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Pinda elabora plano com
melhorias para o meio ambiente

A Semana do Meio Ambiente 2013, iniciada segunda-feira (3), conta com programação diversificada e voltada a todos os grupos
sociais. O objetivo da Prefeitura é convidar a população para a reflexão sobre um mundo melhor. Diversos temas estão sendo
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abordados, como mudanças climáticas, reciclagem, uso e ocupação do solo, agroflorestas, dentre outros.

Obra evita
enchentes em
Moreira César

Célia Lima

O reparo da galeria de águas
pluviais que corta a avenida Adhemar César Ribeiro vai evitar enchentes no trecho de acesso a Moreira César. A obra foi realizada no
final de maio pela Subprefeitura
de Moreira César, que agora está
consertando irregularidades no
asfalto no trecho da galeria.

A Prefeitura de Pindamonhangaba preparou mais de 30 unidades de saúde e algumas escolas
do município para a campanha de
vacinação contra a poliomielite
(paralisia infantil), que começa no
sábado (8). Todas as crianças de 6
meses a 5 anos de idade deverão
ser vacinadas contra a doença.
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Agentes de
trânsito recebem
noções de pronto
atendimento
Os agentes de trânsito de Pindamonhangaba receberam noções
básicas de Pronto Atendimento
com o sargento Marco Antônio
Cardoso, do Corpo de Bombeiros,
que apresentou os procedimentos
básicos para acidentes com queimaduras, fraturas e luxações. As
noções colaboram com o trabalho
dos socorristas, que, ao chegarem
ao local do acidente, já obtêm um
pré-quadro da ocorrência, repassado pelos agentes de trânsito.

Cidade prepara
vacinação
contra paralisia
infantil
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Aulas de pintura estão entre os cursos disponíveis gratuitamente no bairro do Araretama

‘Nosso Bairro’ oferece
atividades à população
Os moradores do Araretama
estão tendo a oportunidade de
participar de diversas atividades
do Projeto Nosso Bairro. Nesta
terça-feira (4), a equipe do Cen-

tro de Referência e Assistência
Social apresentará, às 19 horas,
o projeto "Onde mora o coração
menino". Na quinta-feira (6), haverá teatro com artistas de Pin-
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Inscrições
abertas para
Festival de
Poemas
Estão abertas as inscrições
para o VII Festipoema – Festival
de Poemas de Pindamonhangaba.
Podem participar pessoas de todas as idades, nas categorias infantil, juvenil e adulto.

damonhangaba. No último final
de semana, vários programas
foram desenvolvidos no local,
que recebe o Nosso Bairro até o
dia 23 deste mês.
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Rede social
é usada na
adoção de
cães e gatos

O Abrigo de Animais da Prefeitura de Pindamonhangaba esta
usando as redes sociais para exibir fotos de animais que estão
disponíveis para a adoção. Após a
utilização do método, o Abrigo conseguiu atrair mais pessoas interessadas em adotar cães e gatos.
O trabalho é desenvolvido em parceria com a Associação Centopeia.
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Missa de Corpus Christi
encanta milhares de pessoas
Cerca de sete mil pessoas,
de acordo com a organização do
evento, participaram das procissões, missa e outras atividades de
Corpus Christi em Pindamonhangaba. Além da procissão, realizada

sobre os tradicionais enfeites confeccionados nas ruas da cidade, a
celebração no ginásio da Ferroviária e a adoração ao Santíssimo, na
Igreja Matriz, foram os destaques
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deste ano.
Célia Lima
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Homem é
esfaqueado
por ex-mulher

Partida equilibrada no “Pinheirão” deﬁniu vaga para o Eloyna

Eloyna na semi do Sub 17
O Jardim Eloyna venceu a Ferroviária por 2 a 1, no estádio Pinheirão, no último final de semana e
avançou à semifinal do sub 17. Seu

adversário será o Etna, que eliminou o São Paulo. A outra semifinal
será entre Ramos e Colorado.

Esportes 8

Uma mulher deu várias
facadas no seu excompanheiro na sextafeira (31), no Santa Cecília.
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Padres concelebram a Missa de Corpus Christi na Ferroviária

previsão do tempo
TERÇA-FEIRA - 4/6
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA 12ºC - TEMP. MÁXIMA 23ºC

QUARTA-FEIRA - 5/6
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 12ºC - TEMP. MÁXIMA 24ºC

QUINTA-FEIRA - 6/6
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 16ºC - TEMP. MÁXIMA 26ºC
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Editorial
Cidade alinhada com
discussões internacionais
O mundo deu um grande passo para a regulamentação do comércio internacional de armas esta semana.
Durante Assembleia Geral, a ONU - Organização das
Nações Unidas obteve 62 das 50 assinaturas necessárias para a discussão do tema e deve conseguir mais
nas próximas semanas. O tema vem sendo debatido
por diversas ocasiões desde abril, quando a Assembleia
Geral da ONU aprovou um tratado regulamentando o
tema.
Com a aprovação do ato para deliberação das discussões sobre este tipo de comércio, agora caberá a
cada país membro da organização elaborar novas leis
sobre o assunto.
Segundo o secretário geral da instituição, o sul-coreano Ban Ki-moon, o acordo pode pôr ﬁm ao ﬂuxo
instável de armas para regiões em conﬂito.
Ki-moon quer evitar que os armamentos cheguem
aos chamados ‘senhores de guerra’, grupos rebeldes,
piratas, gangues e ditadores que violam os direitos humanos.
Embora a assembleia tenha se referido ao comércio
internacional de armas, o Brasil, que assinou o pacto, e
agora precisa aprovar no Legislativo para virar lei, deve
ser beneﬁciado.
Dados da Polícia Federal indicam que mais de 50%
das armas de fogo apreendidas no país tem origem internacional. Quando se trata de armas apreendidas com
milícias ou traﬁcantes em áreas de difícil acesso, como
favelas, os índices superam 80%.
Parte desses equipamentos é desviada dentro de
quartéis, outra parte entra pelas fronteiras e se espalha
pelo país.
Com uma política internacional, é possível que as regras para comercialização de pistolas, granadas, fuzis e
outros itens sejam mais restritas – diﬁcultando o acesso
e, consequentemente, a aquisição de armamento.
Para o coordenador internacional do Instituto Sou da
Paz, Daniel Mack, a assinatura do Brasil ao pacto signiﬁca que para o país “trata-se de uma prioridade”.
Antes, porém de discutir a questão em âmbito internacional, o Brasil tem que rever as questões internas.
Dados da Polícia Federal indicam que o comércio
de armas no país cresceu, desde 2007, 378% e supera
os números anteriores ao Estatuto do Desarmamento,
criado em 2003.
Retirar as armas que estão circulando legalmente é
difícil. Praticamente inviável é conter o comércio clandestino. A solução é voltar a investir em campanhas de
desarmamento e combate à violência, segundo especialistas no tema.
Na última semana, durante reunião no Codivap Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do
Paraíba, o prefeito de Pindamonhangaba citou uma
questão crucial para a região, a violência. Na ocasião,
ele pediu aos demais líderes de 39 cidades ações conjuntas e estratégias para conter a criminalidade. Para
Pindamonhangaba, além de apoio às polícias, o investimento em políticas públicas de educação, esporte,
geração de renda e cultura é fundamental para afastar
as pessoas da criminalidade e das drogas. Esta tarefa
mostra que Pindamonhangaba traz para a realidade local
os elementos para serem discutidos internacionalmente.

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram hoje (4 de junho)
e nos próximos dias
4/6 – Dia Internacional da Criança Vítima de Violência.
5/6 - Dia Internacional do Meio Ambiente e da Ecologia.
6/6 - Fundação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Dia do Engenheiro Agrimesor.
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Celebração de Corpus Christi mobiliza ﬁéis
As celebrações do feriado religioso de Corpus Christi mobilizaram
os ﬁéis católicos de Pindamonhangaba, na última quinta-feira (30).
Além de uma procissão que
percorreu várias ruas da cidade e
atraiu ﬁéis de várias paróquias, a
data foi marcada por uma grande
missa no ginásio da Associação
Atlética Ferroviária, às 10 horas da
manhã.
Mas, para muitos devotos, o dia
de fé e confraternização começou
mais cedo. Nas primeiras horas do
dia, agentes pastorais e colaboradores já estavam nas ruas preparando os tradicionais tapetes que
marcam a data.
Serragem, tinta para madeira,
casca de ovos e areia foram alguns
dos materiais utilizados na confecção dos tapetes, que neste ano
ganharam ilustrações relacionadas
à Eucaristia, a Jornada Mundial da
Juventude e a Campanha da Fraternidade.
As paróquias que participaram
das comemorações do dia santo
foram: Nossa Senhora de Fátima,
Nossa Senhora do Bom Sucesso,
Nossa Senhora da Assunção e São
Miguel Arcanjo.

Reunião
do Núcleo
da Polícia
Comunitária
Nesta terça-feira (4), será realizada a reunião do GT Educação,
do Núcleo da Polícia Comunitária
de Pindamonhangaba. A reunião
é ﬁxa, toda a primeira terça-feira
de cada mês, das 9h30 às 11h30,
na sede da Polícia Militar. Dentre
os assuntos da pauta, estão: Recebimento das sugestões, Ideias,
Estratégias e Plano de Ação para a
Semana de Mobilização pela Educação e Semana do Adolescente,
que acontecem em setembro, entre
outros assuntos. Toda a comunidade está convidada a participar.

Festa Junina
no Lar
Irmã Júlia
O Lar da Criança Irmã Júlia
realiza, no dia 16 de junho, a partir
das 14 horas, sua Festa Junina. O
evento terá barracas, brincadeiras,
pratos típicos salgados e doces,
bebidas e bingo, com a seguinte
premiação: 1ª rodada – uma escada de alumínio de três degraus;
2ª rodada – um liquidiﬁcador; 3ª
rodada – um relógio troca pulseira; 4ª rodada – um ferro a vapor, e
5ª rodada – uma lavadora de alta
pressão. O Lar Irmã Júlia ﬁca na
rua São João Bosco, 744, Santana.

