereador 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

para a 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
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V ereador D r .
M arcos A urélio
V illardi

Aurélio 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

SAMU 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

Roderley Miotto agradece
Professor Osvaldo
agradece ao Prefeito por prefeitura pela realização dos
serviços no Alto do Cardoso
reivindicações
Diretoria de Comunicação/CVP

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Osvaldo

e o subprefeito

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) agradece ao Prefeito
Vito Ardito e ao Subprefeito
Manoel Pereira Santos, por
mais uma vez atender as
reivindicações solicitadas
pelo vereador, em nome da
população.
O vereador Professor Osvaldo enviou o requerimento
n° 137/2013, solicitando a
construção de uma galeria
de águas pluviais no bairro
Marieta Azeredo, devido as
chuvas do início do ano que
impossibilitaram os moradores de transitar pelas ruas por

Manoel Pereira Santos

estarem alagadas. O ofício
n° 214/2014, em resposta ao
pedido do edil, o Prefeito se
pronunciou dizendo que em
breve estará realizando a construção de uma nova galeria no
Azeredo, e que os problemas
das enchentes serão sanados
em breve.
“Esta obra tem uma importância profunda, há anos
vem sendo reivindicada pelos
moradores do bairro. Com
a construção desta galeria,
vários problemas enfrentados pela população deverão
ser solucionados”, ressalta o
vereador Professor Osvaldo.

Vereador Roderley Miotto fala aos moradores
Vito Ardito e o Deputado Fernando Capez

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) pleiteou,
junto a prefeitura, várias
melhorias no bairro Alto do
Cardoso. Os moradores do
local solicitavam benfeitorias como instalação de
lombada, recapeamento de
asfalto, limpeza, entre outras.
Na última semana, o
Departamento de Serviços
Municipais (DSM) realizou
a limpeza da praça esportiva
que fica localizada na rua
Marcelina Machado Moreira, atendendo ao pedido
do parlamentar Roderley
Miotto.
“Agradeço a Prefeitura
pela realização dos serviços
no bairro. Os munícipes, em
geral, merecem uma cidade
melhor e nós, juntamente
com o prefeito Vito Ardito
(PSDB), estamos trabalhan-

do bairro

Liberdade,

do para proporcionar isso a
todos”, enfatiza o vereador.
Reunião no bairro
Liberdade
A prefeitura realizou na
última quinta-feira (2), a
reunião no bairro Liberdade, onde os moradores da
região e das proximidades
pediram limpeza, recapeamento asfáltico, segurança e
creches. No dia foi definido
duas obras para o bairro: a
construção de uma creche e
de uma praça.
“Foi uma reunião muito
proveitosa, o deputado Fernando Capez esteve presente
e disse que irá fazer uma
emenda parlamentar para
mandar verbas, e com isso
auxiliar a realização das galerias pluviais, que o bairro
está precisando”, finaliza o
parlamentar.

Fale com o vereador:

Obras

iniciadas na rua

Benedito Galvão

de

Castro,

no bairro

Marieta Azeredo

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

ladeado pelo prefeito

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto
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Martim Cesar pede
colocação de caçambas
tira entulho no Castolira
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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Portal da Câmara
amplia serviços
oferecidos à população
A Divisão de Tecnologia da
Informação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
implementou, o novo Portal do
Legislativo (www.camarapinda.
sp.gov.br) com a ampliação de
serviços aos cidadãos da cidade
e a integração do SAPL - Sistema
de Apoio ao
Processo
Legislativo.
De acordo com o
Chefe da
Divisão
de TI da
Câmara,
Marcelo
Heleodoro,
o portal
terá um visual mais agradável e intuitivo,
disponibilizando, através do
SAPL, as consultas – em tempo
real - do processo legislativo
tais como acervo completo das
Leis Municipais (Ordinárias,
Complementares e Decretos
Legislativos), tramitação das
matérias legislativas e outros
documentos oficiais de interesse
da população.
O SAPL e o Portal são produtos
oferecidos pelo INTERLEGIS,
que é um programa desenvolvido
pelo Senado Federal que visa a
modernização e integração do
Poder Legislativo nos seus níveis
federal, estadual e municipal e de
promoção da maior transparência e interação desse Poder com
a sociedade.
Segundo o site do Senado Federal, “os meios utilizados são as

novas tecnologias de informação
(Internet, videoconferência e
transmissão de dados), que permitem a comunicação e a troca
de experiências entre as Casas
Legislativas e os legisladores
e entre o Poder Legislativo e
o público, visando aumentar a
participação
da população
no processo
legislativo”.
O Assistente
de Tecnologia da Informação João
Rodrigo,
que também
integra a divisão de TI,
enfatiza que
“o Portal e
o SAPL são softwares livres,
amplamente utilizados em
Câmaras de todo Brasil, com
uma comunidade bastante ativa
visando sempre o desenvolvimento desses produtos. Isso
gera independência tecnológica
e possibilidade de melhorias de
acordo com nossa Casa de Leis.”
O Departamento Legislativo
explica que “a partir da implantação do novo Portal e do
sistema SAPL, todo o processo
legislativo será disponibilizado
a todos os munícipes, o que não
ocorria no sistema antigo”. Com
isso, segundo o Departamento
Legislativo, “o novo portal
oferecerá maior transparência
nas consultas e decisões da Casa
de Leis de Pindamonhangaba,
assim, havendo uma participação
mais efetiva da população”.

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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Novo projeto da Cultura
leva a arte para as ruas
MARIA FERNANDA MUNHOZ
Pindamonhangaba terá,
em breve, um novo projeto
cultural, que levará a arte
para mais perto da população. Trata-se do projeto
“Pinda em cena: a arte na
rua”, que está sendo preparado, dentro da política cultural da administração municipal, visando não somente
promover entretenimento de
qualidade, mas estabelecer o
contato direto com as pessoas, despertando o interesse
tanto de assistir quanto de
participar de manifestações
artísticas.
De acordo com informações do Departamento de
Cultura, esse projeto é uma
primeira fase de um projeto
de alcance ainda maior, que
visa dar acesso à arte para
toda a comunidade. No “Pinda em Cena: a arte na rua”,
a intenção é que a comunidade do bairro tome contato
direto com a obra e dialogue
com os artistas, que ﬁcarão à
disposição para “bate-papos”
de esclarecimentos a respeito
ou sobre o que for seu maior
interesse.
O projeto tem previsão
para ser iniciado em junho
e contará com apresentação
Divulgação

Apresentação do TEP

Cia de teatro
de Pinda se
apresenta
em Jambeiro

Divulgação

Teatro gratuito na praça
é atração de sábado
MARIA FERNANDA MUNHOZ
O Grupo Imabuaça, de
Aracaju-SE, se apresenta em
Pindamonhangaba no sábado (11), gratuitamente, para
a população. O espetáculo
“A Farsa dos Opostos” será
encenado na praça em frente ao centro comunitário do
Bosque, às 15 horas. Toda a
população pode prestigiar.
A atração está sendo trazida à cidade pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Circuito Cultural Paulista, programa do Governo do
Estado. A organização é do

Departamento de Cultura,
da Secretaria de Educação e
Cultura do município.
“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.
O elenco é composto por:
Isabel Santos, Lindolfo Amaral, Manoel Cerqueira, Iradilson Bispo, Luciano Lima,
Talita Calixto, Rosi Moura,
Késsia Mecya e Jonathan
Rodrigues.
Divulgação

A Cia Cênica Mônica Alvarenga faz parte deste novo projeto da Cultura de Pinda

de peças de teatro, dança,
circo e outros, percorrendo
os bairros em dias e horários
previamente anunciados e
propagados. O intuito do Departamento de Cultura, organizador do projeto, é realizar
uma parceria com as escolas
municipais, visando aproximar os alunos das artes: os
espetáculos seriam levados
também às escolas, dentro
do calendário escolar, com
a proposta de diálogo dos
alunos, professores de arte e
artistas.

A iniciativa já conta com
oito parceiros conﬁrmados
e poderá ser expandido, en-

globando o maior número
possível de linguagens artísticas.

GRUPOS PARTICIPANTES
• Teatro
TEP – Teatro Experimental de Pindamonhangaba
Cia Novos Atores
Troupe Revela a Arte do Circo
• Dança
Cia Cênica Mônica Alvarenga
Cia de Ballet Júlia Pyles
Arteduvale
Saindo das Ruas
• Música
Camerata Jovem – Projeto Jataí

A apresentação será realizada por atores de Sergipe

Artistas expõem trabalhos
no Clube Paineiras
AIANDRA ALVES MARIANO
A tradicional Feira de Artesanato
do Paineiras Country Clube reuniu,
no sábado (4), 49 expositores de Pinda, Taubaté, Roseira e outras cidades
do vale do Paraíba.
O evento acontece anualmente em
homenagem ao Dia das Mães e neste
ano contou com estandes de artigos
diversos, desde bonecas de pano, corujas, bijuterias, tapetes, crochê, até
peças de madeira com decoupagem,
roupas, biscuit, pintura, panos de pra-

to, bordados, customização, fuxico,
patchwork e etc.
Quem foi ao local durante a manhã pôde conferir apresentações de
dança e balé com a Cia de Dança Cênica Mônica Alvarenga. Na parte da
tarde, houve apresentações de jazz e
de dança da terceira idade da academia Performance, com a professora
Gorete.
Além disso, o clube promoveu um
almoço especial com feijoada e música
ao vivo com a dupla Douglas e Vinicius.

A Cia TEP - Teatro
Experimental de Pindamonhangaba apresentou seu novo espetáculo “A Farsa do
Advogado Patherlin”,
no ﬁnal de semana, no
Centro de Reabilitação para Dependentes
Químicos Nova Aurora, em Jambeiro. O
grupo foi muito bem
recebido no local e a
iniciativa mostra que a
Cultura também leva à
recuperação.

Célia Lima

Célia Lima

Expositores de diversas cidades da região e do Estado participaram

Feira atrai mais de 100
artesãos na Ferroviária
AIANDRA ALVES MARIANO

A 20ª Feira de Artesanato “A
Arte do Povo em Nossas Mãos”
reuniu 112 artesãos no Ginásio
da Ferroviária no domingo (5). O
evento contou com a participação de expositores de diversas
cidades da região e de todo o
Estado, inclusive da capital e da
Baixada Santista.
Entre os destaques, muitos
estandes de artigos em biscuit,
patchwork, crochê e tricô, além
de móveis em madeira e ferro.
Artistas autônomos, entidades
ﬁlantrópicas e a Prefeitura participaram da mostra.