As procissões com o Santíssimo Sacramento seguiram em direção ao ginásio da
Ferroviária onde foi celebrada missa com participação de milhares de ﬁeis

Presidente da Acip faz visita à
sala do empreendedor de Taubaté
A presidente da Acip, Elisabete
dos Santos, esteve na Prefeitura
de Taubaté, na terça-feira (28), visitando as instalações da sala do
empreendedor. A presidente estava
acompanhada da gerente da Associação Comercial, Helena Barros.
Na Prefeitura, a presidente foi recebida pelo diretor de Desenvolvimento Econômico, Francisco Novaes e equipe. O objetivo da visita
foi buscar a experiência da equipe
de Taubaté para a implantação da
sala em Pindamonhangaba.
Instituída por uma lei municipal,
a sala do empreendedor funciona
dentro da Prefeitura de Taubaté
e funciona com prazos determinados. A presidente da Acip ﬁcou
bastante animada com a possibi-

Divulgação

Projeto deve ser implantado em Pinda

lidade de trazer a experiência de
Taubaté para Pindamonhangaba,
ampliando ainda mais os serviços
da sala. A presidente comentou

Finalista pindense no
Prêmio Mário Covas
Divulgação

Cap. Cavalheiro, cabo Eduardo, major Sodário,
coodenador Augusto e Angélica Engracida

O projeto Parceiros do Amanhã, de Pindamonhangaba, com
apoio da Prefeitura, foi ﬁnalista do
Prêmio Governador Mário Covas
na Categoria Inovação em Gestão
Estadual. Foram 221 projetos Inscritos e 30 selecionados. A premia-

também que a ideia é fazer parcerias para oferecer palestras e treinamentos para empreendedores e
contadores.

Cerest
Pinda em
evento
da USP

No mês em que se comemorou
o Dia do Trabalho, o Cerest - Centro
de Referência em Saúde do Trabalhador, regional de Pindamonhangaba, esteve presente em vários
eventos estaduais, contemplando
as diversas perspectivas do trabalho. No dia 21 de maio, a equipe
participou do debate realizado no
Centro de Psicologia Aplicada ao
Trabalho da USP - Universidade de
São Paulo, com o tema “Processos
de Trabalhos e a Lógica do Privado
no Setor Público”.

ção foi no dia 27 de maio. O prêmio
tem o objetivo de promover práticas
inovadoras que aprimorem a qualidade dos serviços públicos e é uma
iniciativa do Governo do Estado,
por meio da SGP - Secretaria de
Gestão Pública.

Abrigo de animais realiza
projeto nas escolas
Divulgação

Pinda na
Semana do
Audiovisual
Mais de 100 cidades e oito países estarão conectados formando
o mapa da Seda – Semana do Audiovisual 2013. A maior ação integrada de cinema da América Latina
se consolida este ano como uma
das mais relevantes plataformas
de ressigniﬁcação do setor. Pindamonhangaba faz parte do festival,
de 7 a 10 de julho. O evento possibilita rotas de circulação de ﬁlmes,
realizadores e conhecimento livre.
Em breve, será divulgada a programação.

Célia Lima

Continua a
Festa Junina
do SOS
A Festa Junina do SOS teve
início no último dia 30, com diversas atrações e grande presença
do público. As ações continuam no
próximo ﬁnal de semana, de quinta-feira (6) a domingo (9), a partir das
18 horas, no Sindicato Rural. Entre
as atrações, comidas típicas, concurso de quadrilhas e shows com
Banda Nova Dimensão quinta-feira
(6); Trio Multi Band Show sexta-feira
(7); Banda Gold sábado (8); almoço
com banda Charles Anjo 45 e encerramento da festa com a banda Frente de Varanda, domingo (9).
Divulgação

Escola recebe palestra sobre animais domésticos

O Abrigo Municipal de Animais,
em parceria com a Associação
Centopeia, iniciou o projeto de palestras nas escolas, com o objetivo
de educar as crianças para serem
os futuros protetores de animais.
A primeira palestra foi realizada
no dia 23 de maio, na Escola Es-

tadual Eunice Bueno Romeiro,
no bairro Pasin. No local, além da
palestra “Os animais domésticos e
a sociedade”, foram levados animais dóceis para o contato com as
crianças. A intenção é retornar mais
vezes àquela escola, para dar continuidade a este projeto.
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Dia 8 é de vacinação contra a paralisia infantil
Marcos Cuba
Crianças de 6 meses a 5 anos
de idade deverão ser vacinadas
contra a paralisia infantil. A data
8 de junho é o Dia D. Os pais ou
responsáveis precisam levar a
caderneta de vacinação. Durante
este dia serão disponibilizados
mais de 30 locais para imunizações, a partir das 8 horas.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de
Saúde, vai atender a população
em todas as unidades. Além destes espaços, os moradores também poderão ir a um dos postos
móveis, nas seguintes escolas:
Alzira Franco, João Martins de
Almeida, Mário de Assis, Dirce
Marcondes, entre outras.
A poliomielite ou “paralisia
infantil” é uma doença infectocontagiosa viral aguda, caracterizada por um quadro de paralisia ﬂácida, de início súbito. O
déﬁcit motor instala-se subitamente e a evolução dessa manifestação, frequentemente, não

Arquivo TN

Horário

Local
Centro de Saúde

Das 8 às 17h

PSF Jardim Imperial

Das 8 às 17h

EEPG Professora Alzira Franco

Das 8 às 11h30

Creche João Fleury (Rua Caraguatatuba, 435)

Das 8 às 17h

PSF Castolira

Das 8 às 17h

EEPG João Martins de Almeida

Das 8 às 12h

REMEFI Prof. Félix Adib Miguel (Lessa)

Das 8 às 17h

Chico Alves/Mantiqueira/Sapucaia/Taipas

ultrapassa três dias. Acomete em geral os membros inferiores, de forma
assimétrica, tendo como
principal característica a

ﬂacidez muscular. Esta doença encontra-se erradicada no
país desde o início dos anos
90, em virtude do êxito da
política de prevenção, vigi-

Das 8 às 17h

Praça Monsenhor Marcondes

Das 8 às 12h

EEPSG Dirce Marcondes (Pq. São Domingos)

Das 8 às 17h

PSF Maricá (Posto)

Das 8 às 17h

PSF Santa Cecília

Das 8 às 17h

PSF Triângulo (Posto)

Das 8 às 17h

PSF Jardim Eloyna (Posto)

Das 8 às 17h

PSF Feital ( Posto )

Das 8 às 17h

PSF Jardim Regina (Posto)

Das 8 às 17h
Das 13 às 17h

PSF Bonsucesso

Das 8 às 17h

PSF Cruz Grande

lância e controle desenvolvida pelos três níveis do SUS
-Sistema Único de Saúde.
Confira ao lado os locais
de vacinação.

Das 13 às 17h

Cruz Pequena - Centro Comunitário

Das 8 às 12h

REMEFI Pasin (Ayrton Senna)

Das 8 às 17h

CISAS - Moreira César

Das 8 às 17h

Escola Joaquim Pereira da Silva (Mantiqueira)
EE Mário de Assis - Padre Rodolfo

Abrigo de animais realiza
doação por meio de rede social
Marcos Cuba

Cão recolhido pelo abrigo aguarda adoção

O Abrigo de Animais da
Prefeitura de Pindamonhangaba convida a população
para conhecer e adotar os
cães e gatos por meio de
uma rede social. Este trabalho teve início este ano e é
realizado em parceria com a
Associação Centopeia, que
ofereceu um espaço para
a publicação de fotos dos
animais que estão à espera
de um lar.
Entre os dias 1º de março, até o momento, o abrigo
de animais recolheu mais de
180 cães abandonados em

vias públicas. Deste número,
74 foram adotados. Também
saíram das ruas 57 felinos
e 19 deles ganharam novos
endereços.
Abandonar animais é
crime previsto em lei e as
denúncias podem ser feitas
nas delegacias de polícia.
O Art. 164 do Código Penal
prevê o crime de abandono
de animais para aqueles que
introduzirem ou deixarem
animais em propriedade
alheia e também em vias
públicas. A pena é detenção
de três meses a um ano e
multa.

REMEFI Lauro Vicente (CDHU) - Moreira César
UBS Vila São Benedito

Das 13 às 17h
Das 8 às 12h
Das 8 às 17h

EEPG Prof.ª Eloyna S. Ribeiro (Jd. Morumbi)
PSF Campinas (Posto)

Das13h30 às 17h

Das 8 às 17h

REMEFI Raquel Loberto - Vale das Acácias
Maria Fernanda Munhoz

Das 13h às 17h

PSF Bela Vista - Centro Comunitário

Supermercado Pão de Açúcar
Todas as crianças de 6 meses a 5 anos devem ser imunizadas na cidade

Das 13 às 17h

UBS Crispim

Das 13 às 17h
Das 8 às 17h

PSF Nova Esperança ( Araretama)

Das 8 às 17h

USF Araretama II

Das 8 às 17h

PSF Cidade Jardim

Das 8 às 17h

PSF Cidade Nova (Posto)

Das 8 às 17h

PSF Goiabal

Das 8 às 17h

Supermercado SEMAR - Santana

Das 8 às 12h
Marcos Cuba

Comus organiza pré-conferências de Saúde
Marcos Cuba
O Comus - Conselho Municipal de
Saúde, em parceria com a Prefeitura de
Pindamonhangaba, está organizando as
pré-conferências. A 6ª Conferência Municipal de Saúde está programada para o
dia 20 de julho. Antes desta data, a população poderá comparecer às pré-conferências, a primeira será na sexta-feira (7)

no centro comunitário do bairro Cidade
Nova, das 18 às 20 horas.
No dia 14, os moradores de Moreira
César poderão ir ao Recinto São Vito para
a pré-conferência; dia 21, no centro comunitário do Araretama: dia 28, no Colégio
Bom Jesus. Todas no horário das 18 às 20
horas. A participação da sociedade é essencial, pois além de exercer a cidadania

o público contribui com a administração.
As Conferências Municipais de Saúde têm como objetivos avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a
formulação da política de saúde. Elas
servem para orientar os governos na elaboração dos planos de saúde e na definição de ações que sejam prioritárias nos
âmbitos municipal, estadual e nacional.