Segundo a organizadora da
feira, Ana Maria Braz, o evento
foi um sucesso. “Durante todo
o dia, aproximadamente 5 mil
pessoas passaram pela feira.
O que percebo é que a cada
ano, o movimento aumenta e
mais expositores nos procuram
para participar. Isso nos alegra
porque demonstra a credibilidade que a feira alcançou nestes
anos”, destacou ela.
Além dos estandes, durante
todo o dia aconteceram diversas
atrações de música e dança.
No ﬁm do dia, houve sorteio de
brindes.

A feira teve opções de presentes para o Dia das Mães

Recital beneﬁcente traz cantora lírica a Pindamonhangaba
AIANDRA ALVES MARIANO
Um recital beneﬁcente em prol da
atleta Lígia Maria Ferreira da Fonseca
vai trazer para Pindamonhangaba, a renomada cantora lírica Mere Oliveira.
A mezzo soprano é professora de
canto coral no Projeto Guri e viaja pelo
país se apresentando em óperas e concertos. Mere também já se apresentou na
Argentina, Peru, Uruguai e na Europa.
A história de Mere Oliveira com a
música erudita se deu quando ela fazia
faculdade de comunicação. Em 2001,
veio o primeiro prêmio de competição
em música erudita, em Araçatuba. “Esse
prêmio me deu segurança, pois as pesso-

as diziam que eu cantava bem, mas eram
meus amigos, ganhar uma competição
foi importante para eu ter certeza de que
podia seguir o caminho”, avalia. Ela explica que o que a encantou na música
erudita era a possibilidade que tinha de
poder fazer muito mais do que era capaz.
“Eu sou uma criatura que gosta do desaﬁo, do desaﬁo de crescer. Eu não tenho
isso, então o que tenho que fazer para
conseguir? Eu não sei isso, o que eu faço
para aprender?”
Hoje,7 prêmios depois, muitas óperas e muitas experiências no currículo,
Mere comemora a decisão de ter escolhido a música. “Apesar de ser um ca-

minho mais difícil, pois as pessoas veem
a música como movimento e não como
contemplação, acredito que tenha sido a
escolha certa”.
No recital em Pinda Mere será acompanhada pelo professor Vitor Philomeno, mestre em música pela Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos e
também pelo pianista Fábio Fagundes da
Musicorum.
O evento contece na quinta-feira (9),
às 20 horas, no auditório da Fasc - Faculdade Santa Cecília. Os ingressos estão à
venda a R$ 20, (inteira) e R$ 10, (estudante), no Colégio Anglo e na Oﬁcina da
Comunicação.

Divulgação

O recital será
na quinta-feira,
na Fasc

Segundo Caderno
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Vacinação contra a gripe e exame de
câncer bucal terminam nesta sexta-feira

Região do Araretama
será a primeira a
receber o Projeto
Nosso Bairro
Daniela Gonçalves
Os munícipes dos bairros Araretama, Nova Esperança, CDHU e Cidade
Jardim, serão os primeiros beneficiados com a
nova fase do Projeto Nosso Bairro. As inscrições
para as oficinas começam
no dia 15 de maio.
Estarão
disponíveis
aos moradores 21 oficinas:
Corte de Cabelo, Unha
Decorada, Dança de Salão, Dança de Rua, Jazz,
Balé Infantil, Modalidades esportivas, Capoeira,
Pintura, Tecido, Amarradinho com lycras, Pintura
Artística com tela, Crochê
decorativo em vestuário,
Tricô, Macramê, Biscuit,
Cestaria em Jornal, Reci-

clagem com Pet, Trançado
com fitas, Corrida de Rua,
Vozes do bairro e Massagem Relaxante.
As aulas gratuitas serão dividas em grupos de
vinte alunos. Ao final de
cinco semanas, os participantes recebem um
certificado de conclusão
da oficina, mediante frequência ativa. Após este
período de um mês, 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.

Araretama e Feital
recebem serviços de
desassoreamento e limpeza
Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo, recebeu da Cetesb
- Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental, no dia 25 de abril, duas
autorizações, sendo uma
para limpar o “Valetão do
Araretama”, que se encontra assoreado, e outra para
ampliar a galeria de águas
pluviais do Loteamento Industrial do Feital.

A execução da obra no
Araretama será realizada pelo
Daee - Departamento de Água
e Energia Elétrica do Estado
de São Paulo. Já a obra no Feital será realizada por empresa
contratada pela Prefeitura.
A Licença da Cetesb é necessária, pois ambas as obras
provocarão intervenções em
Áreas de Preservação Permanente de córregos. Vale ressaltar que nenhuma árvore será
suprimida, e mesmo assim
serão plantadas 710 árvores
como medida compensatória.

Marcos Cuba
A população de Pindamonhangaba tem uma grande
responsabilidade até sexta-feira (10), conscientizar as
pessoas que precisam se imunizar contra a gripe. Crianças
de seis meses a menores de
dois anos, gestantes em qualquer período, idosos, trabalhadores de saúde, mulheres
que tiveram filhos nos últimos
45 dias e pessoas com doenças crônicas devem procurar
uma das unidades de saúde.
Pindamonhangaba conta
com 37 equipes para atender
o público que precisa se prevenir e evitar, até mesmo, as
mortes. A influenza é uma
infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. A
sua transmissão é elevada e
pode se disseminar facilmente em epidemias sazonais. As
pessoas podem ficar gripadas
por estarem próximas de pessoas contaminadas, ao falar,
tossir e espirrar, liberam o
vírus no ar.
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A vacinação está sendo realizada nas unidades de Saúde de toda a cidade

A maioria das pessoas
infectadas se recupera dentro de uma a duas semanas,
sem a necessidade de tratamento médico. No entanto,
nas crianças muito pequenas, idosos e portadores de
quadros clínicos especiais, a
infecção pode causar pneumonias e causar a morte. A

vacinação desses grupos é
considerada, pela OMS - Organização Mundial da Saúde,
como uma das estratégias de
prevenção, para a redução da
ocorrência da doença, internações e óbitos.
Contraindicações
A vacina influenza sazonal
não deve ser administrada em

pessoas com histórico de reação anafilática prévia ou alergia grave relacionada a ovo de
galinha e seus derivados, assim como a qualquer componente da vacina; pessoas que
apresentaram reações anafiláticas graves a doses anteriores
também contraindicam doses
subsequentes.

Limpeza de bocas de lobo evita enchentes
Célia Lima

O serviço acaba com a água acumulada, evitando enchentes e dengue

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Obras, está atenta às ações
para a prevenção de enchentes
na cidade. Na sexta-feira (3), a
equipe da administração municipal realizou a revitalização das
bocas de lobo na rua Cel. José
Francisco, no centro da cidade.
Fizeram parte da revitalização
os serviços de limpeza e reconstrução das bocas de lobo, evitando assim, água acumulada para
as épocas de chuvas e também
como uma forma de prevenir o
aparecimento de larvas do mosquito da dengue.

Campanha contra pedofilia e exploração
sexual começa nesta terça-feira
Marcos Cuba

Proteger as crianças e adolescentes é um dever da família e do Estado, como está preconizado pelo Eca
- Estatuto da Criança e do Adolescente. Para evitar que os menores
passem por constrangimentos de
cunho sexual, a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde e Assistência Social,
realiza entre os dias 7 e 25 de maio
a V Campanha de Enfrentamento à
Pedofilia e Exploração Sexual contra
crianças e adolescentes.
A abertura oficial acontece nesta
terça-feira (7), no auditório da
Câmara de Vereadores. Durante o

período da campanha haverá fóruns, concurso de rap com os alunos
de escolas estaduais, distribuição de
panfletos e passeio ciclístico, entre
outras atividades.
O objetivo deste trabalho é
conscientizar a população sobre os
direitos das crianças e adolescentes
para reduzir os índices de violência contra este grupo, incentivar as
denúncias, promover a interação de
todos do SDG - Sistema de Garantia de Direitos, e contribuir com o
cumprimento das diretrizes estabelecidas no Eca.
O abuso ou exploração do corpo
e da sexualidade pode ocorrer de

formas intrafamiliar e extrafamiliar,
a exploração sexual pode ser por
meio do turismo sexual, pornografia, tráfico e prostituição. O abuso
geralmente é praticado por pessoa
com quem a criança ou adolescente
confia. A exploração sexual é utilizar
estes menores com a intenção de
lucro ou troca, seja financeiro ou
não.
Para contribuir com as crianças
e adolescentes, a sociedade pode
fazer a denúncia pelo Disque 100.
Basta ligar para este número para
praticar a cidadania e zelar pelos
direitos das crianças e dos adolescentes.

Secretaria de Educação realiza reunião com gestoras
Maria Fernanda Munhoz
Em torno de 80 gestoras
da Rede Municipal de Educação participaram de reunião
de alinhamento de projetos,
na sexta-feira (3). O encontro
fechou o segundo bimestre de
atividades nas unidades educacionais municipais.
De acordo com informações da Secretaria de Educação e Cultura e Departamento
Pedagógico da Prefeitura, a
reunião com as gestoras teve
como objetivo realizar um

levantamento das dificuldades encontradas ao longo do
bimestre e também um compartilhamento dos sucessos
obtidos. A intenção foi realizar uma avaliação e planejamento para o restante do ano
letivo.
A reunião com as gestoras
foi realizada no salão paroquial da Igreja São Benedito.
Mais de 80 gestoras
participaram da reunião
de avaliação do bimestre

Maria Fernanda Munhoz
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CONVOCAÇÃO PARA A 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013

IDIA DE HUMANIDADE

Aurora Teixeira Mendes...
Arquivo TN

...estivesse ainda
entre nós, teria completado mais um aniversário no dia 1º de
maio... Aurora foi trovadora da seção local
da União Brasileira de
Trovadores e acadêmica, ocupou a cadeira nº 14H (patrono: Dr.
Caio Gomes Figueiredo) da APL – Academia
Pindamonhangabense
de Letras. Amava as
Letras assim como a
boa política. Foi ﬁgura
de serena grandeza e
A inesquecível Dona Aurora
incansável atuação no
exercício do bem, solidariedade, cidadania, democracia e
justiça. Filiada ao PSDB, foi tucana de garra ﬁbra e argumento. Em 8 de março de 2001, em comemoração ao Dia
internacional da Mulher, o município a reverenciou com um
Cartão de Prata em homenagem aos seus 70 anos de atuação política. Deixou-nos no dia 9 de agosto de 2008... Foi
trabalhar no plano etéreo, em outra casa de Nosso Deus,
Senhor de muitas moradas... Coube-nos a honra de entregar-lhe a derradeira premiação literária e terrena, tema Sedução. Evento realizado no Colonial Praza Hotel, em julho
de 2008, na premiação do XVIII Concurso Nac. Internac.
de Trovas de Pindamonhangaba, festividade que integrou
as comemorações alusivas aos 303 anos de emancipação
político e administrativa e aniversário da cidade.
A sedução me seguia
com persistência tenaz
e quanto mais eu corria
mais ela corria atrás.
(Aurora Teixeira Mendes)