Educadores participam do Programa de
Formação da Matemática Descomplicada
Divulgação

Desde a última semana de
maio, os educadores da Remefi
- Rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil de Pindamonhangaba estão participando de
momentos de aprendizado e troca
de conhecimentos. Tudo isso graças ao Programa de Formação da
Matemática Descomplicada, uma
iniciativa da Secretaria de Educação da Prefeitura em parceria com
a empresa Planeta Educação.
O objetivo do curso é desenvolver reflexões a partir de estudos dirigidos sobre a abordagem
e o desenvolvimento de conteúdos didáticos em Educação Matemática, estruturadas em uma
metodologia lúdica e focadas
na construção de métodos para
aplicação nos anos iniciais do
Ensino Fundamental.
Além disso, a formação promove a discussão teórica em detrimento da prática, englobando
os quatro blocos de conteúdos da
disciplina, dando maior ênfase a
Grandezas e Medidas, Espaço
e Forma e Tratamento da Informação, focando nas habilidades
para a resolução de situações-problema
contextualizadas,

A capacitação dos professores seguirá até outubro com encontros quinzenais

oferecendo ao professor
maior reflexão no desenvolvimento de seu trabalho e de seu papel como
profissional da educação.
Logo no primeiro encontro, os educadores pontuaram suas impressões e
observações em relação à
proposta do curso e também já vivenciaram algumas atividades, refletindo
como poderiam adaptá-las
para levarem para sua sala
de aula. O resultado disto
são professores animados e

crédulos de que o curso só vem
para somar em suas práticas pedagógicas.
“O curso, a princípio, me
deixou muito satisfeita, com explicações esclarecedoras e com
ideias de estratégias maravilhosas”, conta a professora Patrícia
Carros Marques de Oliveira.
“Gostei muito do encontro. Descobri que a base do
nosso sistema de numeração
decimal é dez por causa dos
nossos dedos. Os jogos foram
ótimos e fáceis de confeccionar, instigaram ideias de apli-

cação. Parabéns aos formadores”, diz a professora Bruna
Aparecida da Silva Oliveira.
As formações ocorrem às
terças e quintas-feiras, nos
períodos da tarde (13h30
às 16h30) e noite (18h30 às
21h30), de maio a outubro,
com encontros quinzenais.
O curso acontece no centro comunitário do bairro
Santana, que fica na praça
Dom Pedro II, 201. Os professores que possuírem frequência igual ou superior a
75% serão certificados.

Bombeiros ensinaram noções de pronto atendimento

Corpo de Bombeiros
capacita agentes
de trânsito de Pinda
Daniela Gonçalves
Com o objetivo de melhor
capacitar os agentes de trânsito e guardas municipais, a
Prefeitura de Pindamonhangaba - através de uma parceria com o Corpo de Bombeiros - sediou uma palestra
para esses funcionários.
Os participantes obtiveram noções básicas de Pronto
Atendimento com o sargento
Marco Antônio Cardoso, que
apresentou os procedimentos
básicos que devem ser tomados em diversas situações,
como os acidentes que tenham registros de queimaduras, fraturas e luxações, entre
outros.
Além de promover uma
integração entre os agentes
de trânsitos e os guardas
municipais, os mesmos tiveram a oportunidade de
aprimorar cada vez mais
seus conhecimentos, após

participarem da palestra.
Estas noções de Pronto
Atendimento colaboram e
facilitam o trabalho dos socorristas que, ao chegarem
ao local do acidente com a
Unidade de Resgate, já obtém um pré-quadro clínico da
ocorrência, repassado pelos
agentes de trânsito ou pelos
guardas municipais capacitados, que muitas vezes chegam antes nestas ocorrências,
por estarem em contato com
a comunidade em rondas nas
ruas da cidade.
A principal dica deixada
na palestra é procurar tranquilizar a pessoa que sofreu o
acidente, mantendo a vítima
lúcida.
Todo conteúdo passado
na palestra servirá de instrumento para os agentes de
trânsito e guardas municipais
no desenvolvimento de suas
atividades.
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Polícia

Furto de bicicleta é
registrado no centro
Na manhã de quintafeira (31), um jovem de 15
anos deixou sua bicicleta
trancada com cadeado no
bicicletário que fica próxi-

mo a uma escola estadual
localizada no centro da cidade. Após 20 minutos, ele
retornou e já não encontrou
mais a bicicleta.

Homem é esfaqueado
por ex-companheira
Às 17 horas de sextafeira (31), foi registrada
uma ocorrência de agressão no bairro Santa Cecília.
A vítima, JMM, está em
processo de separação e já
foi embora de sua antiga
residência há cerca de um
mês. Entretanto, sua ex-

companheira, CACM, decidiu entrar em contato para
que eles pudessem conversar. Devido a uma crise de
ciúmes, a mulher atingiu
JMM com várias facadas,
acertando os lábios, o braço
esquerdo e pegando o peito
da vítima de raspão.

Polícia prende jovens na madrugada de domingo
A PM foi acionada mediante informação de que
alguns elementos, em um
veículo Golf prata, estavam
promovendo desordem em
via pública, portando arma
de fogo. Ao realizar patrulhamento, os policiais identificaram os suspeitos no momento
em que passaram pela rotatória próxima ao bairro Ipê II. A
abordagem ao veiculo foi feita próximo ao ginásio do Centro Esportivo“Zito”. Dentro
do automóvel estavam: DCS

, 25 anos; MLMS,19 anos;
TSP, 31 anos; DBF, 29 anos, e
o menor PINC ,17 anos.
No interior do veículo foi
encontrado um revólver calibre
38 com munição, sendo que
uma delas havia sido utilizada. Além disso, foi encontrada
outra cartela com mais 10 munições intactas. No porta malas
do veículo, os policiais se depararam com 8 pedras de crack, 8
porções de maconha e 7 pinos
de cocaína, devidamente embalados para o tráfico.

Em revista pessoal, no
bolso esquerdo da calça de
DBF foi encontrada a quantia
de R$ 1.527 reais; com TSP,
R$ 90; com MLMS, R$ 74.
Diante do episódio, DBF ainda confessou à PM que em
sua residência havia mais um
revólver. Com a informação,
os policiais foram ao local e
encontraram uma pistola 380
carregada com 8 munições
intactas. No local, também
foram encontradas mais 10
munições calibre 38 e 59 pi-

nos vazios, próprios para embalar entorpecentes.
Os rapazes foram presos
em flagrante e vão responder
por tráfico e associação para o
tráfico de entorpecentes, porte
ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha ou bando armado. Todos, exceto o
adolescente, já têm passagem
pela polícia. Os maiores foram encaminhados à Cadeia
Pública de Guaratinguetá e o
adolescente foi apresentado
ao promotor de justiça.

Juventrova 2013
www.recreio.com.br

A UBT –União Brasileira
de Trovadores – seção de
Pindamonhangaba, presidida pelo dr. José Valdez de
Castro Moura, por intermédio do coordenador do Juventrova Altair Fernandes,
agradece às escolas que
enviaram trovas de seus alunos (a partir da 5ª série do Ensino Fundamental) para participar do mencionado concurso estudantil desta modalidade poética. Este ano o tema foi
“celular” e estão participando alunos das seguintes escolas: EE Alfredo Pujol, EE Antonia Carlota Gomes, EE Antonio Falcão, EE Dirce Ap. Marcondes, EE Eurípedes Braga,
EE Escolástica Salgado, EE Demétrio Badaró, Etec João
Gomes de Araujo, EE José Aylton Falcão, EE José Pinto
Pestana, Emef Maria Amélia (Tremembé), EE Pedro Silva,
EE Ryoiti Yassuda, EE Mário Tavares.

Há 20 anos... trovas!
No dia 9 de julho de 1993, na biblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace (Bosque da Princesa) eram premiados
os vencedores, menções honrosas e menções especiais
do 3º Concurso Nacional de Trovas de Pindamonhangaba.
Pelo nível regional, tema “Abrigo”, João Paulo Ouverney
obtinha o 1º lugar com a trova seguinte:

Feriado prolongado é marcado por acidentes
Colisão no
bairro São Judas
No final da tarde do feriado da última quinta-feira
(30), uma colisão entre dois
automóveis foi registrada
na região do bairro São Judas Tadeu. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas
Antônio dos Santos e Haras
Paulista. O motorista do veículo Honda Civic, RPAM, 27
anos, não teria respeitado a
placa “pare” e acabou sendo
atingido por outro automóvel, cujo condutor, ABN, 24
anos, sofreu ferimentos leves na cabeça, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro,
onde foi atendido e liberado
em seguida. O passageiro do

Honda Civic também sofreu
ferimentos leves.
Caminhão de água tomba
na Floriano Rodrigues
Pinheiro
Na manhã de sexta-feira
(31), um caminhão de água
tombou na rodovia Floriano
Rodrigues Pinheiro. O veículo teria sofrido a queda pela
manhã e só foi retirado da
pista por volta das 13 horas,
o que provocou um congestionamento de mais de 1km.
Carro perde o controle e
entra na contramão
Na última sexta-feira
(31), por volta das 19h20, um
veículo que saía de um res-

taurante na altura do km 86
da via Dutra, acabou acessando a pista de maneira errada
e ocasionou um acidente. O
condutor, que deveria fazer
o retorno para acessar a pista
sentido São Paulo – Rio, acabou entrando na contramão
no sentido Rio-São Paulo, e
se deparou de frente com um
caminhão, com o qual colidiu
Devido à intensidade
do choque, o motorista do
veículo, VVL, 48 anos,
faleceu no local. Segundo
informações
registradas
no boletim de ocorrências,
existe a suspeita de que a
vítima tenha consumido
bebidas alcoólicas enquanto estava no restaurante.

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

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

CONVOCAÇÃO PARA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a
comparecer à 6ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:
Dia: 		
Horário: 		
Duração prevista:
Local:		

06/06/2013 (quinta - feira)
14h (tolerância de 10 min)
aproximadamente, 2 horas
CRAS (fone: 3643.1206) Rua Euclides Figueredo nº 132

Pauta:
I.
II.
III.