A APL nas escolas,
as escolas na APL
Uma ideia que deu certo
quando foi praticada durante
o período em que o Dr. José
Morgado presidiu a APL- Academia Pindamonhangabense
de Letras e prosseguiu na
gestão da professora Elisabete Guimarães, pode voltar
a integrar a programação das
sessões solenes da nossa
Academia: a realização de
concursos literários nas escolas (Ensino Médio, na época,
eram realizados também com
alunos do Fundamental) para
posterior seleção dos
melhores trabalhos por
uma equipe da APL, com
apresentação dos classiﬁcados e premiação nas
plenárias solenes.
Estarão à frente dessa atividade as acadêmicas, professoras Elaine
e Gislene e quem mais
vier. Torcemos para o
êxito do evento.
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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:

Os velhos mestres sempre nos ensinaram que as
ideias assemelham-se aos seres vivos: nascem, crescem,
se desenvolvem, mas, ao contrário destes, quando têm
corpo, são bem fundamentadas, tornam-se imperecíveis.
Como dizia o sábio grego Platão, devem ser reais e não
meros produtos da fantasia. Pertencem a dois domínios:
as do reino invisível do espírito e as do reino visível da
realidade terrena. Se não mergulham neste as suas raízes
estão condenadas, portanto, a permanecer no âmbito das
ideologias ou utopias. Entretanto, podem elas desaparecer
durante um tempo da órbita visual dos homens, obnubilar-se, e reaparecer rejuvenescidas, cheias de vigor.
Tudo indica que é o que vem ocorrendo com a ideia
de humanidade, entrevista pela visão do povo grego, apropriada pela garra bélica, potente de Roma imperialista e
conquistadora e, futuramente sendo um gérmen fecundo,
formador na realidade histórica dos povos, reaparecendo
em encantadora policromia que por vezes nos deixa maravilhados ou desnorteados.
Aﬁnal, qual o signiﬁcado da ideia de humanidade?
Em primeiro lugar, signiﬁca o homem enquanto homem,
envolto na realidade nua e crua do ambiente que o rodeia
e, em segundo lugar, um movimento de tornar o homem
melhor, humanizá-lo no sentido dinâmico, não apenas o
homem que é, mas o homem que deve ser, papel esse
destinado especialmente à Educação. Compreender o
homem enquanto homem é um convite que já se encontrava escrito, há séculos, no Templo de Delfos, na velha
Grécia (“Conhece-te a ti mesmo”), convite esse para nos
tornarmos cônscios da nossa pequenez, da nossa limitação, das contingências, em oposição ao poder transitório, à
imortalidade e, sobretudo, para tomarmos consciência das
dimensões ética, espiritual, moral e racional do LOGOS
(conhecimento, saber) ordenando sensatamente a vida.
Conhecer-se e compreender os outros homens tais como
se manifestam. A ideia de humanidade traz-nos compromissos, porque já dizia Terêncio: “Homo sum, humani nihil
a me alienum puto”
(“ Sou homem e não me coloco alheio ao que é humano”). Portanto, essa compreensão não se aplica exclusivamente ao indivíduo; estende-se a outros grupos representados por povos, nações, raças, desenvolvendo-se assim
na esfera do social, do universal. A ideia de humanidade
aﬁrma o homem e a vida, abre-se para ambos, aceita o
desdobramento da existência, incorpora o homem à natureza, representa uma conquista qualitativa. Devemos portanto, ao ter essa ideia ampla, pensar no homem, cuidar
das ruas, com os olhos no inﬁnito. Aﬁrmar a unidade em
prol da multiplicidade, fugindo sempre de critérios rigidamente quantitativos, gritando com todas as forças contra a
progressiva materialização da vida.

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

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

CONVOCAÇÃO - 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “8ª Reunião Ordinária” do ano
em curso, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
Sessão Solene na Câmara de Vereadores – Campanha Municipal de Enfrentamento a Pedoﬁlia e Exploração Sexual contra criança e adolescente
Dia:

07/05/2013 (terça-feira)

Horário: 19h (dezenove horas)
Local:

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classiﬁcação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
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).

*O autor é médico, professor universitário, mestre e
doutor pela USP. Pertence a várias Instituições cientíﬁcas
e culturais do Brasil e do Exterior.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Dia 14/05/2013 às 14:00 horas
ÁREA 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classiﬁcação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

Professora e
acadêmica Eliane
Arquivo TN

11º ROSE NEIDE BATISTA
RUA JOSÉ CARNEIRO SALGADO, 140 – CASA 1 – JARDIM IMPERIAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-330
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classiﬁcação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justiﬁcaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de curso superior e especialização conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos ﬁlhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos ﬁlhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos ﬁlhos de 6 a 14 anos).