Leitura e aprovação da ata de reunião anterior
II Campanha Municipal de enfrentamento da violência contra o Idoso
Informes e encerramento

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com

Estado de São Paulo

UNIDADE
DE
MEDIDA

2

UN

3

UN

1.005.002.002453 - AGUA MINERAL GALÃO DE 05 LITROS

6

UN

1.005.002.013579 - BARRA DE CEREAL - DIVERSOS SABORES
- INGREDIENTES: XAROPE DE GLICOSE, GRANOLA (FLOCOS
DE AVEIA, AÇÚCAR INVERTIDO, FARELO DE TRIGO, FLOCOS
DE CEVADA, FLOCOS DE TRIGO, AÇÚCAR MASCAVO, MEL,
FLOCOS DE ARROZ E AROMATIZANTE), FLOCOS DE ARROZ,
AVEIA EM FLOCOS, CASTANHA DE CAJU, GORDURA DE
PALMA, AÇÚCAR, COOKIES( FARINHA DE TRIGO
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR,
GORDURA DE PALMA, MARGARINA, AMIDO DE MILHO, SAL,
FERMENTO
QUÍMICO,
BICARBONATO
DE
SÓDIO,
PROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO E BICARBONATO DE
AMÔNIO E ESTABILIZANTE LEOTINA DE SOJA),
EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, CORANTE CARAMELO
IV. VALOR ENÉRGETICO 96 KCAL. PESO DE CADA BARRA:
ENTRE 22 E 25 GRAMAS

DESCRIÇÃO
1.005.002.002561 - ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

POA

R$ 0,23

15000

POA

R$ 4,49

100

QUACKER

R$ 0,77

28000

Empresa: COMERCIAL BRISTON LTDA.

ITEM

UNIDADE
DE
MEDIDA

1

UN

1.005.002.002560 - ÁGUA MINERAL, GARRAFA COM 500 ML

7

CX

1.005.001.002319 - BANANA NANICA

8

CX

1.005.002.002582 - MAÇÃ ARGENTINA IN NATURA

IN NATURA

R$
111,00

50

9

UN

1.005.002.013578 - ÁGUA MINERAL - GARRAFA DE 1,5 LITRO

PEDRA
NEGRA

R$ 0,88

10000

UNIDADE
DE
MEDIDA

4

GL

ATA nº 009/2013
ITEM

UNIDADE
DE
MEDIDA

5

UN

Dia:

04/06/2013 (terça-feira)

Horário:

17h (dezessete horas)

Adriano Zanotti
Presidente

pobre lua... sem amigo,
solitária em desalento,
vive a procurar abrigo
nos “quartos” do firmamento!

Já pelo nível nacional, o tema foi “Castelo”, o 1º lugar caberia ao trovador Valdir Neves (Rio de Janeiro) com:
				
fórum.finanzen.ch pt.dreamstime.com
		
				
O castelo do opressor
				
tem base tão movediça
				
que às vezes cai com fragor,
				
ante um grito de “Justiça!”.

Há 10 anos... Juventrova!
Em 2003, a premiação do 9º Juventrova, juntamente com13º Concurso Nacional de Trovas, foi na sede do
Fundo Social de Solidariedade do município (antigo Colonial Festas), no dia 5 de julho. Naquele ano o tema do
Juventrova foi “Idoso” e uma das trovas vencedoras, da
escola Dr. Alfredo Pujol (escola que participou de todas as
edições), foi a da aluna Cíntia Perrenoud de Almeida, que
naquele ano estudava no 2º Colegial da referida escola.
Eis sua trova:
No seu passado, é verdade,
plantou rosas pelo chão;
Idoso colhe a saudade
no jardim do coração.
Pelo mesmo concurso, na participação regional tivemos
a Bárbara (não consta sobrenome), da ETE Machado de
Assis, de Taubaté, premiada com a seguinte trova:
dentisterie1.blogspot.com

Empresa: CCM – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.

ITEM

ATA nº 008/2013

Informes
Leitura e aprovação de ata anterior
Deliberação do calendário das reuniões (local e horário)
Constituição das Comissões
Outros assuntos pertinentes

COMUNICADO
O Coordenador da APTA e Diretor do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, faz
saber que se encontra disponível para venda no período de 12 a 19/06/2013 a partir das 9:00 horas, no
Bezerreiro da Sede do Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Vale do
Paraíba – APTA, 34 (trinta e quatro) bezerros machos. Endereço Avenida Prof. Manoel César Ribeiro,
1920, Bairro Santa Cecília – Pindamonhangaba-SP, telefone (12) 3642-1812 – 3642-1164. Havendo
mais de um interessado, o critério de desempate será o de melhor oferta. Processo S.A.A. 8.159/2013.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 305/2012
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 305/2012 de “Aquisição de água, barra de cereais e suco”, foi
elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 24/01/2013:

ITEM

Pauta:
—
—
—
—
—

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

ATA nº 007/2013

CONVOCAÇÃO - 10ª 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 “10ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem
a seguir:

Local:
CRAS Centro
(Rua Euclides Figueiredo, 132)

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

ATA nº 006/2013

Avenida principal de Pinda
é palco de acidente
O sábado (1º/6), também
foi marcado por ocorrência
de colisão. No início da noite, um motociclista trafegava
pela avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, sentido
bairro, quando foi surpreendido por um automóvel que
vinha no sentido contrário,
fazendo uma conversão, e
acabou atravessando a pista,
colidindo frontalmente com
a moto. O motociclista ficou
gravemente ferido, pois ele
foi arremessado de seu veículo. Após ser atendido pelo
resgate, foi encaminhado ao
Pronto-Socorro local, onde
permaneceu em observação.

fórum.finanzen.ch pt.dreamstime.com

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

PEDRA
NEGRA

R$ 0,41

25000

IN NATURA

R$ 25,20

50

MARCA

Empresa: PANIFICADORA E CONFEITARIA ALCÂNTARA PINDAMONHANGABA LTDA EPP
DESCRIÇÃO

MARCA

1.005.001.002294 - ÁGUA MINERAL APRESENTADA EM
GALÃO DE 20 LITROS, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, COM
VALIDADE MÍNIMA DE 02 MESES DA DATA DE ENTREGA. O
MATERIAL DEVERÁ ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE

PASSA
QUATRO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

R$ 6,28

400

Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA. EPP
DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1.005.001.013427 - SUCO DE FRUTAS COMPOSTO POR
ÁGUA, COM NO MÍNIMO 12% DE POLPA DE FRUTAS,
SABORES VARIADOS, COM NO MÍNIMO 450 ML

FRUTIX

R$ 1,00

30000

Pindamonhangaba, 28 de maio de 2013.

Fundação Doutor João Romeiro
PORTARIA Nº 02, DE 29 DE MAIO DE 2013.
Antonio Aziz Boulos, Presidente da Fundação Dr. João Romeiro, no uso de suas atribuições e nos
termos da Lei Municipal nº 5.521, de 02 de abril de 2013, RESOLVE nomear a Sra. Ana Camila
Santos de Campos Pini, para o emprego de provimento em comissão de Assessor de Comunicação,
a partir de 09 de maio de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a nove de maio
de 2013.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2013.
Antonio Aziz Boulos
Presidente da Fundação Dr. João Romeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 050/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 50/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada em
fornecimento de concreto usinado para calçadas em vias públicas no distrito de Moreira César, pelo
período de 12(doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro
no procedimento licitatório em favor da empresa (item/lote): Casamax Comercial Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 24 de maio de 2013.
PREGÃO Nº. 055/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 55/13, que cuida de “Aquisição de eletrodos para o setor de
serralheria, conforme solicitado pelo Departamento de Obras”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (item/lote): Raul
Rabello Neto EPP (01 e 02).
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 052/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 052/2013, que cuida de “Aquisição de máquina motorizada
para confecção de fralda geriátrica e infantil”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr.
Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas
alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 304/2011
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 007/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Esper & Florêncio Assistência e Serviços Ltda. EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e assistência técnica
ao equipamento que compõe o sistema de ar condicionado da sede da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
Assunto: Aditando o item 3.1. em 12,71% correspondente a R$ 1.920,00
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa
Assina pela contratada: Carlos Henrique Pinheiro
Data de assinatura: 06/05/2013
Pindamonhangaba, 28 de maio de 2013.

Minha avó é uma velhinha
muita esperta e divertida,
que nunca fica sozinha
pois é muito extrovertida.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0153/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. JOSÉ VASCONCELOS DOS SANTOS
responsável pelo imóvel situado a Av. Rio de Janeiro, Cidade Nova, Quadra F-06, Lote 05, inscrito no
município sob a sigla SE23.08.01.014.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0154/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. JOSÉ VASCONCELOS DOS SANTOS
responsável pelo imóvel situado a Av. Rio de Janeiro, Cidade Nova, Quadra F-06, Lote 06, inscrito
no município sob a sigla SE23.08.01.013.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0155/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. AIRTON MENDES OLIVEIRA responsável
pelo imóvel situado a Rua João Esau Bicudo, Cidade Jardim, Quadra 33, Lote 44, inscrito no município sob a sigla SO32.03.02.045.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

LICENÇA DA CETESB
GERALDO PEREIRA LOPES-EPP torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de
Instalação N° 3000621 e requereu a Licença de Operação para a fabricação de carvão vegetal, sito
à ESTRADA DO GOIABAL, 3200, BAIRRO GOIABAL, PINDAMONHANGABA/SP.