Dia 14/05/2013 às 14:00 horas
MOTORISTA ESPECIALIZADO
5º FULVIO JHONSTON MARQUES MUNIZ
AVENIDA BENEDITO PIRES CÉSAR, 693 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-200

Professora e
acadêmica Gislene

Dia 14/05/2013 às 15:00 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. CLÍNICO GERAL
7º RAQUEL NÓBREGA ZERAIK ABDALLA
RUA DAS QUARESMEIRAS, 50 - SOCORRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-520
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Concurso de Trovas
de Pindamonhangaba
Encontra-se em fase de seleção das trovas que se
classiﬁcarão entre as cinco vencedoras, cinco menções
honrosas e cinco menções especiais – níveis regional e
nacional – o XXIII Concurso nacional Internacional de Trovas de Pindamonhangaba. Este ano, pelo nível Nacional/
Internacional (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, demais
estados e países de língua portuguesa) o tema foi Frase;
para o nível regional (vale do Paraíba, região serrana e litoral Norte) foi Reticência. Pelo Juventrova – concurso estudantil da modalidade
Arquivo TN
– o tema é Celular e o
prazo para a remessa
dos trabalhos termina
dia 31 de maio.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Relação das instituições financeiras credenciadas para concessão de crédito consignado
em Folha de Pagamento dos servidores
Taxa Efetiva Mensal
Prazo de
Pagamento

Banco Alfa

Banco
Santander

Caixa
Econômica
Federal

Paraná
Banco

Banco do
Brasil

Banco
Bradesco

12 meses

1,51%

1,55%

1,67%

2,08%

NÃO
INFORMADO

NÃO
INFORMADO

24 meses

1,51%

1,55%

1,67%

2,08%

NÃO
INFORMADO

NÃO
INFORMADO

36 meses

1,51%

1,55%

1,67%

2,08%

NÃO
INFORMADO

NÃO
INFORMADO

48 meses

1,51%

1,55%

1,67%

2,08%

NÃO
INFORMADO

NÃO
INFORMADO

Banco Alfa - contato: (12) 3519-4500 ou (12) 7812-2452
Banco Santander - contato: (12) 3642-9420 ou 3642-7931
Caixa Econômica Federal - contato: (12) 2126-5800

Professora
Helena,
secretária da
UBT-Pinda

Departamento de Recursos Humanos, 06 de maio de 2013.
Rosangela Pedersoli Cesar Verdi Cosme
Coordenadora de Recursos Humanos
Ricardo Galeas Pereira
Chefe de Serviço Técnico de Serviço de Pessoal

Esportes 11
Pindamonhangaba, terça-feira, 7 de maio de 2013

Araretama e Sejelp disputam a final do Salonão

Marcos Cuba

da. A data, horário e o local
serão definidos em breve.
Na quinta-feira, a disputa
será apenas do 3º lugar, entre Mantiqueira e Ipê II, no
ginásio do Alto Tabaú, às 20
horas. Até o momento, os artilheiros da competição, com
19 gols, são: Gilmar, do EC
Mantiqueira, e Mica, do Ipê
II. A defesa menos vazada é a
da equipe Sejelp, com quatro
gols sofridos.
Categoria Sub 11
Na categoria Sub 11 haverá a rodada adiada do dia
28 de março (feriado da
Semana Santa). A rodada
de terça-feira (7) será às
19 horas, no ginásio Tobias Salgado, Ferroviária,
e no bairro Cidade Nova.
Na quinta-feira (9), o Sub
11 entra nas semifinais, os
jogos acontecerão na Ferroviária, às 20 horas.

Marcos Cuba
Araretama e Sejelp carimbaram o passaporte para
a final da categoria principal
do Salonão. O campeonato é
promovido pela Liga Pindamonhangabense de Futebol
de Salão e reuniu dezenas de
jogadores por mais de dois
meses, movimentando os
ginásios do Jardim Eloyna,
bairro Alto Tabaú e do Centro Esportivo José Ely Miranda “Zito”.
Na partida de quinta-feira (2), o Araretama não deu
chances para o o EC Mantiqueira, que marcou apenas
um gol contra três de seu adversário. Já o Ipê II segurou o
placar e não deixou a Sejelp
vencer com grande vantagem, resultado final 1 x 0.
A grande final aconteceria
quinta-feira (9), mas a organização informa que foi adia-

Alunos do Lazer participam
de confraternização
A Secretaria de Esportes e
Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, vai realizar na
terça-feira (7) e quarta-feira
(8), uma grande confraternização em comemoração ao
Dia das Mães. Na ocasião,
alunos de diversos centros
comunitários irão se encon-

trar nos ginásios do Centro
de Treinamento Luiz Caloi e
no bairro Cidade Nova. Eles
terão a oportunidade de fazer
várias atividades, entre elas,
ginástica e dança de salão. O
intuito deste tipo de ação é
promover o intercâmbio entre os alunos.

Inscrições para corrida
em homenagem a “João
do Pulo” estão abertas
Divulgação

do atletismo pindense, mas o
brilho de sua força de vontade permanecem.
A prova acontece dia
26 de maio na praça Cícero Prado, no bairro Vila
São Benedito, a partir das
8h30. Os classificados entre o 1º e 3º lugares receberão troféus, os demais
serão gratificados com
medalhas. Também serão
sorteados brindes.
Mais informações podem
ser obtidas pelos seguintes
telefones (12) 3642-1998,
com José Mauro, e 92237758, Gracil.

Marcos Cuba
Estão abertas as inscrições
para 5ª Corrida em homenagem ao atleta João Carlos de
Oliveira “João do Pulo”. Os
atletas deverão apenas confirmar a participação no dia
da prova. Basta encaminhar
um e-mail para gradubsky20mil@gmail.com ou stesejelp10@gmail.com. Os organizadores pedem para que as
inscrições sejam antecipadas
para melhor desenvolvimento dos trabalhos.
De acordo com os organizadores do evento, já faz
14 anos da morte deste ícone

Mantiqueira e Ipê II irão disputar o terceiro lugar da categoria Principal do Salonão 2013

Semana da Liberdade
contará com corrida pedestre
Marcos Cuba
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba
está promovendo a primeira Semana da Liberdade. O
evento é comemorativo aos
125 anos da Lei Áurea e para
festejar a data também vai fazer uma corrida pedestre. O
evento será realizado sábado
(11), às 18 horas, no pátio da
Prefeitura.
As inscrições poderão ser
feitas antecipadamente pelo
site
www.sindmetalpinda.
com.br ou na sede do sindicato, rua 7 de Setembro, 232,
centro, e ainda no dia da prova. Para participar, basta doar
um quilo de alimento não perecível.
Benedito Sérgio Irineu,
secretário de Comunicação
do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba,
espera aproximadamente 300
atletas para a corrida e agradece o apoio da Prefeitura de
Pinda, que por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, vai
colaborar com o evento.
o percurso é de 6 km e os
classificados em 1º e 2º lugar
receberão premiação em dinheiro, além de medalhas.

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

03/05/2013
11:19:41
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Controle de Execuçao Orçamentaria
CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

03/05/2013
11:19:41
Exercício de 2013

BALANCETE SINTÉTICO
Abril de 2013

Controle de Execuçao Orçamentaria
Período BALANCETE
Acumulado
Conta
Descrição
SINTÉTICO

RECEITAS
Conta

Descrição

Anterior

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
611000.001

Duodecimo Recebido
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Conta

Descrição
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS

2.226.000,00
2.226.000,00

Anterior

742.000,00
742.000,00

Período

2.968.000,00

Acumulado

Anterior

DESPESAS

1.414.746,27
1.414.746,27

Período

Conta

Descrição
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Anterior

621000.001

Devolução de Duodecimo do Exercicio Anterior
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

589.869,31
589.869,31

569.937,15
569.937,15

Acumulado

Período

1.984.683,42
1.984.683,42

Acumulado

INSS - TERCEIROS
INSS - SERVIDORES
INSS - VEREADORES

8.161,65
52.733,48
13.276,82

722130.001
722200.001

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

3.682,46
11.125,30

1.312,76
3.763,31

4.995,22
14.888,61

721200.001

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012

277.948,24

722310.001
722420.001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

89.875,46
3.692,26

33.936,14
1.236,61

123.811,60
4.928,87

721200.002
722110.001

RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2011
INSS - TERCEIROS

938,28
8.161,65

0,00
2.720,55

938,28
10.882,20

722520.001
722520.003
722540.003
722540.004

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
CONTRIBUIÇAO SINDICAL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A

18.463,58
5.001,06
34.429,19
21.636,42

7.771,50
363,87
25.411,10
7.802,28

26.235,08
5.364,93
59.840,29
29.438,70

722110.002
722110.003
722130.001
722200.001

INSS - SERVIDORES
INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

54.657,25
12.578,94
3.682,46
11.125,30

18.922,85
4.574,90
1.312,76
3.763,31

73.580,10
17.153,84
4.995,22
14.888,61

722599.001
722599.002

VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS

1.951,53
301,80

421,23
811,14

2.372,76
1.112,94

722310.001
722420.001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

85.403,56
3.610,69

32.384,46
1.280,61

117.788,02
4.891,30

3.200,20
267.531,21

2.304,72
111.910,23

5.504,92
379.441,44

722520.001
722520.003

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
CONTRIBUIÇAO SINDICAL

18.886,48
5.001,06

7.417,60
20,34

26.304,08
5.021,40

722540.003
722540.004
722599.001
722599.002
724530.001

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA

50.809,01
21.843,71
1.951,53
462,10
4.473,49

11.959,85
7.802,28
421,23
353,90
1.156,24

62.768,86
29.645,99
2.372,76
816,00
5.629,73

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

561.533,75

94.090,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

10.882,20
72.213,60

Legislativa
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

722110.001
722110.002
722110.003

724530.001

2.720,55
19.480,12
4.574,90

Abril
de 2013
2.968.000,00 01

DESPESAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

17.851,72
30 de
abril de 2013

CAMARA
DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
DISPONIBILIDADES
TESOURARIA

277.948,24

BANCOS
COMUM
APLICAçãO

447.679,36
497.761,55

Abril de 2013

TOTAL GERAL

4.292.882,35

655.624,63
03/05/2013
11:19:41
Exercício de
2013
0,00
707.222,68
355.482,31
1.062.704,99
1.062.704,99