Tribuna do Norte
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Semana do Meio Ambiente convida
população para reflexão e conscientização
Maria Fernanda Munhoz
A Semana do Meio Ambiente 2013 em Pindamonhangaba teve início na
segunda-feira (3), com o 1º
Fórum do Meio Ambiente,
realizado na Câmara Municipal. A intenção da Prefeitura, com a realização dessa
semana de evento, é convidar
a população para a reflexão
e conscientização a respeito
de nossos atos e do que podemos fazer para deixar um
mundo melhor para as próximas gerações.
Temas como reciclagem,
uso e ocupação do solo, mudanças climáticas, sistemas
agroflorestais, entre outros,
serão discutidos durante o
evento, que terá ações voltadas para diversos públicos. As crianças da Remefi
- Rede Municipal de Ensino
Fundamental e Infantil participarão de visitas técnicas
e educativas, os professores
municipais poderão apresentar projetos pedagógicos de
educação ambiental em sala
de aula, que receberão premiação, além das palestras,

Arquivo TN

Programação
Terça-feira (4)
9h – Revitalização / Paisagismo da Praça Bairro do Feital
9h – Revitalização / Paisagismo da Praça Bairro do Maricá
19h – Palestra “Uso e Ocupação do Solo e Política Estadual
de Mudanças Climáticas”, no auditório da Prefeitura
Quarta-feira (5)
9h – Revitalização / Paisagismo da Praça Bairro do
Araretama
10h – Atividades educacionais, doação de mudas,
exposição de viveiro de mudas, horta orgânica, na praça
Monsenhor Marcondes
19h – Palestra “O Mundo em 1 Hora”, no auditório da
Prefeitura

Doação de mudas, realizada mensalmente no Viveiro, encerra a programação

que são voltadas a todos os
interessados em meio ambiente. A comunidade poderá
participar das ações de revitalização de praças em diversos
bairros da cidade.
O maior evento da programação será na quarta-feira (5), Dia do Meio
Ambiente, com uma grande

ação na praça Monsenhor
Marcondes, durante a parte
da manhã. O encerramento oficial está programado
para a sexta-feira (6), com
o fechamento do Fórum do
Meio Ambiente e a elaboração de documento final com
as conclusões e propostas da
equipe, além da entrega da

premiação do concurso de
projetos ambientais. Contudo, está programada uma
ação no sábado (8), a partir
das 9 horas, com a distribuição de mudas de árvores na
praça Monsenhor Marcondes, aumentando ainda mais
a possibilidade de participação da população.

Quinta-feira (6)
9h – Palestra Sistemas Agroflorestais no Vale do Paraíba,
no auditório da Prefeitura
9h – Revitalização / Paisagismo da praça bairro do Cidade
Nova
14h – Visita ao local de implantação dos sistemas
agroflorestais
19h – Sarau ecológico no Bosque da Princesa
Sexta-feira (7)
9h – Palestra sobre Avifauna no Museu
10h30 – Identificação de aves no Bosque da Princesa
20h – Encerramento oficial com a palestra “A importância
da Criação de Unidades de Conservação Regionais e
Municipais”, na Câmara de Vereadores
Sábado (8)
9h – Distribuição de mudas na praça Monsenhor Marcondes

Nosso Bairro no Araretama segue
com atividades diversas e palestras

Galeria ganha
reparos no distrito
Divulgação

Daniela Gonçalves
Os participantes do Projeto Nosso Bairro, no Araretama, poderão participar
de diversas atividades nesta
semana.
Nesta terça-feira (4), a
equipe do Cras – Centro de
Referência e Assistência So-

cial do Araretama apresentará, às 19 horas, o projeto
“Onde mora o coração menino”.
Já na quinta-feira (6),
haverá teatro com artistas
de Pindamonhangaba, que
abordará o tema drogas, com
orientações para a família

com a equipe do Amor exigente, também às 19 horas.
No sábado (8), haverá
atendimento social das 8 às
12 horas.
No domingo (9), os munícipes não podem perder a
programação esportiva do
Nosso Bairro, com Circuito

de Corrida de Rua, às 8 horas. Já, às 14 horas, os moradores podem curtir uma
“Tarde de Lazer” e gincana,
com a equipe de esportes da
Secretaria de Esporte e Lazer
da Prefeitura.
Todas as atividades são
gratuitas.

Célia Lima

Célia Lima

A galeria de águas pluviais que corta a avenida
Adhemar César Ribeiro recebeu reparos na última
semana. A principal avenida de Moreira César, que
passa em frente ao CE Zito e segue diretamente ao
centro do distrito, teve o serviço executado pela
equipe da Subprefeitura nos dias 30 e 31 de maio

Estrada Municipal
recebe manutenção
Divulgação

O Pat realizou atendimento social no final de semana

Show de mágica e de palhaço foi uma das atrações

Festipoema está com inscrições abertas

A estrada municipal do Burity recebeu extenso
serviço de limpeza e manutenção em seu
prolongamento. Os serviços de capina de mato,
roçada e manutenção foram realizados pela equipe
da Subprefeitura de Moreira César, entre os dias 27
de maio e 1º de junho

Maria Fernanda Munhoz
Todo mundo tem um artista dentro
de si. Algumas pessoas gostam mais
de tocar instrumentos musicais, cantar, outras de atuar, outras ainda, de
fotografar ou realizar trabalhos manuais. Para aqueles que gostam de escrever poesias, a grande oportunidade
está lançada, com a abertura das ins-

crições para o VII Festipoema – Festival de Poemas de Pindamonhangaba,
até o dia 30 de junho.
Podem participar os poetas residentes no estado de São Paulo, concorrendo em três categorias: infantil,
para menores de 12 anos de idade;
juvenil, para participantes com idade
entre 12 e 17 anos; e adulto, para pes-

soas acima de 18 anos.
O regulamento já pode ser retirado
no Departamento de Cultura da Prefeitura, que fica na rua Dr. Campos
Salles, 530, São Benedito ou solicitado através do e-mail cultura.pindamonhangaba@hotmail.com. Outras
informações poderão ser obtidas pelos
telefones 3642-1080 e 3643-2690.

População pode fazer aulas de informática gratuitamente
Marcos Cuba
Pindamonhangaba conta com
nove telecentros e é referência em
inclusão digital. O município já foi
reconhecido por vários pesquisadores e oferece a todos a oportunidade de fazer aulas de informática
e técnicas administrativas gratuitamente. Os interessados podem dirigir-se a uma das unidades para se
informar sobre os horários e vagas
disponíveis.
Os alunos receberão um certificado com carga de 60 horas e irão

aprender noções de Word, Excel,
Power Point e Internet. Para os
cursos de informática básica são
oferecidas, ao todo, 600 vagas, e
para o de técnicas administrativas
informatizadas são 100.
Os telecentros estão localizados
nos bairros Feital, Campinas, Jardim Regina, Cícero Prado, Araretama (na Casa do Jovem e na escola
Elias Bargis), Castolira, Vila Rica e
na biblioteca do Sesi. O horário de
funcionamento é das 8 às 21 horas,
de segunda a sábado.

Para garantir a vaga em um dos
cursos é preciso apresentar o RG
e comprovante de endereço. Menores 18 anos deverão levar uma
autorização ou estar acompanhados com os pais no momento da
inscrição.

Os telecentros sempre
estão com novas turmas
para os cursos e oferecem
vagas para a comunidade

Arquivo TN
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Felipe César – FC recebe Janio afirma: reuniões Vereador Cal
nos bairros fazem Pinda ser
apoia Projeto Social
apoio dos Vereadores e
uma cidade mais organizada Grêmio União
derruba veto do Prefeito

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Felipe César - FC

O vereador Felipe César –
FC (PMDB), com apoio dos
demais Vereadores, derruba
por unanimidade, na 18ª Sessão
Ordinária, no último dia 27, o
veto do Prefeito ao Projeto de
Lei nº 49/2013, de sua autoria,
que Dispõe sobre a divulgação
nos estabelecimentos bancários de Pindamonhangaba, da
proibição de venda casada de
produtos ou serviços”.
O prefeito propôs veto total
ao projeto, alegando em sua
justificativa que a matéria é
objeto do Código de Defesa
do Consumidor, bem como
Resolução do Banco Central, invocando o art. 48 da
Constituição Federal no qual
diz que Leis como esta, cabe
ao Congresso Nacional, com
sanção do Presidente da República, salientando que este
projeto não é de competência
do legislador Municipal.
Os vereadores acolheram o
parecer do Departamento Jurídico da Câmara, que suplantou
os argumentos do prefeito,
onde justifica a contrariedade
ao veto, tendo em vista que o
tema diz respeito ao interesse
local, cuja competência é assegurada aos Municípios pela
Constituição Federal. Com

base no relatório os vereadores
derrubaram o veto do Prefeito,
no qual tem o prazo de 15 dias
para acolher o veto e sancionar
a lei, ou pelo decurso de prazo,
o Presidente do Legislativo,
sanciona a Lei.
Educação Cívica e
Valores Humanos
nas Escolas
O vereador Felipe César
– FC apresentou o Projeto de
Lei 62/2013, em que dispõe
sobre a inclusão da matéria
Educação Cívica e Valores
Humanos, como atividade
extracurricular nas escolas
públicas municipais.
O vereador, em sua justificativa, alega que a intenção
deste projeto é incutir cada vez
mais em nossas crianças, a importância dos deveres cívicos
e valores humanos, de modo a
terem um maior espírito cívico.
Alambrado aos redores
da Prefeitura
O vereador Felipe César
– FC enviou solicitação à Administração Municipal para que
seja estudado a instalação de
alambrados ao redor do pátio da
Prefeitura. O vereador justifica
sua solicitação no fato de que
por varias vezes já ocorreram
furtos de bicicletas, motocicletas, carros e até cesta básica
de funcionários e pertences já
foram retirados de dentro de
veículos no pátio da Prefeitura. “Estamos solicitando que
seja realizado a instalação de
alambrados aos redores da Prefeitura e também seu monitoramento através de câmeras, para
proporcionar mais segurança
aos funcionários municipais e
aos munícipes, que deixam seus
veículos estacionados enquanto estão realizando trabalhos e
solicitações na sede da administração municipal”, destaca
o vereador Felipe César - FC.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Dr. Marcos Aurélio
continua luta por mais
Farmácias Populares
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O vereador Cal (primeiro da dir. Para a esq.) esteve presente ao evento
Certificado de Incentivo ao Desporto ao Projeto Social Grêmio União

V ereador J anio A rdito L erario

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) está bastante otimista com a iniciativa do atual
prefeito em promover reuniões
com os moradores dos bairros de
Pindamonhangaba. De acordo
com o vereador, os encontros
de trabalho já foram feitos em
vários bairros do município
visando ampliar a participação
de toda a comunidade na solução
dos problemas.
Janio enfatiza que “isso tem
facilitado bastante os trabalhos
da Prefeitura, pois a cidade têm
muitos problemas. “Os vereadores, secretários e o prefeito
se preocupam nesse primeiro
semestre em arrumar a casa e,
assim, poder iniciar a todo vapor

os projetos de melhoria para
a cidade”, salienta o vereador
Janio Lerario.
As reuniões com as comunidades vem acontecendo duas
vezes por semana com a participação de secretários, assessores,
diretores e o prefeito Vito.
Na oportunidade, os moradores podem falar, pedir
e reivindicar e fazerem suas
observações de cada obra
de maior necessidade em
cada bairro visitado. Para o
vereador Janio Lerario “é
muito importante a busca de
aproximação do prefeito e
todo o seu secretariado com
a comunidade e isso só rende
benefícios a todos”.

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

Na última terça-feira, dia 28,
o presidente do Grêmio União,
Admauro Nunes, o diretor da agremiação, Paulo Vieira e o vereador
José Carlos Gomes – Cal (PTB)
estiveram no Palácio dos Bandeirantes (sede do Governo Estadual),
para receberem do Secretário de
Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, José Auricchio
Junior, o Certificado de Incentivo
ao Desporto. Graças a aprovação
de dois projetos - “Crianças, Primeiros Passos’’ (crianças dos 7 aos
13 anos) e “Formando o Cidadão’’
(jovens dos 14 aos 20 anos), o
Projeto Social Grêmio União se
encontra apto a fazer a captação de
recursos, por meio da “Lei Paulista
de Incentivo ao Esporte”. Esta Lei
possibilita à empresa parceira, o
repasse de 3% de seu ICMS para
os projetos aprovados mas o projeto
necessita do auxílio e da colaboração da indústria e comércio local.
“Por esta significativa conquista, agradecemos ao Governador
Geraldo Alckmin e a importante
participação do deputado estadual
Campos Machado (PTB) e seus
assessores Madureira e Marcello
Gonella”, conclui o vereador Cal.
Projeto Social
Grêmio União
Parece que foi ontem, já se
passaram 10 anos....
Esta é uma daquelas histórias,
escritas com muita luta, perse-

de entrega do

verança e, principalmente, amor.
Ao longo de sua existência, fez
parte da trajetória do Projeto Social
Grêmio União muitos personagens
protagonistas e alguns poucos coadjuvantes. Cada um em seu tempo
deu o seu melhor para que hoje,
sejamos esta realidade.
Sempre preocupados em trabalhar na formação de nossas crianças
e jovens, levando-lhes conhecimento e vivência, ajudando-os no
amadurecimento sólido para que
saibam encarar com naturalidade os
desafios que serão parte integrante
da vida de cada um. Proporcionando com isso um futuro promissor.
Gostaríamos que fosse possível
agradecer aqui, todos os que ao
longo desta década de sucesso,
fizeram parte desta caminhada. Em
especial à Família Grêmio União
que se renova ano após ano, a Administração da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, que desde
nossos primeiros passos, sempre
deu o apoio necessário para que
pudéssemos existir, assim como a
atual administração de nosso prefeito Vito Ardito, que nos recebeu
de braços abertos, e mais do que
isso, nos deu o suporte necessário, juntamente com o Secretário
de Esportes, Leandro Galdino e
o Secretário de Relações Institucionais, João Carlos Ribeiro, para
que pudéssemos continuar nossa
caminhada.

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

Martim Cesar pede
Professor Osvaldo
manutenção na iluminação pede pista de caminhada
pública na Estrada do Mandu no Parque da Juventude
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Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), integrante da Comissão de
Saúde da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba e
preocupado com o acesso à
Farmácia Popular, instalada
somente no bairro do Crispim, reiterou o Requerimento
de nº 016/2012, que solicita
a implantação de mais três
Farmácias Populares nas regiões do Araretama, Moreira
César e Zona Leste.
Segundo o parlamentar,
com mais Farmácias Populares em Pindamonhangaba,
será facilitado o acesso da
mesma para todos os munícipes, pois somente com a farmácia instalada no Crispim,
não está sendo beneficiada
toda a população, e isso acaba
levando as pessoas a comprarem medicamentos mais
caros. “É preciso corrigir esse

problema, fazendo mais Farmácias Populares em locais
que serão de fácil acesso a
toda a nossa população, como
nas regiões do Araretama,
Zona Leste e Moreira César”,
considera o vereador.
“Precisamos informar a
toda a população da existência da farmácia. Médicos, funcionários e órgãos
da área de saúde e caráter
público devem avisar seus
pacientes”, enfatiza o parlamentar. O Dr. Marcos Aurélio
solicitou este Requerimento,
junto aos órgãos competentes da Prefeitura, para que
sejam tomadas providências
cabíveis para resolver este
problema e dar mais saúde
e qualidade de vida a nossa
população.“Quando o assunto é saúde, sempre temos que
agir com prioridade”, destaca
o vereador.

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

V ereador M artim C esar

O vereador Martim Cesar dradas, na altura dos nº 1182
(DEM) enviou solicitação e nº 1280, próximo a entrada
a Administração Municipal para o bairro Mombaça I, pois
pedindo estudos visando a falta de iluminação adequada
providências no sentido de causa transtornos, colocando
que seja feita a manutenção em risco a segurança dos
da iluminação pública na moradores.
Estrada Municipal Professor
Segurança
Moacir de Almeida, no bairro
O vereador Martim Cesar
do Mandu. “A falta de ilumi- pede ao Poder Executivo, que
nação adequada tem causado seja feito melhorias no piso asmuitos transtornos, colocando fáltico da confluência das ruas
em risco a segurança dos mo- Capitão Vitório Basso com a
radores”, comenta o Vereador. João Pereira de Matos Guedes,
Ruas Bicudo Leme e
pois foi feito o recapeamento
Andradas
na rua Capitão Vitório Basso,
O vereador Martim Cesar e nas proximidades da Padaria
solicitou ainda a manutenção Pães e Doces Vitória, em frente
da iluminação pública na rua ao nº 492, ficou uma depressão
Bicudo Leme, na altura do nº acentuada, colocando em risco
516, próximo à Padaria Nossa a segurança dos pedestres e
Senhora do Rosário, ao lado condutores de veículos que
do Quartel, e na rua dos An- trafegam pelo local.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Professor Osvaldo

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
enviou à Prefeitura, através do requerimento 372/2013,
solicitação de estudos e providências sobre a possibilidade
de se construir uma pista para a prática de caminhada no
entorno da mata existente dentro do Parque da Juventude,
que será construído em breve na avenida Professor Manoel
César Ribeiro, e que contará com muitas outras atrações
como: aeromodelismo, motocross, aerocross, rock crawling
entre outras.
Em resposta ao requerimento enviado pelo vereador,
o oficio 598/2013, do gabinete do Prefeito, informa que
o pedido já foi enviado à Secretaria de Planejamento e
que a mesma esta viabilizando estudos e averiguando
a possibilidade de se construir a pista de caminhada no
local indicado.
O vereador Professor Osvaldo destacou a importância
de se construir uma pista de caminhada, já que os praticantes deste esporte tem aumentado considavelmente nos
últimos anos e também os inúmeros benefícios à saúde
que este esporte traz aos seus praticantes.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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Roderley Miotto
pleiteia Bom Prato para
Pindamonhangaba
“O baixo custo das refeições

proporcionará aos munícipes condições de
se alimentarem bem e com qualidade”
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Vereador Ricardo Toninho da Farmácia
Piorino alerta para afirma: “Quando chegarem
as chuvas, a casa vai cair”
Audiência Pública
“É hora de unirmos forças
em benefício de todos”

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador
Roderley Miotto
(PSDB), em trabalho conjunto com o
Prefeito Vito Ardito
(PSDB), está solicitando ao Governo do
Estado a implantação
do restaurante Bom
Prato para Pindamonhangaba. O objetivo
é conseguir levar à
população de baixa
Vereador Roderley Miotto
renda refeições nutritivas e de achocolatado, café, pão com
manteiga, requeijão ou frios
baixo custo.
Segundo informações do e uma fruta da estação, ao
Governo, desde a implantação preço de R$ 0,50. E o almoço
do restaurante até dezembro de é composto por arroz, feijão,
2012, já foram servidas mais carne, legumes, salada, farinha
de 100 milhões de refeições de mandioca, pão, fruta da
para a população. O parla- época e suco, ao custo de R$
mentar acredita que se o Bom 1,00. “Além de trazer uma
Prato vier para Pinda, a popu- alimentação saudável e nutrilação será muito beneficiada. cional, o Bom Prato poderá
“O baixo custo das refeições proporcionar empregos para
proporcionará aos munícipes o município”, conta Miotto.
O vereador Roderley Miocondições de se alimentarem
bem e com qualidade. Nós tto solicitou no plenário da
estamos em conversa com o última sessão do legislativo,
Governador Geraldo Alckmin dia 27 de maio, a implantação
(PSDB), e já solicitamos que de uma unidade do Bom Prato
ele estude a possibilidade em Pindamonhangaba, e acrede trazer o Bom Prato para dita que com esse programa, a
Pinda”, ressalta o vereador cidade terá um grande ganho.
“Se o governador atender o
Roderley Miotto.
O restaurante popular nosso pedido será um ganho
oferece refeições balancea- maravilhoso para o município,
das e completas, as refeições onde a população poderá se
matinais têm cerca de 400 alimentar com qualidade e
calorias, compostas de leite e preços acessíveis”, finaliza.
Fale com o vereador:

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Vereador Ricardo Piorino

durante inauguração do

O Presidente da Câmara, vereador
Ricardo Piorino (PDT) alerta a população para comparecer em Audiência
Pública que visa traçar as diretrizes
para a implantação de uma Casa de
Recuperação de dependentes químicos no município, que será realizada
no próximo dia 12 de junho, a partir
das 10h, na Casa de Leis. O evento
acontece por intermédio do requerimento nº 1164/2013, de autoria deste
vereador, aprovado por unanimidade
durante sessão de Câmara.
O vereador convidou para participar do encontro: o Prefeito Municipal;
as Diretorias do Conselho Tutelar e do
Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente; o Juiz e Promotor da Vara
da Infância e Juventude do município;
Presidente da OAB; Delegado de
Polícia, entre outras entidades afins.
Para Piorino, este é o momento
para realizar a audiência. “O convite
para participar da Audiência Pública,
no dia 12 de junho, se estende a toda
população”. “É a hora de iniciarmos
um trabalho em prol dos dependentes
químicos, pois Pindamonhangaba carece de iniciativas públicas diretamente voltadas e especializadas para esse
setor, e dados apontam que o número
de usuários só vem aumentando no
município, são mais de 140 internos
em clínicas particulares, que abrigam
pessoas de diferentes localidades”,
destacou o vereador.
Na ocasião, também participarão
do encontro membros da Diretoria

CEJUSC

do Instituto Mariana Braga, do município de Presidente Prudente-SP,
que consiste em um movimento para
recuperação de dependentes químicos, bem como o Promotor de Justiça
daquela cidade, Luís Felício Tuffy,
que participa ativamente da mencionada entidade. Durante a audiência,
o Promotor fará uma apresentação
sobre o instituto e a importância de
viabilizar uma Casa de Recuperação
para dependentes químicos.
CEJUSC
No último dia 29, o vereador
participou da inauguração do CEJUSC (Centro Judiciário de Solução
de Conflito e Cidadania) em nossa
cidade, que será coordenado pela
Juíza, Dra. Laís Helena Scamilla de
Carvalho Jardim.
Segundo o parlamentar, “o
CEJUSC é uma forma de alimentar
e direcionar a população no entendimento pacífico dos conflitos, e ao
mesmo tempo representa uma grande
conquista para toda a cidade, pois os
operadores do Direito (Juízes, Promotores, Advogados, Serventuários
da Justiça, etc) passarão a ter um
tempo mais significativo no trâmite
de processos com maior relevância,
e consequentemente possibilitará
decisões mais rápidas e eficientes na
justiça local”, explicou Piorino.
“Aproveito para agradecer a
Exma. Sra. Dra. Laís pelo empenho e
dedicação na instalação do CEJUSC”,
finalizou o vereador.

Preocupado com segurança, Vereador Professor Eric
Magrão pede sistema de
socorre vítimas de acidentes
monitoramento por câmeras na Rodovia da Morte
Diretoria de Comunicação/CVP

da Municipal. Foi
preciso, também, a
implantação de novos setores, como
o COI (Centro de
Operações e Inteligência), o GAP
(Grupo de Apoio
Preventivo), o GOC
(Grupo de Operações com Cães),
Guarda Municipal de Indaiatuba Denise, Guarda Municipal de
Pinda, Jota Fernando, Coordenador do COI, Sub-inspetor Jesus, Setor de Estatística
Vereador Magrão e PM Soares
e Planejamento e o
Setor de Inteligência e a integração
O vereador Carlos Eduardo de
com as Polícias Militar e Civil.
Moura - Magrão (PPS), preocupado
O Sub-Inspetor Jesus destacou
com a falta de segurança, está pedindo
que o COI trabalha com ferramentas
para que o Executivo instale câmeras
específicas como o Sistema de Intede monitoramento na cidade para iniligência de monitoramento veicular,
bir a prática de delitos, como furtos de
monitoramento urbano, Câmara
veículos, tráfego de drogas, proteção
cidadã e o GEAC – Grupo Especial
ao patrimônio público, furtos de lojas,
de Análise Criminal. Atualmente
latrocínios, roubos. O vereador havia
estão instaladas, 90 câmaras veicular,
protocolado no dia 04 de fevereiro, o
110 urbanas (câmeras dome 360º
requerimento nº 158/2013, solicitane fixas) e 450 câmeras cidadã. As
do este beneficio para a população de
câmeras veiculares monitoram todos
Pindamonhangaba. Na sessão do dia
os veículos que entram e saem do
27 de maio, ele reiterou o pedido atramunicípio, inibindo o furto e roubo; as
vés do requerimento nº 1349/2013.
câmeras urbanas auxiliam no controle
No último dia 29, o parlamentar
de trânsito, identificam o tráfego de
foi até Indaiatuba fazer uma visita e
drogas, ou seja, monitoram pessoas
conhecer as instalações do COI – Cene veículos e as câmeras cidadãs são
tro de Operação e Inteligência, que é
as particulares de munícipes, que
referência no Brasil e no exterior. As
cooperam com o COI na segurança
câmeras foram instaladas em 2008 e,
da cidade, mediante cadastro. “Em
entre os anos de 2008 e 2012, o furto
33 meses foram realizadas 251 ações,
de veículos caiu 70,1%, fazendo o
destas ações 112 pessoas foram presas
COI chamar a atenção pelo número
em flagrante, 158 pessoas indiciadas
expressivo na diminuição deste crime.
e 195 veículos foram apreendidos,
O vereador foi recebido pelo
sendo que, atualmente, 80 casos
coordenador do COI, Sub-Inspetor
estão em andamento”, informa o
Jesus, que apresentou as instalações.
coordenador do COI.
Na oportunidade, o Coordenador
“Fiquei impressionado ao conhedisse ao vereador que a cidade de
cer as instalações do COI de IndaiaIndaiatuba, antes do monitoramentuba, uma estrutura de dar inveja.
to, tinha um alto índice de delitos,
Todos empenhados em combater a
principalmente furto de veículos.
criminalidade com o apoio dos cida“Havia necessidade de providências
dãos. Vou lutar para ver implantado
urgentes e eficientes para diminuir os
no nosso município o monitoramento.
índices apontados. Assim foi criada
Meus agradecimentos ao Sub-Inspea Secretaria da Defesa e Cidadania”,
tor Jesus, coordenador do COI, ao
disse Jesus.
Policial Militar Soares e à todos os
Foi preciso investimento em infuncionários pela receptividade.”,
fraestrutura, equipamentos (veículos
concluiu o vereador Magrão.
e armas) e reestruturação da Guar-

Fale com o vereador Magrão:

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

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Eric em plenário na
Câmara Municipal, reivindicando maior
segurança na Avenida Manoel César Ribeiro

O vereador Professor Eric
(PR) socorreu várias vítimas envolvidas em acidentes registrados no último dia 28 de maio na
Avenida Manoel César Ribeiro,
considerada por muitos, como
Rodovia da Morte. A sinalização
de trânsito escassa e o excesso
de velocidade por parte de motoristas, são os principais fatores
para que acidentes graves sejam
registrados com frequência no
local. O parlamentar encaminhou requerimentos ao DER
(Departamento de Estradas de
Rodagem) solicitando maior
segurança na Avenida Manoel
César Ribeiro, que liga o centro
da cidade aos bairros localizados na Zona Leste.
Em caráter de urgência, o
parlamentar solicitou que a sinalização de trânsito horizontal
e vertical da avenida, na altura
do bairro Triângulo seja reforçada, devido a vários acidentes
registrados no local em menos
de uma hora no último dia 28
de maio. Um dos acidentes

envolveu um caminhão, uma
motocicleta e quatro veículos
de passeio, deixando vítimas
gravemente feridas. “Solicitei
ainda ao DER, que seja colocado um bloquete no meio da
pista na Avenida Manoel César
Ribeiro, pois muitos veículos
que trafegam pelo local, fazem
conversão proibida e, ao passarem pela contramão de direção,
provocam acidentes. Foi o que
aconteceu em um acidente envolvendo uma motocicleta que
descia sentido bairro Cidade
Nova e, em seguida, outros dois
veículos de passeio também
se envolveram na ocorrência.
Em um espaço de 100 metros,
e em menos de uma hora, foram registrados sete acidentes
envolvendo um total de seis
veículos”, relatou o vereador,
que pediu ainda construção de
um redutor de velocidade no
acesso ao bairro Triângulo. “A
Avenida Manoel César Ribeiro
é considerada Rodovia da Morte
devido ao grande número de
acidentes registrados, incluindo fatais, como aconteceu no
último dia 13 de abril, quando
um motociclista morreu após
se envolver em um acidente na
entrada do bairro Beta, sendo
que a moto em que ele estava
colidiu frontalmente contra um
caminhão”. No local do acidente
em que o motociclista morreu,
familiares e amigos fixaram
uma faixa com a descrição
“Vinícius Eterno”.

O Vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicita providências
definitivas por parte da Defesa Civil sobre duas residências
no bairro do Araretama, que devido as fortes chuvas do início
deste ano foram abaladas e colocadas em situação de risco.
“Sei que vamos contar com a dedicação dos responsáveis da
Defesa Civil antes do período das fortes chuvas e ventos que
começam a partir de setembro e outubro”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.
Abrigo para os animais