TOTAL GERAL

RECEITAS
Descrição

0,00

Controle de 945.440,91
Execuçao Orçamentaria
TOTAL DOS BANCOS
945.440,91 SINTÉTICO
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES
BALANCETE

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

Conta

589.869,31
589.869,31

DISPONIBILIDADES
TESOURARIA

0,00

BANCOS
COMUM
APLICAçãO
TOTAL DOS BANCOS

0,00
0,00

4.292.882,35

DESPESAS
Anterior

Período

Acumulado

Conta

Descrição

Anterior

Período

Acumulado

30 de abril de 2013
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RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR
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Divulgação

A prova é um congraçamento e a espectativa é atrair cerca de 300 atletas
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Quarentão e Amador terão jogos comemorativos
MARCOS CUBA
A Liga Pindamonhangabense de Futebol convida
a população para prestigiar
dois jogos comemorativos ao
Dia das Mães, no domingo
(12). Pela categoria Quarentão, o EC Santa Luzia enfrenta o Vila São José no campo
Mancrezão, às 9 horas. Pelo
Amador, o Galáticos confronta o Andrada no campo
do bairro Jardim Regina, às
9h45.
Na 3ª rodada do Amador,
que ocorreu no último domingo (5), o Azeredo marcou
4 contra 2 do 10 de Julho; o
Unidos do Castolira derrotou o Cidade Nova por 3 x 1.
No grupo B da competição,
o Santa Cecília perdeu para

Odirley Pereira

o Independente por 3 a 1; o
Tipês goleou o Unidos Azuis
por 4 a 0; já o placar entre
Rosário e Aﬁzp ﬁcou um
pouco mais acirrado no campo do Haras Paulista, mas a
Aﬁzp perdeu por 3 a 2.
A rodada contou com
mais goleadas, no grupo C, o
Cem Nome balançou a rede
cinco vezes, contra apenas
uma do União São João. O
Piauí empatou em 1 a 1 com
o Moreira César e o Resenha
Beer marcou 3 a 2 no River
Junior. A segunda goleada
veio do Araretama em cima
do Santa Cruz, por 12 a 1.
Cícero Prado venceu o Santa Luzia por 3 a 2 e o Jardim
Eloyna derrotou o Bela Vista
por 2 a 1.

Quarentão nas
quartas de ﬁnais

As equipes do Quarentão convidam a população para conferir a partida que será realizada neste domingo

Odirley Pereira

Os atletas da categoria Quarentão estão brigando por
uma vaga para as semiﬁnais, aﬁnal, já estão nas quartas de
ﬁnais. No jogo de domingo (5), Imperial e Independente
ﬁcaram no 0 a 0, enquanto o Comercial Mombaça goleou o
Bandeirante por 4 a 0 no campo do Feital. Outras equipes
que também não marcaram nenhum gol foram o Estrela e o
GE Mombaça, no campo do Bosque.

Estudantes participam
do 2º Campeonato
de Futebol
Society Infantil
Célia Lima

O Amador está apenas na terceira rodada e as equipes balançaram as redes por mais de 30 vezes

Atletas de handebol defendem
a cidade pela Liga Paulista
Colégio Tableau vence equipe do Anglo e ﬁca com o
título no Sub 14

AIANDRA ALVES MARIANO
Estudantes de quatro escolas particulares de Pindamonhangaba participaram do
2º Campeonato de Futebol
Society Infantil. Além dos times das escolas, a equipe do
Clube Paineiras também participou da competição, que
teve três categorias: Sub 9,
Sub 11 e Sub 14.
Os times das escolas Tableau, Siciliano, Arte Vida,
Anglo e do clube Paineiras se
enfrentaram em diversos jogos, desde o dia 13 de abril.
As disputas aconteceram no

campo do clube aos sábados pela manhã e às terças e
quintas-feiras, à noite.
As ﬁnais ocorreram no último sábado (4). Na categoria
Sub 9 venceu a escola Arte
Vida, que disputou a ﬁnal
com o Clube Paineiras. Na
Sub 11, o Colégio Siciliano
venceu o Clube Paineiras e
ﬁcou com o título.
Para encerrar a manhã de
jogos, o Colégio Tableau disputou a ﬁnal do Sub 14 com o
Colégio Anglo e levou a melhor, ﬁcando com o ouro na
categoria.

MARCOS CUBA
Os atletas de handebol de
Pindamonhangaba estão defendendo a camisa da cidade
pela Liga Paulista da modalidade. As últimas partidas
foram realizadas na tarde de
domingo (5), no ginásio do
Alto Tabaú, quando os representantes da “Princesa do
Norte” enfrentaram as equipes de Bragança Paulista e
Nova Odessa.
Na categoria infantil masculino,
Pindamonhangaba
enfrentou Nova Odessa e o
placar foi favorável aos adversários, que fecharam a
partida em 26 a 20. Na cadete
feminino as atletas entraram
em quadra duas vezes, sendo
contra Bragança Paulista e
Nova Odessa. As adversárias
levaram a melhor em ambas.
A equipe juvenil masculina de Pindamonhanga-

Marcos Cuba

A equipe juvenil masculina de Pinda venceu o time de Bragança Paulista

ba entrou em quadra contra
Bragança Paulista e venceu
por 32 a 11. Os atletas de

handebol treinam três vezes
por semana, fazem trabalhos
de condicionamento físico e

musculação para que possam
representar a cidade em diversas competições.

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.