Em reunião realizada no Abrigo de Animais neste último
domingo dia 26/05, a Administradora Natália trouxe a informação que esta em processo de licitação a compra de cirurgias de
castração em uma clinica devidamente regularizada.
Outro ponto abordado é a realização de uma reforma no
abrigo de animais. Esta reforma visa a construção de um local apropriado para quarentena de cães e gatos, e também a
construção de um gatil. “Lembrando que a reforma que será
realizada no abrigo usará apenas a área construída já existente
no local, pois devido o local ser uma área de preservação não
pode haver uma expansão”.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Câmara realiza Audiência
Pública para implantação de
Casa de Recuperação em Pinda
Em atenção ao Requerimento nº 1.164/2013, de autoria do
Presidente do Legislativo, vereador Ricardo Piorino (PDT),
a Câmara de Pindamonhangaba realizará no dia 12 de junho,
às 10 horas, uma Audiência Pública, para traçar as diretrizes
para a implantação na cidade, de uma casa de recuperação para
dependentes químicos nos moldes do Instituto Mariana Braga,
de Presidente Prudente.
Uma comitiva de Pindamonhangaba, composta pelos vereadores
Ricardo Piorino (PDT), Janio Lerário (PSDB), Roderley Miotto
(PSDB) e José Carlos Gomes – Cal (PTB), além do prefeito
Vito Ardito e do cantor e evangelista Dunga, da Canção Nova,
estiveram visitando o Instituto Mariana Braga, em Presidente
Prudente e puderam verificar todo o trabalho realizado nesta
instituição que é referência em tratamento para a recuperação
de dependentes químicos, no Brasil.
A Audiência Pública deverá contar com a presença de autoridades
de Pindamonhangaba e representantes de diversas instituições
convidadas, como Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal da Criança
e Adolescente, Ministério Público, em especial o Promotor da
Infância e Juventude, Movimento Coalizão Pindamonhangaba,
Subsecção da OAB Pindamonhangaba, Delegados de Polícia,
Representantes da Polícia Militar, entre demais autoridades do
município, além de convidados especiais, como representantes
do Instituto Mariana Braga, o Promotor de Justiça de Presidente
Prudente Dr. Luís Felício Tuffy, o Deputado Estadual Dr. Fernando Capez e o cantor Dunga, da Canção Nova.
“Queremos reunir as principais lideranças da cidade e a comunidade, para que juntos possamos encontrar uma solução para
resgatar as pessoas que sofrem com esse problema social; resgatar sua dignidade e acima de tudo a sua autoestima. Temos uma
responsabilidade social de atender e recuperar essas pessoas e
suas famílias, de todas as camadas sociais que sofrem em razão
da dependência química”, enfatiza o vereador Ricardo Piorino.
A Audiência Pública é aberta a toda a população, e será realizada
no dia 12 de junho, quarta-feira, às 10 horas da manhã, na sede
do Poder Legislativo, localizado na rua Alcides Ramos Nogueira,
860, Loteamento Real Ville, Mombaça, com transmissão ao vivo
pela internet (www.camarapinda.sp.gov.br) e pela NET, através
do canal 96 – analógico e canal 4 – digital.
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

Faixa fixada no local do acidente que matou motociclista
Manoel César Ribeiro, entrada do bairro Beta

no dia

13

de abril na

Avenida

Fale com o vereador Professor Eric
Envie sua sugestão para o e-mail:
professoreric@camarapinda.sp.gov.br ou entre
em contato com o gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Acesse:

www.camarapinda.sp.gov.br

Departamento

de

Comunicação

D i r e to r a d e C o m u n i c a ç ã o :
Natália Lugli Sper
A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
L u i z C a r l o s P i n t o (MT b 32.783)
R o b s o n L u í s M o n t e i r o (MT b 18.021)
T e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Pindamonhangaba, terça-feira, 4 de junho de 2013

Comercial Mombaça e Independente na
ﬁnal do Quarentão
Comercial
Mombaça
e Independente se enfrentam na ﬁnal do Campeonato
Quarentão. As duas equipes
se classiﬁcaram após eliminarem,
respectivamente, Estrela e Vila São José.
O Independente conseguiu a
vaga após vencer o Vila São
José por 2 a 0, revertendo a
vantagem obtida pelo time
de Moreira César no jogo de
ida. A partida que colocou o
Independente na ﬁnal foi disputada no estádio Nuno Maia

Odirley Pereira

Goleiro João Godoy, do
Comercial Mombaça

Veiga Filho, no Maricá. Já o
Comercial Mombaça bateu o
Estrela por 3 a 1, no Ramirão
(Vila Verde).

Pinda avança na Copa
Vanguarda de Futsal
MARCOS CUBA
Começou no dia 23 de
maio a 2ª fase da Copa Vanguarda de Futsal Masculino.
Nesta etapa são disputados
três jogos e Pindamonhangaba venceu dois, o terceiro será em São Sebastião,
quinta-feira (6), às 20h30,
contra São Sebastião, em
caso de vitória irá para as
semiﬁnais.
A equipe de Moreira Cé-

Momento do único gol do Estrela contra o Comercial Mombaça, que enfrenta o Independente na ﬁnal, dia 16

Castolira abre vantagem na Segunda Divisão

sar empatou o primeiro jogo
da segunda fase com Cunha
em 3 x 3. Na segunda-feira
(3), jogou com São Francisco da Praia, em Guaratinguetá, e na quinta-feira (6), o
desaﬁo será com Taubaté, a
partida será em Aparecida.
A ﬁnal está prevista para
o dia 22 de junho, em jogo
único, no ginásio do Tênis Clube, em São José dos
Campos.

Odirley Pereira

Brasileira, seja em treinamentos, em competições,
sinto-me muito honrado de
estar representando nossas
cores em terras estrangeiras,
mas ao mesmo tempo tenho
consciência de minha responsabilidade em competir
e em representar nosso país.
Busco sempre em meus treinamentos ter foco nos meus
objetivos e vencer todas as
barreiras que surgem no meio
do caminho, pois vestir o uniforme da Seleção Brasileira,
não tem preço que pague”.
Silva faz os seus treinamentos diariamente nas piscinas de Pindamonhangaba e
não descansa nem mesmo em
dias de feriados. Ele conta
com o apoio da família, treinadores e amigos, aos quais
também sempre agradece
pelo carinho.

Pinda vence Castanhal
no Dia do Desaﬁo

O time do Castolira foi o
único a vencer nos jogos de
ida das quartas-de-ﬁnal da
Segunda Divisão. A equipe
abriu boa vantagem ao vencer, fora de casa, o Independente por 2 a 0. Cidade Nova

e Rosário ﬁcaram no 0 a 0;
mesmo placar de Araretama
e Piauí; e 1 a 1 foi o resultado ﬁnal de Cem Nome contra
Jardim Eloyna.
As partidas foram disputadas no último ﬁnal de semana.

Conﬁra a tabela com os jogos de volta
EC Rosário X AA Cidade Nova - 10h30
Estádio José Ramiro dos Santos (Ramirão) – Vila Verde
EC Unidos do Castolira X Independente FC - 10h30
Estádio Vito Ardito Lerário - Bosque

Nadador de Pinda quebra
recorde brasileiro
MARCOS CUBA
O nadador pindense Matheus Henrique da Silva quebrou o recorde brasileiro da
prova dos 100 metros, que
era de 1’15”60 e passou a ser
de 1’15”47. Isto aconteceu
na competição IDM Berlim
2013, que ocorreu entre os
dias 23 e 26 de maio. O atleta
da “Princesa do Norte” integrou a Seleção Brasileira. A
equipe saiu do Brasil no dia
19, para se acostumar com o
clima e fuso horário na Alemanha.
Silva nadou as provas de
50 e 100 metros peito e 50
e 100 metros livre. Nos 50 e
100 metros peito ﬁcou em primeiro lugar na categoria SB9.
Nos 50 livre classiﬁcou-se em
terceiro lugar na categoria S9.
“Sempre que sou convocado para integrar a Seleção

Odirley Pereira

GER Jardim Eloyna X Cem Nome FC - 10h30
Estádio José Aparecido Santos – Jardim Eloyna

Partidas da segundona sempre são equilibradas

Piaui EC X AA Araretama - 10h30
Estádio José Antônio Galvão (Paturi) - Azeredo

Após golear Cidade Nova, Ramos
enfrenta Colorado pelo Sub17

Célia Lima

A equipe do Ramos aplicou uma goleada histórica,
17 a 5, no Cidade Nova, no
último ﬁnal de semana, pelo
Sub13, e agora vai jogar em
casa contra o Colorado pelo
primeiro jogo das semiﬁnais,
no domingo (8), às 10 horas.
O Colorado passou pelo Corinthians, após empate em 2
a 2 no Alto Cardoso. A outra
semiﬁnal será entre o Jardim
Eloyna, que venceu a Ferroviária por 2 a 1, no Boa Vista,
e o Etna, que eliminou o São
Paulo, por 3 a 1.

No Alto Cardoso, o time do
Colorado eliminou o Corinthians

Célia Lima

Luiz Gustavo deve ser titular
contra a França no domingo

Hidroginástica também somou pontos para a cidade

Na última quarta-feira
(29), Pindamonhangaba participou da tradicional competição do “Dia do Desaﬁo”,
competindo com a cidade de
Castanhal, do Pará. A vitória
ﬁcou para a Princesa do Norte, que teve 39,11% de participação, contra 15,99% da
população paraense.
Diversas atividades foram
desenvolvidas pela Secre-

taria de Esportes e Lazer, e
realizadas em diversos locais
da cidade.Desde zero hora do
dia 29, até as 21 horas, do mesmo dia, a população pôde desenvolver qualquer atividade
física, como fazer caminhadas,
corridas e gincanas e comunicar à Secretaria de Esportes e
Lazer da cidade, o que garantiu o resultado positivo, concedendo a vitória a Pinda.

O técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari,
disse, em entrevista coletiva
após o empate com a Inglaterra em 2 a 2, no domingo
(2), no Maracanã, que gostou
do desempenho da equipe e
que deve manter o time titular para o amistoso do dia 9,
contra a França.
Embora a torcida tenha
reclamado bastante, Felipão
destacou o posicionamento
ofensivo e defensivo do time.
O treinador elogiou o meia
Luiz Gustavo, um dos responsáveis pela anulação das principais jogadas inglesas no pri-

Divulgação

Meia deve ser titular contra algoz das Copas de 1986
(México), 1998 (França) e 2006 (Alemanha)

meiro tempo, com Lampard,
Ashley Cole e Rooney.
Contra a França, o volante

de Pindamonhangaba deverá
marcar o meia Nasri e o atacante Benzema.

Pelo Sub 13,
Ferroviária
faz 12 a 0
no Etna

A equipe da Ferroviária
aproveitou o fator casa e goleou o Etna por 12 a 0 pela
9ª rodada do Campeonato
Sub 13, realizada no último
ﬁnal de semana. No Morumbi, o São Paulo bateu o Inter
por 2 a 1; no Alto Cardoso,
o Corinthians empatou em
1 a 1 com o Colorado; e no
Goiabal, o Bela Vista venceu
o Terra dos Ipês por WO –
resultado classiﬁcado por 3 a
0, segundo a Liga Pindamonhangabense de Futebol.

